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 مــقــدمــــــــــــــــــــة

 أ
 

 

 :مقدمة
حتى تواكب المستجدات الحاصلة في تتخذ أشكااًل مختلفة  قدإن مساعي التطوير داخل المؤسسة 

لوجيا و يقتصر على الجوانب التكنكثيرا ما أصبح ر أن اهتمام المؤسسات يالبيئة االقتصادية واالجتماعية غ
البقاء متجاهلة بذلك التأثير الكبير اعتقادًا منها بجدواها أكثر من غيرها من الجوانب في تحقيق النمو و 

لجميع الركيزة األساسية الداعمة والمحركة  اللجوانب النفسية االجتماعية على سلوك العاملين باعتباره
أصبحت المؤسسات اليوم على األخرى داخل المؤسسة بما يحقق فعاليتها، وفي حقيقة األمر لقد األجزاء 

رية غير أنها أهملت طريقة التعامل معها، والتي يجب أن تنطلق أساسا تها إلى الموارد البشإدراك تام بحاج
ال كان مصير هذه المؤسسات . من قيم العدالة والمساواة بين جميع فئات العاملين  .زوالالإلى وا 

 لسببين رئيسيين األولفموضوع العدالة في مكان العمل أصبح مطلب أساسيًا داخل المؤسسات 
والتنظيمية على مستوى ائص األفراد العاملين والثاني نتيجة للتعقيدات التقنية نظرا للتنوع الكبير لخص

التنظيمية من واقعها النظري إلى ل أبعاد العدالة فصوهو األمر الذي فرض ضرورة . الورشات واألقسام
ه ينعكس كون. اإلدارة والعمللمفهوم العدالة التنظيمية في حقل واقعها العملي لكن رغم األهمية القصوى 

العمل  بالعدالة في مكانمباشرة على أداء العاملين ومستقبلهم الوظيفي، فالفرد الذي ال يشعر بصورة 
إلى مؤسسة أخرى توفر شرط المساواة بين العاملين لذلك كان على المسؤولين االهتمام سيفضل المغادرة 

المعمول بها داخل المؤسسة  بتقصي اتجاهات العاملين نحو مختلف الممارسات والسياسات التنظيمية
يتسبب في ظهور  أن همن شأنها أن تحد من إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ما من شأنوالتي 

 .ضد أهداف المؤسسة ومصالحهاأساسا  موجهة سلوكات معرقلة
العدالة  حديث عن مفهومال من المؤسسات في العالم العربي الزالثيالتها كم يةلجزائر والمؤسسة ا

األمر الذي ستحاول الدراسة الحالية تباحثه من خالل ما جاءت به في فصول الدراسة، . غيبتنظيمية مال
 .أين تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين أساسين الجانب النظري والجانب الميداني

 :الجانب النظري للدراسة: أوال
 :تبت على النحو التاليعلى الجانب النظري للدراسة وقد تضمن خمسة فصول ر  اشتمل هذا القسم

وكذا تضمن اإلشكالية التي تطرحها هذه الدراسة ( موضوع الدراسة)كان عنوانه  :الفصل األول
اختيار هذا الموضوع، األهداف واألهمية التي تسعى الدراسة لبلوغها، إضافة إلى تحديد المفاهيم  مبررات
 .ا عرض ألهم الدراسات السابقة والتي تناولت هذا الموضوعية، وأخير األساس
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وقد تضمن ( للعاملين أساسيات حول االتجاهات النفسية االجتماعية)كان بعنوان  :الفصل الثاني
ومكوناتها،  مكوناتها،إلى ذكر وأهميتها ومقارنتها ببعض المفاهيم المتقاربة، باإلضافة خصائصها 
 .طرق تغيرها وقياسها اأخير نماذجها، و وأنواعها، و ومراحلها، 

التاريخي لمفهوم  تطورال حيث تناول( حول العدالة التنظيمية ياتسأسا)كان بعنوان  :الفصل الثالث
العدالة التنظيمية، وأهميتها ومالمحها في التنظير اإلداري ومبادئها، وعناصرها، وأبعادها، وأشكالها، 

 .عدالة التنظيميةدة وتحديات الوأخيرا خطوات ومجاالت تطبيقها، والقا
حيث خصص لتناول (. يميةاالتجاهات النفسية االجتماعية والعدالة التنظ)والمعنون  :الفصل الرابع

ض بالعدالة التنظيمية، وعالقة بع نظريات المفسرة لالتجاهات النفسية االجتماعية، وأهم أهم النظريات
   .االتجاهات النفسية االجتماعية بأبعاد العدالة التنظيمية

 :الجانب الميداني للدراسة :ثانيا
جاءت مكملة تضمن ثالث فصول  والذي اشتمل هذا الجزء من الدراسة على الجانب الميداني

 :للفصول السابقة، وهي
والذي تم التطرق فيه إلى مجاالت الدراسة ( المنهجي للدراسة اإلطار)والمعنون  :الفصل الخامس

من باإلضافة إلى األدوات المستخدمة في جمع البيانات  لدراسة،، فرضيات ا(الجغرافي، الزمني، البشري)
البحث والمنهج المستخدم  خصائصها السيسيولوجية هذا الفصل تحديد عينة فيكما تم ميدان الدراسة، 

 .(الكمية والكيفية)التحليل  أساليبو 
من مدى  وخالل هذا الفصل تم التأكدفقد خصص لعرض وتحليل نتائج الدراسة  :الفصل السادس

والتساؤالت التي طرحت في هذه الدراسة وقد تم توصيف الخصائص األساسية صدق الفرضيات 
يتم في ضوئه تحليل البيانات الكمية الذي  اإلطارأنها تشكل والمعلومات األولية وتحليلها على اعتبار 

 .راسةتحليل البيانات المتعلقة بفرضيات الدوالكيفية المتعلقة بتساؤالت الدراسة، ثم 
ومناقشة أهم النتائج التي انبثقت عن الدراسة الحالية، وذلك من وفيه تم عرض  :الفصل السابع

باإلضافة إلى مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات وأهداف الدراسة، وفي ضوء الدراسات السابقة، خالل 
، وأخيرا التوصيات واالقتراحات وأهم القضايا التي أثارتها الدراسة الدراسة في البناء النظري تحديد موقع

 .الحالية
    .إلى حوصلة ألهم االستنتاجات التي خرجت بها هذه الدراسةوفي األخير انتهت هذه الدراسة 

       



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تمهيد 

 إشكالية الدراسة: أوال

 إختيار موضوع الدراسة مبررات :ثانيا

 أهداف الدراسة :ثالثا

  أهمية الدراسة :رابعا

 يم الدراسةمفاهتحديد : خامسا        

 الدراسات السابقة: سادسا        

 خالصة الفصل
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 :تمهيد
إن االنطالق والشروع في إنجاز أي بحث علمي ال بد أن يكون مبنيا على أسس واضحة تحدد 

الخلفية العلمية النظرية "معالمه وترسم إطاره الفكري والنظري وعليه يعد اإلطار النظري للدراسة بمثابة 
وفروض علمية لتحقيقها أثر التي يحتاج الباحث للعلم بها ليستطيع بالتالي أن يعد بحثا علميا له أهداف 

 (.54: 8002العزاوي، )" في البناء المعرفي
فهو يعد بمثابة الباب الذي يلح من خالله للدراسة، وهو االنطالقة الحقيقية إلنجاز بحث علمي 

اختيار الموضوع وأهداف وأهمية الدراسة وتحديد مفاهيم  مبرراتمميز بدًءا بإشكالية الدراسة ومروًرا ب
صواًل إلى سرد الدراسات السابقة ثم التعقيب عليها، وانتهاًء عند تغطية الجوانب الفكرية والعلمية الدراسة و 

 .لمتغيرات الدراسة
 إشكالية الدراسة: أوال

تحظى التنظيمات باهتمام متزايد نظًرا ألدوارها المتعددة، والتي تساهم بشكل مباشر في تحقيق 
، غير أن األهمية الكبيرة في أي مؤسسة إنتاجية أو خدماتية ضمن التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي

القطاع العام أو الخاص ينالها المورد البشري، باعتباره المحرك الرئيسي للعناصر المادية والمعرفية داخل 
 .المؤسسة، والمعنى المباشر بتحقيق أهدافها في ظل ما يتوفر لديها من إمكانيات

ها في السابق، فقد شهدت عدة تغيرات مست مختلف الجوانب القانونية، والمؤسسة اليوم تختلف عن
نجاح العمل في أدق جزئياته،  والتنظيمية الهيكلية واالجتماعية كما عرفت ثورة في طرق وأساليب إلنجاز وا 
ولعلى أبرز التغيرات الحاصلة في المؤسسة والجديرة بالمالحظة ذلك التنوع الكبير في جمهور العاملين 

ا، حيث أصبحت غالبية المؤسسات تضم عمال من مختلف المناطق ومن كال الجنسين، وبمهارات به
وطاقات وقدرات مختلفة ومتفاوتة باإلضافة إلى تباين سنوات الخبرة والمؤهالت العلمية لدى األفراد 

 .العاملين
بالعامل واألدوات  صحيح أن غالبية األعمال تتم بطريقة متكررة فيكفي معرفة طبيعة المهام المنوطة

العاملين على اختالفهم، والتي  ستوى أداءالالزمة للعمل، لكن توجد عدة طرق لحساب وقياس وتقييم م
يجب أن تكون عادلة في حق العاملين، وأن تراعي مبدأ المساواة، حتى تكون هناك عدالة تنظيمية كفيلة 

االجتماعية واتجاهاتهم، وكذا تباين  عياتهمومرجتجاوز االختالف القائم حول ثقافة األفراد العاملين ب
أهدافهم، ما يسمح بضمان نوع من العدالة والموضوعية في النظرة إلى كل عامل على حده، تجنبا ألي 
صدامات خارج إطار المنافسة العادلة، ما قد يتسبب في توترات وصراعات من شأنها إضافة أعباء 
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 .المؤسسة في غنى عنها
اق لطرح ب، باعتباره الس(J. Stacey Adams)كمفهوم برز في أفكار العالم  ةوالعدالة التنظيمي

موضوع العدالة داخل التنظيم بأحد أبعادها والتي يراها ضرورية عند حساب أجر العامل بما يتناسب مع 
بين العاملين سيؤدي إلى شعورهم باإلحباط والتوتر ما قد يؤثر  ةالمجهودات التي قدمها، وعدم المساوا

 (.854: 8002الموسوي، )لى أدائهم بشكل عام ع

والعدالة لم تغب في الفكر التنظيمي واإلداري بل وجدت بعض اإلشارات إليها في أفكار هنري 
 .فايول من خالل مبدأ المساواة التي ضمنه في كتابه اإلدارة العامة والصناعية

مل في تحديده، أو في قدرتهم على والعدالة التنظيمية مفهوم نسبي قد يختلف األفراد داخل مكان ع
يراه فردا آخر ظلما وال يتناسب مع  قدتكوين اتجاه عام أو مشترك بينهم، فما يراه فرد ما عادال في حقه 

قدمه من أداء، هذا ما قد يدفع بالعاملين إلى التصادم مع المسؤولين أو فيما بينهم لعدة اعتبارات  ما
األجور والمكافآت وعدالة اإلجراءات والقرارات المطبقة، وكذا في  راجعة باألساس إلى طرق تحديد عدالة

عدالة أسلوب المعاملة مع جميع فئة العاملين بالمؤسسة، والتي تتباين بين األفراد من جهة وبين األفراد 
 .والمسؤولين من جهة ثانية

ما أرادت تجاوز  لهذا كان لزاما على المؤسسة أخذ موضوع العدالة التنظيمية بعين االعتبار إذا
السلوك المعرقل والذي قد يتجلى في حاالت التوتر والقلق لذا العاملين أو في عدم رضاهم على األجور 
والمكافآت وطبيعة اإلجراءات وأسلوب المعاملة، وهو ما يسهم في تكوين اتجاهات سلبية لدى العاملين من 

بالعدالة التنظيمية بصفة  ادراكهم، وعلى واستقرارهم الوظيفي بصفة عامة أدائهمن تؤثر في أشأنها 
 .خاصة

مجريات الحاصلة ضمن بيئة العمل، الواالتجاهات النفسية االجتماعية للعاملين على ارتباط كبير ب
والتي تعد بمثابة عوامل متحكمة في تحديد طبيعة اتجاهاتهم نحو هذا التفاعل الحاصل سواء مع طريقة 

اصدار وتنفيذ القرارات، أو مع طريقة المعاملة التي يتلقاها الفرد العامل تحديد ومنح األجور أو مع طبيعة 
بالمؤسسة بالمقارنة مع العمال اآلخرين داخل نفس المؤسسة التي يعمل فيها، أو بالمقارنة مع عمال 
آخرين في مؤسسات أخرى، كما ترتبط اتجاهات العاملين بتوجهاتهم الثقافية واالجتماعية والقيمية وكذا 

أهدافهم والتي تشكل عوامل إضافية من شأنها أن تساعد في تحديد طبيعة اتجاهات العاملين نحو عدالة ب
األجور واإلجراءات وكذا عدالة المعاملة داخل المؤسسات على اختالفها وفي ضوء هذا التقديم نطرح هذا 

 :التساؤل الرئيسي التالي
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  العدالة التنظيمية؟ما هي العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين نحو 
 :وتتمثل التساؤالت الفرعية المنبثقة عن التساؤل الرئيسي في

الجنس، )ة تعزى للمتغيرات هل تؤثر العوامل الشخصية في نظرة العاملين إلى العدالة التوزيعي -1
 ؟(األقدمية في العمل، الصنف المهنيالحالة العائلية، المستوى العلمي،  ،السن
 اإلجرائية؟ضوعية التنظيمية في نظرة العاملين إلى العدالة كيف تؤثر العوامل المو  -8
 ؟عامليةتعدالة الالكيف ينظر العاملون إلى  -3
 اختيار الموضوع مبررات :ثانيا

تبرز القيام بالبحث والدراسة، هذه المبررات  منطقيةتعد صياغة مبررات الدراسة بمثابة سرد دالئل 
وراء اختيار الموضوع، والتبرير قد يعزى ألسباب ذاتية تتطلب كشف األسباب من أجل توضيح الدوافع 

ترتبط بشخصية الباحث أو تحكمه أسباب خارجية، فيكفي إعطاء األسباب الحقيقية وراء دراسة موضوع أو 
 (.854، 855 :8002عبد الهادي، )ظاهرة دون غيرها 

 :الذاتية مبرراتال -1
 .ةالرغبة الشخصية في البحث في موضوع العدالة التنظيمي -
 .الفضول الكامن لمعرفة اتجاهات العاملين نحو مؤسساتهم بعد سنوات من العمل -
النقص المقدر من طرف الطالب حول االهتمام بموضوع العدالة التنظيمية بالمقارنة مع باقي  -

المواضيع التنظيمية من جهة، ومن جهة أخرى تركيز غالبية الدراسات العربية على جوانب محددة دون 
 .ها من طرف الباحثين بخاصة في البحوث العربيةالتعمق في

 :الموضوعية مبرراتال -2
 .تناسب موضوع العدالة التنظيمية مع مواضيع علم اجتماع التنظيم والعمل -
 .تسليط الضوء على الجوانب المغفلة في الدراسات السابقة -
 .شعور بالعدالة التنظيميةالتقدير االختالفات الكامنة بين العاملين نحو  -
 .مزيد من االنتباه إلى موضوع العدالة التنظيمية داخل المؤسسات على اختالفها لفت -
 .توفير مرجعية نظرية وتطبيقية للطلبة المهتمين بموضوعية العدالة التنظيمية -
 .محاولة إثراء المكتبة الجامعية بمعلومات حول موضوع العدالة التنظيمية -
 :أهداف الدراسة: ثالثا

أو غرض يسعى إلى تحقيقه، حتى يكون ذا قيمة علمية، فالغرض من  لكل دراسة أو بحث هدف
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الدراسة يفهم عادة على أنه السبب الذي من أجله قام الباحث بالدراسة والبحث فيه، فالبحث الجيد هو 
الذي يصبو إلى تحقيق مجموعة أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة وداللة علمية، وتنقسم هذه 

ة تنحصر في تقديم إضافة للعلم، وأهداف عملية تنحصر في تقديم استفادة األهداف إلى أهداف علمي
 (.22 :8002شفيق، )مباشرة في جعل العلم في خدمة المجتمع، وفيما يلي أبرز هذه األهداف 

 :األهداف العلمية -1
السعي للوصول إلى معرفة العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية داخل  -
 .سة اإلنتاجيةالمؤس
 .محاولة التعرف على تأثير العوامل الشخصية في اتجاهات العاملين نحو الشعور بالعدالة التوزيعية -
محاولة التعرف على تأثير العوامل الموضوعية التنظيمية في اتجاهات العاملين نحو الشعور  -

 .بالعدالة اإلجرائية
 .ةكشف نظرة العاملين نحو عدالة المعاملة داخل المؤسس -
 .محاولة التعرف على اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية في المؤسسة اإلنتاجية خاصة -

 :   األهداف العملية -2
اعتماد الدراسة كمساحة للتدريب على البحث العلمي وتطبيق مختلف اإلجراءات المنهجية  -

 .الضرورية إلنجاز بحث علمي
 .دالة التنظيميةتدعيم األبحاث العلمية األكاديمية في مجال الع -
 .اعتبار الدراسة الحالية خطوة عملية للتحضير إلنجاز دراسات علمية أخرى -
 .الكشف عن واقع العدالة التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية -
 .رصيد اتجاهات العاملين بشكل يسمح بمقارنة المعرفة العلمية مع النتائج الميدانية للدراسة الحالية -
 .سؤولين داخل المؤسسة الصناعية ألهمية العدالة التنظيمية مع العاملينمحاولة إثارة اهتمام الم -
 :أهمية الدراسة: رابعا

تعد مرحلة تحديد أهمية الدراسة خطوة ضرورية عند كتابة خطة البحث، إذ أن إيضاح األهمية 
لمعنيين والقيمة العلمية والعملية للبحث موضوع الدراسة يساعد في تسهيل مهمة الباحث وكسب تعاون ا

 (.  101 :8013الجبوري، )به، كما تساعد هذه الخطوة في الحكم على البحث وجودته وأصالته العلمية 

بين أهمية الموضوع أو الدراسة وأهدافه تشغل طلبة الدراسات العليا، فأهمية  التفريقوال تزال مهمة 
ة في مجال تخصصه بعد تحقيق الدراسة تعني أن يركز الباحث على الفائدة العلمية والعملية المتوقع
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 (.2 :8004بن عبد اهلل محمد، ). األهداف المسطرة مسبقا
 :وفيما يلي تتجلى األهمية العلمية والعملية لموضوع الدراسة

 :األهمية العلمية -1
تبرز أهمية الدراسة في التطرق إلى واحدة من أهم المواضيع في مجال علم االجتماع التنظيم  -

 .والعمل
الدراسات السابقة في موضوع العدالة التنظيمية واستغالل أهم نتائجها للكشف عن مدى إعادة إحياء  -

 .تناسبها بعد فترة زمنية، نظرا الختالف بيئة الدراسة عن غيرها
تجاوز النظرة المسيطرة على الباحثين عند معالجة موضوع العدالة التنظيمية، حيث سيتم التطرق  -

 .التنظيمية كمتغير تابع متأثر باتجاهات العاملينفي الدراسة الحالية إلى العدالة 
 .المساهمة في اختبار التراث النظري -
الية في محاولة تحديد أبرز العوامل الشخصية والتنظيمية المؤثرة في لحتتجلى أهمية الدراسة ا -

 .شعور العاملين ونظرتهم للعدالة التنظيمية داخل مؤسساتهم
يع الممتدة في الزمن، وهذا راجع إلى بوادر االهتمام بموضوع العدالة التنظيمية واحدة من المواض -

 .العدالة في عالقات العمل، ونشوء الحراك العمالي المطالب بضرورة نيل األجر العادل
 .أن العدالة التنظيمية هي من صميم تنمية الموارد البشرية -
من الهيكل النفسي التطرق لمفهوم االتجاهات النفسية والعدالة التنظيمية كأبرز مفهومين  -

 .واالجتماعي داخل المؤسسة الصناعية
 :يةلاألهمية العم -2

السعي لتقديم بيانات ومعلومات تخدم المؤسسة الصناعية خاصة في سبيل تحقيق العدالة  -
 .التنظيمية

 .تزويد المدراء بمعلومات عن اتجاهات العاملين تساعدهم في فهم سلوك العاملين -
سة الحالية عند تصميم نظام الحوافز واألجور، أو عند توفير فرص إمكانية االستفادة من الدرا -

 .الترقية، أو التدريب وتكوين العاملين بشكل يضمن تحقيق العدالة التنظيمية
ه الممارسات التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسة على غرار طرق يقد تفيد الدراسة في إعادة توج -

 .  من خالل تقويمهاالمعاملة والقيادة والرقابة واالشراف 
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 تحديد مفاهيم الدراسة: خامسا
الخصائص األساسية لتصميم " المفاهيمي على أنه يشمل لجهازا" Robsonروبسون "يعرف 

 ".البحث وعالقاتها االفتراضية
المفاهيمي يشمل مجموعة  لجهازإن ا. المفاهيمي عنصر محوري في كتابة الدراسة جهازفاللذلك 

المفتاحية للبحث ويحدد موقع المدخل البحثي أيديولوجي في ضوء المناقشات رئيسية من العناصر 
 (.23، 28 :8001هوليداي، )". والقضايا الراهنة وكذلك في ضوء سياق البحث

 :Attitudeمفهوم االتجاهات  -1
: قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء االفتعال فصارت( أصله أوتجه)وجهه عليه باتجه إليه أقبل  :لغة -
 .ومعناه الوجهة. ولهذا يصاغ من كلمة اتجه مصدر اتِّجاه. هاتج  

 :8014زوقاي، و  ،لورسي) ،(وأصله وجاه)االتجاه الوجه الذي يقصده ويقال قعدت تجاهك تلقاء وجهك 

83.) 

قصد : وقصده اتجه الشخص نحو كذا. أقبل عليه: اتجه الشخص إليه: اتجه، اتجاًها: اتجاه مصدره
 ".سائح نحو الجنوباتجه ال"جهة معينة 
قصد جهة معينة، تهيؤ عقلي لمعالجة تجربة أو موقف من المواقف تصحبه : اتجاهات هجمع
 (.1813: 1121العايد وآخرون، . )ةصاستجابة خا

أما في االشتقاق الالتيني فإن لمصطلح االتجاه مكونين داللين كالهما مشتقا من الكلمة الالتينية 
Aptus . وأولهما كما فيAptitude  والثاني كما هو مستعمل في الفن وتعني " القدرة"أو " األهلية"وتعني

 (.23: 1111مان، ). الوضع أو الهيئة بالنسبة لشخص أو مكان ما

 :اصطالًحا  -
المعلومات تحدث في نفس انفعاال يترتب عليه عزم أو : "االتجاه من خالل قوله أن ابن سيناعرف 

 (.51: 8005، شحاته محمود، جمحمود السيد، فر )". ادة بالتكرارنية يدفع الستجابة سلوكية تصبح ع
يتضح أن موضوع االتجاهات موضوع ممتد في الزمن وليس وليد هذا العصر، واالتجاه عند ابن 

 وسلوكياتسينا هو محصلة تفاعل معلومات الفرد ومعارفه بشكل يؤثر على انفعاالته، مولًدا استجابات 
فالفرد بعدما يدرك معلومات حول غرض معين يحدد موقفه وسلوكه من هذا  معينة تكتسي صفة التكرار،

 .الغرض
كأول من  هربرت سبنسرأما الدراسات األجنبية فيتسبب مصطلح االتجاه إلى المفكر اإلنجليزي 
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أن الوصول إلى األحكام الصحيح في المسائل المثيرة للجدل يعتمد : "استخدم مصطلح االتجاه حين قال
 (.35: 8002يونس، )" ير على االتجاه الذهني للفرد الذي يصغي إلى هذا الجدل أو يشارك فيهإلى حد كب

تجدر اإلشارة إلى الصراع الفكري القائم منذ القديم بين الغرب والشرق حول أصل بعض المعارف 
لى من تنسب، ويفهم من خالل مقولة هربرت سبنسر أن االتجاه هو نظرة الفرد الخاصة  العلمية، وا 

 .الوصول إلى الحقيقة المطلوبة يساعده علىللمسائل والقضايا ذات األهمية الكبرى ما 
في  السيد إبراهيم جابررة إلى مفهوم االتجاه من خالل ما ذكره ظكما يتجلى الخالف حول الن

يتضمن مصطلح االتجاه نظرة خاصة إلى العالم، : "قاموس علم االجتماع وعلم النفس حينما قال
لت بهذا المعنى في محاولتنا تفسير السلوك في حدود الخصائص التنظيمية اه مدرسة الجشطفاستخدمت

فبينما يؤكد  ،نو لتياللمجال النفسي، ولهذا يتضح الخالف بين استخدام السلوكين، واستخدام الجشط
في د لها، أصحاب االتجاه األول على التعليم، فيكون االتجاه في هذه الحالة ميال لالستجابة أو االستعدا

االتجاه الثاني على العمليات االدراكية مما يجعل االتجاه يبدو وكأنه نظرة معينة  حين أكد أصحاب
وتكمن نقطة االختالف في النظرين في كون السلوكين يهتمون بتجليات العمليات النفسية من ". للعالم

 .هتمام بعمليات االدراكيةعلى اال نو لتياالجشطخالل تصرفات وأفعال األفراد، في حين تقتصر نظرة 
توجيه نحو موضوعات معينة أو مواقف : "وقد عرف قاموس علم االجتماع وعلم النفس االتجاه بأنه

ذات صيغة انفعالية واضحة، وذات دوام نسبي، وقد يشير إلى االستعداد أو الميل المكتسب الذي يظهر 
السيد، )" موضوع بطريقة منسقة ومتميزة في سلوك الفرد أو الجماعة عندما تكون بصدد تقييم شيء أو

8013 :14.) 

موقف أو ميل راسخ نسبًيا سواًء : "ويؤكد معجم المصطلحات التربوية والنفسية على االتجاه أنه هو
 (.12 :8003شحاتة، النجار، حامد، )" أكان رأًيا أم غرضا يرتبط بتأهب الستجابة مناسبة

االستعداد والتهيؤ : "ار االتجاهات على أنهااعتب إلى Schiffmanو kannkويذهب كل من 
 :8004الفاعوري، " )للسلوك بشكل منسجم ومتوافق سواء كان هذا السلوك إيجابيا أم سلبيا تجاه هدف معين

23.) 

تهم األفراد أو  تشير التعاريف السابقة إلى كون االتجاه استعداد للسلوك موجه نحو قضايا
لوك باالنسجام والتوافق مع هذه القضايا، ويدفع هذا للقول أن االتجاه شريطة أن يتسم هذا الس. الجماعات

يساعد األفراد على التوافق والتكييف بين استعداداتهم وطبيعة الهدف أو الموضوع المحرض على انتاج 
 .كما تجدر اإلشارة إلى نسبة موضوع االتجاه فهو بذلك يكون قابل للتغيير أو التعديل. هذا االتجاه

حالة من االستعداد العقلي تولد : " تجاه هوأن االعلي أحمد الجمل و قانيلحسين الل من ويرى ك
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تأثيرا ديناميا على استجابة الفرد، تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالرفض أم االيجاب فيما 
 (. 1: 8003اني، الجمل، قالل)" يتعرض له من مواقف ومشكالت

 فيما-تفضيلإما تفضيل أو عدم -تعبير تقييمي: "لالتجاه، فهو لعطيةاوهو ما نص عليه تعريف 
يتعلق باألشياء أو األشخاص أو األحداث، وتعكس االتجاهات شعور الفرد تجاه شيء ما، وحينما يقال 

 (.101: 8003، العطية)". فإن ذلك يعتبر تعبيرا عن االتجاه نحو العمل" أنا أحب عملي"
بعد القائم على أساس الكون العاطفي، فالفرد قادر على اصدار تقييمات ويشير هذا التعريف إلى ال

لكن علماء النفس خاصة اهتموا بعدد قليل من التعاريف . نحو موضوعات قد يفضلها أو قد يتجنبها
ومن هذه التعاريف، تعريف العالم . االتجاه بمضمونالمقدمة لالتجاه على أنها قادرة على اإلحاطة 

استعداد مكتسب وثابت نسبًيا يميل بالفرد إلى : " مفاده أن االتجاه هو 1184سنة  بوجاردس إيموري
". موضوعات معينة، يميل إليها فيجعله يقبلها أو يميل عنها فيجعله يقبلها أو يميل عنها فيجعله يرفضها

 (.3: 8011بهاز، أوالد حيمودة، )
خالل اعتبار االتجاه دافع لجعل  من. يتضح من هذا التعريف أنه جاء مركز على البعد النفسي

 .يبتعد عن أخرى ال تهمه هالفرد يقبل نحو موضوعات تهمه أو يجعل
ليس االتجاه استجابة ولكنه : "لالتجاه على أنه Neocmob.T.Mنيوكمب وهو يتقارب مع تعريف 

ى الجانب فالتعريفان يركزان عل". ميل ثابت إلى حد ما لالستجابة بطريقة معينة لشيء أو موقف معين
النفسي أكثر من الجانب السلوكي، ويمكن إرجاع هذا إلى طبيعة التخصص العلمي للعالمين كون العديد 

 .بالعمليات النفسية فقط بغض النظر على تجلياتها من خالل السلوك تهتم النفسمن المدارس في علم 
السلوك أو التفكير  الميل أو: "االتجاه عندما قال بأنه Michael Argyle ميشيل أرجايويعرف 

لقد اعتقد : بطريقة متعددة إزاء أناس أخرين أو منظمات أو موضوعات أو رموز، ويواصل ذلك قائالً 
ليس كذلك  بعد واحد لكنهم اآلن يوقنون أنه الباحثون لفترة طويلة أن االتجاه ذو طبيعة بسيطة وأنه ذو

 (.112، 114 :8001شفيق، )". سلوك والتفكيروأنه ذو بناء مركب، ويتكون من ثالث عناصر هي الشعور وال

، والذي قال 1142عندما قدم تعريفه لالتجاه سنة  جوردن ألبورتويتفق مع هذا التعريف ما قاله 
حالة من االستعداد العقلي والعصبي، نظمت من خالل الخبرة، حيث تمارس توجيه حيوي : "فيه أنه

 (.Norbent, Gerd 2001: 2)". عات والمواقف ذات الصلةوديناميكي على استجابة الفرد نحو جميع الموضو 

ينال هذا التعريف شهرة كبيرة في جميع األوساط العلمية النفسية واالجتماعية كونه جمع بين 
 .المكونات الرئيسية الثالثة لالتجاه وهي الجانب العقلي المعرفي، والجانب النفسي والجانب السلوكي
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التوجه الذي يأخذه "والذي رأى بأنه  حبيب الصحافلالتجاه قدمه د تعريف آخر ار إيكما يمكن أن 
الموظف بناًء على عوامل وقيم عديدة تحدد موقفه وطريقة تصرفه وتفكيره تجاه األمور التي يواجهها في 

 (.118: 8003الصحاف، )" عمله
تداخل  يعد هذا التعريف األقرب إلى موضوع االتجاهات في العمل ألنه يعتبر االتجاه محصلة

مجموعة من العوامل والقيم التنظيمية التي يتعرض لها العامل والموظف أثناء تأديتهم مهامهم داخل 
المؤسسة واالتجاه حسبه ذا صلة وثيقة بطريقة تفكير العامل في تحديد موقفه وطريقة تفكيره وتصرفاته في 

وضحه في التعريف الذي قدمه، العمل كما تجدر اإلشارة إلى إيديولوجية المؤلف التي انعكست بشكل 
 .تتمثل في تبني أفكار مدخل الموارد البشرية في التنظيم األيديولوجيةوهذه 

: عند تعريفهم لالتجاه على أنهليتيم ناجي و عنصر يوسفويتفق مع هذا التوجه ما قدمه كل من 
نظيمي للعمال والموظفين أحد المحددات والمقاييس النفسية التي تفسر وتتحكم في بناء وتشكل السلوك الت"

يعكس هذا التعريف مدى أهمية اتجاهات العاملين في و  (.15: 8015عنصر، ليتيم،)". داخل حيز المنظمات
 .تحديد سلوكهم التنظيمي داخل المنظمات

بناء على ما سبق يتضح أن لالتجاهات عدة خصائص ومكونات تصعب من مهمة إيجاد تعريف 
أن االتجاهات مكتسبة ومرتبطة بذات الفرد، : ت ومن هذه الخصائصواحد ومختصر لموضوع االتجاها

 فيماكما أنها تمتاز بالدوام النسبي، وأنها تأتي كاستعداد نحو مختلف المواضع والقضايا اليومية، أما 
 .المكون المعرفي، المكون النفسي، والمكون السلوكي: يخص المكونات فتوجد ثالثة مكونات رئيسية هي

 :جراييالتعريف اإل
لقد أصبح من مستلزمات أية دراسة اجتماعية يرجى لها أن تتحقق عمقا واقعيا، أن تحدد مفهوما "

في الدراسة بعد عرضها لالستفادة بها وصبغها برأي  رجمة المعاني المختلفة المستخدمةإجرائيا ناتجا عن ت
 (.22 :8002شفيق، )" الباحث حتى يكون هو المرشد في معالجة جوانب الظاهرة محل الدراسة

 :التجاهمفهوم االتعريف االجرايي ل
هو الموقف الذي يتخذه الفرد بما يتناسب ونظرته الخاصة نحو مجموعة من الممارسات التنظيمية "

، ويستدل حدد مدى موافقته أو رفضه، تفضيله أو عدم تفضيله، إيجابته أو سلبيتهت هذه األخيرة في العمل،
   ".أراء وسلوكات العاملين بالمنظمةعلى هذا الموقف من خالل 
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 :Workerمفهوم العامل 
فاعل، جمعه عمال وعاملون وعملة، والعامل في إصالح أرباب السياسة الرئيس والوالي  اسم :لغة -

 (1553 :1221البستاني ). لثعلباالسنان دون  ما يلي، وعامل الرمح صدره وهو ايالةومن تولى 

 .وعملهملكه أو صنعة، والعامل الذي يتولى أمور الرجل في ماله و من يعمل في مهنة (: العامل)
 (.282: 8005ضيف وآخرون، )والعامل الذي يأخذ الزكاة من أربابها 

موظف أو عامل، أو بحسب نظرة : تعددت التسميات التي أطلقت على العامل منها :اصطالحا -
 .مستخدم، أجير، شغيل، إطار: المشرع لهذه الفئة

 .شترك بين هذه التسميات أن العامل ال يمكن أن يكون إال شخص طبيعيوالقاسم الم
كل ذكر أو أنثى :" في مادته الثانية العامل أنه 1141وقد عرف قانون العمل، المصري لسنة 

شرافه  (.14 :8002خليفي، )"يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته وا 

لبعد القانوني في تعريف العامل بحكم عالقة العامل بصاحب العمل ينطلق هذا التعريف من خالل ا
 .والتي تسمى في قانون العمل بعالقة العمل

كل ذكر أو أنثى يؤدي أعماال يدوية أو، غير يدوية لقاء : "أن العامل هو أحمد زكي بدويويضيف 
ذا وردت كلم شرافه، وا  ة عمل منفردة فإنها أجر مهما كان نوعه، في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته وا 

 (.831: 1122بدوي، )" تشمل المستخدمين والعمال اليدويين جميعا

يلغي هذا التعريف النظري النظرة الكالسيكية للعمل على أنه عمل يدوي، ويضيف جل األعمال 
امل الغير يدوية أي الفكرية واالستشارية وغيرهاـ كما ينطلق التعريفين السابقين من أربعة عناصر تميز الع

 :عن العاطل وهي
 .أن العامل شخص طبيعي يمارس مهام معينة -
 .مسؤول بصفة شخصية عن إنجاز أعمال معينة -
 .يتقاضى مقابال محدد عن أعماله -
خاضعا لسلطة واشراف صاحب عمل واحد، وتجدر اإلشارة إلى أن التعريفين يلغيان أي تمييز قائم  -

 .على أساس الجنس في النظرة للعامل
المتضمن عالقات العمل فقد وضع تعريفا محددا للعامل  10/11لقانون الجزائري أما بخصوص ا

عماال أجراء في مفهوم هذا القانون، كل األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا أو  يعتبر»: الثانيةفي مادته 
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فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يدعى 
 (.21: 8018، ديدان). «"تخدمالمس"

أن مصطلح عامل هو  10/11جاء هذا التعريف مفصال أكثر من سابقه، حيت وضح القانون 
، وهو بذلك يزيل (يدوي أو فكري)مصطلح شامل لجميع الفئات التي تمارس نشاطا مهما كانت طبيعته 
م بعمل معين لصالح جهة طبيعة أي تفرقة بين العاملين ضمن القطاع العام أو الخاص، مادام العامل يقو 

 .كانت أم معنوية مقابل أجر محدد، وفي إطار تنظيم معين
أهم مورد :" إلى العاملين كموارد بشرية ويخصهم بمجموعة من الصفات ويقول حسين حريموينظر 
العاملين في المنظمة فيما يتعلق بالمعرفة لديهم وتدريبهم : ويعني-البشريرأس المال -لصاحب العمل

خبراتهم واالجتهاد والذكاء والعالقات والتبصر، خصائص العاملين التي يمكن أن تضيف قيمة اقتصادية و 
 (.84: 8013، حريم ) ".للمنظمة

النظرة إلى العاملين على أساس فلسفة مدخل الموارد البشرية، حريم يتضح من خالل ما جاء به 
منظمة لما يمتلكه من طاقات ذهنية وخصائص تميزه الذي يعتبر العاملين هم المورد الرئيسي والمهم ألية 

عن باقي الموارد األخرى داخل المنظمة، وتقوم فلسفة هذا المدخل على اعتبار العاملين ضمان للميزة 
 .التنافسية

معجم إدارة الموارد البشرية "فيقدم تعريف للموظف وينسبه للعامل في مؤلفه  ب الصحافبيحأما 
الشخص الذي يلزم نفسه ألداء عمل يحتاجه صاحب العمل : "أن العامل هوويقول " وشؤون العاملين

 (.8003الصحاف، ")ويناسب قدراته مقابل تعويض مادي وعيني ووفق شروط صاحب العمل ولوائحه

يعد هذا التعريف من أكثر التعاريف تطورا ألنه يراعي العالقة القائمة بين العامل وصاحب العمل 
ادلة بينهما، والتي ينشأ عنها تعويض يتناسب بحسب المجهودات المبذولة من على أساس الحاجة المتب

طرف العامل، ما يحدد أيضا واجبات العامل، والمتمثلة في احترام سلطة الضبط الملخصة في لوائح 
 . ةالعمل بصفة عام

 :التعريف اإلجرايي لمفهوم العامل
أة ما تربطه بها عالقة عمل مصرح بها، هو كل فرد يقوم بأداء عمل أو مهمة لدى هيئة أو منش"

 ".ولديه مهام محددة مرتبطة بمنصب عمله، لديه حقوق وعليه واجبات
 :justiceمفهوم العدالة 

 .مصدر َعَدَل، عدل إلى َيْعِدل، َعْدال وعدواًل وعَدالًة، ومعِدلًة فهو عاِدل :لغة
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 Anomy)ى كل ذي حق حقه أنصف بينهما وتجنب الظلم والجور، أعط: عَدل بين المتخاصمين

2016 :1). 
عدل السهم وغيره يعدله عدال أقامه، وعدل القاضي والوالي عداًل وعدالة وعدولة وَمعَدلة بفتح الدال 

 .ومعِدلة بكسرها، انصف ضد جار
 .(1221البستاني )يقال عدل عليه في القضية، ويقال هو يقضي بالحق ويعِدل فهو عاِدل وعدٌل 

 .(145: 8001نعمة وآخرون، )ف، حكم متجرد، من دون تحيز عدل، إنصا: عدالة

 :اصطالحا
العدالة في الفلسفة إحدى الفضائل األربع التي سلم بها الفالسفة "العدل هو مصدر االسم العدالة و

 .(422: 8005ضيف وآخرون، )" من قديم، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة
فالعدالة ... في سياق المنزلة االجتماعية، السياسية الواحدة"للعدالة  أرسطوفي هذا الشأن ينظر  

تكون بالتساوي بين الرجال المواطنين األحرار، ففي فكره وفكر معاصريه ال عدالة في التساوي بين 
العدالة هنا . رىخالرجال والنساء، وال بين األحرار والعبيد، أو بين سكان مدينة دولة وسكان مدينة دولة أ

ن الحضارات القديمة كانت تنظر للعدالة على أساس أاوت ال التساوي يتضح من هذه النظرة تعني التف
الطبقة أو الفئة االجتماعية التي ينتمي إليها، بفالعدالة تكون بأن يلتزم كل فرد . الفوارق االجتماعية

امل مع أفراد كل يتساوى أصحاب الفئات االجتماعية المختلفة، وتتحقق العدالة من خالل التع أالبمعنى 
 (.2: 8013بشارة، ).طبقة بما يتناسب وخصائص الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها

عن تصوره للعدالة باعتبارها مرادفة لمفهوم االنصاف وتبرز الحاجة للعدالة، وال  جون رولزويعبر 
تقدم طريقة "ول أن العدالة سيما العدالة االجتماعية عندما يلجأ المجتمع إلى توزيع المصالح والمنافع، ويق

لتخصيص الحقوق والواجبات في المؤسسات األساسية للمجتمع وهي تحدد التوزيع المناسب لمنافع 
 .(38: 8011رولز، )" وأعباء الشراكة االجتماعية

يتحدد من خالل نظرة رولز الفلسفية للعدالة أنها مبدأ عام يتوحد حوله األفراد على اختالفهم، نظرا 
م إليه، كما يقدم رولز أن فكرة العدالة هي كوسيلة مهمة في يد المؤسسات األساسية للمجتمع لحاجاته

بط الواجبات بما يحقق النفع العام، ويرى رولز أيضا أن العدالة هي محصلة ضحتى تتحدد الحقوق وت
 .الشراكة االجتماعية

العدل )والعدالة ( القانوني)لي العدل الشك: أما في نظرة الفقه القانوني الحديث، فيقسم العدل إلى
، ويخص المعنى األول معنى المساواة عند تطبيق القانون بشكل روتيني، ودون محاباة على (الجوهري
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الشعور باإلنصاف، وهو شعور كامن في النفس، يوحي "جميع األشخاص، اما المعنى الثاني فيدل على 
 .(2: بن عمارة، دت)" ة بهذا المعنى هي معيار أخالقيوالعدال... به الضمير النقي ويكشف عنه العقل السليم

يحدد الفقه القانوني الحديث معنيين للعدالة، العدالة كمنظومة جامدة من القوانين واألساليب الجافة، 
عند التعامل مع الجميع بنفس الطريقة دون استثناء والعدالة كالتزام نفسي وملكة عقلية تحدد مبدأ 

عنى إلى اعتبار العدالة سلوكا يجب أن ينبع من ذات كل فرد حتى تستقيم الحياة خالقي ويحيل هذا المأ
 .وتحل العدالة بين مختلف الفئات وداخل جل المجتمعات

يتضح من خالل ما تقدم أن مفهوم العدالة هو مفهوم عابر للتخصصات العلمية ويحمل عدة 
ما فلسفية واجتماعية وقانونية  واقتصادية تصعب من مهمة ضبط مفهوم واحد معاني وأبعاد إما دينية وا 

للعدالة دون الخوض في المرجعيات الفكرية التي ساهمت في إنتاجه، لكن يمكن القول أن هناك 
أن العدالة معتقد وفضيلة أخالقية سامية يفهم من : تصنيفين يمكن اعتمادهما حول مدلول العدالة، األول

أن العدالة هي حاجة وسمة المجتمعات العقالنية في تعاملها : يخالل المرجعية الدينية والفلسفية، والثان
 .مع مختلف الفئات االجتماعية، وهذا بحسب المرجعيات القانونية واالجتماعية وحتى االقتصادية

تعني في "أنها  وميغان موريس ولورانس غروسبيرغ طوني بينيتوعرفت العدالة من طرف 
عطاء حقهم كما تقرره القواعد والمبادئ العامة،  استعمالها االعتيادي، معاملة األفراد من دون تحيز وا 

 بينيت، و) "وتوصف المحاكم التي تطبق القوانين على الحاالت الفردية بأنها جزء من نظام العدالة

 .(515: 8010، وميغان، غروسبيرغ
ستثناء، سلطة تفرض القانون العادل بالتساوي على الجميع دون ا: "وعرفت العدالة أيضا أنها

عطاء كل ذي حق حقه من دون انتقاص، وهي توجب من جهة مبدأ أخالقيا يفرض بدوره الحق، ومن  وا 
 .(328: 8004جرجس )" جهة ثانية توجب مبدأ الفضيلة التي ترتبط باحترام حقوق اآلخرين

ق تشير التعريفات إلى اعتبار العدالة هيئة معنوية تفرض سلطة الضبط من خالل االلتزام بتطبي
القانون على الجميع دون استثناءات، تكون هذه السلطة هي مصدر العدالة القانونية واالجتماعية، غير 
أن هذين التعريفين لم يفصال في البعد االقتصادي أو النفسي االجتماعي، واكتفيا بالتركيز على البعد 

لصدق واألمانة وحسن التصرف القانوني االجرائي القائم على اعتبار العدالة مبدأ أخالقيا مثله مثل ا
وفضيلة توجب احترام حقوق اآلخرين في إشارة لمنع التعدي على حقوق األفراد من أجل نشر العدالة 

 .بين أفراد المجتمع
إعطاء كل : "ول تقليدي يرى العدالة هيـللعدالة، المعنى األ ثالثة معاني نميشيل ماكما يرصد 
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معاملة األشخاص "لعدالة وهي أيضا من وجهة نظره ، وهو يعكس المعنى العام ل"ذي حق حقه
: 1111مان، )" التمييز في معاملة غير المتساوين بطريقة تناسبية"وكذا العمل على " المتساوين دون تمييز

351) . 
ول وهو األكثر تكرارا في األدب أساسية، المعنى األ ثالثة معانيبمعنى أن العدالة تتحدد في ضوء 

ما المعنى الثاني فهو يحرص على ضرورة المساواة بين أالفكرة العامة للعدالة،  االنساني وهو يخلص
ما المعنى الثالث فهو األكثر عقالنية أاألفراد المتشابهين من حيث الخصائص والمؤهالت والقدرات، 

حسب  وهو قائم على أساس الفروقات والتفاوتات بين األفراد، فمن الحكمة أن يتم التمييز بين األفراد كل
يكون هناك انحياز أو عصبية فيفقد العدل  أالاستطاعته وقدرته ومؤهالته حتى يتحقق العدل، بشرط 

 .معناه ويحل الظلم والجور محله
والعدالة هي إحدى األصول العامة لإلدارة عند هنري فايول فالمراعاة واالنصاف يجب أن يمارسوا 

 .(814: 8002الشوبكي، )من قبل جميع األشخاص في السلطة 
من خالل مبادئ اإلدارة األربعة عشر، عندما نادى بضرورة  هنري فايولويتحدد معنى العدالة عند 

المساواة واالنصاف داخل المؤسسات من طرف أصحاب السلطة، عند التعامل مع جميع العاملين دون 
وكل ما له  ةيقتدريب والتر وال والتقييمتشمل جميع أبعاد التنظيم على غرار األجر  هاستثناء، والعدالة حسب

 .صلة بتحقيق مبدأ االنصاف والمساواة بين العاملين
 :التعريف اإلجرايي لمفهوم العدالة

هي غاية إنسانية ومبدأ أخالقي قائم على أساس إعطاء كل فرد عامل حقوقه مع تطبيق ما عليه من "
إخضاع الجميع لمعايير  من خاللواجبات شرط مراعاة مبادئي المساواة واإلنصاف كل حسب وضعه 

  وقيم 
 ".تنظيمية وقانونية موحدة بغض النظر عن جميع أشكال التحيز

 :organizationمفهوم التنظيم 
 ".نظم الطالب كتبه"رتبها : تنظيم األشياء: نظم، ينظم تنظيما" :لغة

العايد ). "تنظيمات سياسية"المجموع المؤلف من أجزاء متآزرة : مصدره نظم، جمعه تنظيمات: تنظيم

 .(1801، ص1121وآخرون، 
 :اصطالحا
وتستعمل هذه . مشتقة من األصل الالتيني أداة يتم بواسطتها إنجاز العمل" :organizationالتنظيم 
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، يمثل مكتبة أو التنظيم اسم معنوي: األول: الكلمة في األدب اإلداري المنشور للداللة على معنيين هما
 .إلخ... ز حكوميمركز معلومات أو وزارة، أو جها

. الذي يشكل مخرجات عملية التنظيم التنظيم هو عملية تصميم الهيكل التنظيمي: أما الثاني
ويعرف على أنه عملية تحديد األعمال ... ويطلق على مدخالت عملية التنظيم مسمى عناصر التنظيم

 .(183، 188 :8010عليان، و ة، قداد وفياض،)..." التي يراد أداؤها وتجميعها، والتقسيمات اإلدارية الالزمة
يوضح هذا التعريف أن مفهوم التنظيم يحتمل معنيين، فهو يشير إلى معنى التنظيم كشكل أو 
كهيئة أو بناء مادي، يمكن مالحظته ويشغل حيز جغرافي معين، يتحدد هذا المعنى بحسب طبيعة 

ذا كانت هيئة تابعة للدولة سميت  النشاط والجهة المسؤولة عنه، فإذا كان مكان للكتب سمي مكتبة، وا 
كالمدرسة "عندما عرف التنظيم بأنه  عثمان عمر بن عامرويتفق مع هذا التعريف . وزارة وهكذا

هي مجموعة من الناس، وما يتبعها من موارد ذات هدف أو أهداف محددة ... والمصنع والمستشفى
م يتشارك كل منها بنصيب معلوم في تسعى إلى تحقيقها، وتحقيق هذه األهداف موزع بين إدارات وأقسا

 .(128: 8008بن عامر، ) "تحقيق األهداف الكلية للتنظيم
 .يضيف هذا التعريف ضرورة وجود هدف أو مجموعة من األهداف تسخر لها جل الموارد لتحقيقها

أما المعنى الثاني فيخص المضمون أو المحتوى والذي يشير إلى العملية التي من خاللها يتم 
األدوار الخاصة بكل فرد، وكذا التقسيمات والفروع اإلدارية الناشئة عن عملية تحديد وتوزيع  تحديد

 .األدوار والمسؤوليات على األفراد
جماعة اجتماعية تعمل بصفة تعاقدية لتحقيق أهداف : "التنظيم على أنه ناصر قاسمي ويعرف

لتخطيط االستراتيجي، وتقسيم العمل معينة من خالل اتباع مختلف الطرق العقالنية القائمة على ا
 .(51: 8001قاسمي، )". والتخصص واحترام السلطة والرقابة وغيرها من القوانين واللوائح

وره للتنظيم عبارة صيركز هذا التعريف على إبراز البعد السيسيولوجي والقانوني للتنظيم من خالل ت
اع استراتيجية واضحة وعقالنية قائمة على عن تجمع لفئات اجتماعية تسعى لتحقيق أهداف محددة باتب

العمل على "هو التنظيم  أن هنري فايولأساس تقسيم األعمال، والتنظيم هو وظيفة إدارية، كما رأى 
تهيئة كل ما تحتاجه المنظمة لعملها من موارد وعدد ورأسمال وقوى بشرية قادرة على العمل وباستخدام 

نية تستوعب أهداف المنظمة، وقادرة على مواصلة العطاء المادي الوسائل الكفيلة بإقامة عالقات إنسا
 .(45: 8001الشماع، خضير، )" والمعنوي وفق صيغ واضحة تؤدي إلى تحقيق األهداف

والتنظيم  ،إلى اعتبار التنظيم، نشاطا إداريا إلى جانب التخطيط والرقابة والتنسيق هنري فايوليشير 
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أجل ضم مجموعة األصول المادية والبشرية التي تحتاجها المنظمة  حسبه هو مهمة يقوم بها المدير من
من جهة، ومن جهة ثانية العمل على دمج هذه العناصر بشكل يسمح بتكوين عالقات تصب في خدمة 

 .أهداف المنظمة
يعني في االستعمال العام، وضع نوع من النظام في : "فيعرفان التنظيمبوريكو .فو بودون.رأما 

... مة إرادة تسعى إلى تحقيق مشروع معينلكي تجعل منها أداة أو آلة في خد رد المختلفةمخزون الموا
جراءاته  بودون، )" هم، وفقا لطرق خاصة مختلف فئات الفاعلين الذين يشتركون فيهيفالتنظيم بأغراضه وا 

 .(111: 1122بوريكو، 
مدراء من أجل تحقيق أهداف من خالل هذا التعريف يظهر أن التنظيم هو وسيلة أو أداة في يد ال

 .المنظمة، كما أن موارد التنظيم وقواعده تشكل منافع مهمة للفاعلين المشاركين في التنظيم
وظيفة التنظيم على ( مقدمة في اإلدارة)في كتابهما " ريمونداتنروبلكنت ويضيف كل من دارين 

مسعداوي، )". ن المهام والسلطاتأنها عملية دمج الموارد البشرية والمادية من خالل هيكل رسمي يبي

8013 :151). 
وفق هذا التعريف يتحدد المعنى الخاص لمفهوم التنظيم كوظيفة تطلع بدمج العناصر البشرية 

هذا األخير . والمادية للمنظمة، في تخطيط هيكلي يوضع من طرف السلطات المعنية داخل المنظمة
 .لها كل عامل بالمنظمةيحدد األدوار والمهام وخطوط السلطة التي سيخضع 

عملية تصميم بنية المنشأة أو هيكلتها وتتناول هذه العملية تحديد ": وعرف التنظيم أيضا على أنه
وكذا تحديد عالقات . التقسيمات اإلدارية، ووضع الخرائط التنظيمية المفصلة وتوصيف األعمال واألدوار

 .(80: 1114الطيب، )". فراد ومتطلباتهمالسلطة وتصميم العمل وبيئته بما يحقق االنسجام مع األ
وهي . يظهر هذا التعريف أن التنظيم عملية شاملة لجميع العناصر داخل المنظمة على اختالفها

عملية في غاية الدقة واألهمية كونها األساس الذي سيبرز هوية المنظمة ومدى فعاليتها في تحقيق 
 . المنشأة ذاتها أهدافها وكذا تحقيق االنسجام بين األفراد داخل

 :التعريف اإلجرايي لمفهوم التنظيم
مختلف آليات وعناصر العمل المادية والالمادية والبشرية، بشكل يمكن المؤسسة من هو وسيلة لدمج "

بلوغ درجة عالية من الفعالية في العمل، كما يعبر عن الهيئة الحاضنة والمسؤولة عن ضم هذه العناصر 

 ".لمرجوةفي سبيل تحقيق األهداف ا
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 :organization justiceمفهوم العدالة التنظيمية 
، مركزا على عدالة 1123ظهرت أولى البدايات لتحديد مفهوم العدالة التنظيمية في أعمال آدمز 

التوزيع حيث اعتبر أن الفرد يعيش في حالة مقارنة مستمرة بين معدل مخرجاته إلى مدخالته مع 
لة، وأن داعوتتحقق العدالة حسب آدمز إذا تساوت أطراف هذه الم مخرجات اآلخرين إلى مدخالتهم،

االختالل أو عدم التوازن فيها سيؤدي إلى توتر الفرد وعدم ارتياحه كنتيجة لغياب العدالة أو المساواة في 
 .(22: 8014العبار، و كريم، و الطولي، )توزيع العوائد 

العوائد المادية التي يحصل عليها من العمل تناسب إسهامات العامل مع "تعني  آدمزوالعدالة عند 
 ".مقارنة بمن يماثله ممن يقدمون إسهامات مماثلة في نفس المنظمة أو خارجها

للعدالة التنظيمية أحد أبعادها داخل المنظمة والذي يمثل أساسا في بعد  آدمزويتضح من تعريف 
زمالئه من جهة، ومن جهة ثانية مع  عدالة المكافآت واألجور التي يحصل عليها الفرد بالمقارنة مع

العاملين في المؤسسات األخرى ضمن نفس القطاع أو النشاط، لكن هناك من يتجاوز هذا الطرح وعلى 
فالعدالة التنظيمية حسبه ال تتحقق من خالل العوائد المادية كاألجر والمكافآت فقط،  هيورمانرأسهم 

ضا كعائد منتظر، يحقق رضا فئة من العاملين يسميها إنما تتعداه لتشمل العالقات االجتماعية أي"و
نما تتجاوزها  (84: 8010 ،البدراني)" المؤثرين بمعنى أن العدالة التنظيمية ال تتوقف عند الرؤية التقليدية وا 

عندما  أبو تايةمع هذه الرؤية  لتشمل عدالة التعامالت بين مختلف الفئات العمالية داخل التنظيم، ويتفق
العدالة المدركة من قبل األفراد للتبادالت التي تنشأ عن العالقة السائدة : )الة التنظيمية بأنهاعرف العد

في المنظمة، التي تتضمن عالقات الموظف مع مدرائه والموظفين وزمالئه بنفس رتبة العمل وبعالقته 
 .(85: 8013عالء الدين نوح، )" مع منظمته كنظام اجتماعي

إدراك العدالة في حدود عالقة العمل بالدرجة األولى، وعن العالقات أي أن الفرد قادر على 
االجتماعية القائمة بين الموظفين على اختالف مستوياتهم التنظيمية ورتبتهم المهنية، بشكل يحقق 

 .الوحدة االجتماعية التنظيمية في العمل
اآلخرين  لتهم مع حالة زمالئهمميل األفراد العاملين لمقارنة حا: "ةبالعدالة التنظيمي العطويويقصد 

في العمل، أو إدراكات العاملين للعدالة في مكان العمل أو المكان المنظمين، أي إدراك العدالة في مكان 
العمل من خالل عالقتهم بالمنظمة أو برئيسهم المباشر التي تؤثر في النهاية على مواقفهم وسلوكياتهم 

 . (5: العطوي، د س)" في العمل
ن خالل هذا التعريف أن العدالة التنظيمية هي حالة نفسية يهدف األفراد من خاللها إلى يالحظ م
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تحديد مدى توفر العدالة من خالل حساباتهم الخاصة، القائمة على أساس المقارنة بين ما يحصلون 
فراد عليه وما يحصل عليه زمالؤهم في العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى يتحدد معنى العدالة عند األ

العاملين من خالل الحكم على عدالة األسلوب المتبع في التعامل معهم من طرف الرؤساء المباشرين ما 
 .قد يؤثر بشكل مباشر في اتجاهاتهم وسلوكهم التنظيمي

تعكس الطريقة التي يحكم من خاللها : "العدالة في العمل بأنها greenberg 1990))ويعرف 
" واإلنسانيسيقدمه المدير في التعامل معه على المستويين الوظيفي  الفرد على عدالة األسلوب الذي

 .(111: 8003الحواس، )
تعكس كل من عدالة المخرجات : "العدالة التنظيمية على أنها early و farhويعرف كل من 

، وهو التعريف الذي يتفق مع ما جاء به "وكذلك عدالة اإلجراءات المستخدمة في توزيع تلك المخرجات
بأن العدالة التنظيمية هي القيمة الناتجة عن إدراك الفرد لنزاهة وموضوعية  moreو  sall ل منك

 .(51: 8015رموش، خ)". اإلجراءات والعوائد في المؤسسة التي يعمل بداخلها
بعد العدالة : ما يالحظ في هذين التعريفين أنهما يجمعان بين بعدين للعدالة التنظيمية وهما

الة اإلجرائية المرتبطة بعدالة اإلجراءات أو القرارات المتخذة في المؤسسة بما يتعلق دد العالتوزيعية وبع
 .بتوزيع األجور والمكافئات على العاملين فيها

فإن مفهوم العدالة التنظيمية يقتضي تبرير قرارات الصرف أو ( 1122) موجو بايسأما عند 
لمساس بكرامة العامل أثناء تطبيق إجراءات توزيع من العوائد للمستحقين وتجنب ا( الخصم)الحرمان 

 .(8010البدراني، )". العوائد
بهذا المعنى يتحدد البعد العملي لمفهوم العدالة التنظيمية في العمل، والقائم على أساسين بحسب 

في األساس األول متعلق بالقرارات المتخذة حول منح المكافئات للعاملين أو حرمانهم منها " بايس وموج"
ظل مبدأ العدالة أما األساس الثاني فيتحدد من خالل احترام العامل وعدم اإلساءة إليه عند تقديم العوائد 
أو المكافآت، بمعنى ضرورة مراعاة المعاملة الحسنة مع العاملين، فمن غير المعقول أن يحصل العامل 

 .على حقه بطريقة مهينة لكرامته
دراك إنساني يشعر به أعضاء المنظمة في إطار : "وعرفت العدالة التنظيمية بأنها حساس وا  قيمة وا 

داريا، من خالل إجراء المقارنات بين القيم التبادلية المتحصل عليها من قبل  التقييمات المتولدة نفسيا وا 
 .(02: 8002البشابشة، )". األعضاء واإلدارة بالمنظمة

هوم العدالة في العمل، وذلك من خالل يالحظ من خالل هذا التعريف البعد النفسي واإلداري لمف
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األثر الذي تتركه القيم المتبادلة بين أعضاء التنظيم من جهة، وبين العاملين واإلدارة من جهة ثانية، 
ويعنى بالقيم المتبادلة هنا كل ما يحصل عليها أطراف عالقة العمل، سواء كانت مكافآت أو أجورا أو 

ادة اإلنتاجية، مشاركة في دورات التدريب، الوالء للمنظمة، رفع فرص ترقية أو خدمات اجتماعية أو زي
 .مستوى األداء

 :التعريف اإلجرايي لمفهوم العدالة التنظيمية
هي حالة تنظيمية تبدأ كممارسة منظمية، تسعي لتحقيق المساواة بين فئات العاملين، فيما يخص " 

لقرارات واإلجراءات، ات والمكافئات، تطبيق مجموعة من الممارسات التنظيمية من مثل سياسة التعويضا
سبل معاملة اآلخرين وتنتهي كحالة نفسية شعورية لدى العاملين الخاضعين لمختلف هذه الممارسات 

 تيالتنظيمية بما ينعكس على العاملين مع بعضهم البعض أو مع رؤسائهم أو بين العاملين والعوائد ال
 ".يحصلون عليها

 :بقةالدراسات السا: سادسا
من الخطوات المهمة في إعداد خطة البحث هي مراجعة األدب النظري وملخص الدراسات السابقة "

ذات الصلة بمشكلة البحث، فبعد أن يحدد الباحث المشكلة يحتاج إلى معلومات بشأنها لكي يستمر في 
 (.21: 8001خليفة، و البياتي، و النعيمي، )". معالجته لها

من األخطاء الشائعة في إجراء البحوث اعتبار الدراسات السابقة : "عبد اهلل محمد سليمانويقول 
 (.53: 8000دليو وآخرون، )..." خانة يمكن أن تمأل في أي وقت من كتابة تقرير البحث 

ومن خالل هذا التقرير تظهر أهمية اعتماد الدراسات السابقة في رسم مسار البحث، وفي تزويده 
تساهم في إثراء الدراسة الحالية، وفيما يلي عرض الدراسات التي تم  برؤى متعددة، وبمعلومات إضافية

: ، جاءت مرتبة في فئتين"اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية"التوصل إليها عن متغيري الدراسة 
 .الدراسات العربية والدراسات الجزائرية

 :الدراسات التي عنيت باالتجاهات النفسية االجتماعية -1
اتجاهات عمداء الكليات ومدراء الوحدات والدوائر : بعنوان( 2002لبي، كلوب، الش)دراسة 

دراسة : اإلدارية نحو تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في الجامعات األردنية تبعا لمتغيرات صفة المستجيب
 .مسحية للجامعات األردنية الرسمية

 :انحصرت أسئلة هذه الدراسة في
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جودة الشاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ما درجة تطبيق مبادئ إدارة ال -
 ومدراء الدوائر اإلدارية؟

هل يختلف مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء  -
الخبرة في  الكليات ومدراء الوحدات والدوائر اإلدارية باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات

 .التدريس الجامعي، والجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس، والكلية التي يدرس فيها، والعمر
 :في حين صيغت فروض هذه الدراسة كالتالي

في مدى تطبيق مبادئ إدارة  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية تعزى لمتغير الجودة الشاملة في الجامعات 

 .الجنس
مبادئ إدارة في مدى تطبيق  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

ى لمتغير الجودة الشاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية تعز 
 .المؤهل العلمي

مبادئ إدارة في مدى تطبيق  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
الجودة الشاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية تعزى 

 .لمتغيرات سنوات الخبرة في التدريس الجامعي
مبادئ إدارة في مدى تطبيق  )وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فر  -

الجودة الشاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية تعزى لمتغير 
 .الجامعة التي تخرج منها

مبادئ إدارة في مدى تطبيق  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
الجودة الشاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية تعزى لمتغير 

 .الكلية التي ال يدرس فيها
مبادئ إدارة في مدى تطبيق  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

شاملة في الجامعات األردنية من وجهة نظر عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية تعزى لمتغير الجودة ال
 .العمر

 :أما أهداف الدراسة فيمكن إيجازها في
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التعرف على اتجاهات عمداء الكليات ومدراء الوحدات والدوائر اإلدارية نحو تطبيق مبادئ إدارة  -
 .والجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والعمر الجودة الشاملة في الجامعات األردنية،

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في صورته المسحية لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، والتي 
تبحث عن معرفة اتجاهات عمداء الكليات ومدراء الوحدات والدوائر اإلدارية داخل الجامعات األردنية نحو 

شاملة، على إثر هذا تم توزيع استمارة االستبيان على مجتمع الدراسة المكون من مبادئ إدارة الجودة ال
 120لعدم دقتها، واعتمد المتبقي منها والبالغة  32استمارة، وأهملت  112فردا، وقد تم استرجاع  830

، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الحتساب أوزان فقرات %24استمارة، أي نسبة استرداد 
 .تبانةاالس

( T)اإلحصائي واختبار  ANOVAأما عن األساليب اإلحصائية فقد اعتمد الباحث على اختبار 
 :للعينات المستقلة عند التعامل مع بيانات الدراسة

 .اتجاهات المستجيب كانت إيجابية نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية -
ارة الجودة الشاملة تطبيقا في الجامعات األردنية مجال تهيئة كما تبين أيضا أن أكثر مجاالت إد -

متطلبات الجودة في التعليم، ثم مجال متابعة العملية التعليمية وتطويرها، ثم جاء مجال تطور القوى 
 .البشرية، وأخيرا مجال اتخاذ القرار وخدمة المجتمع

واإلناث حول تطبيق مبادئ إدارة كما أوضحت النتائج أنه ال يوجد اختالف بين اتجاهات الذكور  -
الجودة الشاملة في الجامعات األردنية، وهذه النتيجة تؤيد صحة الفرض األول المتعلق بالجنس، كما تبين 

المؤهل العلمي، سنوات )أيضا عدم وجود فروق في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى للمتغيرات 
في الجامعات األردنية، ( نها، الكلية التي يدرس فيها، العمرالخبرة في التدريس، الجامعة التي تخرج م

ويرجع الباحث هذه النتائج إلى تركيز الجامعة العربية على اختيار أعضاء هيئة تدريس أكفاء قادرين على 
التواصل مع العمل الجامعي والعطاء، وذلك حرصا من إدارة الجامعة على مواجهة التحديات التي تواجه 

 .ليم العالي العربية بشكل عام واألردنية بشكل خاصمؤسسات التع
ويمكن القول بوجود نقاط تشابه بين هذه الدراسة والدراسة الحالية، وأبرزها التركيز على متغير  -

اتجاهات األفراد في مكان العمل، بغض النظر عن طبيعة هذا العمل، كما تهدف الدراستان التعرف على 
ظيمي، وكذا التعرف على تأثير المتغيرات الشخصية في اتجاهات األفراد اتجاهات األفراد نحو موضوع تن

، ونحو العدالة التنظيمية كما هو الحال في (8002الشلبي، )نحو إدارة الجودة الشاملة بالنسبة لدراسة 
 .هذه الدراسة
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بع، أما عن نقاط االختالف فيمكن القول أن االختالف يتركز في طبيعة الموضوع أو المتغير التا
موضوع العدالة التنظيمية، باإلضافة على اختالف بيئة الدراسة، في حين ركزت الدراسة الحالية على 

فاألولى ـــــ دراسة الشلبي ــــــ كانت ضمن محيط الجامعة وبين مدراء وعمداء الكليات في الجامعات 
 .األردنية، في حين ستجري الدراسة الحالية داخل بيئة صناعية بين العاملين الصناعيين على اختال رتبهم

اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي : بعنوان( 2002بوساحة، )دراسة 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "عنابة"، دراسة ميدانية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية Zالتنظيمي للنظرية 

العلوم  ماجستير في علم النفس العمل والتنظيم، قسم علوم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، كلية
 .اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر
 : استهلت الطالبة دراستها بالتساؤل الرئيسي التالي

 ؟Zماهي اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي للنظرية  -
 :ليةفي ضوء هذا التساؤل الرئيسي قدم الباحث مجموعة التساؤالت الفرعية التا

 ؟Zهل للجنس تأثير على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي للنظرية  -
هل للمستوى التعليمي تأثير على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي  -

 ؟Zالتنظيمي للنظرية 
تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي  هل لبلد التكوين تأثير على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو -

 ؟Zللنظرية 
هل لألقدمية في العمل تأثير على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي  -

 ؟Zالتنظيمي للنظرية 
 :أما فرضيات الدراسة فانقسمت إلى فرضية رئيسية مفادها أن

 ج الثقافي التنظيميهناك اتجاهات موجبة لألساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذ. 
 :في حين طرحت الفرضيات الفرعية كالتالي

ال يوجد تأثير للجنس على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي  -
 .Zللنظرية 

ال يوجد تأثير للمستوى التعليمي على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي  -
 .Zرية التنظيمي للنظ
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ال يوجد تأثير لبلد التكوين على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي  -
 .Zللنظرية 

ال يوجد تأثير لألقدمية في العمل على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي  -
 .Zالتنظيمي للنظرية 

األستاذ إلى نموذج ثقافي تنظيمي يتناسب وأفكاره ومستواه وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مدى حاجة 
، باإلضافة إلى السعي لمعرفة مدى إمكانية (Z)الثقافي، كذا تسليط الضوء على نظرية هامة وهي نظرية 

في الواقع، كما سعت الدراسة أيضا إلى ( Z)تطبيق المعارف النظرية للنموذج الثقافي التنظيمي للنظرية 
اعد في تحديد بعض الجوانب من الثقافة التنظيمية التي يمكن أن تشبع حاجات األستاذ توفير ما قد يس

 .الجامعي
كما لجأت الطالبة إلى استخدام المنهج الوصفي في سبيل الوصول على تحقيق أهداف البحث، 

أستاذ جامعي  22باإلضافة إلى اعتمادها على أداة االستمارة وزعت على عينة عشوائية مكونة من 
وزعين على أقسام الكلية الخمس، وقد اعتمدت في صياغة بنود االستمارة على مقياس ليكرت الخماسي، م

 .لمعرفة الداللة اإلحصائية في إجابات أفراد العينة 8أما عن األساليب اإلحصائية فقد تم تطبيق اختبار كا
بديلة بحيث أنه في األخير توصلت الطالبة إلى رفض الفرضيات الصفرية، وقبول الفرضيات ال

، كما أن Zيوجد تأثير للجنس على اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي للنظرية 
للمستوى التعليمي ولبلد التكوين ولألقدمية تأثير على اتجاهات األساتذة نحو تطبيق النموذج الثقافي 

ة الجامعيين يحملون اتجاهات موجبة نحو ، وهو ما دفع الطالبة للقول أن األساتذZالتنظيمي للنظرية 
 :، وهذا راجع إلى أنZتطبيق النموذج الثقافي للنظرية 

من أفراد العينة أجابوا بالموافقة الشديدة على أن التوظيف الدائم يؤدي إلى ارتفاع معنويات  40% -
ر الجماعي يحقق المساواة األساتذة، وأن غالبية األساتذة الجامعيين أجابوا بالموافقة الشديدة على أن القرا

من األساتذة أجابوا بالموافقة على أن المهام غير  %52.12، وأن %54,54بين األساتذة بنسبة 
على أن المسؤولية  %54.54المتخصصة تسمح بمرونة االنتقال بين الوظائف، كما يرى ما نسبته 
اذة أن اإلشراف غير المباشر الجماعية تكرس نجاح العمل من الناحية اإلنسانية، في حين يرى األست

 %32.32يعزز الشعور باالنتماء للمؤسسة من خالل إجابتهم بالموافقة الشديدة على هذا البند بنسبة 
 . %32.32وبالموافقة بنسبة 
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تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على موضوع االتجاهات كمتغير مستقل،  -
عض المتغيرات الشخصية على اتجاهات األفراد نحو موضوعين ضمن باإلضافة لسعيهما لكشف تأثير ب

بصفة خاصة ( ، والعدالة التنظيميةZتطبيق النموذج الثقافي التنظيمي للنظرية )مجال التنظيم والعمل 
 . وداخل بيئة العمل بصفة عامة، كما توجد نية لتبني نفس المنهج العلمي من أجل تحقيق أهداف الدراسة

اط االختالف بين الدراستين في طبيعة موضوع الدراسة أو في المتغير التابع، وتكمن أهم نق -
فعالجت موضوع تطبيق ( 8001بوساحة، )فالدراسة الحالية تعالج موضوع العدالة التنظيمية أما دراسة 

باإلضافة إلى اختالف بيئة الدراسة، فاألخيرة كانت ضمن إحدى  Zالنموذج الثقافي التنظيمي للنظرية 
مؤسسات التعليمية وهي الجامعة، أما الدراسة الحالية فستكون في داخل بيئة صناعية مع العمال ال

 .الصناعيين باختالف مراتبهم وليس األساتذة
تغيير االتجاهات نحو مهنة التمريض لدى عينة من الشباب : بعنوان( 2002الثقفي، )دراسة 

ى عينة من طالب المعاهد الصحية، مقدمة السعودي من خالل برنامج إرشادي، دراسة تجريبية عل
الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .األمنية، المملكة العربية السعودية
صاغ الباحث إشكاليته بناءا على معطيات إحصائية قامت بها وزارة الصحة السعودية، حيث أشار 

ممرضا وممرضة، وهذا مؤشر على أن اتجاهات السعودية  22152لعاملين يبلغ اإلى أن عدد التقرير 
نحو مهنة التمريض اتجاهات سلبية حسبه تجعلهم يعزفون عن دراسة ذلك التخصص، ونظرا لالرتباط 
االتجاهات اإليجابية بالرضا الوظيفي وأثرها في جعل الممرضين لحساسية مهنهم عند التعامل مع فئة 

هل يمكن تعديل وتغيير االتجاهات نحو مهنة : المرضى، األمر الذي دفع الباحث لطرح التساؤل التالي
 التمريض لدى عينة من طالب معهد السباعي الصحي بالطائف من خالل برنامج إرشادي؟

 :وقد صيغت فرضيات الدراسة على النحو التالي
لصحي نحو مهنة التمريض فصل المستوى ال توجد اتجاهات وميول سلبية لطالب معهد السباعي ا -
 .األول
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين طالب معهد السباعي  -

الصحي في فصل المستوى األول تعزى للعمر، الحالة االجتماعية، المستوى االقتصادي، المستوى 
 . التعليمي
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جاه نحو مهنة التمريض بين طالب معهد السباعي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االت -
الصحي في فصل المستوى األول تعزى للنظرة الشخصية نحو المهنة، مستقبل المهنة، نظرة المجتمع نحو 

 .المهنة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين طالب معهد السباعي  -

عد تطبيق البرنامج اإلرشادي لتغيير االتجاهات لصالح الطالب الصحي في فصل المستوى األول قبل وب
 .بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لتغيير االتجاهات نحو مهنة التمريض

 :أما أهداف الدراسة فقد جاءت كما يلي
التعرف على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي الصحي في فصل المستوى األول نحو مهنة  -

 .     التمريض
على أثر العمر على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي الصحي في فصل المستوى التعرف  -

 .     األول نحو مهنة التمريض
التعرف على أثر الحالة االجتماعية على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي الصحي في فصل  -

 .     المستوى األول نحو مهنة التمريض
اتجاهات وميول طالب معهد السباعي الصحي في التعرف على أثر المستوى االقتصادي على  -

 .     فصل المستوى األول نحو مهنة التمريض
التعرف على أثر المستوى التعليمي على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي الصحي في فصل  -

 .     المستوى األول نحو مهنة التمريض
لسباعي الصحي في فصل التعرف على أثر مكان النشأة على اتجاهات وميول طالب معهد ا -

 .     المستوى األول نحو مهنة التمريض
التعرف على أثر النظرة الشخصية نحو مهنة التمريض على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي  -

 .     الصحي في فصل المستوى األول نحو مهنة التمريض
لصحي في فصل التعرف على أثر مستقبل المهنة على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي ا -

 .     المستوى األول نحو مهنة التمريض
التعرف على أثر نظرة المجتمع نحو مهنة التمريض على اتجاهات وميول طالب معهد السباعي  -

 .     الصحي في فصل المستوى األول نحو مهنة التمريض
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ظهار محا - سن مهنة التعرف على كيفية تفعيل برنامج إرشادي متكامل في المهارات التمريضية وا 
التمريض، وكيفية التعامل والتكيف مع صعوبات تلك المهنة، واختبار فعالية ذلك البرنامج في تغيير 

 .اتجاهات طالب فصل المستوى األول نحو مهنة التمريض لدى عينة معهد السباعي الصحي بالطائف
ت في استخدام في سبيل تحقيق األهداف المسطرة لجأ الباحث إلى اعتماد عدة مناهج بحثية تمثل

طالب بمعهد السباعي  24المنهج الوصفي، والمنهج التجريبي، والمسح االجتماعي على عينة مكونة من 
 (.م8002-م8004)ه 1581 –ه 1582الصحي في فصل المستوى األول للعام الدراسي 

رت كما اعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع البيانات، واعتمد في تصميمها على مقياس ليك
 .الخماسي، باإلضافة إلى تطبيق البرنامج اإلرشادي الخاص بتغيير االتجاهات

 :وقد تلخصت أهم مراحل هذه الدراسة في
طالب، نحو مهنة التمريض بذات المعهد من خالل  24قياس اتجاهات الطالب والبالغ عددهم  -1

 . تطبيق المنهج الوصفي ومدخل المسح االجتماعي
طالب يدرسون بمعهد السباعي  24طالب من بين  83ظمة تقدر بـــ اختيار عينة عشوائية منت -8

 .الصحي، يخضعون للبرنامج اإلرشادي لتغيير اتجاهاتهم
طالبا ثم اختيارهم بصفة  83تطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية والمكونة من  -3

هدف الباحث إلى قياس اتجاهات طالبا الباقيين، و  28عشوائية منتظمة، وتكونت المجموعة الضابطة من 
 . الطلبة قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

مطبقا فيه ( SPSS)أما عن األساليب اإلحصائية فقد اعتمد الباحث على برنامج الحزم اإلحصائية 
كل من معامل االرتباط بيرسون، وحساب المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب 

 (.ف)إلضافة إلى اختبار التباين الثنائي المئوية، با
 :أما عن نتائج الدراسة فقد جاءت كما يلي

تم رفض الفرضية األولى ألن نتائج الدراسة وجدت بأن اتجاهات وميول طالب معهد السباعي  -
 .الصحي في فصل المستوى األول سلبية نحو مهنة التمريض

فادها أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كما توصلت الدراسة لقبول الفرضية الثانية التي م -
االتجاه نحو مهنة التمريض بين طالب معهد السباعي الصحي في صل المستوى األول تعزى لمتغير 

 .العمر، الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية، المستوى التعليمي ومكان النشأة



 موضوع الدراسة                                           :                              الفصل األول

43 
 

داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة في رفض الفرضية الثالثة والتأكيد على أنه توجد فروق ذات  -
فصل المستوى األول نحو مهنة التمريض بذات المعهد، تعزى إلى النظرة الشخصية نحو مهنة التمريض، 

 .مستقبل مهنة التمريض، نظرة المجتمع نحو مهنة التمريض
لتمريض رفض الفرضية الرابعة فقد تم إيجاد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو مهنة ا -

بين طالب معهد السباعي الصحي في فصل المستوى األول قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لتغيير 
 .االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

ومن هذه النتائج تبين فعالية البرنامج اإلرشادي في تغيير االتجاهات نحو مهنة التمريض لدى عينة 
 .مستوى األولطالب معهد السباعي الصحي في فصل ال

بعد هذا التقديم كان البد من ذكر أهم نقاط التقاطع بين الدراستين فهما قد اهتمتا بدراسة متغير 
االتجاهات النفسية لدى األفراد من جهة، كما ركزتا على الكشف عن طبيعة اتجاهات األفراد كل حسب 

العمر، )لمتغيرات الشخصية موضوعة من جهة ثانية، باإلضافة إلى محاولة الكشف على تأثير بعض ا
 (.الحالة االجتماعية، المستوى االقتصادي، المستوى التعليمي، ومكان النشأة

كما برزت جليا نقاط االختالف والتباعد بين الدراستين في اختالفهما في موضوع الدراسة، فاألولى 
حين اهتمت  ركزت على اتجاهات وميول الطالب بمعهد السباعي الصحي نحو مهنة التمريض، في

الدراسة الحالية بكشف العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية، كما أن دراسة 
هي دراسة تجريبية قائمة على استخدام المنهج التجريبي في حين تعد الدراسة دراسة ( 8002الثقفي، )

يئة وزمان وعينة الدراسة، فدراسة ميدانية قائمة على استخدام المنهج الوصفي باإلضافة إلى اختالف ب
الثقفي جرت في معهد السباعي الصحي بين طالب فصل المستوى األول للعام الدراسي 

داريين (8004/8002) ، أما عن الدراسة الحالية فستجرى ضمن مؤسسة صناعية بين عمال صناعيين وا 
 (.8014/8012)خالل الفترة الممتدة من 

 :لعدالة التنظيميةالدراسات التي اهتمت بموضوع ا -2
العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي للعاملين، دراسة حالة : بعنوان( 2012شيخ، )دراسة 

المؤسسة الوطنية للدهن بالبويرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة 
 .امعة أكلي محند أولحاج ــــــ البويرة ــــــ الجزائرأعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ج

  :انطلقت هذه الدراسة من التساؤل الرئيسي التالي
 ما مدى تأثير العدالة التنظيمية على رضا العاملين في المنظمة؟ -
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 :وصيغت التساؤالت الفرعية كما يلي
 ما المقصود بالعدالة التنظيمية، وفيما تكمن أهميتها؟ -
 الرضا الوظيفي، وفيما تتمثل العوامل المؤثرة فيه؟ما المقصود ب -
هل توجد عالقة بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للدهن  -

 بالبويرة، وما هي طبيعة هذه العالقة؟
 : أما عن الفرضيات الدراسة فهي

لعوائد التي يتحصل عليها وعدالة في تتحقق العدالة التنظيمية إذا شعر الفرد بأن هناك عدالة في ا -
 .اإلجراءات التنظيمية المتبعة وأيضا عدالة في التعامالت

 .تعتبر العدالة التنظيمية من بين أهم العوامل التي تجعل العامل راض عن وظيفته في المنظمة -
طنية توجد عالقة طردية قوية بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الو  -

 .للدهن بالبويرة
 :سعت هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

 .إبراز أهمية العدالة التنظيمية، ومدى مساهمتها في تحقيق رضا العاملين داخل المنظمة -
إبراز الدور الذي يحتله الرضا الوظيفي في المنظمات، وما له من أثر في الرفع من أداء العاملين  -

 .لتحقيق أهداف المنظمة
رفة مدى اهتمام المؤسسة الوطنية للدهن بالبويرة بممارسة العدالة التنظيمية، ودورها في تحقيق مع -

 .الرضا الوظيفي للعاملين بها
لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

إطار، عون : موزعين على األصناف المهنية الثالثمفردة، أين تم توزيع استبيان على أفراد العينة  14
استبيانات لعدم موافقتهم لشروط القبول،  05استبيان وتم استثناء  22تحكم، عون تنفيذ، وتم استرجاع 

وتجدر  %28,22استبيان قابلة للمعالجة اإلحصائية، أي بنسبة استرداد  28وبهذا تقلص العدد إلى 
مقياس ليكرت الخماسي في بناء االستبيان، وفي سبيل الوصول إلى  اإلشارة إلى اعتماد الطالبة على

، وعلى مجموعة (SPSS 16.0)نتائج واقعية بالقدر الكافي اعتمدت الطالبة على البرنامج اإلحصائي 
التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، : من األساليب اإلحصائية منها

للعينات  tاملي آلفا كرو نباخ وبيرسون لالرتباط، واختبار التوزيع الطبيعي واختبار باإلضافة إلى مع
 . المستقلة، وتحليل التباين األحادي وتحليل االنحدار البسيط
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 :وتمثلت أهم النتائج في
إن مستوى درجة إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية كان بدرجة قليلة، أي أن العاملين غير  -

ممارسة العدالة التنظيمية في مؤسستهم، ويعتبر هذا المستوى المنخفض من العدالة موافقين على 
التنظيمية مؤشرا سلبيا في السلوك التنظيمي واإلداري للمؤسسة وجاءت هذه النتيجة بعدما توصلت الدراسة 

معنى أن العاملين كانت بدرجات قليلة، ب( التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية)إلى أن أبعاد العدالة التنظيمية 
 :غير راضين عن هذه األبعاد، وترجع الطالبة سبب هذا االنخفاض في أبعاد العدالة التنظيمية إلى

عدم وجود قوانين وقرارات محددة تنظم مسألة توزيع المهام : فيما يخص العدالة التوزيعية
ت بالمقارنة مع المجهودات التي والمسؤوليات، باإلضافة إلى عدم فعالية نظام الحوافز والمكافآت والترقيا

يبذلها العمال، كما أن توزيع العمل في المؤسسة ال يراعي تقسيم العمل على العاملين وفق قدراتهم 
 .ومهاراتهم

تطبيق القوانين واللوائح الداخلية بصورة متوسطة على العاملين، : فيما يخص العدالة اإلجرائية
س مبني على أسس موضوعية، تنفرد اإلدارة العليا باتخاذ القرارات غياب وافتقار المؤسسة إلى نظام للتدري

 .وعدم السماح للعمال للمشارة فيها بالقدر الكافي
قصور الرؤساء في المديرية العامة في إيجاد قنوات اتصال فعالة : فيما يخض العدالة التفاعلية

المطالب الشخصية للعاملين عند  ومستمرة مع جميع العاملين دون استثناء، عدم األخذ بعين االعتبار
اتخاذ القرارات التي تتعلق بوظائفهم لصعوبة االستجابة لمطالب جميع العاملين، قد تكون للشعور 
بالمحسوبية دور في شعور العاملين بغياب العدالة التفاعلية، وتضيف الطالبة أن من بين األسباب هو 

عبه قيم العالة والنزاهة داخل المؤسسة، وما لها من عدم إدراك الرؤساء ألهمية الدور الكبير الذي تل
 .انعكاسات إيجابية على العامل، بهذا تتحقق الفرضية األولى

محتوى العمل، ظروف العمل )وجدت الدراسة أن هناك مستوى منخفض من الرضا عن كل من  -
 .سة محل الدراسة، وهذا يعكس حالة عدم رضا وظيفي لدى العاملين داخل المؤس(المادية، نمط اإلشراف

في إجابات العمال حول  0.04تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الصنف المهني، )درجة العدالة التنظيمية تعزى للمتغيرات الشخصية 

 (.وسنوات الخدمة بالمؤسسة
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ظيمية والرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية توجد عالقة طردية قوية بين العدالة التن -
للدهن بالبويرة، حيث أدى انخفاض درجة ممارسة العدالة التنظيمية من طرف الرؤساء في المؤسسة إلى 

 .انخفاض الرضا الوظيفي للعاملين
تغير مع الدراسة الحالية بدرجة كبيرة، حيث ركزت كال الدراستين على م( شيخ سعيدة)تتشابه دراسة 

يعبر عن إحدى االتجاهات ( شيخ)العدالة التنظيمية، باإلضافة إلى أن متغير الرضا الوظيفي في دراسة 
وتتشابه الدراستين في اهتمامهما . النفسية في العمل، والذي يوصف بأنه اتجاه إيجابي نحو الوظيفة

، (عليمي، سنوات الخبرةالجنس، العمر، المستوى الت)بمحاولة الكشف عن تأثير المتغيرات الشخصية 
باإلضافة إلى وجود نية لبحث إشكالية الدراسة الحالية في بيئة صناعية وذلك باستخدام المنهج الوصفي 

 .التحليلي
 :أما عن نقاط االختالف بين الدراستين فيمكن إجمالها في

ت العاملين، الدراسة الحالية تعالج موضوع العدالة التنظيمية كمتغير تابع مرتبط بمتغير اتجاها -
والتي تناولت موضوع العدالة التنظيمية كمغير مستقل مرتبط ( شيخ سعيدة)عكي اتجاه العالقة في دراسة 

 .بالرضا الوظيفي للعاملين
إدراك العدالة التنظيمية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى : بعنوان( 2012معمري، )دراسة 

ة لنيل شهادة دكتوراه العلوم تخصص علم النفس والعمل، قسم علم أساتذة التعليم الثانوي، أطروحة مقدم
 .النفس وعلوم التربية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

 :قدمت أسئلة هذه الدراسة كما يلي
 م الثانوي؟ما مستوى إدراك العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى أساتذة التعلي -
 ؟(السن، الجنس، األقدمية)هل توجد فروق في إدراك العدالة التنظيمية تعزى للمتغيرات التالية  -
 هل توجد فروق بين الجنسين في إدراك العدالة التنظيمية باختالف السن واألقدمية؟ -
 هل توجد فروق بين الجنسين في سلوك لمواطنة التنظيمية باختالف السن واألقدمية؟ -
وسلوك ( التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية)ك عالقة بين إدراك األساتذة للعدالة التنظيمية هل هنا -

 ؟(اإلثار، وعي الضمير، الروح الرياضية، الكياسة، السلوك الحضري)المواطنة التنظيمية 
 :في حين صيغت فرضيات الدراسة على الشكل التالي

 .تنظيمية متوسطمستوى إدراك أستاذة التعليم الثانوي للعدالة ال -
 .مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى أساتذة التعليم الثانوي متوسط -
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 (. السن، الجنس، األقدمية)هناك فروق في إدراك العدالة التنظيمية تعزى للمتغيرات التالية  -
 (.السن، الجنس، األقدمية)هناك فروق في المواطنة التنظيمية تعزى للمتغيرات التالية  -
 .ين الجنسين في إدراك العدالة التنظيمية باختالف السن واألقدميةتوجد فروق ب -
 .توجد فروق بين الجنسين في سلوك لمواطنة التنظيمية باختالف السن واألقدمية -
وسلوك المواطنة ( التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية)توجد عالقة بين إدراك األساتذة للعدالة التنظيمية  -

 (.ضمير، الروح الرياضية، الكياسة، السلوك الحضرياإلثار، وعي ال)التنظيمية 
 :يمكن تلخيص أهداف الدراسة في

 .التعرف على مستوى تقييم األساتذة للعدالة التنظيمية ومستوى أدائهم لسلوك المواطنة التنظيمية -
 .الكشف عن العالقة الموجودة بين إدراك األساتذة للعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية -
شخيص أوضاع المؤسسات التعليمية الجزائرية في مجال قدرتها على التجاوب مع المتغيرات ت -

 .البيئية الداخلية والخارجية
التعرف على واقع التعليم بالجزائر لتوجيه اهتمام الباحثين إلى إثراء الدراسات الخاصة بدور هذه  -

 .السلوكات اإليجابية وانعكاساتها على ثقافة المجتمع
 .نظار إلى العوامل المؤثرة في بيئة العمل المدرسيلفت األ -
، فالتعرف على أساليب القياس (العدالة التنظيمية، سلوك المواطنة التنظيمية)بناء استبيان لقياس  -

يعتبر مؤشر للداللة على حالة الموارد البشرية داخل المؤسسة، ثم استعمال هذه للتحسين من طرق 
 .التسيير وتحفيز العمال

االقتراحات والتوصيات التي تساعد في تعزيز السلوك التطوعي لدى األساتذة والمدريين تقديم  -
 .بالمدارس الثانوية لتحقيق أهدافها التنظيمية بفعالية

هذا واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لبلوغ أهدافه، كما اختار الباحث عينة طبقية 
ثانوية للعام  80موزعين على  281ا مجتمع الدراسة المكون من عشوائية من أساتذة التعليم الثانوي مثلو 

أستاذ، واستعمل الباحث أداة االستبانة  820، وكان عدد أفراد العينة المختارة هو 8013/8015الدراسي 
 :لجمع البيانات، حيث صمم الباحث استبيانين

 .استبيان العدالة التنظيمية المدركة-1
 . نظيميةاستبيان سلوك المواطنة الت-8

 .كما اعتمد الباحث على أداة مقياس ليكرت الخماسي
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واختبار تحليل التباين الثالثي، ( t)واختبار( 8كا)أما عن األساليب اإلحصائية فقد وظف اختبار 
ومعامل االرتباط بيرسون، ومعامل آلفا كرونباخ، ومعادلة سبيرمان براون، وطبقت هذه األساليب باستخدام 

 (.SPSS 22.0)ية للعلوم االجتماعية البرامج اإلحصائ
في األخير وصل الباحث إلى جملة من النتائج أكدت صحة الفرضية األولى القائلة أن مستوى 
إدراك أساتذة التعليم الثانوي للعدالة التنظيمية متوسط، في حين تم نفي الفرضية الثانية لكون مستوى 

 .ثانوي مرتفع وليس متوسطسلوك المواطنة التنظيمية لدى أساتذة التعليم ال
كما تم نفي الفرضية الثالثة وقبول الفرض البديل القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

عند حساب الدرجة الكلية، لكن ( الجنس، السن، األقدمية)إدراك العدالة التنظيمية تعزى للمتغيرات التالية 
لصالح اإلناث، حيث أن اإلناث هم ( 0.01)الداللة  توجد فروق في إدراك العدالة التوزيعية عند مستوى

 .أكثر إحساسا بالعدالة التوزيعية من الذكور
السن، )توصلت الدراسة أيضا إلى أنه ال توجد فروق في سلوك المواطنة التنظيمية تعزى للمتغيرات 

ى أنه توجد حيث تم رفض الفرضية الرابعة، وقبول الفرضية الخامسة التي تنص عل( الجنس، األقدمية
فروق بين الجنسين في إدراك العدالة التنظيمية باختالف السن واألقدمية لصالح األساتذة الذكور البالغين 

 .سنوات10فأكثر ولديهم أقدمية أكثر من  34من 
وتبين من خالل الدراسة أنه ال توجد فروق بين الجنسين في سلوك المواطنة التنظيمية باختالف 

 .يعني رفض الفرضية السادسة السن واألقدمية، ما
كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد العدالة 
جرائية وتعاملية يزيد في سلوك المواطنة التنظيمية  التنظيمية؛ فشعور األساتذة بوجود عدالة توزيعية وا 

توجد عالقة بين إدراك األساتذة للعدالة التنظيمية : لديهم هذا ما يعني صحة الفرضية السابعة التي مفادها
اإليثار، وعي الضمير، الروح الرياضية، )وسلوك المواطنة التنظيمية ( اإلجرائية، التوزيعية، التعاملية)

 (.الكياسة، السلوك الحضاري
 ، فكلهما(8015معمري، )في ضوء ما تقدم تتضح أهم نقاط التشابه بين الدراسة الحالية ودراسة 

ركزا على متغير العدالة التنظيمية، باإلضافة إلى محاولة كال الدراستين للكشف عن تأثير العوامل 
في إدراك العدالة التنظيمية، كما أن طبيعة متغير العدالة التنظيمية ( السن، الجنس، األقدمية)الشخصية 

ات وهو ما تسعى إليه الدراسة تفرض اللجوء إلى استخدام المنهج الوصفي، وأداة االستبيان لجمع المعلوم
الحالية، أما عن نقاط التباعد واالختالف فيمكن إرجاعها إلى بيئة الدراسة وزمانها واختالف عينة الدراسة، 
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جاءت ضمن مؤسسة تربوية مع أساتذة التعليم الثانوي خالل العام الدراسي ( 8015معمري، )فدراسة 
ف إلى بحث موضوع العدالة التنظيمية ضمن مؤسسة ، أما الدراسة الحالية فهي تهد(8013/8015)

داريين خالل الفترة الممتدة بين   (. 8014/8012)صناعية مع عمال صناعيين وا 
دور العدالة التنظيمية في الحراك المهني للعاملين من القطاع : بعنوان( 2012خرموش، )دراسة 

ف، مذكرة مقمة لنيل شهادة الماجستير في الصناعي الخاص نحو القطاع العام، دراسة ميدانية بوالية سطي
علم االجتماع، تخصص التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 .جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
 :صيغ التساؤل الرئيسي على النحو التالي

ن من القطاع الصناعي الخاص إلى هل للعدالة التنظيمية دور كبير في الحراك المهني للعاملي -
 القطاع العام؟

 : وتوزعت أسئلة الدراسة الفرعية كما يلي
 هل للعدالة التوزيعية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام؟ -
 عام؟هل للعدالة اإلجرائية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع ال -
 هل للعدالة التعاملية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام؟ -

 :  أما فرضيات الدراسة فقد انقسمت إلى فرضية رئيسية مفادها
 .للعدالة التنظيمية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام -

 :لفرعية كما يليوقد صيغت الفرضيات ا
 .للعدالة التوزيعية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام -
 .للعدالة اإلجرائية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام -
 .                     إلى القطاع العامللعدالة التعاملية دور كبير في الحراك المهني من القطاع الصناعي الخاص  -

 :وجاءت أهداف الدراسة مقسمة إلى
هو وصف الدور الذي تلعبه العدالة التنظيمية في ظاهرة الحراك  :Descriptifهدف وصفي 

المهني للعاملين من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام، وكذا التعرف على رؤية العاملين على 
 .للعدالة التنظيمية وتشخيص دورها في الحراك المهني نحو القطاع العام من عدمهالمفهوم الحقيق 

ويقصد به تقديم اقتراحات وتوصيات واجتهادات في إطار المساهمة  :Prescriptifهدف توجيهي 
إليجاد الحلول العملية للمشكالت التي تبحث في وجودها وتطورها أو على األقل تحديد األسلوب األمثل 
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التعامل معها ومع من يعاينها، باإلضافة إلى محاولة التعرف على أهم اإلجراءات التي تساعد  لكيفية
المؤسسات على المحافظة على مواردها البشرية من أجل تنظيم المكاسب سواء بالنسبة للمؤسسات أو 

ظرية لموضوع العاملين، ومحاولة التحكم في تقنيات البحث ميدانيا وتعلم كيفية الربط بين الخلفية الن
 .الدراسة بالعمل الميداني

( قصدية)واعتمد الطالب على المنهج الوصفي التحليلي، وقد اختار استخدام عينة غير احتمالية 
والمتمثلة في عينة كرة الثلج، باإلضافة إلى أنه اعتمد على االستمارة كأداة لجمع البيانات، والتي وزعت 

 .ملغاة 01منها  استمارة 12فرد، وتم استرجاع  100على 
 :محاور رئيسية هي 05وعن محاور االستمارة فقد قسمها الطالب إلى 

 .يغطي البيانات الشخصية: المحور األول -
 .يغطي بعد العدالة التوزيعية: المحور الثاني -
 . يغطي بعد العدالة اإلجرائية: المحور الثالث -
 .يغطي بعد العدالة التعاملية: المحور الرابع -

لتفريغ إجابات المبحوثين هذا وركز الطالب على ( SPSS 17.0)الب إلى برنامج ولقد لجأ الط
 .المزاوجة بين األسلوب الكمي واألسلوب الكيفي لتفسير المعطيات الميدانية

وتوصلت هذه الدراسة إلثبات صحة الفرضيات المطروحة، ومن أهم النتائج المتحصل عليها 
الة التوزيعية دور كبير في الحراك المهني للعاملين من القطاع للعد: بالنسبة للفرضية األولى القائلة

 :الصناعي الخاص نحو القطاع العام، وهي
من العمال يرون أن راتبهم لم يكن يتوافق مع مؤهالتهم العلمية لكون غالبية العمال  %44,2أن  -

 .من حملة الشهادات الجامعية
ب مع مؤهالتهم مقارنة بمن يحملون نفس من العمال يرون أن راتبهم لم يكن يتناس %28,1أن  -

 .مؤهالتهم في مؤسسات أخرى، ما جعلهم في بحث عن وظيفة تتوافق مع مؤهالتهم
من العمال أن رواتبهم لم تتوافق مع الجهد الذي يبذلونه في العمل كما أن  %41,1كما يرى  -

 .رىرواتبهم ال تتماثل مع رواتب العمال المشابهين لهم في الجهد بمؤسسات أخ
 .%10,4من العمال من يرون أنه لم تكن هناك عدالة في توزيع مهام العمل بين العاملين بنسبة  -
 للعدالة اإلجرائية دور كبير في الحراك المهني للعاملين من : أما عن نتائج الفرضية الثانية القائلة

 :القطاع الصناعي الخاص نحو القطاع العام، فتمثلت في
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ل يرون أن القرارات التي كانت تتخذ دون جمع معلومات كافية، ال من العما %13,1أن نسبة  -
 .ترقى إلى مستوى تطلعات العاملين

من العمال أنه لم يتم إشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بعملهم، كما لم  %21,5يرى  -
 .يتم السماح لهم بمعارضة القرارات الصادرة عن إدارة مؤسساتهم

من العمال  %35,3أنه كان هناك نظام معتمد للتقييم، غير ان  %13,3ة كما يرى العمال بنسب -
 .يرونه غير عادل وغير موضوعي

من العمال يرون أن الترقية تتم على أساس األقدمية والكفاءة منهم نسبة  %54,1ان نسبة  -
 .يرون أنها تتم على أساس المحسوبية والمحاباة 30,5%
  للعدالة التعاملية دور كبير في الحراك المهني للعاملين : والقائلةوتمثلت اهم نتائج الفرضية الثالثة

 :من القطاع الصناعي الخاص نحو القطاع العام
يرون أن  %52,5من العمال يرون أن العامل كان يعامل باحترام، غير أن  %18,2أن نسبة  -

 .اإلدارة لم تبد اهتماما بانشغاالتهم وال بحل مشاكلهم
صحة الفرضية العامة والقائلة أن للعدالة التنظيمية دور كبير في الحراك بهذا يمكن الحكم على 

 .المهني للعاملين من القطاع الصناعي الخاص إلى القطاع العام
خرموش، )وفي األخير يمكن إجراء مقارنة على أساس التشابه واالختالف الكامن بين دراسة 

ى متغير العدالة التنظيمية لدى العاملين بالقطاع والدراسة الحالية من خالل تركيز الدراستين عل( 8015
الصناعي، كما يمكن إبراز نقطة هامة ومساعدة للدراسة الحالية وهي كون أن الالعدالة في الوسط 
الصناعي قد تدفع بالعامل للبحث عن وظيفة جديدة، وهذا يعكس اتجاه سلبي لدى العاملين نحو طبيعة 

إلضافة لسعي الدراستين لمعرفة رؤية العاملين والمفهوم الحقيقي والواقعي العدالة التنظيمية بمؤسساتهم، با
 .للعدالة التنظيمية

أما عن نقاط االختالف فترجع إلى اتجاه تناول متغير العدالة التنظيمية حيث جاءت ضمن هذه 
تغير تابع أو الدراسة كسبب في الحراك المهني، أما الدراسة الحالية فتعالج موضوع العدالة التنظيمية كم

 .  كنتيجة
دراسة تحليلية آلراء . أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي: بعنوان( 2002العطوي، )دراسة 

القادسية، قسم إدارة األعمال، كلية اإلدارة والقتصاد، -أعضاء الكادر التدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد 
 .جامعة القادسية
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 :تساؤالت التاليةالبحث في دراسة من ال انطلق
 ما المقصود بمفهوم األداء السياقي؟ -
 ما مستوى األداء السياقي للكادر التدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية؟ -
 ما مدى إدراك الكادر التدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية للعدالة التنظيمية؟ -
 دركة من قبل الكادر التدريسي على مستوى أدائهم السياقي؟ما مدى تأثير العدالة التنظيمية الم -

 :فرضيات الدراسة على النحو التالي وقد صيغت
 .ترتبط أبعاد العدالة التنظيمية المدركة معنويا بمستوى األداء السياقي -
 .تؤثر أبعاد العدالة التنظيمية المدركة معنويا بمستوى األداء السياقي -

 :كانت تسعى الىأما عن أهداف الدراسة فقد 
 .تحديد مفهوم األداء السياقي وأبعاده المختلفة -
الكشف عن مستوى تقييم الكادر التدريسي للعدالة التنظيمية بكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة  -

 .القادسية
 .الوقوف على مستوى األداء السياقي للكادر التدريسي بكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية -
 .إدراك العدالة التنظيمية من قبل الكادر التدريسي على مستوى أدائهم السياقياختبار مستوى  -

، في حين تكونت عينة الدراسة (الوصفي التحليلي)اعتمد الباحث إلنجاز دراسته على المنهج التحليلي 
وقد قسمت محاور هذه . رت الخماسي عند صياغة بنود االستبانةس ليكفرد، أين تم اعتماد مقيا 53من 

 :لىإألخيرة ا
 .البيانات الشخصية: المحور األول
العدالة التوزيعية، العدالة اإلجرائية، عدالة )التنظيمية خاص بقياس أبعاد العدالة : المحور الثاني

 (.العالقات الشخصية وعدالة المعلومات
 (.سلوك المواطنة، االلتزام التنظيمي)خاص بقياس أبعاد األداء السياقي : المحور الثالث

كرونباخ لقياس مستوى الثبات  لفاآأما عن األساليب اإلحصائية فقد استعمل الباحث اختبار 
والتناسق الداخلي للعوامل المكونة لمتغيرات البحث، معامل االرتباط بيرسون ومعامل االنحراف المعياري 

 .Tواالنحدار المتعددة واختبار 
 :وتمثلت أهم النتائج فيما يلي

دى الكادر التدريسي اتجاه بعد العدالة التوزيعية، يقابله توجه بين المعتدل وجود توجه إيجابي ل -
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العدالة اإلجرائية وعدالة العالقات الشخصية وعدالة : والمنخفض اتجاه أبعاد العدالة التنظيمية وهي
 (.المعلومات المتبعة من طرف الكلية

لمعتدل يتخلله ارتفاع بسيط للبعد إن مستوى األداء السياقي بأبعاده للكادر التدريسي كان فوق ا -
  .التنظيمي االلتزامالفردي للمواطنة على البعد التنظيمي، وكذلك لبعد المواطنة بشكل اجمالي على 

كما كشفت الدراسة عن وجود ارتباط معنوي بين أغلب أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد األداء  -
د بزيادة مستوى شعوره بالعدالة التنظيمية، وخاصة العدالة وهذا يعني أن األداء السياقي للفرد يزدا. السياقي
 .اإلجرائية

تم إيجاد تأثير معنوي لكل من بعد العدالة اإلجرائية وعدالة العالقات الشخصية على األداء السياقي  -
نة تلعب الدور األهم مقار ( العالقاتية)هذا يعني أن العدالة اإلجرائية وعدالة العالقات الشخصية . بأبعاده

 .بالعدالة التوزيعية، وعدالة المعلومات في تحسين مستوى األداء السياقي للفرد
البد من تحديد أهم نقاط التقاطع بين الدراستين، يمكن القول أن كال الدراستين اهتمتا وفي األخير  -

بموضوع تنظيمي ضمن بيئة العمل، والمتمثل في موضوع العدالة التنظيمية، باإلضافة الى محاولة 
 .الكشف عن إدراك األفراد للعدالة التنظيمية ضمن مؤسساتهم

( 8001العطوي، )هذا وتتحدد نقاط التباعد بين الدراستين في زاوية النظر لموضوع الدراسة فدراسة 
أما الدراسة الحالية فقد اعتبرت . نظرت للعدالة التنظيمية كمتغير مستقل ذو تأثير في األداء السياقي

هذا دون نسيان االختالفات القائمة على أساس الزمان وعينة . تنظيمية كمتغير تابعموضوع العدالة ال
 في جامعة القادسية مع أعضاء الكادر التدريسي( العطوي)الدراسة ومكان اجراء الدراسة، فكانت دراسة 

ات أما الدراسة الحالية فهي ستجرى بعيدا عن المؤسس. 8001ضمن كلية اإلدارة واالقتصاد خالل سنة 
داريين بمؤهالت وخصائص مختلفة . التعليمية، وستكون ضمن مؤسسة صناعية تضمن عمال تنفيذيين وا 

 .8012/ 8014وستجرى الدراسة خالل الفترة الممتدة بين 
تأثير العدالة التنظيمية على انتشار الفساد اإلداري، دراسة  :بعنوان( 2002نايف علوان، )دراسة 

 .لدينة سرت، كلية االقتصاد جامعة التحدي، ليبياميدانية في المجمع اإلداري 
انطلق الباحث عند صياغته إلشكالية الدراسة من الندرة في الدراسات التي اهتمت بدراسة تأثير 

 :فجاءت تساؤالته كما يلي. العدالة التنظيمية بقيمها على الفساد اإلداري وأشكاله
 محل الدراسة؟ ة في المنظمات العامةا مستوى درجة إحساس العاملين بالعدالة التنظيميم -
 في عينة الدراسة؟ انتشاراما هي أكثر أشكال الفساد اإلداري  -
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هل يؤثر غياب العدالة التنظيمية على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري في المنظمات العامة محل  -
 الدراسة؟
 :في حين صيغت فرضية الدراسة على الشكل التالي 
على انتشار ظاهرة الفساد ( التوزيعية، اإلجرائية والتعاملية)ية بأبعادها يؤثر غياب العدالة التنظيم -

 .اإلداري في المنظمات العامة محل الدراسة
 :أما عن أهداف الدراسة فتمحورت في 
 .التعرف على مستوى العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة في عينة الدراسة -
 .العامة محل الدراسة التعرف على أشكال الفساد اإلداري في المنظمات -
( التوزيعية، اإلجرائية والتعاملية)التعرف على العالقة التأثيرية بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة  -

على انتشار الفساد اإلداري وبما يساهم في إعادة ثقة المواطنين المتعاملين مع هذه المنظمات العامة 
 .محل الدراسة

ج الوصفي التحليلي، وعلى أسلوب الدراسة الميدانية التي استخدمت وقد اعتمد الباحث على المنه
جهات هي أمانة  2عامال موزعين على  10بياناتها من المصادر المكتبية، أما عينة الدراسة فتكونت من 

الثقافة واإلعالم ومصلحة الضرائب والسجل العقاري وأمانة الصناعة والطاقة وأمانة الثروات البحرية، 
حيث تم . أين تم اختيار ثالثة أقسام من كل جهة عامة بطريقة عشوائية بسيطة. لقوى العاملةومصلحة ا
. استمارة لكل جهة عامة من المجتمع اإلداري لمدينة سرت 14لجمع البيانات بواقع  االستمارةتوزيع أداة 

 .%21استمارة، أي بنسبة استرجاع بلغت  20وبلغت االستمارات المسترجعة 
 .رت الخماسيغة بنود االستمارة على مقياس ليكالباحث في صيا كما اعتمد 

كرونباخ والتكرارات  لفاآمعامل الثبات : أما عن األساليب اإلحصائية المستخدمة فقد تنوعت منها
والوسيط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري، باإلضافة الى اعتماد أسلوب تحليل االنحدار البسيط 

 .والمتعدد
 :ه األساليب اإلحصائية في وصول الباحث الى النتائج التاليةوساعدت هذ

إحساس العاملين بوجود عدالة التعامالت وعدالة التوزيع كان متوسطا، في حين كان هناك إحساس  -
ويرجع الباحث ذلك الى أن المدير ال يجمع المعلومات الكافية قبل اتخاد . ضعيف بوجود عدالة اإلجراءات

. يمنح فرصة لمعارضة قراراتهوأنه ال  يشرح قراراته للعاملين من بعد االستفسار عنها، وأنه الالقرارات، 
 .العامة متوسطا وعليه فقد كان مستوى إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية في المنظمات
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كما توصلت الدراسة الى أن درجة اإلحساس بالفساد اإلداري كانت متوسطة نسبيا، وأن من بين  -
( %22)، ثم الفساد الجنائي بنسبة (%23)الفساد المالي بنسبة : د انتشارا جاءت كما يليأشكال الفسا

 (.%44)وأخيرا الفساد التنظيمي بنسبة 
كما تبث أيضا وجود عالقة موجبة وقوية بين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية وانتشار ظاهرة  -

من مستوى انتشار ظاهرة الفساد ( %18)تفسير  الفساد اإلداري، وأن غياب العدالة التنظيمية مسؤول عن
 .األخالقي

العدالة التنظيمية  مع الدراسة الحالية في االهتمام بمتغير( 8001نايف علوان، )تتقاطع دراسة  -
 االختالفأما عن نقاط . وبكشف شعور العاملين بالعدالة التنظيمية داخل المؤسسة التي يعملون فيها

( 8001نايف علوان، )فقد تحددت في دراسة . ى موضوع العدالة التنظيميةفتلخصت في طبيعة النظرة ال
كما يصل حد االختالف بين . باعتبار العدالة التنظيمية كنتيجة تختلف نظرة العاملين في تحديدها

فالدراسة الحالية ستجرى ضمن بيئة عمل صناعية ومع عمال من . الدراستين في طبيعة بيئة العمل
 .أما دراسة الباحث فقد أجريت ضمن المجمع اإلداري بمدينة سرت الليبية. ةأصناف مهنة مختلف

 :التعقيب على الدراسات السابقة 

من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح بأنها تعددت، وقد جاءت مختلفة أحيانا ومتشابهة أحيانا  
يرات التي تطرقت لها، تمت فيها، وطبيعة المتغ التيأخرى، من حيث اإلفتراضات واألهداف والبيئات 

واألساليب المستخدمة فيها، ويكمن اإلختالف في تباين إهتمامات الباحثين واتجاهاتهم الفكرية أما عن 
التشابه فال مفر منه ألن المعرفة العلمية واحدة، كما كان لنقص المراجع الخاصة بموضوع العدالة 

ي توحد الرؤى بين الباحثين عند دراسة ومعالجة التنظيمية دور في هذا التشابه، الذي أسهم بشكل واضح ف
 :ما يليموضوع العدالة في العمل، وعليه يمكن استخالص 

فيما يخص الدراسات المتعلقة باإلتجاهات في العمل كانت مهتمة إلى حد كبير بمعرفة إتجاهات 
تقيس من  العاملين نحو بعض المواضيع التنظيمية، رغم أن كل دراسة اتخذت لنفسها موضوع معين

، إلى (8002الشلبي، وكلوب، )خالله اتجاهات عمالها أو موظفيها نحو هذا الموضوع، فقد أشارت دراسة 
وجود اتجاهات إيجابية لدى أفراد العينة نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية، 

أين كان لمجال : لة على النحو التاليمجاالت إدارة الجودة الشامفي وقد جاءت تفضيالت أفراد العينة 
تهيئة متطلبات الجودة في التعليم الترتيب األول، ثم مجال متابعة العملية التعليمية وتطويرها، ويليه مجال 
تطوير القوى البشرية، وأخيرا مجال اتخاذ القرارات وخدمة المجتمع، وقد جاءت هذه التفضيالت متناسبة 
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 يوجد تأثير للجنس على اتجاهات أفراد العينة نحو تطبيق مبادئ إدارة مع الذكور واإلناث أي أنه ال
المؤهل العلمي، ) الجودة الشاملة في الجامعات األردنية، كما تم التأكيد على عدم وجود تأثير للمتغيرات

 على اتجاهات األفراد، وهو ما عبر عنه الباحثين بأن الجامعة تركز( سنوات الخبرة في التدريس، العمر
على اختيار أعضاء هيئة التدريس أكفاء قادرين على التواصل مع العمل الجامعي والعطاء، وذلك حرصا 

ًتا وجود نمبي (8002بوساحة،)منها على االستعداد لمواجهة التحديات المحتملة، في حين جاءت دراسة 
، غير أنها Zللنظرية  الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي األساتذةاتجاهات إيجابية لدى 

حول تأثير المتغيرات الشخصية فقد كشفت الطالبة وجود تأثير  (8002كلوب، و الشبلي، )إختلفت مع دراسة 
الجنس والمستوى التعليمي )للمتغيرات الشخصية على اتجاهات األساتذة الجامعيين تعزى للمتغيرات 

وأبرزها التوظيف الدائم، والذي يؤدي  Zا النظرية فاألساتذة يميلون إلى المبادئ التي جاءت به( واألقدمية
حسب رأيهم إلى ارتفاع معنوياتهم، وأن القرارات الجماعية تحقق المساواة بينهم، وأن عدم التخصص في 

 .للمؤسسة باالنتماءبين الوظائف، وللمسؤولية الجماعية دور يعزز الشعور  االنتقالالمهام يسمح بمرونة 
توصلت إلى وجود اتجاهات سلبية لدى طالب معهد السباعي  (8002، الثقفي)غير أن دراسة 

حول  (8002كلوب، و الشلبي، ) لدراسةالصحي في مستوى الفصل األول نحو مهنة التمريض، وجاءت موافقة 
عدم تأثير المتغيرات الشخصية على إتجاهات أفراد العينة والتي تمثلت أساسا في متغير العمر، الحالة 

، المستوى التعليمي، ومكان المنشأة وهذا ما تسعى الدراسة الحالية للكشف االقتصاديةالحالة ، االجتماعية
 .عنه

كانت من بيئات عربية، وقد  فإنهاأما بخصوص الدراسات التي تناولت موضوع العدالة التنظيمية 
دراسة، كما اعتمد اتفقت هذه الدراسات على استخدام المنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب لموضوع ال

( 8015خرموش، )، و(8014شيخ، )الباحثون في انجاز دراساتهم على مقياس ليكرت الخماسي مثل دراسة 

لجمع المعلومات الضرورية حول الموضوع  (8001نايف علوان، ) دراسة، (8001العطوي، )، و(8015معمري، )و
( 8015خرموش، )ن، غير أن دراسة وتحليلها بشكل يسمح بتقديم صورة واضحة لتعميق نظرة الباحثي

، ويمكن (ال –نعم )واعتمدت في صياغة أسئلة االستمارة على الطريقة العادية في تقديم بدائل االجابات 
القول أن ميدان الدراسة التي جرت فيه هذه البحوث قد انحصر بين المؤسسات التعليمية كدراسة 

نايف )، (8015خرموش، )، (8014شيخ، )ت دراسة كل من في حين جر  (8001العطوي، )، ودراسة (8015،معمري)

بيئة لها، ويعد هذا االختالف  تتخذهفي بيئات صناعية، وهو ما ستحاول الدراسة الحالية أن ( 8001علوان، 
في ميدان الدراسة عامال مهما يضفي رؤى متنوعة للموضوع ما يسمح بمعالجته من زوايا متعددة، وهو 
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شكل كبير، فقد كان هناك نقص في مصادر المعلومات الخاصة بموضوع العدالة األمر الذي ال يتحقق ب
هذه  أهدافالتنظيمية ما جعل غالبية الدراسات تتشابه في طريقة تناولها للموضوع وهو ما انعكس على 

 الدراسة واالفتراضات المقدمة حيث سعت للتأكيد على أهمية أبعاد العدالة التنظيمية والمتمثلة أساسا في
أين قدم  (8001العطوي، )بعد العدالة التوزيعية، وبعد العدالة االجرائية، وبعد العدالة التعاملية إال في دراسة 

بعد عدالة المعلومات كما أعطى تسمية مغايرة لبعد العدالة التعاملية والذي أطلق عليه بعد عدالة 
اليها  تاسات ليشمل النتائج التي توصلالعالقات الشخصية، ويستمر التشابه واالختالف الكامن بين الدر 

على أن مستوى درجة احساس العاملين ( 8014شيخ، )كل دراسة، ويتضح هذا من خالل تأكيد دراسة 
من خالل القول بوجود توجه إيجابي ( 8001العطوي، )دراسة  ما أكدتهبالعدالة التنظيمية كان منخفضا، وهذا 
التوزيعية، يقابله توجه بين المعتدل والمنخفض اتجاه أبعاد العدالة  لدى الكادر التدريسي اتجاه بعد العدالة

، ومن خالل هذا (بعد العدالة االجرائية، بعد عدالة العالقات الشخصية، بعد عدالة المعلومات)التنظيمية كـ
يمكن القول أنه من الصعب على المؤسسات باختالفها الموازنة بين هذه األبعاد وهو ما تؤكده دراسة 

من خالل ما توصلت إليه حول أن مستوى إدراك أساتذة التعليم الثانوي للعدالة التنظيمية ( 8015معمري، )
أن احساس العاملين بوجود عدالة التوزيع كان ( 8001نايف علوان، )متوسط، في حين توصلت دراسة 

هذه الدراسة الى  متوسطا وضعيفا فيما يخص عدالة االجراءات وقويا نحو عدالة التعامالت،  وقد سعت
أن لغياب القوانين والقرارات التي ( 8014شيخ، )تبرير هذا التباين في النتائج من خالل ما ذهبت إليه دراسة 

تنظم مسألة توزيع المهام والمسؤوليات وعدم فعالية نظم الحوافز والمكافئات دور في خفض مستوى 
نخفاض بعد العدالة االجرائية راجع الى كون المدير الشعور بالعدالة التنظيمية، في حين كان السبب وراء ا

كما أنه ال يشرح قراراته للعاملين حتى بعد االستفسار . ال يجمع المعلومات الكافية قبل اتخاذ القرارات
 ودراسة، (8001نايف علوان، )الى عدم السماح بمعارضة قراراته بحسب ما جاء في دراسة  باإلضافةعنها، 

من العمال يرون أنهم يعاملون باحترام وهو  %18.2حين أكد هذا األخير على أن  ، في(8015خرموش، )
ما يحدد مستوى الشعور بالعدالة التعاملية، وهذا وقد توصلت بعض الدراسات الى أنه ال توجد فروق في 

ودراسة ( 8015معمري ، )، في دراسة ( السن، الجنس ، األقدمية)إدراك العدالة التوزيعية تعزى للمتغيرات 
والدراسة  يتالءمبما ( المستوى التعليمي، الصنف المهني)أين تمت إضافة متغيرين هما ( 8014شيخ، )

الحالية التي تهدف الى اختبار داللة الفروق االحصائية بين هذه المتغيرات للحكم على نظرة العاملين 
يق بين الذكور واالناث في مستوى الى أنه توجد فر ( 8015، يمعمر )للعدالة التنظيمية، كما توصلت دراسة 

عكس  الشعور ببعد العدالة التوزيعية لصالح اإلناث وهذا راجع الى أنهم ال يبحثون على راتب مرتفع



 موضوع الدراسة                                           :                              الفصل األول

58 
 

الذكور، وفي األخير يمكن القول أن غالبية الدراسات أكدت على أهمية موضوع العدالة التنظيمية بأبعادها 
أين تم الكشف ( 8001العطوي، )ين، األمر الذي توصلت اليه دراسة في التأثير على السلوك التنظيمي للعامل

داء السياقي بأبعاده،  عن وجود تأثير معنوي لكل من العدالة االجرائية وعدالة العالقات الشخصية على األأ
على أن هنالك عالقة ( 8001نايف علوان، )وهو ما يؤكد صحة الفرضية العامة، في حين أكدت دراسة 

الفساد المالي ، )بين احساس العاملين بالعدالة التنظيمية والفساد االداري، بأشكال مختلفة  موجبة قوية
، وأن غياب العدالة التنظيمية مسؤول عن التفسير (الفساد الجنائي، الفساد السلوكي، الفساد التنظيمي

الة التنظيمية أن للعد( 8015خرموش، )من انتشار ظاهرة الفساد اإلداري، في حين كشفت دراسة  18%
بأبعادها دور كبير في الحراك المهني للعاملين من القطاع الصناعي الخاص الى القطاع العام، وتؤكد 

على أنه توجد عالقة طردية بين العدالة التنظيمية والرضى الوظيفي للعاملين للمؤسسة ( 8014شيخ، )دراسة 
لرؤساء دور في انخفاض الرضى الوظيفي حيث كان انخفاض درجة ممارسة العدالة التنظيمية من طرف ا

الى القول بوجود عالقة بين إدراك األساتذة للعدالة ( 8015معمري، )للعاملين، هذا كما توصلت دراسة 
اإليثار، وعي الضمير، الروح الرياضية، الكياسة، )التنظيمية بأبعادها الثالثة وسلوك المواطنة بأبعاده 

 (.السلوك الحضاري
أنه هناك عودة لالهتمام باألبعاد النفسية االجتماعية داخل المؤسسة خاصة بعد  يستنتج مما سبق

طغيان عنصر اآللة على بيئة العمل، وهو دليل آخر على مدى أهمية العالقات االنسانية بين العاملين 
 .ورؤسائهم الى جانب االهتمام بالتطوير والتحديث التكنولوجي
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 :خالصة الفصل
تحديد النظري لموضوع الدراسة بعد طرح اإلشكالية المعتمدة وتوضيح أبرز تناول هذا الفصل ال

المبررات وراء تبني هذه الدراسة وأهدافها وأهميتها على المستوى العلمي والعملي وراء إبراز أهم المفاهيم 
تقل المحددة  لإلطار العام للدراسة، والتي كانت محددة في االتجاهات النفسية االجتماعية كمتغير مس

والعدالة التنظيمية كمتغير تابع، مع االستشهاد بالدراسات السابقة كل حسب المتغير الدي يتناسب وطبيعة 
الدراسة الحالية، أرفقت هذه الدراسة بتعقيب يلخص أهم النتائج الواردة في كل دراسة ومقارنتها مع 

، إال أن التوسع النظري ال الدراسات األخرى في نفس مجال اهتمامها بما يثري البحث ويعمق الفهم
نما سيشمل الفصلين القادمين بهدف توضيح الصورة أكثر   .يقتصر على هذا الفصل وا 
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 :تمهيد
، من خالل االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتضمن هذا الفصل سيتم عرض مختلف أبعاد موضوع 

عرض أدبيات الموضوع بشكل يساعد في فهمه من الزاوية النفسية واالجتماعية ذات بعد تنظيمي 
ات نفسية كون األفراد على اختالفهم قادرين على تكوين أو تبني اتجاه االتجاهاتمؤسساتي، وتأتي أهمية 

داخل العمل، تسمح لهم بالتكيف واالندماج مع العاملين بالمؤسسة، كما تسمح لهم بتحقيق ذواتهم أمام 
اآلخرين وفي التعبير عن مواقفهم من جراء الممارسات التنظيمية، مما يساعدهم على تشكيل هويتهم داخل 

 .المؤسسة الحاضنة
 االجتماعيةالنفسية و  االتجاهاتخصائص : أوال

شأنها شأن أي موضوع آخر، فهي تعتبر موضوع قائم بذاته  االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتن إ
، كما يمكن تحديد مجموعة من الخصائص والسمات التي تميزها االمعرفية، بحيث يمكن رصد تعريفات له

يين عن غيرها من الموضوعات العلمية، وفيما يلي أهم الخصائص التي ذكرها علماء النفس االجتماع
 :والسلوكيين، وهي

أي؛ أنها غير وراثية، ويمكن تعلمها واكتسابها من خالل أساليب التنشئة : االكتسابو للتعلم  القابلية-1
 .(122: 9002، العتوم). ، ومن خالل التفاعل المستمر مع البيئةاالجتماعية

ا عن ة، من خالل إجابتهيلتأكيد هذه الخاص Margeret Birks مارجريت بيركسوتوصلت 
حيث عملت مع مجموعة من "  ؟السلوكفي إظهار نفسها في  االتجاهاتفي أي سن تبدأ " السؤال 

األطفال من سن الخامسة إلى سن الثامنة عشر، فطلبت من صغار البروتستانت اإلجابة عن السؤال 
 ٪92بينما أنه في سن الخامسة لم يعبر أي منهم عن أي تحيز أو تمييز، " فوجدت "  ؟اليهودكيف ترى "

منهم في سن العاشرة عبروا عن ذلك، وكان األطفال بحلول العاشرة يبدون التمييز بوضوح باستبعاد 
 .  (119: 1221، والمبرت ،المبرت) ".األطفال اليهود من جماعة أصدقائهم

يستطيع اآلباء إكساب  االجتماعيةفاألفراد يولدون صفحة بيضاء، ومن خالل عمليات التنشئة 
 ".جماعة الرفاق"منها  االجتماعيةنحو بعض القضايا  االتجاهاتمجموعة من  أبنائهم

بمثيرات ومواقف اجتماعية، يشترك فيها عدد من األفراد  االتجاهاتيرتبط اكتساب  :االرتباطية-2
دون  االتجاهاتترتبط مع المنبه أو المثير المحرض على تكوين هذه  االتجاهاتوالجماعات، بمعنى أن 

نما من خالل التفاعل المستمر مع عناصر البيئة غيرها، ب معنى أنه ال يمكن أن ينشأ اتجاه من فراغ وا 
 .والمادية االجتماعية
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عالقة الفرد بموضوع من موضوعات البيئة، مدى أهمية موضوع أو  االتجاهاتتعكس : االنعكاسية -3
دور التغذية العكسية في كشف  تؤدي االتجاهاتبمعنى أن  االتجاهفكرة أو قضية بالنسبة للفرد صاحب 

 .عالقة الفرد بأحد الموضوعات أو األشياء
بمعنى يغلب على االتجاه الذاتية الفردية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه، فهو يعبر : الذاتية -4

 .شخصية الفرد غالبا منتنبع  االتجاهاتعن تفضيالت الفرد وموقفه حول أي موضوع أو شخص، ف
  في درجة وضوحها، فمنها ما هو واضح المعالم يمكن كشفه مباشرة االتجاهاتتفاوت ت: التفاوت -5

 .ومنها ما هو غامض يصعب فهمه، ومنها ما هو معلن صريح، ومنها ما هو سري باطن
وقد يعبر عنها بطريقة غير واضحة، وهذا  اتجاهاتهبمعنى أن الفرد قد يمتنع عن التعبير أو اإلفصاح عن 

 .عتبارات نفسية أو اجتماعية أو سياسيةقد يرجع إلى ا
لالتجاه صفة الثبات واالستقرار النسبي ولكن من الممكن تعديله وتغييره تحت ظروف  :النسبي الثبات-6

 . معينة، السيما في حالة ضعف االتجاه أو حالة وجود معلومات جديدة تخص موضوع االتجاه
نما بين الحالتين، فالفرد الذي ليست ثابتة بصفة مطلقة وليس االتجاهاتبمعنى أن  ت متغيرة باستمرار وا 

يكون له اتجاه معين نحو قضية ما على أساس الخبرة الذاتية، ال يمكن أن يغير اتجاهه إال إذا طرأ تغيير 
 .على موضوع االتجاه أو تم إضافة معلومات جديدة تخص هذا األخير

الفرد لبعض المثيرات والمواضيع أو األشياء وحتى بالتنبؤ باستجابة  االتجاهاتتسمح : التنبؤ ةيخاص -7
 .األشخاص، فالفرد الذي يملك اتجاه ايجابي نحو عمله سيسعى إلتقانه

يقع االتجاه دائما بين طرفين متقابلين أحدهما موجب واآلخر سالب، بمعنى أن  (:الطرفية) التطرف -2
والتأييد أو التفضيل، والثاني يمثل أقصى  االتجاه يميل إلى طرفين، األول يمثل أقصى درجات االيجابية

 .درجات السلبية أو الرفض أو عدم التفضيل والنفور
توجد اتجاهات قوية تدوم لفترات طويلة تقاوم التغيير أو التعديل، وهناك اتجاهات ضعيفة : الشّدة -2

 (.9002، العتوم)يمكن تعديلها وتغييرها بسهولة 
يا إذا ارتبط بدرجة كبيرة بخبرة الفرد الذاتية، أو من خالل اكتسابه ويمكن القول أن االتجاه يكون قو  

لمعلومات ومعارف على درجة عالية من اليقين، أما االتجاه الضعيف فهو على العكس من ذلك، فهو 
 .وجود الفرد في حالة الشك وعدم التأكد وأناجم عن نقص معرفي أو عن فقدان التجربة أو الخبرة الذاتية، 

نما يكون االستدالل عليها من خالل  االتجاهاتبمعنى أن : فرضي نتكوي-10 غير ظاهرة أو ملموسة، وا 
 .السلوك الظاهر أحيانا، ومن خالل آراء الفرد ومواقفه أحيانا أخرى
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متعددة األبعاد، فهي تضم بعد معرفي وآخر وجداني وأيضا بعد سلوكي  االتجاهات :التعددية -11
في غاية التعقيد وال يمكن االعتداد باتجاهات األفراد في حالة غياب أحد هذه  حركي، بمعنى أنها تكوينات

المكونات الرئيسية خاصة عند علماء النفس السلوكيين، ويشير المكون المعرفي إلى مختلف المعلومات 
لفرد والمعارف التي يكتسبها الفرد في حياته، أما المكون الوجداني فيعبر عن مشاعر الحب أو الكره لدى ا

رف أو الفعل صنحو أحد الموضوعات أو األشخاص أو األشياء، ويشير المكون السلوكي إلى نية الفرد للت
 . المالحظ عند تعامل الفرد مع موضوع االتجاه

أي أنها تدفع الفرد إلى اإلقبال على موضوعات إذا كانت مفيدة  :-تجنبية  –إقدامية  االتجاهات -19
وقد تتسم  إلقدامي نحو الدين مثال يدفع صاحبه إلى ممارسة تعاليم الدين والتزامهاوتلبي حاجاته، فاالتجاه ا

بكونها تجنبية أو إحجامية تدفع الفرد إلى االبتعاد عن موضوعات معينة ال تدخل ضمن مجال  االتجاهات
 (.971: 9002بني جابر، )اهتمامه أو أنها ال تحقق له إشباع وال تلبي حاجاته 

من خالل أدوات وأساليب مختلفة؛ حيث تم وضع العديد من القياسات : قياس والتقويملل القابلية-11
لمعرفة وتحديد طبيعة وشدة اتجاهات األفراد نحو مختلف القضايا والمواضيع، ومن أشهر المقاييس 

، مقياس ثرستون، مقياس ليكرت الخماسي، مقياس االجتماعيةالمعتمدة يوجد مقياس بوجاردس للمسافات 
 .(902، 902: 9002وعبد المجيد،  فليه)ان وغيرها من القياسات واالختبارات جثم
إن الطبيعة المعقدة لالتجاهات سمحت باستخراج هذه الخصائص المتعددة والمميزة لموضوع  

ما يساعد على إزالة الغموض عن هذا المفهوم والتقليل من احتمالية وقوع خلط بينه وبين  االتجاهات
 .ى درجة كبيرة من التشابه على غرار القيم والميل واالنفعاالت والسلوك والمعتقداتمفاهيم أخرى عل

د هذه الخصائص فهناك من يعمل على حول تعد لإلتفاق ة كذلك إلى غياب شبه تاموتجدر اإلشار  
 .  دمجها ضمن عناصر أساسية وهناك من يقوم بتجزئتها والتفصيل فيها

 في العمل االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتأهمية : ثانيا
وهذا راجع إلى  هااختالفأهمية بالغة داخل المؤسسات على  اإلجتماعية النفسية االتجاهاتتكتسي  

خضير كاظم تأثيرها المباشر في سلوك المنظمة بصفة عامة وفي سلوك العاملين بصفة خاصة، ويقول 
 االتجاهاتلعمل، لذلك تعتبر معرفة هي المحرك األساسي لدوافع األفراد نحو ا االتجاهاتأن " وآخرون 

 .(122: 9002، وآخرون، خضير)". ودراستها وتحليلها من مقومات نجاح منظمات األعمال
بمثابة عوامل مؤثرة في دفع سلوك العمال نحو تأدية مهامهم بكفاءة وفعالية السيما  االتجاهاتو  

و  عبد الرزاق الرحاحلةية، ويضيف ذات طرف ايجابي نحو القضايا التنظيم االتجاهاتإذا كانت هذه 
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عهد  ذعلى الرغم من أن الباحثين من"في حديثهما عن أهمية اتجاهات العاملين أنه  زكرياء أحمد العزام
طويل كانوا دائما يشيرون إلى أهمية اتجاهات العاملين وضرورة مالحظة المديرين لها أول بأول، إال أنه 

سواء على المستوى األكاديمي  االهتماملم تأخذ حظها الكافي من  تاالتجاهامن الممكن القول بأن دراسة 
حيث كان من أهم النتائج التي أسفرت التطبيقي داخل منظمات األعمال  أو البحثي أو على المستوى

نتاجيهو تأثير اتجاهات العاملين على مستوى أدائهم  هاوتورنعنها تجارب   :9011 الرحاحلة، العزام،) تهموا 
922). 
يفهم من خالل هذه المقولة أن هناك عالقة قوية بين اتجاهات العاملين وأدائهم السلوكي  ما 

واإلنتاجي داخل منظمات األعمال كافة، وهو األمر الذي دفع المدراء إلى ضرورة االهتمام بموضوع 
ير في عندما قال أن نجاح التغي محمد مسلمفي العمل، وما يؤكد هذا الكالم ما ذهب إليه  االتجاهات

المؤسسة يرتبط ارتباطا وثيقا باتجاهات األفراد والجماعات وبمواقفهم نحوه، بمعنى أن التغيير في 
حتى يستطيع مباشرة  إيجابيالخاصة بالعاملين بشكل  االتجاهاتالمؤسسات البد ألن ينطلق من تغيير 

دارة عملية التغيير بصفة عامة، ويضيف  نما على أن موقف الفرد نحو التغيير  مسلموا  ال يكون عشوائيا وا 
أساس حسابات عقالنية، يقرر فيها الفرد ما إذا كان هذا التغيير يعزز من مكانته ويلبي حاجاته أو أنه 

 (.11 :مسلم، د س)يؤثر سلبا على مكانته وحاجاته، ومن ثم يكون موقف القبول أو الرفض 
نما يتعداه ليشمل التأثير والتأثر  على إبداء القبول أو الرفض، االتجاهاتهذا وال يتوقف دور   وا 

أن الفرد يكتسب اتجاهاته ومدركاته من خالل تفاعله مع "قائال  موسى اللوزيأيضا، وهذا ما أورده 
والمدركات تتأثر وتؤثر بالثقافة السائدة من خالل ما  االتجاهاتالجماعات المختلفة في المجتمع، تلك 

تدخل في تشكيل  االتجاهات، بمعنى أن (21: 9000اللوزي، ) اإلنسانتتركه من أثر ملموس على سلوك 
الثقافة التنظيمية ومدى قوتها إذا ما كانت اتجاهات العاملين ايجابية وقوية نحو بعضهم البعض من جهة 
ونحو العمل من جهة ثانية، وهذه األخيرة تتأثر بالثقافة المنتشرة والسائدة داخل التنظيم من خالل قيم 

 .العمل فياهات المؤسسين والمدراء ومعايير واتج
تساعد في تحديد ثقافة المؤسسة باعتبارها  االتجاهاتأن  الحموريو  المعايطةويقول كل من  

االعتقادات، وطرق التفكير والسلوك التي يجتمع حولها الموظفون والعمال حيث تتجلى  مكونة من القيم و
ة لتغيير ثقافة المؤسسة، فيتطلب تغييرها تغيير سلوك في السلوك التنظيمي عندما تبرز الحاج االتجاهات
 االتجاهاتعلى هذا من خالل القول أن  حمد ماهرأ، ويؤكد (172: 9011المعايطة، الحموري، ) العاملين

تشير إلى مجموعة " النفسية داخل العمل تساهم في تشكيل الثقافة التنظيمية على اعتبار هذه األخيرة 
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، هذا ويتضح أن تغيير أو تشكيل ثقافة (212: 9002ماهر، )..."ائدة في المنظمةالنفسية الس االتجاهات
المنظمة يرتبط بالدرجة األولى بتغيير وتعديل اتجاهات العاملين بشكل يساعد في تدعيم معاير وقيم 

 . الثقافة الجديدة
 :في العمل االتجاهاتنقطتين أساسيتين تبرزان أهمية  أحمد ماهركما يضيف  
ترك العمل  التأخر الغيابالنفسية في سلوك الفرد داخل العمل ويتجلى ذلك في  االتجاهات رتؤث -1

كما يرى أيضا أن الشروع في تطوير المنظمات يحتاج إلى  ،للمنظمةاالنتماء للوظيفة أو الوالء  الرضا
ب في تعديل تطوير سلوكي أيضا يشمل مشاعر واتجاهات العاملين تجاه قضايا محددة، فالشركة التي ترغ

، حتما ستحتاج إلى (أيام عمل 02أيام عمل إلى  00من )أو تغيير أنظمة ساعات العمل وعدد أيامه 
ال انعكس هذا التطوير سلبا على المنظمة  تنمية اتجاهات التفضيل واالرتياح إلى هذا التغيير، وا 

 .  والعاملين
ن ذو بعد استراتيجي يهدف إلى بمعنى أن إقدام المنظمة على التخطيط للتطوير البد أن يكو  

 .تطوير شامل مادي، معنوي وسلوكي؛ أي أن يشمل اتجاهات العاملين أيضا
النفسية االيجابية هدف مطلوب تحقيقه، فأي منظمة مطالبة بتحسين مشاعر العاملين بها  االتجاهات -9

عمل ذو قيمة كبيرة في تجاه قضايا ومواضيع تنظيمية مختلفة، وتجاه كل ما يمس ويؤثر على العمل، فال
حياة األفراد وعلى كل منظمة أن تسعى لتحسين جودة حياة الناس في العمل، ومنه فتحسين اتجاهات 

 (.992: 9009، ماهر)العاملين هو هدف في حد ذاته 
ما يالحظ أن أحمد ماهر يتجاوز الطروحات التقليدية في شأن التطوير والتغيير القائمة على  

إلى االهتمام بالتطوير المعنوي، والهادف إلى تنمية المشاعر والقيم والمواقف االيجابية أساس مادي وتقني 
النفسية  االتجاهاتللعاملين في العمل، وهناك من يضيف بعض التفاصيل المساعدة على تحديد أهمية 

 :في المنظمة
عنه تساهم في رفع في بناء شخصية الفرد العامل وفي تزويد زمالئه بمعلومات  االتجاهات تساعد -1

، واألمر هنا ال يتوقف على فهم زمالء (00: 9007حنفي، )مستوى التفاعل والتواصل معه بإيجابية واحترام 
نما يتعداه ليشمل رؤساء العمل والمدراء، ف هم دور في تحديد طرق تجاهاتالالعمل لبعضهم البعض فقط، وا 

 .التواصل والتفاعل بين الرؤساء والمرؤوسين
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اتجاهات األفراد كتغذية رجعية داخلية خاصة، ما اشتمل منها على تعليقات وصفية مثال  تستغل -2
هذا يصبح بمثابة حفز " عندما تخبر أفرادا جالسين أن التدخين يضايقك فأنت هكذا تقدم تغذية رجعية "

 .(171، 170: 9011روبنسن، و هينساكر، )داء والسلوك لآلخرين ليهتموا بكيفية األ
 االتجاهاتعبارة عن حلقة وصل بين الفرد واآلخرين المحيطين به، ف االتجاهاتهذا أن يفهم من  

 .تساعد على التواصل والتفاهم بشكل يضمن مراعاة خصوصية اآلخرين أثناء العمل
 مباشرة اتخاذ القرارات بشكل كعوامل سيكولوجية داخلية في عملي االتجاهاتالمواقف و  تؤثر-2

الذي يملك اتجاه ايجابي نحو فرق العمل، سيصدر قرار بتشكيل فرق عمل من  يرفالمد ،(90: 9002،حسن)
بالعمل الجماعي سيسعى لفرض منطقه  ال يؤمن، والعكس إذا ما كان اإلنتاجو أجل تسريع عملية العمل 
 .حول طرق إنجاز األعمال

اء أفضل العناصر من بين سمات الشخصية الضرورية عند تحليل الفرد العامل النتق االتجاهات تعد-0
في فهم األفراد بتوفير معلومات موضوعية تخفف من  االتجاهاتالصالحة للعمل بالمنظمة، وأيضا تساعد 

 هوهذا ما يؤكد ،(12-11: 1220عويضة، )التحيز أثر الوساطة في اختيار العمال، وتساعد على االبتعاد عن 
جدد ذوي رؤى الألفراد لاالستقطاب الخارجي  النفسية تساعد في عملية االتجاهاتحيث يرى أن  جاد الرب

   (.109: 9002جاد الرب، ) .المنظمةجديدة، واتجاهات وبصائر مختلفة عما هو سائد داخل 
ذات بعد حيوي، لما لها من تأثير على أهم الوظائف  االتجاهاتفي هذا الصدد يمكن القول أن  

غرار عملية اتخاذ القرارات وتحليل األفراد العاملين طلع بها المنظمات، على ضوالعمليات التنظيمية التي ت
عند استقطاب أفراد  االتجاهاتمن أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، باإلضافة إلى أهمية 

 .جدد للعمل داخل المنظمة، فال يمكن اختيار أفراد ذوي اتجاهات سلبية نحو العمل أو السلطة
والمتمثل أساسا في مدى توفير أفراد  ،البشريةستقطاب الموارد بهذا يتحدد معيار نجاح عملية ا 

 .ذوي اتجاهات ايجابية ومتنوعة
اتجاهات األفراد وشخصياتهم ذات أهمية في عملية التدريب، فهذه األخيرة تهدف إلى إحداث  تعد-7

اف المنظمة تغييرات محددة، سلوكية، فنية وذهنية تتناسب مع احتياجات الفرد ومتطلبات الوظيفة وأهد
 (.100: 1222ساعاتي، )
في العمل، كأساس لعملية التطوير  اإلجتماعية النفسية االتجاهاتفي األخير تتحدد أهمية  

والتغيير التنظيمي من خالل عملية التدريب، فالفرد العامل يكتسب اتجاهات جديدة بعد تعرضه لخبرات 
 .لخبراء الذين تحوزهم المنظمةطلع بها المدراء واضالمهمة التي ي وهي جديدةومعارف 
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 وبعض المفاهيم المتقاربة االجتماعيةالنفسية  االتجاهات: ثالثا
جد خلط واضح في استعمال المصطلحات والمفاهيم التي تكون على درجة كبيرة من يو كثيرا ما  

ستعمل حيث يوجد الكثير من األشخاص من ي االتجاهواألمر نفسه يحدث مع مفهوم  التداخلالتقارب أو 
في محل مفاهيم أخرى مثل الرأي، الميل، االنفعال، المعتقد، القيم والسلوك، وفيما يلي " اتجاه"مفردة 

 :توضيح ألهم الفروق بينها
 :والرأي االتجاه-1
نحو موضوع معين كرأي الرئيس في مرؤوسيه  وهو حكم أو جهة نظر، يعتبر الرأي تعبير لفظي 

 .(912: 9001معوض، ). االتجاهاتثر خصوصية من ويقول بعض العلماء أن اآلراء أك
عن تمكين  االتجاهاتأن الرأي ال يوجد إال عندما تعجز  هارت هارتلي و هارتليويرى كل من    

الفرد من مواجهة الموقف، ففي المواقف المعقدة يقوم الرأي مقام االتجاه حيث يكون على الفرد التدبر في 
والقيم السائدة هي من تحدد الرأي النهائي، والرأي  االتجاهاتخذ، أي أن عواقب األمور والقرارات التي تت

يعكس االتجاه، والرأي يتصل بتفسير السلوك وموضوع بعينه يتأثر بما يحدث، أي يتأثر باتجاه من يالحظ 
 .الحقائق، فقد يرى الفرد أن من الظلم أن يتساوى أجر المرأة والرجل

عن الرأي إال إذا كانت هناك مشكلة قائمة، فاألمريكيون يحبون أنه ال مجال للحديث دوب ويقول  
مثال القهوة وهذا ذوق ال يتحول إلى مشكلة رأي إال إذا حدثت أزمة في البن وتطلب األمر فيما يتطلب 

  (.171، 170: 9002دويدار، ) اتخاذ قرار يتعلق باستيراد هذا الصنف أو عدم استيراده
االتجاه  كونبينهما  فصلفرضي ي تكوين كل من الرأي واالتجاه" وتكمن نقطة التمفصل في أن  

والرأي توقع ال يتم التعبير ". يخلو منها الرأي( إحجام/إقدام)بخصائص دافعية تعطيه توجها سلوكيا يتمتع 
وشحاتة  ،فرجو  ،محمود السيد) .لفظياإما لفظيا أو غير  االتجاهاتعنه إال لفظا في حين يمكن التعبير عن 

9002 :21) . 
األفراد، من خالل النطق  التجاهاتإال تجلي واضح  ما هويتضح أن الرأي  ما سبقومن خالل  

 .اللفظي لما يرغب الفرد في التعبير عنه
 :والميل االتجاه-2
 ما يعتقد أنه يوجد فرق أساسي بين ما نحب"في حين يعد االتجاه ، نفضلو يتعلق الميل بما نحب  

فالمدخن يعتقد أن التدخين ضار بالصحة  ،صحيحنحن نعتقد فيه والعكس  نحبه امألنه ليس كل ونعتقد، 
 .وهنا يتضح الميل" ، ولكنه بالرغم من ذلك يحبه(اتجاه)
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، ويتميز االتجاه (أحب، أفضل)شعور واالتجاه هو تعبير عن عقيدة بينما يعد الميل تعبير عن  
، وجداني، معرفي)المكونات وأنه متعدد  نحو المواضيع أو األشخاص،( سلبي/ايجابي)طرفيبكونه 
، أما الميل فهو أحادي الناحية أي ذو ناحية واحدة تتحدد في الناحية االيجابية، فاإلنسان ال يميل (سلوكي

، بهذا يتحدد معنى االيجابية لدى صاحب الميل الراحةو إال لألشياء التي تحقق حاجاته وتجلب له السعادة 
 (.902، 1س، ج ، هاشم وآخرون، دإسماعيل)
أحب، أفضل، أكره، ال )باإلضافة إلى كون الميل ذو مكون واحد يتحدد في المكون النفسي  

، فالميل يتحدد في انجذاب الفرد نحو ما يحبه من مواضيع وأشياء تعكس رغباته في حين يعد ...(يعجب
ذاتية ومعارفه، وبما يحقق له االتجاه استجابة تقييمية بين ما يحبه الفرد أو يكرهه انطالقا من خبرته ال

 .النفع ويدفع عنه الضرر ويحثه على التصرف بطريقة مناسبة
ويمكن إضافة فرق آخر يسمح بالتمييز بين االتجاه والميل، وهو أن كالهما له صبغة انفعالية  

زا في وصبغة عقلية، لكن الصبغة االنفعالية أكثر قوة في الميل، بينما تكون الصبغة العقلية أكثر برو 
 (.111: 9010عمر، وآخرون، ). االتجاه

نفعاالت الفرد ومشاعره أكثر إلما يمكن مالحظته حول هذه النقطة أن الميل يحتكم بصورة كبيرة  
من االعتماد على الخبرات والمعارف، في حين يبدو االتجاه على العكس من ذلك فهو يحتكم إلى الخبرات 

رد، لذلك فالفرد قادر على تقديم توضيحات عن اتجاهاته بصورة والمعلومات التي سبق وأن مر بها الف
 .كبيرة بشعور الفرد وحالته النفسية مرتبط بدرجةمقارنة بالميل الذي يكون  ،جيدة
 :واالنفعال االتجاه-3
حالة وجدانية عنيفة تصحبها "أو هو " عملية عقلية عليا غير معرفية : "يعرف االنفعال على أنه 

وتغييرات حركية مختلفة تنتاب الفرد بصورة مفاجئة، وتأخذ صورة أزمة عابرة  ،حشويةية تغيرات فسيولوج
، ويمكن وصف بعض االنفعاالت التي تصيب جميع الناس، مثل الخوف، "ال تدوم طويال ( مؤقتة)

 (.997: 9002بني يونس، ). الغضب، السعادة، الضيق، القلق وغيرها
تهيؤ عقلي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص  استعداد نفسي أو" أما االتجاه هو  

 (.1جس، هاشم وآخرون، د ،إسماعيل)."أو أشياء أو موضوعات أو مواقف في البيئة التي تستثير هذه االستجابة 

 :ومن خالل المفهومين يمكن وضع نقاط االختالف التالية 
م بأنها غير دائمة وأنها تأتي بصورة مفاجئة، في االنفعاالت حالة أقرب إلى عدم التوازن النفسي تتس -

حدى أهم مكوناتها التي تتميز بالثبات النسبي االتجاهاتحين أن   .بعد من أبعاد الشخصية وا 
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واالنفعاالت ذو بعد نفسي عنيف، في حين االتجاه متعدد األبعاد والتراكيب فهو يتحدد من خالل ثالث  -
 .لوجداني والنفسيأبعاد رئيسية هي البعد السلوكي وا

االنفعاالت تأتي مصحوبة باستجابات حركية مختلفة وتغييرات فسيولوجية مثل احمرار، تعرق، ارتفاع  -
 .، أما االتجاه فهو بعيد عن هذه التغييرات الفسيولوجية...درجة الحرارة أو دموع

االتجاه فهو ينمو  كما أن االنفعاالت العنيفة يمكن لها أن تنمو وتتطور لتصبح مرض نفسي، أما -
 .ويتمايز من خالل تجارب الفرد الذاتية

هرمونية تؤدي إلى استجابات فسيولوجية أما االتجاه فهو خاضع  اتإفراز االنفعال ينشط من خالل  -
 .فيه االجتماعيةومعارفه وتأثيرات البيئة  هتجاربقناعة الفرد و ل
في حين االتجاه هو تعبير  ،التوقعأو عدم  االنفعال قد يعبر عن صدمة نفسية وعاطفية أو عن خيبة -

 .عن معتقد ورأي، يحدد موقف الفرد من قضية معينة إما إيجابا أو سلبا
 :والمعتقد االتجاه-4

ولكن ليس بالضرورة كل  معتقداتتشتمل على  االتجاهاتكل  أنوكريشفيلد كرتش يحدد كل من 
يتشابهان في كونهما النتيجة  االتجاهاتتقدات و أن المع يأنستاز ، وترى االتجاهاتالمعتقدات أجزاء من 

 .النهائية لعمليات الباعث واإلدراك والتعلم
في حين يفرق البعض اآلخر بين المعتقد واالتجاه على أساس أن المعتقدات تكون ذات طبيعة  

أما ، "لكن عندما تتحول المعتقدات إلى اتجاهات تصبح موضوعا لضغوط دينامية خاصة" حيادية نسبيا، 
ج مما يقوله الشخص أو يفعله تنيسعبارة عن رأي بسيط  واالعتقاداالتجاه فهو ذو توجه ذاتي مرتبط بالفرد 

فهو يصف شيئا كحسن أو سيئ ويحكم عليه أنه مرغوب أو غير  االتجاهأما ( أنا أعتقد أن ) ويظهر في 
ب معينة، لكن ال تصبح مرغوب، فقد يكون لدى الشخص معتقدات وأحكام عن أشياء مختلفة في جوان

فالمعتقد هو ميل إلى فعل أما " هذه المعتقدات اتجاهات إال إذا أدرجت صفات مثل حسن أو سيئ عليه 
 (.129: 9002دويدار، )." االتجاه فهو وصف للشيء أو للموقف تبعا للقبول أو الرفض

تجاه فهو بعيد عن الناس يمكن أن يخضع للحكم والتحكيم، أما اال هيعتقدويمكن القول أن ما  
التحكيم كونه يعبر عن ميل الفرد نحو قضايا معينة تحدد تفضيله أو عدم تفضيله، باإلضافة إلى أن 
المعتقدات تكون عادة مستندة على خلفية دينية أو إيديولوجية أو فلسفية معينة، توجه من خاللها آراء 

دراكهم لما ، فهي تميل لالنتشار بين الناس كتعاليم أسلوكهم واألفراد  و رؤى تسهم في تشكيل وعيهم وا 
 .حولهم وترسم لهم الطريق للتفاعل مع األفراد اآلخرين
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 :والقيم االتجاه-5
إن عملية رصد نقاط االختالف بين مفهوم االتجاه ومفهوم القيمة هي عملية في غاية الصعوبة  

دون الحديث عن اآلخر، فقد  يمكن الحديث عن احدهما فال ،واحدةكون االتجاه والقيم وجهان لعملة 
، فنقول هذا ...الحرية والعدالة والجمال والطاعة: أمور ذات قيمة في حياتنا مثل" عرفت القيم على أنها 

هو ، والقيم ذات طابع اجتماعي خاضعة للمجتمع في حد ذاته باعتباره  "شيء قيم، أي له قيمة في حياتنا
ألفراد ابالثقافة العامة التي تحيط بالفرد، ف االتجاهاترا من كونها وأصدر حكما عليها، فهي أكثر تأثمن 

مجتمعهم، في حين يمكن أن نجد مجموعة من  وثقافتهم و االجتماعيةيختلفون في القيم وفقا لطبقاتهم 
 .األشخاص تتشابه اتجاهاتهم نحو موضوع محدد رغم اختالف قيمهم أو طبقاتهم

أن القيم ترتب ضمن موضوعات  «L’action social»في كتابه  1811 جي روشيهويرى  
. والثقافيةفيمكن إسنادها إلى النظم األخالقية والجماعية  ،ملموسةنسبية وليست ضمن موضوعات 

 .(9001معوض، )
أما االتجاه فهو السلوك وفقا لما يعتقده الفرد إما إيجابا أو سلبا نحو موضوعات ملموسة وغير  

بين  محمد خليفة اللطيف عبدو  عبد اهلل سيد ومعتز وكيشميلتون ر ملموسة، وقد فرق كل من 
 :والقيم على النحو التالي االتجاهات

شكل أقرب ما يكون إلى الطابع التجريدي، في حين تحدد القيم لهذا الشكل مضمونه  االتجاهات تمثل-1
 .وفحواه

لى أساس عقالني والقيم هي تكوينات فرضية يرتكزان ع االتجاهاتويمكن اإلشارة إلى أن كل من  
تنشأ من خالل تجارب الفرد  االتجاهات، كما أن االتجاهاتونفسي لكن القيم تكون أعلى تجريدا من 

 .الذاتية في حين تنشأ القيم من خالل ما يحدد المجتمع على أنه ذا قيمة
والدوافع فز القيمة أعم وأشمل من مفهوم االتجاه، وهي عبارة عن مفاهيم شاملة تمتد لتشمل الحوا مفهوم-9

 .واالتجاهات
موضوع أو موقف محدد، في حين تشير القيمة  االتجاه إلى مجموعة من المعتقدات تدور حول يشير-1

 .إلى معتقد واحد، وتشتمل على شكل من أشكال السلوك المفضلة أو غاية من الغايات
حدون في الحكم على بمعنى أن األفراد قد يملكون اتجاهات متباينة نحو موضوع ما، لكنهم قد يتو  

 (.9010عمر وآخرون، ) .شيء ما وقيمته
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ركز االتجاه حول موقف أو تيبينما ، ذات قيمة مادية أو معنوية المواقفو تّركز القيمة على األشياء  -2
 .موضوع محدد

 .القيمة كمعيار بينما االتجاه ليس كذلك تقف-2
، كون هذه األخيرة ترتبط بصفة هاتاالتجاكما يمكن القول أن القيم في عددها تكون أقل من  

مباشرة بما يكتسبه الفرد وبما يخبره من تجاربه الشخصية، أما القيم فترتبط بما يحدده المجتمع، وتعتبر 
ليست عوامل  االتجاهاتحيث ترتبط مباشرة بالدافعية، في حين أن  االتجاهاتمن  ديناميكيةالقيم أكثر 

 .أساسية موجهة للسلوك
، فبحوث القيم بدأت داخل ميدان االتجاهاتفرق في ميدان االهتمام بموضوع القيم و هذا ال يكمن-0

 (9010عمر وآخرون، ). النفسداخل ميدان علم  االتجاهاتالفلسفة، في حين بدأت بحوث 
ينطلق بصفة رئيسية من خالل القيم التي يعتبرها  االتجاهاتوفي األخير يمكن القول أن بناء  

وهو ما يجعله يقبل أو ينفر نحو أي موضوع أو قضية أو شخص معين، ويمكن  الفرد ذات قيمة له،
فتأخذ شكل طرفي أو  االتجاهاتإضافة نقطة أخرى تتمثل في كون القيم تأخذ شكل هرمي تراتبي، أما 

الوضوح،  ،، الموضوع، الشموليةالهدف)متطرف نحو أقصى االيجابية أو أقصى السلبية عبر ستة أنواع 
 (.طابقالشدة، الت

 :االتجاه والسلوك-6
االستجابات التي تصدر عن الفرد نتيجة احتكاكه بغيره واتصاله بمحيطه : "يعرف السلوك على أنه 

الخارجي، ويتضمن السلوك بهذا المعنى كل ما يصدر عن الفرد من تفكير أو عمل حركي لغوي، 
دراكمشاعر، انفعاالت   .(2: 9000تاوريريت، ) ".وا 

استعداد وجداني مكتسب، أي أنه ليس فطريا وهو ثابت نسبيا، يحدد سلوك : " هوأما االتجاه ف 
 (.10: 9000بوخريسة، )." الفرد ومشاعره إزاء ما يحيط به

كون هذه األخيرة متضمنة في  االتجاهاتما يالحظ من خالل التعريفين أن السلوك أعم من  
معنى وأبعاد نفسية  االتجاهاتفي حين تعطي  هاتاالتجاالسلوك غالبا، ويعد السلوك هو أداة للتعبير عن 

 االتجاهاتتقييمية مرتبطة بأسلوب تفكير الفرد نحو مجموعة من القضايا اليومية، كما يمكن القول أن 
تعتبر محددات للسلوك اإلنساني، فاالتجاه يعطي معنى ومضمون للسلوك، باإلضافة لكون السلوك فعل 

كوينات فرضية تعكس وجهة نظر أو موقف الفرد نحو مجموعة مثيرات ت االتجاهاتحركي غالبا، إال أن 
تعبر في كثير من األحيان عن شخصية الفرد،  االتجاهاتأو أشياء أو أشخاص أو قضايا في محيطه، و 
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في حين أن السلوك قد يأتي مضلل أو مخالف لما هو متوقع من الفرد، خاصة إذا كان هذا الفرد تحت 
 .  المراقبة

 1891، لكن منذ السلوكو ساد اعتقاد منذ القديم أن هناك عالقة مباشرة وقوية بين االتجاه  هذا وقد 
خلص حيث  والتي أثبتت خالف ذلك 1868سنة  المنشورة  WICKERتغير هذا االعتقاد بفضل أعمال 

"WICKER"  ليست أو ضعيفة االرتباط بالسلوك االتجاهاتمن المحتمل أن "إلى أنه."... 
توصل في األخير بعد سلسلة من المعاينات اإلمبريقية لتجميع العوامل التي تؤثر في وقد تم ال 

الفعل التي تعود في " نية"االرتباط بين االتجاه والسلوك، والذي تم فيه تحديد أهم مؤشر للسلوك وهو 
 (9000 ة،بوخريس) .الفعلالمتعلق بذلك " المعيار الشخصي"الشخص نحو العمل و " اتجاه"الوقت نفسه إلى 

والتي تعبر  أي أن نقطة التقاطع األساسية بين االتجاه والسلوك تتحدد في مؤشر النية للفعل أو التصرف
 .في ذات الوقت على اتجاه الفرد المشبع بالنظرة الشخصية والمؤثرة في الفعل والسلوك الصادرة عن الفرد

اهاته وراء سلوكات غير مطابقة ويمكن ختم هذا الجدال بالقول أن الفرد قادر على إخفاء اتج 
لكن هذا ال يمنع أحيانا أن تعبر أفعال  مواقفه الشخصية لظروف نفسية واجتماعية وسياسية على األرجح،ل

 .األفراد عن اتجاهات صادقة نحو بعض القضايا اليومية
 االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتمكونات : رابعا
ت رئيسية، كما حددت في بعض مراجع وكتب علم النفسية على ثالث مكونا االتجاهاتتنطوي  

 .االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتوكتب السلوك التنظيمي للمؤلفين في شأن  ياالجتماعالنفس 
 :Cognitive Componentالمعرفي  المكون-1
هذا المكون إلى المعتقدات واألفكار التي يكونها ويؤمن بها األفراد حول قضايا معينة، أو يشير  

فهي  ،(9002فليه، عبد المجيد، ). عنهن في معلومات الفرد عن موضوع االتجاه أو ما يعتقده و ل هذا المكيتمث
ومعتقداته سواء كانت هذه االعتقادات أو المعلومات صحيحة أم  للفردالمعلوماتي و الرصيد المعرفي 

حصلون على أجر أعلى خاطئة حول موضوع االتجاه، فعلى سبيل المثال قد تعتقد أن زمالئك في العمل ي
   (.901: 9002جيرنبرغ، بارون، ) ،العملمنك، أو أن رئيسك في العمل ال يفهم طبيعة 

أي أن الفرد العامل ال يمكنه أن يتخذ اتجاه معين دون خلفية معرفية، فال بد لألفراد االعتماد على  
التي تعرضوا ويتعرضون إليها  اتاالتجاهمداركهم المعرفية التي اكتسبوها من خالل تفاعلهم المباشر مع 

 (.912: 1222عبيدات، ). قصدبقصد أو دون 
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 :Affective Componentالوجداني  المكون-2
بناءا على معرفة  ،(9007طه، )الجانب المرتبط بالشعور والعاطفة  االتجاهاتن من و يمثل هذا المك 

يل أو عدم تفضيل، حب أو كره، الفرد ومعتقداته تتكون مشاعره وعواطفه التي ستظهر في شكل تفض
  (.129: 9009سلطان، ). إعجاب أو عدم إعجاب، رضا أو استياء

إذا من خالل المعلومات التي يجمعها الفرد تتحدد مشاعره التي يحملها، وكذا مستوى شعورهم  
 بالرضا أو عدم الرضا نحو الوظيفة أو العمل داخل المؤسسة، كونها مجال مهم للتفاعل بين مختلف
األفراد والعناصر التنظيمية المشكلة للمؤسسة، هذا قد يترك انطباع لدى العاملين ما قد يتسبب في إثارة 
مشاعرهم نحو موضوع تنظيمي معين يعبر عنه بتكوين اتجاه سلبي أو ايجابي في حالة توفر المعلومات 

 .الكافية
مثال أو أسلوب القيادة، فإن كما يمكن أن نجد لدى شخصين اتجاهات غير مالئمة تجاه الوظيفة  

مشاعرهم نحوه قد تكون مختلفة تماما، فأحدهما قد يكون خائفا من أسلوب القائد واآلخر قد يكون كارها 
ونفس الشيء مع موضوع العدالة التنظيمية، فما يراه عامل عادال في حقه يراه  ،(192: 9002شفيق، ) .له

 .اآلخر ظالم وليس عادال وال منصفا في حقه
 :Behavioral Componentالسلوكي  المكون-3
وهناك من ( 9007طه، )ويشير هذا المكون إلى االستعداد أو النية للتصرف حيال شيء معين،  

يعرفه على أنه مكون إرادي يهتم بالرغبة لدى الفرد للقيام بفعل محدد أو التصرف بطريقة معينة نحو 
د يتضمن السلوك الفعلي والظاهر للفرد شيء ما، وحسب بعض التفسيرات فإن هذا المكون ق

فمثال أنت تعتقد أن رئيسك في العمل غير حريص على أموال المؤسسة وتشعر أنك ال  ،(1222عبيدات،)
تستطيع االستمرار في العمل معه، فإن ذلك يدفعك إلى البحث عن عمل آخر، لكن هذا ال يعني أن الفرد 

جيرينبرج، بارون، )فيها،رصة مناسبة خارج المؤسسة التي يعمل ، بل إذا توفرت ف سيترك عمله الحالي فورا

9002.) 
أن هناك فرق بين الميل السلوكي والسلوك الفعلي، "في هذا الشأن إلى  محمد الصيرفيوينوه  

، أما الثاني فإنه يعبر عن الفعل الحقيقي؛ أي "فاألول يعبر عن الرغبة في السلوك؛ أي أنه يتمنى الشراء
 (.127: 9007الصيرفي، )". الشراء إتمام عملية

من خالل ما سبق تتضح إمكانية الحديث عن منطقية في عالقة المكونات الثالثة مع بعضها  
حيث ال يمنك االنطالق في رسم وتشكيل االتجاه دون خلفية معرفية ومعلومات مجمعة، تدفع بالفرد إلى 
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ختار، هذا الشعور ينقسم ويتحدد إلى شعور تحديد طبيعة شعوره نحو الشيء أو الشخص أو الموضوع الم
بالتفضيل أو الرضا أو اإلعجاب أو الكره أو النفور، ما قد يتجلى في شكل سلوك ايجابي أو سلبي يتبناه 
الفرد نحو القضايا التي يعايشها، غير أن بعض المواقف أو المواضيع تجعل من الفرد يحجم عن إصدار 

لى أية استجابة تكون معبرة عن اتجاه ه نحو قضية ما، ومرد هذا يكون باألساس إلى شخصية الفرد وا 
طبيعة الموقف، لكن عدم إصدار أية رد فعل أو سلوك يعتبر في حد ذاته استجابة يمكن من خاللها 

 .  استنباط اتجاه الفرد وتحديد طبيعته
 االجتماعية النفسية االتجاهاتوظائف : خامسا

مجموعة من الوظائف المساعدة في بناء شخصية الفرد  يةاالجتماعالنفسية  االتجاهاتتؤدي  
 االجتماعيةوتناسقها مع شخصيات اآلخرين، وتعد أيضا بمثابة الوسيط بين عالم الفرد الخاص وبيئته 

 :كما يلي االتجاهاتويمكن تحديد وظائف 
 :Utiliarian Functionالمنفعة  وظيفة-1

لى تعظيم األشياء االيجابية في عالمه الخارجي المقصود بها أن الفرد دائما وأبدا يسعى إ" 
لى اإلقالل إلى الحد األدنى من األشياء السلبية (الثواب) ، وعلى ذلك تصبح اتجاهات الفرد (العقاب)، وا 

 (.22: 9011ديري، )." بدرجة عالية من اإلشباع  االتجاهاتايجابية إذ ما ارتبطت هذه 
تؤدي دورا مهما في تحريك الفرد إلى ما يحقق له  االتجاهاتفالمقصد الحقيقي هنا هو أن  

مستويات مرتفعة من اإلشباع والرضا، باعتباره فرد عاقل قادر غلى التمييز بين ما هو صواب يجلب 
المنفعة وما هو خطأ يجب االبتعاد عنه، وأيضا نفس الشيء في حالة تعامله أو تفاعله مع قضايا ال 

من أجل كبحه عنها ودفعه لتركها، إذا فلالتجاهات دور  التجاهاتاتحقق له إشباع أو رضا، يأتي دور 
 .في تنظيم حياة األفراد بشكل عقالني ونفعي

 : Ego – defensive Function الذاتالدفاع عن  وظيفة-9
، فهو في كال العالمين يواجه (عالمه الخارجي وعالمه النفسي)بحكم أن الفرد يعيش عالمين  

تتصارع قيم الفرد ومعتقداته مع " راء ذلك، وتظهر هذه الضغوط جليا عندما ضغوطا ويتحمل معاناة ج
سلوكه الفعلي، وكذلك مع القيم والمعتقدات التي يحملها األفراد اآلخرون ومع ما يطلبه المجتمع، والفرد 

وال نه يحاول في سلوكه هذا الدفاع غن نفسه وكيانه وتواجده ولا يحتفظ باتجاه معين ويتمسك به فإعندم
 (.120: 9010جواد، )." قوة اتجاهاته النهار ذلك الفرد
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إن مشاغل الحياة ترمي بثقلها على الفرد والجماعة على السواء، ما قد يخلق توتر وضغوطات  
على الفرد أو الجماعة قد تدفع بهم إلى االنزالق إلى اضطرابات نفسية أو عصبية من شأنها أن تقضي 

ي ظل وجود اتجاهات واضحة وقوية لدى الفرد فإنها تعمل على حماية ذات مستقبله، لكن ف على الفرد و
الفرد ونفسيته كما تعمل على التخفيف من حدة التوترات، وال يتوقف فهم وظيفة الدفاع عن الذات عند هذا 

 (.01: 9007حنفي، ). أيضاالحد بل إنها تساعد في بناء شخصية األفراد 
اتجاهات معينة لتبرير صراعاته الداخلية أو فشله في أوضاع معينة كما يلجأ الفرد أحيانا لتكوين  

  (.9002بني جابر، ) .بنفسهلالحتفاظ بكرامته وثقته 
مثال على تبرير الفشل، فعندما يشتري مستهلك ما سلعة أو يتخذ قرارا خطا باستثمار  حنفيويقدم  

على القرار غير الرشيد، فهو سيحاول ( ته، أصدقاؤه، أسر زمالؤه)اآلخرون أمواله في مشروع معين ويلومه 
 (.9007حنفي، ). آخرجاهدا الدفاع بأن قراره صحيح أو أنه استثمر أمواله بناءا على توصية شخص 

ما داخلية يسعى من خاللها الفرد إلى رفع ثقته بنفسه بعاد إإذا فوظيفة الدفاع عن الذات متعددة األ 
 أو الخارجيةن خالل تقوية اتجاهاته لتجاوز التوترات والضغوط ، أو خارجية متحسينهاو أو بناء شخصيته 

 .همن أجل إقناع اآلخرين بصحة تصرفاته وتبرير أسباب فشل
 :Value Expressive Function القيمالتعبير عن  وظيفة-1

إنما هو يجد " مواضيع أو أشخاص أو أشياء محددة  وإن الفرد بتبنيه اتجاهات معينة نح  
ومثله في مواقف يتخذها من األمور واألشياء واألشخاص الواقعة في مجال  همجموعة قيم

 (.122: 9001 ،ديالها عبدو عفيفي،.")إدراكه
بمعنى أن الفرد بعد تحديده لتفضيالته ورضاه عن أشياء معينة، فإنه يعكس بذلك كل ما هو ذا   

يقة الفرد عن اآلخرين، فإن البعض قيمة بالنسبة له، وقد نجد أن بعض اتجاهات الفرد يراد بها إخفاء حق
تقوم بوظيفة التعبير عن القيم الذاتية الخاصة بالفرد ألنها احتوت مصادر  االتجاهاتاآلخر من هذه 

شعوره بالرضا، وأن شعور الفرد بالرضا هي حالة من حاالت نجاحه في إثبات ذاته وتمييز كيانه عن 
 (.9010جواد، ). اآلخرين

 :knowledge Functionالمعرفة  وظيفة-4
إن مساعي الفرد لتحقيق إشباعاته وحاجاته الضرورية، تسمح له بالحصول على مجموعة من  

المعلومات والمعارف الضرورية حول طرق إشباع حاجاته ومضمون وفائدة كل حاجة بالنسبة له، فالفرد 
ساعده على الفهم، وهذه هي تفهم العالم الذي يدور حوله إال إذا كانت لديه معايير واضحة ت"لن يستطيع 
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األساسي هنا هو أن اتجاهات الفرد تدفعه إلى معرفة  والمبدأ ،االتجاهاتوظيفة المعرفة التي تضطلع بها 
 (.9011، ديري)"األشياء التي قد ترتبط ارتباطا مباشرا بعمله أو حياته

يد بمثابة وظيفة كما يمكن اعتبار حالة الفضول وحب االستطالع لدى األفراد نحو معرفة المز  
 (.9010جواد، ). لالتجاهاتأخرى 

 :باإلضافة إلى الوظائف السابقة لالتجاهات يمكن إضافة وظيفتين تتمثالن أساسا في 
أو الممارسات التنظيمية  وظيفة تحديد السلوك اإلنساني نحو مختلف المواضيع والمواقف أو المهن -

 .داخل مكان العمل
، ألنه يشكل االقتصاديو مساعدة الفرد على التكيف مع محيطه االجتماعي وظيفة التأقلم ويراد بها  -

 .اتجاهات مشابهة التجاهات األشخاص اآلخرين المحيطين به والذين يتفاعل معهم ضمن بيئته
سلوك الفرد وثباته نسبيا في مختلف المواقف لتجنيبه التناقض  اتساقأيضا في  االتجاهاتكما تساعد  -

 .راب النفسيأو التوتر واالضط
جابر  بني). يؤديهوأيضا تحقق الرضا المهني للفرد عن طريق تأهيله على نحو يشعره بمتعة العمل الذي  -

9002.) 

بين الباحثين  االتجاهاتبناءا على ما سبق يمكن القول أن هناك عدم اتفاق في ضبط وظائف  
لى تعدد المواقف التي يتعرض لها الفرد أثناء  األمر الذي يمكن رده إلى تعقد شخصية األفراد من جهة وا 

 .النفسية بالنسبة لألفراد االتجاهات، وهو ما قد يعدد وظائف واستعماالت االجتماعيةتفاعله ضمن بيئته 
وفي األخير يمكن التعليق على الوظائف السابقة بالقول أن الفرد في سعي دائم إلى تحصيل كل ما ينفعه 

، فإذا كان الفرد  فعه إلى االستجابة بطرق مختلفة بحسب طبيعة الموقف، هذا ما قد يد ويبعد السوء عنه
، أو  في موقف محرج ينقص من ذاته فهو يسعى من خالل التعبير عن اتجاهه إلى الدفاع عن ذاته

جل إثبات الذات ومن أجل أالعكس فقد يلجأ الفرد إلى إظهار بعض األفعال التي تعكس اتجاهاته من 
، أما  ، والفرد بهذا سيعمل على إبراز قيمه واتجاهاته عندما يكون في موضع قوة ةالشهر  حب الظهور و

عن وظيفة التأقلم فهي من أهم الوظائف كونها تساعد األفراد أو الجماعات على التكيف ضمن محيطهم 
لقهر ، فالسباحة عكس التيار قد تسبب للفرد كما للجماعة نوع من ا االجتماعي والثقافي وحتى االقتصادي

 .التهميش االجتماعي أو النبذ االجتماعي و
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 االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتتكوين : سادسا
، فمنها ما هو راجع إلى البيئة االجتماعيةو النفسية  االتجاهاتتوجد عدة عوامل تؤثر وتساعد في تكوين 

جماعات المرجعية التي ، ومنها ما هو راجع إلى الحاجاتهو والثقافة ومنها ما هو مرتبط بشخصية الفرد 
 :االتجاهاتينتمي إليها الفرد، وفيما يلي توضيح لطرق تكوين 

لدى الفرد داخل المنظمات تتكون تدريجيا من خالل سعي األفراد إلشباع حاجاتهم وسد  االتجاهات إن -1
وفقا النطباقها ، فتبرز اتجاهات ايجابية وأخرى سلبية إزاء المهام والمسؤوليات التي تناط بهم  احتياجاتهم

 .أو تعارضها مع حاجاتهم
ا الدور البارز الذي تلعبه المؤسسات على اختالفها في تكوين اتجاهات العاملين بها نيظهر ه 

فالعامل ضمن وظيفته يخضع لمجموعة من المهام والمسؤوليات  ،مباشرةسواء بطرق مباشرة أو غير 
و سلبية، ويعود الفصل في طبيعتها إلى ما قد يحققه يمكن أن تساهم في عملية تشكيل اتجاهات ايجابية أ

العامل من إشباع لحاجاته، فإذا نال كفايته فسيشعر بالرضا ومن ثمة يكون له اتجاه ايجابي نحو الوظيفة 
ذا لم ينل كفايته فعلى األرجح سيحدث العكس  .أو نحو أسلوب العمل أو األجر الذي يتقاضاه، وا 

كون في ضوء توفر المعلومات والمعارف حول الموضوعات والقضايا التي الفردية تت االتجاهات إن -9
تهم العاملين، ومن هنا تتحدد أهمية اإلعالم وخطوط االتصال وأقسام العالقات العامة داخل المنظمات 
التي تحرص على إيصال المعلومات وكافة األخبار، التي تساعد على جعل اتجاهات العاملين منسجمة 

 (.22: 9002، الكبيسي) .داف المنظمة وسياستها التسييريةومتناسقة وأه
عندما يتعرض الفرد لصدمة انفعالية، أو عندما يتعرض لمواقف كثيرة بعضها  االتجاهات تتكون -1

 (.902: 9002، كمال). باإلحباطيشعره بالسرور والبعض اآلخر يشعره 
يكون لصراخ القائد على العمال ويمكن ترجمة هذه الوضعية لتشمل مكان العمل حيث يمكن أن  
أو عامل بذاته أثر في تكوين اتجاه سلبي نحو هذا القائد أو طريقة عمله، كما أن نيل الفرد لمكافأة أو 

.من خالل اعتقاده بعدالة عملية التقييم يةعدالة التنظيمالترقية يسمح للعامل بتكوين اتجاه ايجابي نحو   
فإذا تكررت الخبرة السابقة ونالت استحسان الفرد فإنه سيكون اتجاه  والخبرات الشخصية للفرد، التجارب-2

موجب نحو هذا الموضوع، أما إذا كانت هذه الخبرات نحو موضوع محدد تمتاز بالصعوبة أو أنها تخلق 
فالفرد الذي خسر خسارة فادحة نتيجة "ن اتجاه سلبي مناهض لهذا الموضوع، تأثيرا سلبيا، فإن الفرد سيكوّ 

 ..." مار أمواله في األسهم أو السندات قد يكتسب نتيجة لخبرة واحدة اتجاهات مناهضة لشراء األسهمالستث
وعليه فالتجربة السارة أو غير السارة تساعد في تكوين اتجاهات إما ايجابية أو سلبية بحسب  
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 .شعور الحب والكره لموضوع االتجاه
ت سواء كانت األسرة أو المدرسة أو مكان العمل أو المسجد التعاليم التي يتلقاها الفرد من مختلف الجها -2

، رغم اختالفها إال أنها تبقى ذات تأثير واضح وكبير في  أو الكنيسة أو عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة
 االتجاهات، باإلضافة إلى أن تكوين  أعمارهم تكوين اتجاهات األفراد والجماعات على اختالف ثقافاتهم و

عن طريق تقليد أفراد آخرين ومحاكاة  االتجاهاتعلى التعلم من اآلخرين، لكن أحيانا تتكون  ال يقتصر
، وغالبا يكون هؤالء األشخاص (9007الصيرفي،) سلوكهم، في غالب الحيان هم أفراد تحترمهم وتعجب بهم

يوفرون نماذج  فهم الذين نقلدهم من األهل أو األقارب كالوالدين، أو من الشخصيات العامة والمشاهير
 .(217: 9007عدس،توق، )فالفرد قادر على تقلد األخرين عدس وتوق اتجاهات جاهزة وهذا ما أكذه 

والثقافية األفراد والجماعات على السواء في تكوين اتجاهات متميزة نحو  االجتماعيةالبيئة  تساعد -0
السائدة في المجتمع، والتي تعكس  االتجاهاتموضوعات عامة، من خالل العادات والتقاليد والمعتقدات و 

 .ثقافة وقيم المجتمع
الحضارية، هذه  انطالقا من العوامل البيئية و االتجاهاتالشخصية دور في تكوين  للخصائص -7

تنتقل إلى فرد ساكن يقبلها  االتجاهاتاألخيرة تساهم في تشكيل اتجاهات الفرد ولكن ال يعني أن هذه 
إلى االنتقال السريع بين أفراد المجتمع، إال أن لشخصية الفرد دور في  اهاتاالتجمباشرة بالرغم من ميل 
 االتجاهاتفبعض األفراد يكون لديهم ما يشبه المناعة بالنسبة لبعض "، االتجاهاتتقبل أو رفض هذه 

 (.120: 9007الصيرفي، )"والمعتقدات
فميل األفراد "حديد وبلورة اتجاهاته، تؤثر الجماعات التي تحيط بالفرد أو التي يتعامل معها في ت كما-2

 (.9002الكبيسي، )".الشائعة بين أفرادها االتجاهاتلالنتماء وحرصهم على البقاء واالستمرار يجعلهم يقبلون 
بهذا يمكن القول أن لجماعة العمل دور في تشكيل اتجاهات العاملين على اختالفهم داخل  

سياسات المتبعة داخل هذه المنظمة، األمر الذي سينعكس المنظمة، نحو جل الممارسات التنظيمية وال
 .بين زمالء العمل االجتماعيةعلى طبيعة التفاعالت والعالقات 

وتجدر اإلشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم خاصة في تزويد األفراد والجماعات  
سياسية واالقتصادية والقانونية وحتى وال االجتماعيةعلى السواء باتجاهات عامة غالبا، نحو القضايا 

، هذا ما قد يفسر انسياق األفراد وراء ما تبثه القنوات الفضائية بشكل يومي، العالميةو الدينية المحلية منها 
التي تنشأ عن وسائل اإلعالم ايجابية تساعد في تحقيق التنمية أو سلبية محرضة  االتجاهاتسواء كانت 

 . التبعيةتهدف من ورائها إلى تكريس 
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لدى ألفراد، هذه  االتجاهاتما يالحظ أن هناك العديد من العوامل المؤثرة بشكل كبير على تكوين  
الخبرات، الذكاء، الجنس، السن : العوامل يمكن تصنيفها إلى العوامل المرتبطة بشخصية الفرد مثل

رة، جماعة الرفاق وسائل اإلعالم، األس: اإلدراك والحالة النفسية، وعوامل خارجية ذات أبعاد اجتماعية مثل
 .المقومات الثقافية والحضارية

خاضع إلى معادلة إنسانية واجتماعية بامتياز  االتجاهاتوبصفة عامة يمكن القول أن تكوين  
 :هي
 
 

كل هذه العوامل من شأنها أن تساعد الفرد والجماعة على تبني أو تكوين اتجاهات معينة نحو 
 .مختلف القضايا

 االتجاهاتمراحل تكوين : سابعا
تجاهات بمراحل أساسية البد منها، هذه المراحل بمثابة اللبنات األولى لظهور تمر عملية امتالك اإل

 :يلي فيمااالتجاه، وعليه فاتجاهات األفراد البد لها أن تنطلق من خالل هذه المراحل التي سنوضحها 
 اإلدراكية المعرفية المرحلة-أ
الفرد موضوع االتجاه من خالل نشاطه التفاعلي اليومي والمستمر بالبيئة الطبيعية أو  يدرك فيها 

، أو المنزلو المحيطة به، ولهذا يميل الفرد إلى تكوين اتجاهات نحو أشياء مادية كالكتاب  االجتماعية
التضحية كالتعاون و  االجتماعيةأشخاص معينين كاإلخوة واألصدقاء والمدرسين، كذلك نحو بعض القيم 

 .الخ...والخير والعدالة
 التقييمية المرحلة-ب
وخالل هذه المرحلة يتجلى االتجاه على شكل ميل للفرد نحو هذه الموضوعات المدركة من طرفه  

بالتفضيل أو عدم التفضيل، حيث يجري عمليات تقييمية مستمرة لخبراته السابقة  ،باإليجابإما بالسلب أو 
والتي اكتسبها من خالل تواصله مع اآلخرين ومع الموضوعات والمواقف المختلفة المكونة إلطاره المرجعي، 

 .(112: 9002علوان الزبيدي، ) في بيئته، وذلك لتحديد األسس التي سيبني عليها الميل نحو هذه الموضوعات
 التقريرية المرحلة-ج
مدركا بشكل كبير تأتي هذه المرحلة معلنة استقرار وثبات الميل بشكل نسبي، فيصبح الفرد  

لموضوع االتجاه من الناحية المعرفية وعارفا بحقيقة شعوره نحو هذا الموضوع أو ذاك الشخص، لتتحدد 

= مدى وضوح وصدق الرسالة وصاحب الرسالة + شخصية الفرد ذاته +  العوامل والقضايا البيئية
 .خاص اتجاه
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في األخير طبيعة أفعاله وتصرفاته نحو موضوع االتجاه، وبهذا يكون االتجاه النفسي لدى الشخص أو 
وان عل)(. سلبا أو إيجابا)عليها تقر ر حتى وصل إلى صورته األخيرة التي سيسن وتطوّ الجماعة قد تكوّ 

 (.9002الزبيدي، 
موضوع ن الفرد ليس من الضروري أن يتوجه نحو اختيار يمكن مالحظته حول هذه المراحل، أ ما 

هذا ، فأحيانا قد يفرض عليه هذا الموضوع وقد يكون هذا سببا كافيا لتكوين اتجاه معين نحو معين
 .المفروض الموضوع

هذه المراحل من وجهة نظر المؤلفين فيمكن القول أن هناك إجماع على أن الفرد أما إذا عولجت  
يتوجه أوال إلى اختيار موضوع محدد، ثم يبدأ في عملية تكوين خبرة نحو هذا الموضوع معرفيا وشعوريا 
بة من خالل عملية التجريب، وفي هذه المرحلة يبدأ شعور الفرد بالتشكل بحسب فائدة هذا الموضوع بالنس

  . للفرد، ثم تأتي مرحلة إدراك أبعاد الموضوع واستقرار االتجاه نحوه إما بالتفضيل أو بعدم التفضيل
 االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتأنواع : ثامنا

، أو (سلبية/ايجابية)هناك من يصنفها حسب طبيعتها فإلى عدة أنواع بحسب تصنيفها،  االتجاهاتتنقسم 
، (ضعيفة/قوية)، أو من حيث شدتها (سرية/علنية)، أو من حيث وضوحها (ةجماعي/فردية)درجة شمولها 

 :هذه األنواعل، وفيما يلي تفصيل (نوعية/عامة)أو بحسب موضوعها 
 :حسب طبيعتها االتجاهات-1
تفضيل من الفرد أو الجماعة القبول و الرضا و الالتي تنشأ نتيجة  االتجاهاتهي  :إيجابية تجاهاتإ-أ

تشبع  االتجاهاتار أو أشخاص معينين، ما يجعل الفرد يتمسك بها باعتبار أن هذه لموضوعات أو أفك
 .حاجات الفرد ورغباته وما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة أيضا

يجابية أي هي التي تنال الرفض وتدفع الفرد إلى النفور أو اإل تجاهاتاالهي عكس  :سلبية اتجاهات-ب
 .ات ما بالحب أو التفضيل أو الكره أو النفورالكره بحسب شعوره نحو موضوع

 :من حيث وضوحها االتجاهات-2
التي يستطيع الفرد أن يبديها ويعبر عنها علنية أمام اآلخرين،  االتجاهاتوهي تلك  :علنية اتجاهات-أ

ن يقول شخص ما أنا أفضل كأ: بالمجتمع الذي يعيش فيه، مثالعلى عالقة بالفرد نفسه و  االتجاهاتهذه 
يجابي ألنه اتجاه الفرد هنا علني وا   العمل في القطاع الحكومي، من خالل هذا المثال نستطيع القول أن

 .(22، 21: 9002العميان، ) عكس حالة تفضيل العمل بالمؤسسات العمومية على المؤسسات الخاصة
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أمام اآلخرين،  التي ال يستطيع الفرد أن يبوح بها أو أن يعبر عنها االتجاهاتهي  :سرية اتجاهات-ب
لى الخوف من المسؤولية في المجتمع من جهة، وتجنبا للمشاكل أو المضايقات من وقد يرجع سبب ذلك إ

مع قيم وعادات المجتمع، أو تقديرا  االتجاهاتجهة ثانية كما يمكن أن يعود السبب إلى تصادم هذه 
 .واحتراما لمشاعر اآلخرين

 :من حيث الشدة االتجاهات-3
المدعومة والمستندة إلى المعتقدات الدينية والعادات والقيم والمبادئ  االتجاهاتوهي  :قوية اتجاهات-أ

 (. 9002العميان، ). تغييرهيصعب  االتجاهاتالتي يتمسك بها الفرد ويعتز بها، وهذا النوع من 

تحت وطأة التي يستطيع الفرد التخلي عنها ويسهل تعديلها وتغييرها  االتجاهاتهي  :ضعيفة اتجاهات-ب
    . الظروف والشدائد

 :من حيث درجة شموليتها االتجاهات-4
التي يشترك فيها عدد كبير من أفراد المجتمع، مثل إعجاب الشعب  االتجاهاتهي  :جماعية اتجاهات-أ

 . بقائده أو زعيمه
 بزميل له أو إعجابتميز فرد عن آخر مثل إعجاب فرد "التي  االتجاهاتوهي  :فردية اتجاهات-ب

 (.177 :9002دويدار، ) ."شخص بشيء معين
حسب درجة شموليتها تحدد ما إذا كانت جماعية عندما تتوحد  االتجاهاتيمكن القول أن  

الفردية  االتجاهاتاتجاهات ومواقف األفراد نحو قضية معينة أو هدف مشترك يجمعهم حوله، أما عن 
 . يتشارك معه أحدفهي تخص فردا معينا يميل إلى تفضيل شيء خاص به، قد ال

 من حيث الموضوع االتجاهات-5
التي تتسم بالعمومية وتنتشر بين أفراد المجتمع، فهي تشغل نطاقا  االتجاهاتهي : عامة اتجاهات-أ

االتجاه نحو االشتراكية الديمقراطية كمبدأ لتحقق المساواة والعدالة، أو االتجاه نحو المبدأ : "واسعا مثل
 (.9002دويدار، )". من العالج القائل أن الوقاية خير

الشخص الذي يملك اتجاها عاما نحو احترام السلطة نجده يحترم : "العامة االتجاهاتمثال عن  
 ".سلطة الوالدين، وسلطة الدين والسلطة السياسية والعسكرية

هو االتجاه الذي يكون منصبا على جماعة معينة أو موضوع معين دون   :(نوعية)خاصة  اتجاهات-ب
أن األطفال  Havtshorne and Mayما توصل إليه كل من هو  ما يؤكد فكرة نوعية االتجاهو غيره، 
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. غيرهارسة، وال يغشون في البيت أو يكون الغش في امتحان مادة معينة دون قد يلجؤون للغش في المد
 (.99، 91: 9000العيسوي، )
دالل عليها بعد تحديد الصنف الذي متعددة األطراف يمكن االست االتجاهاتيستنتج مما سبق أن  

، أو بحسب درجة (ايجابية أو سلبية)تنتمي إليه من بين األصناف الخمسة المعروفة، إما بحسب طبيعتها 
قوية أو )، ومن خالل شدتها (نية أو سريةعل)، أو من حيث وضوحها (و جماعيةفردية أ)شموليتها 
يضاف نوع آخر تكشفه الدراسة النظرية  نأ ، ويمكن(عامة أو خاصة)، أو بحسب موضوعها (ضعيفة

 :  والمتمثل في درجة مطابقة االتجاه لصاحبه كما يلي االتجاهاتلموضوع 
 :بحسب درجة مطابقتها لشخصية الفرد االتجاهات-6
التي تصدر عن الفرد، ويعبر عنها بشكل  االتجاهاتوهي  :(تتناسب وسريرة الفرد)مطابقة  اتجاهات-أ

 االتجاهاتأو مع أهدافه الخفية وشخصيته الواقعية، ويمكن أن يتداخل هذا النوع مع يتناسب وسريرته 
 .نيةالعل
التي تأتي مخالفة لما يهدف إليه الفرد بغرض  االتجاهاتوهي  :(للةمض)غير متطابقة  اتجاهات-ب

فرد ال صرف النظر عنه أو من أجل جلب اهتمام اآلخرين المحيطين به، بمعنى أنها ال تعبر عن حقيقة
نما جاءت من أجل تض ليل اآلخرين، ويمكن االستدالل عن هذا النوع من االتجاه في مواقف وشخصيته وا 

السياسيين عند تعبيرهم عن مدى إعجابهم بدولة ما أو بشخصية معينة، ويكون الهدف هو الحصول على 
بالفرد إلى  خفية تدفع ذا، بمعنى أن هناك حاجةوهك قتصاديةاو من أجل استثمارات أزات سياسية امتيا

 .إصدار موقف يتناقض وموقفه الحقيقي
ال يعبر عن وجود تناقض في شخصية الفرد، بقدر ما يعبر عن دفاع  االتجاهاتوهذا النوع من  

جتماعية في سبيل الوصول للغاية المنشودة أحسن صورة، وأحيانا مجرد مجاملة إعن الذات أو تصورها ب
 .مواقف ضده رضاهم وحتى ال يتخذوا أسلوب مسايرة الجماعة لكي يكسب الفرد إلى أوأحيانا قد يلج

وتجدر اإلشارة أيضا إلى إمكانية وجود تداخل بين عدة اتجاهات لدى الفرد عند تقييمه لموضوع  
يجابي وقوي نحو عمله، من اتجاه إ وظيفته يملكفرد الذي يكون راضيا عن موقف معين، فال وأو سلوك أ

يفصح عنه، كما يمكن للفرد في إطار الجماعات غير الرسمية أن يكون  أالومن حقه  حقه أن يفصح عنه
له اتجاه سلبي قوي نحو قائد معين داخل المنظمة أو نحو جميع القادة المشرفين على مختلف األعمال، 

 .سري ويمكن لهذا االتجاه السلبي نحو القائد أن يبدأ فردي ثم يتطور ليصبح اتجاه سلبي جماعي معلن أو
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مكانية التداخل بينهااالجتماعية النفسية  االتجاهاتيوضح أنواع (: 1)الشكل رقم  .وا 

 
 

 .من إعداد الطالب: المصدر
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 داخل المؤسسة اإلجتماعية النفسية االتجاهاتنماذج : تاسعا
بصفة خاصة، مليئة بمثيرات ومواقف تحث  االجتماعيةإن الحياة الطبيعية بصفة عامة والحياة 

يحدث على إصدار استجابات وسلوكات معينة تتناسب وطبيعة كل مثير على حدى، واألمر نفسه  الفرد
التغاضي عنه، باعتباره هو اآلخر يضم مجموعة من العاملين ضمن بيئة  في مكان العمل الذي ال يمكن

ظهار تزخر بمجموعة عوامل مادية ومعرفية وتنظيمية واجتماعية، األمر الذي يساعد العاملين على إ
اتجاهاتهم، هذه األخيرة قد تسهم بطريقة مباشرة في إنجاز األعمال على المستوى الفردي أو الجماعي كما 
يمكن لها أن تعرقل سير العملية اإلنتاجية وزيادة األعباء والتكاليف المحسوبة على المؤسسة، من هنا 

واستقرار اإلنتاج بما يحقق في سبيل الحفاظ على سير  االتجاهاتكانت الحاجة لالهتمام بموضوع 
 .في العمل االتجاهاتاألهداف المرجوة، وفي ما يلي أهم أشكال 

 :النماذج االيجابية لالتجاهات -1 
 :Job Satisfaction( الرضا الوظيفي)عن العمل  الرضا-أ

حو والرضا هو اتجاه الفرد ن، (9009سلطان، .)يعتبر الرضا عن العمل بمثابة اتجاه للفرد نحو العمل
العمل هو وظيفته بصفة خاصة أو المهنة التي يزاولها، فالشخص الذي يشعر باالرتياح أو الرضا عن 

يجابي نحو العمل، في حين أن الفرد العامل غير راض عن عمله هو الفرد الذي العامل الذي كون اتجاه إ
اد لقياس ومعرفة في موضوع الرضا يجب أن يكون على استعد حثابيملك اتجاه سلبي نحو العمل، وال

طبيعة اتجاهات العاملين نحو العمل، ما يمكنه من استنتاج رضاهم أو عدم رضاهم عن وظائفهم أو 
أعمالهم التي يمارسونها داخل المؤسسة، والرضا في العمل ال يتوقف على الوظيفة فقط بل يتجاوزه إلى 

الترقية م أو برامج التدريب والتكوين،  يالرضا عن الممارسات التنظيمية، كسياسة التحفيز أو أنظمة التقي
 (.122: 9000صالح الطويل، )أو النقل الوظيفي 
يجابية نحو ة يسمح للعاملين بتكوين اتجاهات إالعالقات اإلنساني أن جوّ  فتحي عكاشةويضيف 

 العمل والعاملين وكذلك نحو القادة والمشرفين، ويرى أن لالتجاهات دور في إخفاء الشائعات واختفاء
وى العاملين ومطالبهم، وحسبه هذا ال اصور السلوك المرضي، ونقص الميل لمقاومة التغيير واختفاء شك

يكون إال باالهتمام بالمضامين النفسية واألفكار والتطورات، ومن ثمة ميول واتجاهات العاملين نحو ما 
الذي قد يسهم باإليجاب أو يقومون به من أعمال قد تنتهي بالرضا أو عدم الرضا عن ذلك العمل، األمر 

 .السلب في رفع الروح المعنوية للعامل
التي يكونها الفرد عن طبيعة الوظيفة التي يشغلها  االتجاهاتوينشأ شعور الرضا عن مجموعة من 
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المتاحة مع مجموعة العمل التي ينتمي إليها، وعن  ةواألجر الذي يحصل عليه، وعن فرص الترقي
 (.112-70: 1222، عكاشة). لهتقدمها المنظمة  التي االجتماعيةالخدمات 

يجابي يكونه الفرد بعد تيقنه من تحقق مجموعة مطالب عادلة بمعنى أن الرضا ما هو إال اتجاه إ 
طبيعة المهام واألدوار التي يؤديها داخل المؤسسة، كما يتضح أيضا االرتباط الكبير مع في حقه، تتناسب 

ييرات التنظيمية على غرار الروح المعنوية، واألداء الجيد والمرتفع في تغمبين الرضا عن العمل وبعض ال
 .عن العمل هو فرد معنوياته مرتفعة وأداؤه جيد ومقبول الراضالعمل، فالفرد 

 :Organizational Commitmentالتنظيمي  االلتزام-ب
مكنون داخلي غير " يجابي قوي نحو المنظمة، وهو أيضا عبارة عن عبارة عن توجه إ إن االلتزام 

نما يمكن االستدالل عليه من خالل بعض السلوكات التي يبديها الفرد، فلو كان االلتزام  ملموس، وا 
متأصال فيه وباإلمكان الكشف عنه لكان األولى بالمنظمات أن تسعى إلى استقطاب األفراد الملتزمين 

 (.122: 9019، األكلبيو المبيضين، )". ابتداء ليصبحوا مستخدمين لديها
يالحظ أن االلتزام يعبر عن اتجاه نفسي كامن في ذوات األفراد، وهو خفي عن المالحظة إال من  

 .ينتنظيمي للعاملالسلوك تنعكس في الخالل تجليه في شكل ممارسات 
: ى أنه، االلتزام من وجهة نظر نفسية عل1270سنة  Smith and Porterهذا ويعرف كل من  
 (91: 9002العوفي، ) ".يجابية نحو المنظمةاإلتوجه يتسم بالفعالية و "
تحقيق الفعالية المطلوبة في العمل، والفرد  يجابي نحو المنظمة قادر علىفااللتزام هو اتجاه إ 

الملتزم هو الفرد المرتبط والمندمج مع جل مكونات التنظيم الذي يعمل فيه، وهو ملتزم أيضا باألعراف 
ال فقد معناه ومضمونه األساسي االجتماعيةو التنظيمية والنفسية   .والقانونية السائدة في المنظمة، وا 

تزام تشابها مع االل االتجاهاتومن المؤلفين والباحثين من يرى أن الرضا الوظيفي من أكثر  
يجابي للفرد نحو المنظمة، فكل منهما يعبر عن موقف أو شعور إ، ستجابةاالالمنظمي من حيث التأثير و 

ير من الدراسات الميدانية وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغير االلتزام المنظمي وقد أثبتت الكث
 الوظيفيودرجة الشعور بالرضا الوظيفي، وأن درجة التزام العاملين تزداد بزيادة الرضا 

 (.9019ي،باألكل،و المبيضين)

ذين يربطون هويتهم ، أن األفراد الذين يكون معدل التزامهم عال هم الصالح الطويلهذا ويضيف  
واألقل تسربا بالمقارنة مع  ابهوية المنظمة التي يعملون فيها، لذا فاألفراد األكثر التزاما هم األفضل أداء

 (. 9000صالح الطويل، ). التزامازمالئهم األقل 



 للعاملين أساسيات حول االتجاهات النفسية االجتماعية               :                                   الفصل الثاني

91 
 

النفسية االيجابية في العمل التي حازت على أهمية بالغة في  االتجاهاتويمكن القول أن من بين  
تزام المنظمي والذي يعبر عن االتجاه االيجابي للعامل نحو المنظمة لط السلوك التنظيمي، نجد اإلضب

، فهو بهذا من المنظمات رهاقدر على تلبية حاجاته وطموحاته عن غيالتي يعمل فيها على أساس أنها األ
ب التخلص منه، مع معاييرها وقيمها وأهدافها حتى يتحول كل هذا إلى عقد نفسي يصع ايصبح مندمج

العمل، أن تبدأ  تسعى لتحقيق مستويات عالية من اإلنضباط السلوكي فيلهذا على المنظمات التي 
األخيرة كخطوة أولى، ثم تسعى  هذه بالبحث عن أفراد يمكن أن تتوحد اتجاهاتهم مع  اتجاهات وأهداف

يجابية لدى العاملين تكوين اتجاهات إية إذا ما  أرادت واالقتصاد االجتماعيةإلى تحقيق حاجاتهم النفسية و 
لديها، حتى تستطيع مستقبال ضمان رضاهم بشكل يؤثر في مستوى التزامهم ووالئهم لها، خاصة في فترة 

 .المشاكل واألزمات
 :السلبية لالتجاهات النماذج-2
 :التغيب-أ
الموضوع ل هذا نا وقد مع الصناعي،في المجت تعكس اتجاه سلبي ظاهرة مرضيةكيعد التغيب  

نما أيضاهتمام العديد  ا في مجاالت علم من الباحثين المتخصصين ليس فقط في المجال الصناعي، وا 
 .دارة األعمالالنفس الصناعي وا  

نبع من توفر اإلرادة ي التغيب والغياب، فالتغيب يوقبل كل شيء البد من التمييز بين مصطلح 
نما يعود السبب وراءه إلى ظروف الفردية لالنقطاع عن العمل، أما الغياب فهو ينف ي وجود هذه اإلرادة وا 

التغيب بأنه الوقت الضائع في  S.Florcenceوعوامل خارجة عن إرادة الفرد وسيطرته، ويعرف 
المنشآت الصناعية بسبب تغيب العاملين، هذا التغيب يمكن تجنبه وعليه فالتغيب هو حالة فقدان العامل 

والسيد  ،بيومي). اإلنتاجسباب الرئيسية في فقدان كمية غيب يعد من األداخل المنشأة وقت العمل، والت

 (.70: 9011لطفي،

إن تعريف التغيب وفق ما سبق ال يعكس المعنى الحقيقي لهذا السلوك المعرقل داخل المنشأة، فقد  
ة صياغة يلتحق الفرد بعمله لكنه ال ينجز شيء وال يحقق األداء المطلوب منه، بهذا المعنى يمكن إعاد

نجاز أو تحقيق المعدل أو المستوى المطلوب الحالة التي يعجز فيها الفرد عن إهو "تعريف للتغيب مفاده 
 .من األداء بشكل يومي
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من خالل ما سبق يفهم أن سلوك التغيب عن العمل يعكس العديد من االستفهامات حول أسبابه،  
الفرد نحو عمله يتسم بالسلبية، فالفرد الذي يتهرب  لكن يمكن تعليل هذا السلوك من خالل القول أن اتجاه

 . من عمله ال بد أن له اتجاه سلبي يعكس عالقة ضعيفة بين الفرد وعمله
 :Prejudice التحيز-ب
اتجاه سلبي نحو شخص آخر بسبب عضويته أو انتمائه لجماعة " يمكن تعريف التحيز بأنه  

والمعتقدات السلبية تجاه آخر بل قد يمتد إلى التصرف معينة، وقد ال يقف التحيز عند مجرد المشاعر 
 ."معه بالشكل الذي يتفق مع تلك المشاعر

ويمكن االستدالل على مثل هذا السلوك المتحيز خاصة في عملية اختيار أفراد جدد، فالفرد  
تعيين سيرفض عر سلبية تجاه أقليات معينة، وبالتالي المسؤول عن عملية االختيار قد يكون لديه مشا

الفعلي فإنه الشخص الذي ينتمي إلى تلك األقليات، وعلى ذلك فإذا قادت المشاعر السلبية إلى التصرف 
يمكن القول أن التحيز هو اتجاه سلبي أما التمييز فهو التصرف الناتج عن هذا  زا، ومن ثمييعتبر تمي
 .االتجاه

ز هو التنوع الكبير في قوة مشكلة التحيدارة اليوم لالهتمام بسباب التي تدفع اإلولعل من بين األ 
العمل، فأماكن العمل حاليا تعج بأشخاص ينتمون إلى ثقافات وأصول عرقية مختلفة، ففي الواليات 

أمريكا الالتينية ومن آسيا األفارقة  و المتحدة األمريكية مثال من المتوقع أن يكون نصف قوة العمل من 
دة التفكير في مثل هذه السلوكات القائمة على أساس التمييز م، األمر الذي يدعو إلى إعا 9020عام 

ويقول " ابن خلدون"أو على أساس العصبية كما أشار إليها  ،(9002بارون، و  ،جرينبرج) .العرقي أو الجنسي
ي مشرف جديد أو حتى موظف عادي للعمل داخل المنظمة، يجعل الموظفين أإن تعيين " ناصر قاسيمي
تبحث في معلوماته الشخصية كاألصل الجغرافي واسمه ومكان إقامته وانتمائه  يةاالجتماعوالجماعات 

األمر الذي قد يتسبب في وجود حساسيات قائمة على أساس عرقي ، (07: 9011قاسمي، )".السياسي وتكوينه
 .أو جهوي

إن المؤسسات التي تعاني من مشكل التحيز قد تجد صعوبات في إحالل عالقات التعاون، ما  
فر أرضية مناسبة لنشوب نزاعات وخالفات بين العاملين قد تعجز اإلدارة فيما بعد على تجاوزها يو 

لى قضية قادرة على النهوض بواقع المنظمة إوتتحول قضية التنوع البشري في المنظمة من ميزة تنافسية 
 (.9002وبارون، جرينبرج ). حل الخالفات الواقعة بين العاملين على أساس التحيز والتمييز العنصري
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يعد موضوع التحيز نقطة هامة يجب التوقف عندها، فإذا كانت المنظمات في البلدان المتطورة  
التي تتبنى مدخل الموارد البشرية في التعامل مع جمهور العاملين لديها تسعى إلى استغالل هذا التنوع بما 

لظهور اإلبداع والتنوع الثقافي الذي من شأنه يعود بالنفع على العاملين والمنظمة، فالتنوع يعد بيئة خصبة 
داء واالنجاز داخل المنظمات على اختالفها، أما إذا تم أن يضيف بصمة خاصة لطرق وأساليب األ

 .إلى الزوال سيكون التخلي عن هذا المدخل الفكري في فن إدارة األفراد فإن مصير المنظمة
سنة " Yang"المرأة العاملة، فقد أثبتت دراسة ز ضد ييز في العمل يوجد التمييومن مظاهر التم 

وأن نسبة الكلية،  من العمالة ٪20عن عمال تزيد أن نسبة النساء العامالت في منظمات األ 1222
في  ٪0في الواليات المتحدة األمريكية وال يتجاوز  ٪1ي يشغلن مناصب عليا ال يتجاوز تالنساء الال

يز في المعاملة بين يأن التم يرون من النساء ٪72دراسات أيضا أن المملكة المتحدة، كما أظهرت نتائج ال
المنظمة العربية ) .القياديالمرأة الموقع ويعتبر سبب رئيسي في عدم تقلد  الرجل والمرأة يؤثر بدرجة كبيرة،

 (.011-011: 9000للتنمية اإلدارية، 
طرف الواقع تحت هذا التمييز ما يمكن فهمه هنا أن التمييز على أي أساس كان فيه ظلم كبير لل 

باعث على اإلحباط وعدم الرضا، وعليه  سلوك معرقل لألداء بشكل كبير كما أنه من جهة، وهو أيضا
أن يكونوا على  تقزيم أدوار أفراد بإمكانهميز أو التحيز داخل العمل من شأنه ييمكن القول أن آثار التم

عمال، لذلك البد على المنظمة مراعاة الموضوعية عند درجة كبيرة من الكفاءة والفاعلية في إنجاز األ
التوظيف واالختيار أو عند منح المكافآت والحوافز، بشكل يتضمن تكافئ الفرص لجميع العاملين ويحقق 

 .في مكان العمل مبدأ العدل والمساواة
 :أن للتحيز آثار سلبية داخل المنظمة وهي "نبرج وبارونيجير "ويقول  
وصراعات في العمل، فالتنوع في قوة العمل يكون مفيدا من فرقة ن أن يترتب عليه وجود إن التحيز يمك -

 .المتحيزة االتجاهاتناحية تنوع اآلراء ووجهات النظر إال أن يصبح ضارا إذا كانت هناك بعض 
و الجماعات، ما لى المسار الوظيفي لبعض األفراد أقد يترتب على التحيز بعض التأثيرات الضارة ع -

بإمكانها تقدير الفرد العامل من خالل أدائه ال من  لها ةبديل أخرى يدفع بهم لمغادرة المؤسسة والبحث عن
 .جنسه وعرقه

ز فضال عن ييؤثر التحيز بشكل كبير في الجانب النفسي لألفراد الواقعين ضحية التحيز والتمي -
ثبات الذات مما ينعكس سلبا على اإلحساس بالتقدير  هماإلحساس بالظلم والالعدالة، فإن ذلك يفقد وا 

 (.9002وبارون، ، جرينبرج). ككلالمنظمة 
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سلبية في العمل، كونها ال ال االتجاهاتخير تتضح حاجة المنظمة للتغلب على المشاعر و في األ 
االيجابية التي تخدم المنظمة وتنعكس على أداء  االتجاهاتالفرد وال المنظمة، لذلك ال بد من تنمية تخدم 
عرقه يبقى األداء والسلوك الفعلي والمنضبط هو فراد، فالفرد بغض النظر عن أصله، جنسه، سنه و األ

المحرك األساسي للحكم على مدى فاعلية هذا الفرد أو المورد البشري في العمل، والمنطق السليم هنا هو 
ة وليس على أساس كفاءة والجدار ما نادى به أصحاب مدخل الموارد البشرية والذي يقوم على أساس ال

 .الجنسية أو الجغرافية بين العاملين الفوارق
 :Attitude Change االتجاهاتتغيير : عاشرا

من الخطوات الهامة بالنسبة للمدراء الراغبين في توحيد اتجاهات  االتجاهاتإن عملية تغيير    
المنظمة يملكون اتجاهات العاملين، بما يتناسب مع أهداف وسياسة المنظمة، فاألفراد قبل التحاقهم ب

ضمن  االجتماعيةمتعددة ومتباينة تجاه العديد من المواقف، كنتيجة لتجاربهم الخاصة وطبيعة التنشئة 
محيطهم البيئي، حيث يكون لهم أنماط سلوكية وتصرفات متعددة، وهذه األنماط السلوكية المختلفة قد ال 

نظمة ثقافتها الخاصة بها وهي مختلفة في ذات الوقت تتوافق مع بيئة المنظمة التي يعملون بها، فلكل م
التعرف على طبيعة اتجاهات العاملين ذلك يتعين على المنظمات  مع غيرها من المنظمات، من أجل

لعاملين الجدد، بغرض القيام بتغيير وتعديل اتجاهاتهم بما يتوافق مع فلسفة بالنسبة ل لديها، خاصة األفراد
 .المنظمة وأهدافها

 :هي االتجاهاتثالث مراحل لعملية تغيير  "سامر جلدة"هذا الشأن يحدد  وفي 
 .التي سيتم تغييرها أو تعديلها االتجاهاتوحصر  تحديد -1
 .المرغوبة التي سيتم تكوينها االتجاهاتوحصر  تحديد -9
  .القديمة والجديدة االتجاهاتاالختالفات الكمية والنوعية بين  تحديد -1
 :ويقول االتجاهاتتحدثا على أساليب تغيير م "جلدة"ويضيف  
عندما تكون المعلومات المتاحة تتسم بالغموض أو التناقض، ويتم التغيير  االتجاهاتيسهل تغيير  -

 .بتوفير معلومات كافية وصحيحة عن موضوع االتجاه الغامض أو المتصف بالتناقض
ضعيفة  وجود اتجاهاتالقوية، ففي حالة  االتجاهاتالضعيفة بالمقارنة مع  االتجاهاتيسهل تغيير  -

فالفرد الذي لديه تجاه سياسة إدارية معينة، فمن السهل إقناع العاملين بدعمها وتأييدها، والعكس؛ 
 .يجابية نحو مديره فال يمكن تغيير اتجاهاته بسهولة لتصبح سلبية نحو مديرهاتجاهات قوية وا  

فالتدرج الهرمي للمؤثرات "سهل من تغيير المكون العاطفي، إن تغيير المكون اإلدراكي المعرفي يعتبر أ -
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ن العملية ، فإذا توفرت معلومات عن أ"لتقييميشير إلى أن التغيير في االعتقادات يسبق التغيير في ا
االنتخابية تتم بنزاهة كبيرة، فقد يترتب عن هذا تغيير اعتقادات الفرد نحو االنتخابات، لكن ليس من 

 (.21-22: 9002جلدة، ) .تقييمه لعملية االنتخابات ككل الضروري أن يغير

، أي كلما كانت التجارب الذاتية للفرد اعندما يكون دور األنا أو الذات ضعيف االتجاهاتيسهل تغيير  -
المشكلة بعيدا عن ذات  االتجاهاتمساهمة في بلورة اتجاهاته كان من الصعب تغييرها، ويتضح هنا أن 

التي سبق وتشكلت من  االتجاهاتاة من المحيط االجتماعي يسهل تغييرها بالمقارنة مع األفراد؛ أي المستق
 .خالل التجربة الشخصية للفرد

المدراء  أحدمثال ذلك أن يكون لدى و عندما تتعارض مع بعضها البعض،  االتجاهاتيسهل تغيير  -
يميل بشدة إلى االقتصاد في يجابي نحو حفل كبير سنوي تقيمه الشركة، ولكنه في ذات الوقت اتجاه إ
يؤدي إلى تغيير في أحد هذين ات المدير ينتج عنها توتر إن حالة عدم التوازن في اعتقاد ،النفقات

 .االتجاهين أو كالهما، بما يسمح بإزالة حالة التوتر وجعله أكثر تكيفا مع واقعه
يمكن تغييرها  االتجاهاتما أن يتأثر بدرجة كبيرة بطريقة توصيل المعلومات، ك االتجاهاتإن تغيير  -

تعرض لمصادر معلومات تتمتع بدرجة عالية من المصداقية والثقة، وعندما يكون محتوى الرسالة تعندما 
 (.9002، جلدة) .محفزا

 :يكون بـــــ االتجاهاتأن تغيير  :السعايدة ناجيو مصطفى القمش"هذا ويرى كل من  
 .جديدة وتخفيض المؤثرات المضادة لهزيادة المؤثرات المؤيدة لالتجاهات ال -
دراكه لضرورة  -  :9002، السعايدةو القمش، ). التغييرأو من خالل إحداث تناقض معرفي في دهن المتلقي وا 
  .اهات قوية يتمسك بها الفردوعليه يمكن القول أن توفر معلومات صحيحة ودقيقة كفيلة بتكوين اتج(.22

الخاصة  االتجاهاتجموعة من الطرق المساعدة في عملية تغيير م حسن حريميحدد في هذا الشأن      
 :بالعاملين هي

حصول تغيير فعلي في موضوع االتجاه، فإن إقرار نظام جديد للرواتب والحوافز والبدء في تطبيقه  -
 .كفيل بأن يجعل العاملين يغيرون اتجاهاتهم نحو اإلدارة

ن الخوف فالفرد يميل إلى إهماله، فالتنبيه ليس قوي لدرجة استخدام الخوف، فإذا ما أثير مستوى متدني م -
ذا ما استخدمت درجة معتدلة من الخوف، يصبح الفرد واعيا للموقف وسيغير اتجاهه، أما  تلفت االنتباه، وا 

 .(27،20: 9002حريم،) إذا أثير مستوى عال من الخوف فغالبا ما يرفض الفرد الرسالة وال يصدقها
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ئم على التخويف ال ينسجم مع األفكار الحديثة في إدارة وتنمية الموارد البشرية لكن األسلوب القا 
إذا ما توفرت الحجة القوية وقنوات فالمورد البشري قادر على تغيير اتجاهاته بأساليب أكثر إعتدالية 

لى إيميل  رد البشريو داخل المؤسسة، فالم االتجاهاتاالتصال الفعالة بين األطراف المعنية بعملية تغيير 
 .الرشد والعقالنية

بعض الطرق العملية التي قد تشكل عالمة فارقة في عملية تغيير اتجاهات العاملين  حريمويقترح  
 :داخل المنظمة، ومنها

االستمالة؛ بمعنى إشراك األفراد غير الراضين عن موقف أو قرار معين في تحسين األمور  أسلوب -1
اتب ويشعر بأنه يجب تعديلها فتقوم المنظمة باختياره عضوا الرو ثال قد يكون موظف غير راض عن فم

ا يدفعه إلى تغيير اتجاهاته سيدرك مدى صعوبة ودقة هذه العملية م ذلك بعد في لجنة النظر في الرواتب،
 (.9002حريم، ) .نحو نظام األجور

عبد الرحمان د هذا يجابية لدى العاملين، ويؤكفي تشكيل اتجاهات إان والتطوير يساعد التدريب -9
والخبرات  االتجاهاتيقوم التدريب على تزويد الفرد بالمعارف، المهارات، األساليب، : "حينما قال توفيق

عداده للقيام بمهام الوظيفة  توفيق، ). المستقبليةالتي تمكنه من تقديم أفضل أداء ممكن بوظيفته الحالية، وا 

9019 :19.) 
والتطوير هي أفضل الخيارات التي يمكن لها أن تحدث تغييرات ويمكن القول أن عملية التدريب  

في اتجاهات أفراد، وليس أسلوب التخويف وال التهديد، فعملية التدريب في حد ذاتها تشتمل على مجموعة 
من الوسائل واألساليب المساعدة والمتعارف عليها، كأسلوب اإلقناع واالستمالة أو من خالل استخدام 

يا حديثة تسمح بتوصيل معلومات ومعارف لكافة العاملين دون استثناء، أو من خالل وسائل وتكنولوج
القائمة دوما على االهتمام بتطوير العنصر البشري في العمل، كل هذا من شأنه أن  االستراتيجيةالرؤية 

 .يميةيدفع بالعاملين إلى تغيير وتطوير اتجاهاتهم نحو مجموعة المواضيع المهنية والممارسات التنظ
 االتجاهاتمجموعة من العوامل المساهمة في تغيير  فتحي أحمد ذياب عوادوفي هذا الصدد يقدم  

 :بصفة عامة، وهي
 .تغيرت حاجات اإلنسان ورغباته إذا-1
 .ت الجماعة التي ينتمي إليها الفردتغير  إذا-9
 .غيرت الجماعة التي ينتمي إليها الفرد معتقداتها وأفكارها إذا-1
 .عّدل وضع الفرد بالنسبة للجماعة وأصبح أقل تأثرا بهات إذا-2
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 .اختلفت المعلومات المتوافرة لدى اإلنسان إذا-2
 .المحيطة باإلنسان االجتماعيةتغيرت البيئة المادية أو  إذا-0
وغيرها من ( تعلم)إذا تغيرت مدركات اإلنسان، أو اكتسب خبرات جديدة  االتجاهاتتتغير  كذلك-7

 (.122: 9011عواد، ) .لوكية المتعلمةت السالمكونا

تتناسب  الديناميكيةتتميز بنوع من  االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتوفي األخير يمكن القول أن  
والنفسية التي تمر بالفرد والجماعة على السواء، وهذه الديناميكية يجب أن  االجتماعيةوالظروف البيئية و 

 .ا وينعكس تماما على أهداف العاملين فيهاتستغل لصالح المنظمة بما يحقق أهدافه
 االجتماعية النفسية االتجاهاتقياس : إحدى عشر

، كان البد من محاولة االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتبعد االهتمام الكبير الذي ناله موضوع  
ية ومقاييس العمل، وعليه فقد تم وضع العديد من االختبارات الشخص قياسها نظرا لتأثيرها المباشر في جوّ 

الستخدامها في األغراض التجارية  باو ر و وأوالقدرات التي تم تطويرها في الواليات المتحدة  االتجاهات
بواسطة أصحاب العمل ووكاالت التشغيل، أو كجزء من عملية اختيار الموظفين، وتستخدم أنواع مختلفة 

 ،(71، 70: 9007مارشال، )،رأيفي بعض األحيان في صورة مبسطة الستطالع ال االتجاهاتمن مقاييس 
ومع فئات  طبيقها في بيئات اجتماعية مختلفةوتجدر اإلشارة إلى أن هذه المقاييس يمكن تكييفها وت

  :االجتماعيةالنفسية  االتجاهاتبعض طرق قياس  ما يلي، وفي اجتماعية متباينة
 :التقرير الذاتي طريقة-1
يطلب من الفرد أو الجماعة بأن يجيبوا عن أسئلة هي الطريقة األكثر استعماال وشيوعا، حيث و  
متعلقة بموضوع االتجاه، بغرض التوصل إلى مؤشرات موضوعية عن اتجاهات األفراد ( ضمن استمارة)

نحو هذا الموضوع في موقف معين، وتتمثل اإلجابة في أن يختار الفرد بديل من مجموعة بدائل مقترحة 
، وفيما يلي أهم مقاييس االتجاهات النفسية (بند)ة ما ملتحدد درجة موافقته أو درجة رفضه لج

 :االجتماعية
 :Bogardus scaleبوجاردوس  مقياس -أ
، وهو أول مقياس وضع لقياس Social Distance االجتماعيةويسمى كذلك بمقياس المسافة  

ة تقبل كان مهتما بقياس درجحيث في عشرينيات القرن الماضي،  بوجاردوس، وقد أعده االتجاهات
األمريكيين أو نفورهم من أبناء الشعوب األخرى التي تعيش داخل المجتمع األمريكي، وقد اختار أن يقيس 

التي يود المفحوص أن يحتفظ بها بينه وبين األفراد من  االجتماعيةاالتجاه عن طريق تحديد المسافة 
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ألتراك واالنجليز واأليرلنديون ويجيب الجنسيات أو القوميات غير األمريكية، ومن هذه القوميات الزنوج وا
 :المفحوص على مقياس متدرج من سبع نقاط كما يلي

 .القرابة عن طريق المصاهرة .1
 (.127: 9002شحاتة ربيع، ) .الزمالة في النادي .9
 .الحوار واإلقامة في نفس الحي .1
 .قبولهم كزمالء في العمل .2
 .قبولهم كمجرد مواطنين .2
 .قبولهم كمجرد زوار .0
 .ردهم من البالدالرغبة في ط .7
وذلك على أساس أن اختيار العبارة األولى يعبر عن أقصى درجات التقبل، كما أن اختيار العبارة  

السابعة تمثل أقصى درجة من درجات التباعد والنفور، وأن العبارات التي بين الطرفين تمثل درجات 
 .متوسطة بين التقبل االجتماعي والتباعد االجتماعي

نه كلما زادت درجة المفحوص على المقياس كلما كان ذلك دليال على رغبته في ومن الواضح أ 
إبقاء مسافة اجتماعية كبيرة فاصلة بينه وبين األشخاص موضوع االتجاه والعكس صحيح، بمعنى أنه كلما 

أو تقليصها بينه  االجتماعيةقلت الدرجة كلما كان ذلك دليال على أن المفحوص يحاول إلغاء المسافة 
 (.9002شحاتة ربيع، ). بين األشخاص من القوميات األخرىو 

 ر من جملة من بين عبارات المقياسوتجدر اإلشارة إلى أن الفرد المبحوث يستطيع أن يختار أكث    
، والعكس خاطئ 02، 02، 01، 09يفهم أنه موافق حتى على الجمل  01فالذي يستجيب للجملة رقم 

يفهم أنه رافض لكل العبارات  07فرة، والذي يستجيب للعبارة رقم ذلك ألنها ليست متعارضة أو متنا
، فإذا كان هذا جوهر اإلعجاب بهذا المقياس فإن هناك من يرى (20، 12: 9009عوض، )األخرى السابقة

بأن هذه األخيرة هي موطن الضعف الذي من خاللها يوجه انتقاده للمقياس، لكون درجاته متفاوتة فيما 
األولى أكبر بكثير مقارنة بالدرجة الثانية، كما يالحظ قرب الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة بينها فالدرجة 

الزواج أو المصاهرة هو أعلى الدرجات فإن من يوافق عليه حتما يوافق على ما دونه شريطة  بند وبما أن
، (02: 9011حديدان، .)أن ال تتعارض، إذ من غير المعقول أن يقبل فرد في عالقة زواج ويرفض فيما دونه

يختار العبارة األولى مثال يحكم عليه فما إن ما يعني أن هامش الحرية لدى المفحوص محدودة كثيرا، 
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بأنه يوافق على كل ما سيأتي دونها إذا لم تتعارض معها مضمونا، وهذا راجع إلى شمولية الدرجة األولى، 
 .إلى حد ما بين العبارة التي تسبقهاافات متباعدة أي أن هناك مس 07ونفس المالحظة توجه للعبارة رقم 

 :وشيفالمسافات المتساوية البعد لترتسون  طريقة -ب
طريقة جديدة تسمى المسافات المتساوية البعد، لقياس  1292 سنة شيفو ترستوناقترح كل من  

ن اتباع مجموعة نحو القضايا والموضوعات المختلفة، ومن أجل استخدام هذه الطريقة البد م االتجاهات
 :من الخطوات الضرورية لنجاح هذا المقياس هي

الباحث بجمع عدد كبير من البنود يتعدى المائة تتعلق بموضوع االتجاه، وتمثل جميع وجهات  يقوم -1
 . النظر حول الموضوع سواء كانت ايجابية أم سلبية أم محايدة

 00عة من الخبراء الذين ال يقل عددهم عن هذه البنود مكتوبة على بطاقات مستقلة إلى مجمو  تقدم-9
خبيرا، ثم تصنيفه في إحدى عشر فئة تمثل سلما متدرجا من القبول التام لموضوع االتجاه إلى الرفض 

 .التام له مرورا بنقطة الحياد
ويضيفون في ( 01)يقوم الخبراء بتصنيف البنود التي تقيس االتجاه بالقبول التام في الفئة رقم  

، وتستمر العملية على هذا (01)البنود التي هي أقل في قياس االتجاه من بنود الفئة رقم ( 09)م الفئة رق
المنوال إلى غاية تصنيف البنود التي تشير إلى الحياد في فئات وسطى، ثم يأتي تصنيف البنود التي 

 (.11)ا الفئة رقم تقيس االتجاه بالرفض حتى تصل إلى فئة البنود التي تقيس الرفض التام والتي تمثله
كما  11إلى  01الخبراء إلى المجموعات اإلحدى عشر بأحد عشر حرفا تقابلها أرقام من  يرمز -1

 :يوضحه الشكل التالي
 .ترتسون وشيفطريقة ترتيب فئات البنود اإلحدى عشر بحسب طريقة  (:2)الشكل رقم 

01 09 01 02 02 00 07 02 02 10 11 
 ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ

 الرفــــــــــــــــــــــــض                               حيــــــاد القبــــــــــــــــــــــول
 .(212، 211: 9019معمري، : )المصدر

 .البنود التي تحصل على انحراف معياري كبير تستبعد-2
 .راءقيم محددة أو أوزان من طرف الخبراء، وهي قيمة الوسيط لتقديرات الخب توضع-2
اختيار البنود التي سوف يتضمنها االستبيان النهائي، وترتب عشوائيا دون ذكر قيمة ميزان كل  يتم-0

 .منها
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نفرض أن مجموع البنود التالية تقيس اتجاه أفراد نحو الجامعة، وأمام كل بند وزنه النسبي كما حدده : مثال
 : الخبراء

 (.0.9)اعتقد أن الجامعة أعظم مؤسسة على اإلطالق  .1
 (.1.2)أعتقد أن االلتحاق بالجامعة هدف أساسي  .9
 (.9019معمري، ) (.9.1)أرى أن الخدمات التي تقدمها الجامعة على درجة عالية من الكفاءة  .1
 (.1.1)البهجة يشيع  ن جوهاأحب الجامعة أل .2
 (.2.2)أصدق ما تقدمه الجامعة من علوم ومعارف، ولكن مع شيء من التخطيط  .2
 (.2.0)امعة ضرورية، بينما أشك في ذلك أحيانا أشعر أحيانا أن الج .0
 .(2.0)ر ضئيل من الثقافة العامة أعتقد أن الجامعة ال تقدم لطالبها سوى قد .7

وتحسب درجة كل مفحوص باستخراج متوسط درجات البنود التي وضع عليها العالمة، ولنفرض أن أحد 
 :كون درجته كما يليفت 2، 2، 1، 9، 1: المبحوثين وضع عالمة على أربعة بنود هي

 
 ترستوناستخدم  وقد( 9019، معمري)يكون االتجاه بالقبول ( 2)فكلما قلت الدرجة عن درجة محايد   

نحو موضوعات مختلفة، مثل الحروب ومعاملة المجرمين  االتجاهاتوأعوانه هذه الطريقة في قياس 
 (922: 9001مقدم، ). ونحوهاوتنظيم األسرة 

مقياس فيمكن القول أنه يأخذ الكثير من الوقت لجمع العبارات وتحديد أوزانها أما عن عيوب هذا ال 
وتصنيفها بشكل مناسب، باإلضافة إلى حاجته إلى مجهودات مجموعة كبيرة من الحكام، وفي هذا الشأن 

أنه من الممكن وجود محكمين متعصبين أو متحيزين نحو موضوع الدراسة،  عبد الحافظ سالمةيضيف 
 ة للمفحوصين، فلو حصل شخصانالعبارات متساوية البعد في نظر المحكمين مختلفة بالنسب وقد تكون

 (72: 9007سالمة، ) .نهماحد فإن هذا المتوسط يختلف بيعلى متوسط درجات وا
بمعنى أن هذا المقياس يتطلب مجهودات كبيرة لتحديد العبارات الخاصة بالمقياس، باإلضافة إلى  

حكمين الذين يختصون بالفصل في مدى تناسب هذه العبارات مع موضوع االتجاه، العدد الكبير من الم
وهو ما يفضي إلى عائق جديد والمتمثل في االختالف في اآلراء بين هؤالء المحكمين، إما على أساس 

 .التحيز أو التعصب أو التقدير
 :s Method of Summated Ratings'Likert( للتقديرات التجميعية)ليكرت  طريقة -ج 
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، عرفت هذه الطريقة باسمه 1219سنة  االتجاهاتطريقة جديدة في قياس  رنسيس ليكرتقدم  
حيث أصبحت اليوم من أشهر وأنجع الطرق لقياس اتجاهات المبحوثين حول عدة مواضيع، وهذا راجع 

 (.9019مري، مع).االجتماعيةلعدم استهالكها للوقت أو الجهد وأيضا لسهولة تطبيقها على مختلف الفئات 

تجاه نحوه ويشترط في هذه الطريقة يتم صياغة عدد كبير من البنود عن الموضوع المراد قياس اال 
سلبيا، ويعبر الفرد عن اتجاهه باإلجابة عن كل بند من خالل  اآلخر يجابيا وبعضهاأن يكون بعضها إ

 : يدة كما يليخمسة بدائل على كم متصل يمتد من الموافقة الشديدة إلى المعارضة الشد
 معارض بشدة ( 2)معارض    ( 2)محايد      ( 1)أوافق      ( 9)أوافق بشدة     ( 1)

  :وبعد اإلجابة تتم عملية التصحيح
تولى المرأة كل المهن التي تإذا تساوى اإلعداد والمؤهل، ال بأس أن : "حالة البنود االيجابية مثل في-أ

 ."ةيتوالها الرجل ومن بينها مهنة القضا
 ) (معارض بشدة ) (      معارض ) (      محايد ) (      أوافق ) (     أوافق بشدة 

داخل القوسين المناسبين ( ×)في هذا البند إذا كان المبحوث يوافق بشدة عليه أن يضع عالمة  
ذا كان محايد تعطى له ثالث  ذا كان يوافق فقط تعطى له أربعة درجات وا  وتعطى له خمس درجات، وا 

ذا كان   .ن معارضا بشدة فتعطى له درجة واحدةمعارض تعطى له درجتين وأما إذا كادرجات، وا 
مهما ارتفع مستوى التعليم الذي حصلت عليه المرأة فإن وظيفتها "مثال : حالة البنود السلبية في -ب

 ".الطبيعية هي االعتناء بالزوج واألوالد في المنزل وال شيء غير ذلك
ذا عند إجابة المبح  ذا أجاب بموافق تعطى له درجتان وا  وث بموافق بشدة تعطى له درجة واحدة، وا 

ذا أجاب  ذا أجاب بمعارض تعطى له أربعة درجات، وا  كانت إجابته بمحايد تعطى له ثالث درجات، وا 
 .بمعارض بشدة يأخذ خمسة درجات

بيعة االتجاه نحو عمل وبناءا على هذه الطريقة فإن الدرجة المرتفعة على االستبيان تشير إلى ط 
المرأة، واتجاه الفرد العام نحو الموضوع المقاس يتحدد من خالل الدرجة الكلية على االستبيان، والتي هي 

فإن  90عبارة عن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من إجابته على البنود، فإذا كان عدد البنود 
. درجة 90=  1 × 90درجة، وأدنى درجة هي  100=  2 × 90: أعلى درجة كلية على االستبيان هي

 (.9019معمري، )
، لكن إيموري بوغاردسأن مقياس رنسيس ليكرت هو أكثر مرونة من مقياس جيل فيريول ويقول  

إنه من الضروري التحلي بالحكمة في التأويالت إذ أن : " هذا ال يمنعه من توجيه انتقاد له من خالل قوله
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الضرورة على إحساس مشابه، وقد يأخذ أشكاال مختلفة تماما فيما بينها، وهناك المجموع نفسه ال يدل ب
مسلمات أخرى جديرة بالنقاش أيضا والسيما تلك المتعلقة بتعادل درجات القبول مهما كانت درجة 

 (10: 9011فيريول، )." الموافقة
راد لكن إحساسهم عادل أو تتساوى درجات األفتبهذا أنه من المحتمل أن ت جيل فيريوليعني  

واتجاههم الشخصي نحو القضايا قد يختلف، بمعنى أنه قد يحصل فرد على درجة معينة وهو يجيب 
بالقبول على العبارات تتساوى درجة فرد آخر وهو يجيب على العبارات بالرفض، فتصعب عملية تحديد 

 . طبيعة االتجاه
 Scalogram Analysis(: التحليل المتدرج)المتراكم  القياس -د
بضرورة إعداد مقياس متدرج البنود، بحيث إذا اختار الفرد بندا فمعناه أنه ( 1222) جاتماننادى  

لكل البنود التالية له  –في الوقت ذاته  –موافق على كل ما سبق هذا البند من بنود المقياس، ورافض 
ا البنود نفسها التي وافق وبالتالي فإن تساوي فردين في الدرجة على مقياس فهذا دليل غلى اختيارهم

على أساس معامل  –عند إعداد المقياس  –عليها، والبنود ذاتها التي رفضاها، لذلك يتم تحليل قيم البنود 
ي سبق نقطة معينة ويرفض ما بعدها، أوالذي يزيد في حالة موافقة الفرد على العبارات التي ت ،االسترجاع

بؤ بجميع استجابات الفرد من خالل معرفة إحداها، ويقل هذا إذا زادت دقة المقياس أو قدرته على التن
ما قبلها، ويسمى هنا االنعكاسات مالمعامل إذا وافق الفرد على عبارات دون موافقته على بعض 

Reversals  وتحسب هذه النسبة بواسطة 100نسبة االنعكاسات من ويعد معامل االسترجاع ناتج ،
 : المعادلة التالية

 
معامل االسترجاع يستخرج الباحث قيم متدرجة الشدة للبنود، تمكنه من ترتيبها وفقا ومن خالل  

 :لشدتها هذه، مثال ذلك يستخدم لقياس االتجاه نحو الثقافة كما يلي
 .التعليم الجامعي ليس كافيا لتثقيف الفرد .1
 .التعليم الثانوي ليس كافيا لتثقيف الفرد .9
 .فردالتعليم اإلعدادي ليس كافيا لتثقيف ال .1
 .التعليم االبتدائي ليس كافيا لتثقيف الفرد .2
 (9002محمود السيد فرج، شحاته، ). بةينبغي أن تزيد ثقافة الفرد عن مجرد القراءة والكتا .2
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    (:تحليل المعاني والمفاهيم)أوزجود للتمايز السيمانيطيقي  مقياس-2
طيقي ثم يسمى التحليل السيمانلدراسة المعاني والمفاهيم أو ما ي أوزجودلقد وضع هذا المقياس  

نحو  االتجاهاتعلم النفس أن هذه األداة وسيلة لدراسة في مجال  تبين له من استخدام الباحثين
 ...األشخاص واألشياء

المعاني، فهناك ومعاونيه أن لكل لفظ نوعين من  أوزجودوهذه األداة هي أداة لفظية وقد رأى  
 Conatativeوالمعنى الوجداني أو االنفعالي  Denotative Meaningشاري للفظ المعنى المادي اإل

Meaningيكون واحد بالنسبة لجميع الناس، أما المعنى الوجداني االنفعالي  شاري، فالمعنى المادي اإل
 :فيختلف من شخص آلخر مثال

ر األبيض على شاطئ البح اإلسكندرالتي بناها  مدينةالللفظ اإلسكندرية أنها  المعنى المادي اإلشاري -
 .المتوسط

أما المعنى الوجداني أو االنفعالي للفظ اإلسكندرية أنها مدينة جميلة وهي بحق عروس البحر األبيض  -
المتوسط، لكن يمكن لفرد آخر القول بأنها مدينة قبيحة، هذه المعاني هي ما تسمح للباحث بتحليل 

 .المختلفة شخصية األفراد ومن ثم التعرف على اتجاهاتهم نحو الموضوعات
يقوم على أساس تقديم تصورات ألفاظ أو موضوعات قد تشير إلى أشخاص أو  أوزجودومقياس  -

جمادات أو حتى أنظمة اجتماعية، لكي يقوم الفرد بتحديد منزلتها بين طرفين متقابلين من الصفات 
ضوعات التي التصورات والمو : المتباينة على متصل واحد، وعلى هذا فالمقياس يتضمن عنصرين هما

 (.Seven – Pointscales)يراد تقديرها ومقاييس التقدير، وهذه األخيرة تتكون من سبع مسافات 
 :وفيما يلي مثال عن مقياس أوزجود

نعرض عليك صفات موضوعات نريد معرفة معناها وعليك أن تقدر موضعها بين نقطتين  
حيث تكون محددة فوق مسافة واحدة ال فوق بين الصفتين ب( ×)متقابلتين متعارضتين، ذلك بوضع عالمة 

مسافتين أو فوق الفواصل بين المسافات، بحيث يستدل من موقع العالمة مقدار تحقيق الصفة أو مقابلتها 
 :فاألجنبي هل هو طيب أم رديء، إن العالمة هي التي تحدد

 رديء -- :× :--: -- :--: --طيب
كبير، والعالمة التالية تدل على أن األجنبي طيب إلى حد والعالمة هنا تعني أن األجنبي رديء إلى حد 

 .كبير
 (.9009عوض، ). رديء :-- :-- :-- :-- :-- :× :--طيب 
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وفي األخير يمكن القول أن لكل طريقة جمهورها من العلماء والباحثين، وما على الباحث إال أن  
من جهة، ومن جهة ثانية بحسب  عيةاالجتمايختار ما يتناسب وقدراته المعرفية وظروفه االقتصادية و 

طبيعة أهداف البحث من حيث االهتمام بتوفير نتائج ذات درجة عالية من الدقة، وتجدر اإلشارة إلى أنه 
   . ال يوجد مانع في محاولة دمج أكثر من طريقة في استخبار واحد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصــــــل
، وقد اشتمل على االجتماعية للعاملين النفسية االتجاهاتر تم التطرق في هذا الفصل إلى متغي 

  االجتماعية للعاملين النفسية االتجاهاتمجموعة من العناوين الرئيسية التي حاولت تغطية موضوع 
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، وتم التركيز في االتجاهاتبشكل نظري باالعتماد على ما جاء به المؤلفون ومختلف المراجع في شأن 
ص المميزة لالتجاهات وأهميتها في العمل، وكذا محاولة التفريق بين مفهوم هذا الفصل على الخصائ

النفسية وتكوينها وأبرز  االتجاهاتاالتجاه وبعض المفاهيم المتقاربة، باإلضافة إلى ذكر مكونات ووظائف 
خير تم ، وفي األاالجتماعية في العمل النفسية االتجاهاتمراحلها، كما تم التطرق أيضا إلى أنواع ونماذج 

   . وقياسها االتجاهاتالحديث عن طرق تغيير 
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 :تمهيد
به  جاءبرز ما من خالل عرض أ ،يختص هذا الفصل في الحديث عن موضوع العدالة التنظيمية 

حيث يرون ضرورة تحلي منظمات المفكرون والمؤلفون والباحثون في شأن العدالة والمساواة في مكان العمل، 
كافة المعيقات والصعوبات  تجاوز  ، حتى تستطيع هذه األخيرةوضوع العدالة التنظيميةماليوم باالهتمام ب

 .حول دون تحقيقها ألهدافهاة المنظمة، أو عرقلة نشاطها مما يمغادر  إلىالتنظيمية التي قد تدفع بالعمال 
 تاريخي لمفهوم العدالة التنظيميةالتطور ال: أوال
يد مفهوم بها مفهوم العدالة التنظيمية في تطوره، فتحد مر  الوقوف على مختلف المراحل التي  من المفيد 

أنها تساعد في معرفة  إلى باإلضافةنشأة العدالة التنظيمية يساعد في معرفة المعاني األولى حول هذا األخير، 
 .آراء المفكرين والباحثين في شأن العدالة في مكان العمل، واالختالفات الكامنة حول هذا الموضوع

أن مفهوم العدالة التنظيمية مشتق من  أن الباحثين كانوا يعتقدون حمدي األخضري القاسم بوأيرى  
مجموعة من المفكرين  فقط، غير أن اسهامات الذي اقتصر على الجانب االجتماعي االجتماعيةمفهوم العدالة 

مفهوم العدالة االجتماعية من خالل تأكيدهم على  إلى دور في تغيير النظرة اإلدارةو على علم النفس  المحسوبين
ع نطاق هذا المفهوم، يوست إلىأدى ما وهذا  االجتماعيالجانب النفسي والجانب : هما بجانبين أساسين هارتباط

 .3691سنة " دامزآ"فقد برزت في أعمال  أما عن أول ظهور لفكرة العدالة في مكان العمل
العدالة التوزيعية فقط، أي فيما  إلىشارة على اإل 3691لة التنظيمية قبل سنة تصر مفهوم العداإقولقد  
الجانب المادي المحصور في األجور والمكافآت التي يتلقاها األفراد في العمل، وقد استخدمت نظرية ص يخ

م في نظريته التي سيت أدامزكإطار لتفسير وتقييم العدالة من وجهة نظر العاملين، وقد أكد  التبادل االجتماعي
، بقدر معدل المخرجات التي يحصلون عليهالى أن األفراد ال يعطون اهتماما كبيرا لعفيما بعد  االتطرق إليه

 .اهتمامهم بعدالة تلك المخرجات
القرارات يتقبلون  ن فيها أن األفرادبدراسة بي   (Thibaut & Walker) قام كل من  3691وفي سنة  

ي ، والذاإلجرائيةمفهوم العدالة اعتماد  إلىا دفع الباحثين ذا مة فيها، وهي حالة المشاركويعدونها عادلة ف
ويقترح  واإلنصاف،يتمحور حول إدراك العدالة في توزيع الموارد والمخرجات على العاملين من حيث المالئمة 

ويرى البعض  اإلجرائيةحقيق العدالة ت اإلدارةحتى تضمن  وهيكلتها راك العاملين في صناعة القراراتالباحثان اش
بكيفية اتخاذ القرارات حول طريقة تخصيص  الخاصة هي التي تجيب عن التساؤالتاالجرائية  أن العدالة

 (.1، 4: 5131بو القاسم، أ) .يث مراعاة مبدأ العدالة واإلنصافالمخرجات والعوائد من ح
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ساس للدراسات الخاصة ببعد العدالة يعتبر األ( Leventhal، 3691)غير أن النموذج الذي طرحه   
  (9: 5135ه، أبو تاي) .ها في عنوان أبعاد العدالة التنظيميةعلى مجموعة من القواعد يتم ذكر اإلجرائية، والقائمة 

التي  جديدا ومكمال للدراسات واألبحاث مفهوما( BIES & Moag)قدم كل من  3699وفي سنة  
مدى  إلى، والذي يشير (التعاملية)، والذي تلخص في العدالة التفاعلية حول موضوع العدالة التنظيميةأجريت 

 (.5131بو القاسم، أ) .وتطبيقها عليهمة التعامل والتفاعل معهم بعد إصدار القرارات إدراك األفراد لدرج
على أيدي مجموعة من من خالل ما سبق يمكن القول أن مفهوم العدالة التنظيمية جاء على مراحل، و  

األولى مع  ت االنطالقةم وبحوثهم في هذا الشأن، حيث كانحثين الذين اسهموا من خالل أعمالهالمفكرين والبا
وهو  والقرارات، من خالل التركيز على بعد العدالة التوزيعية، ثم تطور المفهوم ليشمل االجراءات 3691 أدامز

العاملين، ثم كشف بعد العدالة  علىجراءات المطبقة تمحور حول عدالة االتللعدالة  اجديد ابذلك يرسم بعد
الذي يفرض ضرورة التعامل باحترام مع  عدالة االجرائيةالتفاعلية والذي يمثل البعد االجتماعي والعملي لل

 .العاملين
 :أهمية العدالة التنظيمية: ثانيا
كونات األساسية للهيكل االجتماعي والنفسي للمنظمة، حيث تعتبر قيمة العدالة التنظيمية أحد المتمثل  

ملين تدمير لقيم العا هلى أنن جانب المنظمة ينظر إليه ع، واالعتداء عليها مااجتماعي اونمط اجتماعية
العاملين لسلوكيات ضارة بالمنظمة، من خالل هذا ترتب على عدم العدالة اتباع وعالقاتهم االجتماعية، لذا ي

 .التقديم يتضح مدى أهمية العدالة التنظيمية بالنسبة للفئات االجتماعية العاملة داخل المؤسسة
 :سببين إلى فتاح المغربيعبد السب وتعود أهمية العدالة التنظيمية ح 
مستقبال، فالعدالة التنظيمية تحدد  أن العدالة في العمل تساعد األفراد على التنبؤ بما يمكن أن يعاملوا به :األول 

 إلىدخولهم  به العمال بمجرد يعاملسالوجه الذي أنها ستحدد  أي، طريقة المعاملة مع العمال داخل المنظمة
 .المؤسسة
ومقدرين من جانب قياداتهم، بمعنى أن  لة التنظيمية تساعد األفراد على اإلدراك بأنهم مقبولينالعدا إن: الثاني

 .وبتقدير المدراء لهم التعامل العادل مع األفراد يشعرهم بجدوى وجودهم بالمؤسسة
 النية لترك: مثل ، يترتب عليه سلوك سلبيأن عدم إدراك العاملين لعدالة عبد الفتاح المغربيف ويضي 

سلوك االنتقام الموجه نحو المنظمة أو نحو قادتها،  إلى باإلضافةالعمل، زيادة معدل دوران العمل، نقص الوالء، 
 .بالمقابل انخفاض الشعور باالنتماء والوالء يما يعن
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إثبات العالقة الطردية الكامنة بين العدالة التنظيمية  إلىولقد توصلت الدراسات في هذا الصدد  
 .والمنظمةزيادة المنازعات القضائية بين العاملين  إلىيؤدي ، وأن غياب العدالة التنظيمية داءومستويات األ

 (.113: 5119المغربي، )

ما  العادل لتوزيع المؤسساتياألفراد با ةمطالبوراء مجموعة من األسباب  حسن ابراهيم بلوطويحدد  
 :ويقول نظيمية،التلتكريس العدالة األهمية القصوى والحاجة الملحة  يعكس

وحدها قادرة على بالغبن، بحيث أن العدالة التوزيعية  االرتباك والشعور إلىغياب العدالة يؤدي باألفراد إن  -
 .وجود العدالة التنظيمية الفرد يحس باالرتياح واالندماج في ظلخفيف معاناة ذلك الشعور، بمعنى أن ت
والطموح الذي يسعى وراءه معظم األفراد بالمؤسسة، ما  ندماجاالق في العمل كونها تحق أهمية العدالةوتتضح  -

، ومن جهة ن العدالة التنظيمية وسيلة في يد المدراء لرفع مستوى االندماج واالنتماء لدى األفراد من جهةأيعني 
 .اأخرى تساعد العدالة في تحقيق مساعي األفراد العاملين على اختالفه

جلب الراحة، فاألفراد يرتاحون للمؤسسات التي ي العمل مكان في واإلنصاف كما يعتقد األفراد أن العدالة -
كفيلة ية ن العدالة التنظيمما يعني أ الة،العد ن من المؤسسات التي تنعدم فيهاؤو معهم بعدالة، ويستاتتعامل 
 .وضغوط العملتوترات الراحة النفسية للعاملين وغيابها يزيد من ال بتحقيق

يتشكل  تقانيمارس عمله بإالذي ن والمدراء، فالفرد العمل بمثابة ميثاق بين العاملي مكان يما أن العدالة فك -
 (.116: 5115بلوط، ) .بإنصاف المؤسسة له إتقانه قد يقابل مسبق بأنشعور  لديه

 :مجموعة من النقاط المحددة ألهمية العدالة التنظيمية في العمل وهي رأبو جاسويضيف 
 .خالل عدالة التوزيعات المنظمة من واألجور فيللرواتب حقيقة النظام التوزيعي  مية تعكسإن العدالة التنظي -

التي  بمعنى أن العامل بعد حصوله على العوائد يستطيع أن يحدد حقيقة نظام األجور والمكافآت في المؤسسة
   .  جور والمكافآت والعكسإيجابية نحو نظام األ، بمعنى أن الفرد العامل قادر على تكوين اتجاهات يعمل فيها

من خالل عدالة تحقيق السيطرة الفعلية، والتمكين في عملية اتخاذ القرار  إلىالعدالة التنظيمية تؤدي  -
أي أن العدالة التنظيمية ببعدها اإلجرائي تساعد على التحكم في القرارات المتخذة بشكل يلقى قبول  .االجراءات

 .واستحسان العاملين
 رار، وعلى سلوك المواطنةن الرؤساء ونظم القعحاالت الرضا  دالة التنظيمية سلوكيا علىتنعكس الع -

 .االلتزام التنظيميالتنظيمية و 
تكوين اتجاه الفرد على الشعور باالرتياح والرضا، من خالل  ةساعدمية تنعكس نفسيا مفالعدالة التنظي 

وهو المقصود  ضافية تطوعية لصالح المنظمةبأدوار إيسمح بالقيام  وقراراتهم، ماالمدراء ايجابي وقوي نحو 
 .بسلوك المواطنة
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مي بالمناخ التنظي تعمل العدالة التنظيمية على تسليط الضوء للكشف عن األجواء التنظيمية، أو ما يعرف -
ة المناخ يعني أن العدالة التنظيمية تساعد على تحديد طبيع التعامالت، ةبعد عدالالسائد في المنظمة، وهنا يبرز 

 .السائدة في المنظمة وفهمها من أجل تقديم حلول تساعد على تطويرها التنظيمي، وطبيعة العالقات التنظيمية
 والقدرة على تفعيل أدوار التغذية دة نظام المتابعة والرقابة والتقييمتساعد العدالة التنظيمية في تحديد جو  -

 فمن خالل جو   ية واالنجازات عند أعضاء المنظمة،تنظيماستدامة العمليات الالرجعية، بشكل يكفل جودة و 
وهذا يكون بمعرفة  األداء، تقييمالعدالة التنظيمية يمكن تجاوز النقائص المقدرة في نظام الرقابة، أو في عملية 

فعالية الممارسات  العاملين حولها ما يضمن تغذية رجعية إيجابية ومساعدة في تحديد مدى واتجاهات آراء
ذا كانت دون ذلك يتم تغيير  فإذا كانت يميةالتنظ  .ها وتعديلهاعادلة سيتم اإلبقاء عليها وا 

وتحدد طرق ماعية واألخالقية والدينية عند األفراد، مية على إبراز منظومة القيم االجتتعمل العدالة التنظي -
حصلة القيم االجتماعية بمعنى أن العدالة التنظيمية هي م لنضج األخالقي لدى أعضاء المنظمة،التفاعل وا

داخل المؤسسة من جهة، ومن جهة ثانية تعبر عن القيم  إلىمجتمعه  واألخالقية والدينية التي يحملها الفرد من
 (.13، 11: 5131بو جاسر، أ). لائللمؤسسين األو التنظيمية 

 :اإلداري م  العدالة التنظيمية يي التنظيرمال :ثالثا
المساواة والعدالة في هو صاحب فكرة  أدامزوالمفكرين يتفقون حول أن  بالرغم من أن غالبية العلماء 

فكرة العدالة قبل هذا  إلى متعددةت هناك محاوالت ضمت إشارات ، إال أنه كان3691ن العمل وذلك سنة مكا
ت جاءت بالرغم من كون هذه المحاوال، والتسيير اإلدارةالتاريخ، من طرف مجموعة من المنظرين في شأن 

وغير مكتملة بما يكفي، إال أنها تعد بوادر هامة ساعدت بطريقة أو بأخرى في بلورة  ردة ومتباعدة نوعا مامنف
 :مفهوم العدالة التنظيمية، ودليل ذلك فيما يلي

 :لإلدارةعدالة المدخل الكالسيكي  -1
لتفاعالت مجموعة متباينة من النظريات التي ساعدت على توضيح طبيعة ا خل الفكريديضم هذا الم 

يمية، ظالمحددة لمختلف الممارسات التنساسية والعالقات داخل التنظيمات، كما ساعدت في وضع الركائز األ
نسان كائن اإل"هذه النظرة في أن  العامل، وتتلخص إلىريات أنها تشترك في نظرتها ظوما يالحظ حول هذه الن

 ذه المقولة يفهم أن العاملين بالمنظمة على، من خالل ه"تعظيم العائد المادي إلىرشيد يسعى اقتصادي 
محاولة  إلى المادية باإلضافةوالحوافز  الحصول على أكبر قدر ممكن من المكافآت إلىاختالفهم يسعون 

 :مع العاملين وفق هذا المنظور وفيما يلي ابرز النظريات التي نادت بضرورة العدالة باستمرار،ها تحسين
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 :الةالعلمية والعد اإلدارة -أ
 "مبادئ النظرية العلمية"صاحب هذه النظرية، والمؤسس األول لما يعرف اليوم بــ  يريديريك تايلوريعد  

 ، وجاءت هذه النظرية كاستجابة لمجموعة من الظروف االقتصادية والعلمية التي عرفتها المنظمات3633عام 
نتاجهامو وتطور كبير في سريعة عرفت خاللها ن ةبديناميكي، والتي تميزت اكذأناألمريكية   .حجمها وا 

وذلك من  العملفي تحقيق العدالة في مكان  اإلدارييمكن القول أن هذه النظرية تعتبر بداية التفكير  
مصالح مشتركة وذلك عن  إلىلتحويل المصالح المتعارضة بين العاملين وأصحاب العمل "خالل سعي تايلور 

رباح مرتفعة وربط مصالح العاملين أ تحقيق إلىعاملين، بما يؤدي ال زيادة انتاجيةطريق البحث في كيفية 
قصى عائد للعاملين أتحقيق  عم تحقيق أقصى عائد ممكن ألصحاب العمل، "، وهذا في سبيل"بمصالح العمل
 ."في نفس الوقت

ت تمثل ، كانالعلمية المنادية بتقسيم العمل، ودراسة الحركة والوقت اإلدارةويرى محمد زايد أن مبادئ  
القوي الذي يعتمد عليه في إصدار القرارات التنظيمية، ذات االرتباط الوثيق بالعدالة التنظيمية، خاصة  ساألسا

 :في المجاالت التالية
 .تصميم ظروف عمل آمنة وصحية -
 .باإلنتاجتصميم نظم الحوافز وربط أجور العاملين  -
: 5119زايد، ). ةاإلداريبرامج تنمية القيادات  إلى باإلضافة، تصميم نظم االختيار والتعيين والترقية والتدريب -

91– 99.) 

بمثابة واجبات  تايلور بها ويرى أن المبادئ التي نادى، زايد محمدمع ما ذهب إليه  العتيبيويتفق  
ات العدالة في تقسيم المسؤولي"ضرورة توخي حيث يرى  ع المهامعند تقسيم وتوزيخاصة ، و يجب تطبيقهاللمدراء 

 (.51: 5115العتيبي، )." التخصص العمال، في ضوء تقسيم العمل ومبدأبين المدراء و 

هي نتاج القرن  األخيرة بلود ليست نتاج العق يمكن القول من خالل هذا العرض أن العدالة التنظيمية 
نتاجيتهم، بحيث يضي، وتتضح فكرة العدالة التنظيمية من خالل الما مع ما  تناسب أجرهممراعاة قدرات األفراد وا 

، وهنا يظهر بعد يقدمونه من جهد، فكلما رفع الفرد العامل من أدائه ارتفع األجر الذي يحصل عليه تلقائيا
 .العدالة التوزيعية

  : والعدالة اإلدارةمبادئ  -ب
" الصناعية والعامة اإلدارة"صاحب كتاب  ،ايوليهنري المهندس الفرنسي بأعمال  اإلدارةارتبطت مبادئ  

في  د كبير مع أفكار تايلور، بمعنى أنها لم تختلفح إلى ، وقد جاءت أفكاره متزامنة3691والذي صدر سنة 
عشر التي ستدالل على هذا من خالل المبادئ األربعة ما، ويمكن اإلحد  إلىإال أنها متميزة  والمنطلق،جوهر ال
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 هذه المبادئ الهاشمي ن حيث فسرع العامليرة العدالة والمساواة مضرو  إلىشارت بوضوح نادى بها، والتي أ
ضرورة  إلى باإلضافة، أمكن ذلك كلما ن تكون المكافآت التي يحصل عليها العاملون عادلةوقال بضرورة أ

ن يقدمها الرؤساء لمرؤوسيهم من أالعدل والمساواة، وذلك من خالل المعاملة العادلة التي يجب  بمبدأالتحلي 
 (.11 – 13: س، د الهاشمي)فع الروح المعنوية لديهم لر أجل جذبهم للعمل، وسعيا 

بالعدالة " ايول ترتبط ارتباطا مباشرالف اإلدارةمال، أين يرى أن مبادئ هذا ويقدم محمد زايد تحليال مك 
 ":ارتباطها بأنواع العدالة كما يليالتنظيمية بكافة أنواعها، ويمكن بصفة عامة تقسيم تلك المبادئ حسب 

 :المبادئ المرتبطة بعدالة التوزيعمجموعة  -1
 :التي يحصل عليها العاملون في المنظمة، وهيالمخرجات  إلىهذه المجموعة من المبادئ  وتشير 
تقسيم العمل على زيادة كفاءة بمعنى أن يتخصص كل فرد في جزئية معينة، حيث يساعد : تقسيم العمل -

 .اديةومخرجاتهم الم إنتاجيتهمالعاملين، ومن تم زيادة 
ال زادت " الذي يقدمه أثناء العمل،  اي أن يحس الفرد أن أجره يتناسب مع الجهد: األجر المناسب - درجة وا 

 ."إحساسه بعدم عدالة التوزيع
ترتيب كافة االمكانات المادية ويعتبر عامل مساعد على الرفع من انتاجية الفرد، خاصة بعد  :الترتيب -

 .لمهام المطلوبةنجاز اإوالبشرية المساعدة على 
 : مجموعة المبادئ المرتبطة بعدالة االجراءات -2
في تحديد المخرجات، التي يد االجراءات الداخلة دويقصد بهذه المجموعة كافة المبادئ المرتبطة بتح 

 :يحصل عليها الفرد والقرارات الصادرة في حقه، وهي
في تحقيق هذه المبادئ  ث تساعدحيالعاملين، العدالة مع ال يتنافى وضرورة  المبدأوهذا : وحدة الهدف -

 .طراف يساهم في تحقيق الهدف الواحداألجهود  ، فتوحدالمساواة داخل المنظمة بين المدراء والعاملين
بشكل عادل،  من خالل تطبيق نفس القوانين واالجراءات على كافة العاملين المبدأويتحقق هذا  :المساواة -
 ."تنامي شعور العاملين بعدم العدالة التنظيمية المبدأ علىويؤدي عدم االلتزام بهذا "
بط سير العمل على ضوامر والقرارات، من أجل فمفهوم السلطة يرتبط بحق إصدار األ: السلطة والمسؤولية -
المناسب السلطة في يد الشخص  ذا ما كانتبير في تكريس العدالة والمساواة إحسن وجه، وهذا يساعد بشكل كأ

 (.5119زايد، ) .تي دون تحمل المسؤوليةال تأوالسلطة 
، طةالسل تسلسلوالعدالة االجرائية من خالل  اإلدارةعلى االرتباط بين مبادئ ويمكن االستدالل  

ة محددة وتتناسب مع االختصاصات اإلداريالسلطة  ، فكلما كانت، والمركزيةةاإلداري بالكفاءات االحتفاظ
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تتحلى كلما كانت معينة صدار القرارات لجهة واحد أو مجموعة إكفاءات وحق ، مع ضرورة االحتفاظ بالالسائدة
 .بالعدالة والموضوعية

 :التعامالتبعدالة مجموعة المبادئ المرتبطة -3
 :ن بالمنظمة، وتتحدد هذه األخيرة فيبتحديد أسلوب التعامل مع العاملي هذه المبادئ ارتباطا كبيرا ترتبط 
 .الفرد لقائد واحد، مما يزيد في وضوح األوامر والقرارات بمعنى خضوع: وحدة األمر -
لفئة دون  وذلك من خالل تطبيق نظام عقوبات محدد وواضح، ودون اعتبارات شخصية أو متحيزة: التأديب -

 .أخرى
نسبة أهمية العاملين بال ر والتجديد يعد مؤشرا ايجابيا، علىإن دفع المنظمة ألفرادها من أجل االبتكا: ةر المباد -

 .جو الثقة واالحترام داخل المنظمةيعكس  ما للمنظمة، وهذا
األهداف الموحدة والمتفق عليها،  تحقيق إلىوالمقصود بها أن يسعى أعضاء المنظمة : المصلحة العامة -

م ركنا أساسيا من أركان العدالة التنظيمية، فلو ت المبدأويمثل هذا  ،واالبتعاد على المصالح الفردية األنانية
نهاء الخدمة، لكانت النتائج سلبية تغليب المصالح الفردية في بعض الممارسات  التنظيمية كاالختيار والترقية وا 

 .على اتجاهات العاملين
روح الفريق والتعاون، ما يؤثر  من خالل القضاء على التمييز والتحيز وتنمية أدمبويتحقق هذا ال :روح الفريق -

 .عدالة والرضا في العملفي مستوى شعور العاملين بال
منظور شبه كامل عن طريقة طاع هذا العالم تقديم جاءت سابقة لعصره، فقد است ليايو هنريإن أفكار  

حدد األبعاد النفسية واالجتماعية التي تساعد في تحديد ودعم العدالة  ه، لو أنإدارة وتسيير مختلف التنظيمات
دالة التنظيمية داخل البيئية التي تؤثر هي األخرى في واقع الع مراعاة المتغيرات إلى باإلضافة، التنظيمية

البيئة المحيطة  الداخلية للمنظمة ولم تشمل حدودالتوقفت عند  هأفكار المؤسسات ومنظمات األعمال، لكن 
 .وتأثيرها

 :التنظيم البيروقراطي والعدالة -3
هذا  ، وقد جاءالمكتبحكم  ساسم على أوالقائ" ماكس ييبر"العالم  إلى اإلدارةينسب هذا األسلوب في  

 إلىالتي عانت منها المنظمات الحكومية األلمانية في بداية القرن العشرين، والتي أدت  األسلوب لحل المشاكل
 (.5119زايد، ) ."وخلل في شعور العاملين بالعدالة التنظيمية فاءة التنظيمية للمنظماتانخفاض الك

ضيق  إلىأن الخلل باألساس راجع " زايد"ل ى مفهوم السلطة، ويقو بيروقراطي علويركز التنظيم ال 
ممارسة السلطة من طرف الموظف، فالسلطة لم تكن مرتبطة بالوظيفة بقدر ما كانت مستمدة ومرتبطة بالمكانة 

ع ، راجن العدالة التنظيمية وفق هذا النموذجئيسي لفقدار ، ويمكن القول أن السبب الالوظيفة باحصلة االجتماعي
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نموذجه الذي  ييبرقد قدم لهذا ف، من خالل استغالل المنصب البعد عن الموضوعية عند االختيار والتعيين إلى
 .وصف فيما بعد بالنموذج المثالي

ين منظمات نموذجية ومثالية عادلة على يبنى على أساس تكو " يالبيروقراطأن التنظيم  زايدويضيف  
بمعنى أن الفرد العامل يصبح خاضع لسلطة الوظيفة ، (5119زايد، )".يفيةأساس من المنطق والنظام والسلطة الوظ

تحقيق العدالة التنظيمية داخل التنظيمات  بإمكانية، عندها فقط يمكن القول وليس لسلطة صاحب الوظيفة
 .البيروقراطية، كما وصفها ماكس فيبر

قانوني شرعي، والتي يجب أن يعمل هي السلطة الخاضعة لمبدأ  ييبرراء ن السلطة وفق آأويمكن القول  
، الذي اإلدارياالعتماد على البيروقراطية باعتبارها ذلك الجهاز  إلىخل التنظيمات الحديثة، التي تلجأ بها دا

 :يقوم على جملة من الخصائص المميزة له ومنها
 .التخصص في المهام -
 .اإليراركيةالسلطة  -
 .نظام صارم للقواعد -
 .أماكن العمل عالقات رسمية في -
 (.314، 311: 5131سيساوي، ) ".فصل الملكية عن السلطة -

نها على صلة وثيقة بتحقيق العدالة واالنصاف بين العاملين، خاصة إذا ما يالحظ حول هذه المبادئ أ 
ات داخل التنظيم لسلطة واحدة قادرة على تجاوز الخالفما تم تطبيقها بموضوعية وجدية كبيرة، فخضوع العاملين 

ظام القانوني على الجميع دون استثناء، حينها يمكن القول أن نالشخصية، والتزام الموضوعية من خالل تطبيق ال
 .العدالة التنظيميةهناك بيئة مناسبة قادرة على تحقيق 

 :عدالة مدخل العالقات االنسانية -2
، وهو العلمية اإلدارةبادئ عرف باآلثار السلبية الناجمة عن تطبيق م عماجاء هذا المدخل كرد فعل  

دارة التنظيمات والعالقات االجتماعية والمهنية داخل العمل، ويضم هذا تبر بديل للفلسفة التايلورية في إبهذا يع
االنسان كائن اجتماعي "التي تنطلق من منظور فكري واحد هو أن  المدخل مجموعة من األعمال التنظيرية

زايد، ) ضافة نوعية في مفهوم العدالة التنظيمية، هذا االفتراض بمثابة إ"لل العمتحقيق ذاته من خال إلىيسعى 

5119.) 
، من خالل ما هو رائد هذه الحركة االنسانية داخل التنظيم التون مايوويجمع غالبية الباحثين أن  

بار إعادة اخت إلى، حيث عمد 3615 – 3651أسفرت عنه الدراسات واألبحاث التي قام بها، والممتدة من 
التي " هاوتورن"تجارب صحة الفرضيات المنادية بأن كفاءة العاملين وانتاجيتهم ترتبط بالعوامل المادية، غير أن 
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العلمية، اين تم  اإلدارةعكس ما نادت به وفريقه في الواليات المتحدة األمريكية، أظهرت  التون مايوأنجزها 
بهن، ما دفعهن للتضامن معا للقيام بإنجاز  اإلدارةمام العامالت ارتفعت بعد إدراكهن الهت كشف أن انتاجية

 .(395، 393: 5134كوسة، ).المهام على أكمل وجه

عليها مدرسة العالقات االنسانية بما يساعد في مجموعة من الدعائم التي تقوم  رشوان أحمدويقدم 
 إلىع االستما" :الدعائم في تحقيق العدالة التنظيمية، خاصة في بعدها االجرائي والتعاملي، حيث يحدد هذه

قدر مجهوداته، زوده بالمعلومات واألخبار، دربه وارشده، عامله كفرد له  ميوله، عالفرد، تفهم شعوره، شج
 (.91: 5114رشوان، )".خصائصه ومميزاته، اتصل به دائما، احترمه

من  مايوا كشف عنها ما يالحظ حول هذه الممارسات والمفاهيم أنها لم تكن معروفة من قبل، إال بعد م
أن الفرد العامل يتأثر بصفة مباشرة بالجوانب النفسية  إلى مايوين توصل ، أهاوتورن الشهير عاملخالل 

فكرة العدالة والمساواة في جانبها النفسي،  إلى يحيلداخل المؤسسة االنتاجية خصوصا، وهذا ما  واالجتماعية
 .رائية والتعاملية بصفة خاصةالعدالة االج بعدياالجتماعي، الذي يتركز في 

العمل )منها  ،مفاهمية خاصةمنظومة يسمح بإنتاج  سانيةأن مدخل العالقات االن محمد زايدويقول 
تنظيم غير الرسمي، ال ودوافع العاملين، الروح المعنوية،الجماعي، فرق العمل، القيادة الديمقراطية، االتجاهات 

من  العالقات االنسانية بشكل كبير في تطوير مفهوم العدالة التنظيمية سهم مدخل، وقد أ(وغيرهاالرضا الوظيفي 
يكون العاملون داخل المؤسسة  أنبدال من  تأكيدها على مشاركة العاملين في صنع العدالة التنظيمية، خالل

هتمامه العلمية، هذا األخير الذي ركز جل ا اإلدارةيحدث في مدخل  كما كان مجرد متلقين للعدالة التنظيمية،
للحصول على عوائد مناسبة وعادلة، غير أن  مزيد من الجهد لدفع الفرد لبذ على عدالة التوزيعات من خالل

تحديد المالمح "صبح الفرد قادرا على اد أخرى للعدالة التنظيمية، حيث أأضاف أبع مدخل العالقات االنسانية
عديد من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على مدى األساسية للعدالة من خالل الرأي الجماعي والمشاركة في ال

 والحفاظ عليه وتطويره صبحت مسؤولية خلق نظام للعدالة التنظيميةبتلك العدالة، وبمعنى آخر فقد أ إحساسه
 (.5119زايد، ) ."المنظمة والعاملين :مسؤولية مشتركة بين طرفي العدالة

ة والعاملين فيها، ى التفاعل بين أصحاب المؤسسبمعنى أن تحقيق العدالة التنظيمية يتوقف على مد
وهذا ختالفهم، ديمقراطي في قيادة العاملين على إال من خالل فتح قنوات الحوار وتبني األسلوب الوهذا ال يكون إ

ؤكد على د كل البعد عن اللغة المتحيزة، ويبتعسبق، فمدخل العالقات االنسانية ي يبدو واضحا من خالل ما
 .الجماعة داخل التنظيم ضرورة مشاركة
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 : عدالة مدخل النظم المفتوحة -3
 المفتوحة أنه الرؤية الجديدة، والفلسفة التنظيمية المخالفة لما سبق من يمكن القول حول مدخل نظم 

مجموعة األجزاء " من كونه نظام مفتوح بمعنى أنه ، وينطلق هذا المدخلالنظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية
ل مع بعضها البعض بشكل متكامل، لتحقيق هدف معين، ويتميز النظام المفتوح بأنه يعيش في حالة تعمالتي 
 (.5119زايد، )".ضمن البقاء واالستمراردل مستمرة ودائمة مع البيئة حتى يتبا

، حيث تظهر صفة االنفتاح في ما يمكن قوله حول هذا المدخل أنه يعمل في شكل نظام موحد ومتماسك 
م هذه البيئة، وتظهر أهمية مدخل النظمد مدخالته من البيئة المحيطة، ويقوم بتوزيع مخرجاته ضمن كونه يست
عن ضبط روافد  المؤسسةروافد العدالة التنظيمية التي يكون مصدرها البيئة الخارجية، ألن عجز " في تحليله

 .إدراك العاملين للعدالة التنظيميةالعدالة من شأنه أن يؤثر سلبا على 
نما عليهاترتكز على تحقيق الربح فقط أالومن هذا كان على المنظمة وفق مدخل النظم    تغفل أال ، وا 

أنه  زايد، ويضيف "واالستجابة لها بشكل يضمن تنامي شعور العاملين بالعدالة د العدالةرصد ومتابعة رواف"عن 
مجموعة الخصائص "ال من خالل إدراك إظم المفتوحة والعدالة التنظيمية بين مفهوم الن ال يمكن فهم العالقة

 ."التالية للنظم المفتوحة في عالقتها بالعدالة التنظيمية
 جزء من العدالة العامة السائدة في الأن العدالة التنظيمية ماهي إ إلىتشير هذه الخاصية : الوعي البيئي -أ

من خالل  جة إدراك العدالة التنظيميةالمجتمع، ويتحدد معنى هذا المبدأ في أن تأثير البيئة الخارجية على در 
" صحاب العمل والعماللعالقة بين أمجموعة قوانين العمل التي تصدرها الجهات التشريعية في بلد ما لتنظيم ا"

ات القانونية بمعنى أن البيئة الخارجية تؤثر في مستوى العدالة التنظيمية لدى العاملين، من خالل جملة التشريع
 .لالمنظمة لعقد العم

في تصحيح المصدر الرئيسي، وتساعد التغذية العكسية  إلىرتداد المعلومات وتعني إ :التغذية العكسية -ب
االجراءات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها من جهة، ومن جهة ثانية تساعدها في تحقيق العدالة التنظيمية بكل 

جراءات ا من إوما تاله خصخصة الشركاتمعينة مثل سياسة  قتصاديةفما من شك أن تطبيق سياسة إ"عها، أنوا
زايد، ) "يستدعي بالضرورة التعرف على اتجاهات العاملين تجاه تلك السياسات( التقليص التنظيمي مثال)

تأثيرات السياسات االقتصادية  كسياسة تسريح العمال مثال من شأنها أن تؤثر مباشرة في ، بمعنى أن (5119
العاملين كنتيجة حتمية لسياسة ونفس األمر إذا تم تخفيض أجور )مية، العاملين بالعدالة التنظي إحساس

 .( -لتقشفا- قتصادية معينةإ
وهكذا تدور العملية  م ما تعد بمثابة مدخالت نظام آخر،أن مخرجات نظا إلىوتشير  :خاصية الدورية -ج

فعدالة نظم "شكلة للنظام األكبر، لتؤكد على أن النظام الكلي للعدالة يتحقق من خالل مجموعة النظم الفرعية الم
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ن تؤثر على نظم تؤثر على عدالة نظام األجور، وعدالة نظم االختيار والتعيي -كنظام فرعي –تقسيم األداء 
بين النظم الفرعية المساندة  درجة الترابط الكبيريالحظ حول هذه الخاصية هو  ، ما"األداء، ومن ثم نظم التوزيع

 .ي عدالة النظم الفرعية، أمية من خالل تحقيق العدالة في أبسط صورهافي تحقيق العدالة التنظي
المفتوحة فهي مقاومة لالندثار من خالل عملية ويقصد باالندثار زوال المنظمة، أما النظم : االندثار السلبي -د

 إلىالتجديد والتطور عكس النظم المغلقة، ويمكن توضيح هذه الخاصية من خالل لجوء بعض المنظمات 
تخفيض عدد العمال أو االندماج،   إلىنتيجة لظروف اقتصادية معينة، قد تدفع بالمنظمة  خيارات إعادة الهيكلة

بالعدالة، خاصة عدالة االجراءات المتبعة في إنهاء  إحساس العاملين على"العمليات من شأنها أن تؤثر  هذه
 ."خدمات العاملين

المحيطة بالمؤسسة ذات تأثير كبير في تحديد مستوى يفهم من خالل هذا أن الظروف االقتصادية  
زايد، ) .االقتصاديةفي مكان العمل، من خالل االجراءات المصاحبة لهذه التغيرات  شعور العاملين بالعدالة

5119). 

 تقدم تى المعاصرة، أو ح النيوكالسيكيةالكالسيكية أو القول أن المداخل النظرية  نكفي األخير يم 
حدى، غير أن االختالف ال يكمن في معنى  ىلعدالة التنظيمية، تتناسب وفلسفة كل مدخل علل معاني مختلفة

نما يتجلى في المجاالت التي يركز عليها كل م العدالة العلمية ركزت اهتمامها على  اإلدارةفخل، دأو جوهرها، وا 
سهامات كل فرد منح األجور ب مكان ة التوزيعية في لعدالوهو ما سمح باالستدالل على بعد ا،ما يتناسب وا 

ما ، أجورراءات توزيع المهام وتحديد األي صورته الضيقة والمقتصرة على اجعد العدالة االجرائية فبو العمل، 
هتم بالتركيز على الجانب النفسي واالجتماعي، ما سمح باالستدالل على بعد مدخل العالقات االنسانية فقد ا
ساس على إجراءات تفعيل مشاركة العمال في اتخاذ القرارات القائمة باأل ،تعامليةالعدالة االجرائية وبعد العدالة ال

المفتوحة، فهو يقدم رؤيا  مدخل النظم فيما ورة التعامل معهم باحترام كبير، أي وضر دفعهم للعمل الجماعو 
بعاد العدالة ر، ما ساعد على االستدالل على كامل أالمجتمع الكبيشاملة تتعدى حدود المنظمة لتشمل حدود 

 .ساسية وهي العدالة الخارجيةاألالها شكأحد أالتنظيمية، و 
 : مبادئ العدالة التنظيمية: رابعا

واضحة، تشكل مجموعة مبادئ  من ن ينطلقوع العدالة في مكان العمل، البد أعن موض إن الحديث 
بل هي قديمة في عمومها قدم الفكر  ست وليدة اللحظةلعدالة التنظيمية، هذه المبادئ ليساسية لفهم االمالمح األ
ساسي بين القائمين على المنظمة لسليمة والفعالة، والعدالة مطلب أا اإلدارةساسيات ، فالعدل يعد من أاالنساني

مكان العمل في استمرارها ونموها، وحتى تسود العدالة والعاملين فيها، من أجل تحقيق أهداف المنظمة وضمان 
 :التالية البد من مراعاة النقاط
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 :مبدأ الشفايية -1
وضوح عالقتها مع العاملين  إلى باإلضافةمدى وضوح ما تقوم به المؤسسة،  إلىيشير هذا المبدأ  

وتطبيقه  اعاتهر هداف، وهو المبدأ الذي يجب معلنية االجراءات والغايات واألذلك من خالل والمنتفعين منها، و 
 .(564: 5133 ،السكارنه) .واالداراتفي كافة التنظيمات 

المبادئ والمعايير التي تؤكد الوضوح والعلنية والدقة والصراحة واالنفتاح في " ىالشفافية عل ويشمل مبدأ 
المنظمة كل حسب اختصاصه، بمعنى  تاحة للعاملين فيم اجراءات العمل في المنظمة، بحيث تكون المعلومات

دون قيود، فالشفافية تزيد من إدراك العاملين  للمحتاج لهان الشفافية ترتبط بوضوح االجراءات وتوفر المعلومات أ
 (.99: 5131شيخ، ) ".للعدالة التنظيمية

 اإلدارة بين المسؤولين عنيمكن القول حول هذا المبدأ أنه يعبر عن حالة الوضوح والصراحة القائمة  
موض القائم على أساس إخفاء والعاملين في المؤسسة باختالف تخصصاتهم، والشفافية هي نقيض التعتيم أو الغ

 .والمعلومات الصحيحة الحقائق
 :الجدارة مبدأ -2
وعملية، تسمح لهم بالتفوق فراد العاملون من مهارات وقدرات علمية يرتبط هذا المبدأ بما يحمله األ 

الخصائص المرتبطة باألداء "هي مجموع  Mcclellandز عن اآلخرين داخل المنظمة، والجدارة حسب والتمي
لمهارات والمعارف، أو ا القيم، مفاهيم الذات وكية الداخلية التي تصف الدوافع،، أو هي الخصائص السل"الناجح

 (.91 -91: 5131خضير، الشيخ، ) ".مكان العمل إلىن المطلوبة التي يأتي بها أفضل العاملي

مختلف العوائد وعند تحديد  ،عند تقديم الحوافز قواالستحقاوعليه فإن على المنظمة مراعاة مبدأ الجدارة  
مجهودات العاملين، إذا ما  هأن تبلغ و الجماعي، فالجدارة بمثابة المعيار الذي يجبداء الفردي أالمرتبطة باأل

ترجع إليه المنظمة عند  معيار حقيقي ةالحصول على مكافآت وفرص تنمية جديدة، ويمكن اعتبار الجدار  اأرادو 
بين العاملين كل  لدعم وتحقيق العدالة التنظيمية اإلدارةهم، مما يسهل مهمة حساب مستحقات األفراد أو عوائد

 .حسب جدارته في العمل
 :مبدأ المساواة مع العاملين -3
المساواة بين العاملين، باالبتعاد عن التحيز والحسابات الشخصية، وذلك من خالل معاملة  يتحقق مبدأ 
 كما، (333: 5111اد الرب، ج)."والخبرات الالزمة للوظيفة معاملة متساويةالمتساوون في الصفات والمهارات األفراد "

كما يجب أن ال  أن المساواة تتحقق من خالل التعامل العادل للمدراء مع العاملين، فال  يفضل عامل على آخر
 العاملينيسيء في معاملة أي فرد بناءا على اعتبارات شخصية أو غير موضوعية، والمساواة في المعاملة بين 

 سمن معارف الرئي كالواجبات والمسؤوليات والحوافز حتى لو كان هذا العامل ،والعدل بينهم من األمور المألوفة
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ن يحصل الجميع على معاملة متساوية ساس في مبدأ المساواة هو أفاأل ،(359، 359: 5119،العجمي.)و المديرأ
 .دون تمييز أو تحيز

 :مراعاة الفروق الفردية -4
درات، هارات والقأن جميع العاملين متساوين في الم الحديث عن مبدأ المساواة بين العاملين ال يعني إن 

المهارة لديهم، وعلى المدراء ضرورة مراعاة الفروق بين العاملين من  مستوياتبل هناك فروق واختالف في 
العجمي، ) .وطاقاتهيتناسب مع قدراته واستطاعة كل فرد، وبما  خالل توزيع األعباء والجهود بما يتناسب ومقدرة

5119.) 
مدى توفر  إلىساس واضح، يستند أن تفرق بين العاملين على أ اإلدارةعلى  جاد الربويضيف 

، وعليه يمكن القول أن (5111جاد الرب، ).زمة للوظيفة والمتوفرة في كل فردوالصفات والمهارات الال الخصائص
ي تحد قدر كبير من التباين في المهارات والمؤهالت العلمية، بما يشكلاألفراد العاملين في المنظمة على 

ساس الفروق الفردية، وليس على بين العاملين على أ واإلنصافحالل المساواة بالنسبة للمنظمة فيما يخص إ
تحيزي، بين العاملين على أساس موضوعي وليس  أساس  التماثل، والعدالة ال تتنافى ومراعاة االختالفات القائمة

من العدالة أن تخصص له مكافآت فالفرد القادر على تقديم أداء مرتفع، أو الذي يملك قدرات أكبر من اآلخرين، 
 .خاصة بمجهوداته اإلضافية

 :مبدأ االلتزام المتكايئ -5
 :، وهذا في ظل شرطين هماةالتنظيمييتجلى هذا المبدأ في استعداد العاملين لاللتزام بالقواعد  
 .ون التنظيم واضحا وعادال مع جميع العاملينن يكأ -
ن حصول الفرد على مزايا وفوائد من التنظيم، يدفعه لاللتزام بالقواعد التنظيمية، حتى لو كانت مخالفة إ -

رتب لين الحضور في وقت معين للعمل، ويتوزيع المتكافئ من خالل الطلب من العامالختياراته، ويتحدد مبدأ الت
 .و الغياب آثار سلبية تلحق بالعاملين وبالمنظمةعن عدم الحضور أ

 :ظمة والعاملين، من خالل المعايير التاليةنملتزامات المتبادلة بين الويمكن توضيح اال 
 .على نتائج ومنافع متبادلة فراداألالمنظمة و حصول  -
 .طرف داخل المنظمة تشترك المنظمة واألفراد في صياغة القواعد والقيم التنظيمية، التي ستحدد دور كل -
متبادلة، ذلك من خالل التنسيق بينهم للحصول على المنافع  والمنظمة مسؤولياتعلى كل من األفراد  يترتب -

 .تحقيق األهداف المسطرة جلأالمتبادلة، وهذا في ضوء إسهامات كل طرف من 
ما عليهم، في سبيل  يؤدون التبادل أطرافخالل ما تقدم في أن كل طرف من  ويتضح مبدأ العدالة من 

 (5111جاد الرب، ). من وراء التزامهم بعقد العمل منافع ومكافآتالحصول على 
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 :الواجبات الطبيعية مبدأ -6
 :لتزامات المتعددة، والتي تشملدارة المنظمة قراراتها في ضوء اإليتطلب تحقيق هذا المبدأ أن تتخذ إ 
 .تحميلهم مخاطر وأعباء إضافية إلىدي توفير األعمال المناسبة للعاملين، دون أن تؤ  -
 .نصافهمإللعاملين وعدم  الظلمتتسبب هذه الواجبات والمهام في  أاليجب  -
 .تتسبب مصاعب ومتاعب إضافية للعاملين بالمنظمة أاليجب  -
 (.5111، جاد الرب) .التنظيميةيجب أن تكون المهام والواجبات الملقاة على األفراد من صميم المهام  -

أن على المدراء تصميم الوظائف وتحديد المهام، بما يتناسب مع تخصصات  المبدأما يستنتج من هذا  
 .عدم تكليف العاملين بأعباء إضافية تعيق قيامهم بأدوارهم وواجباتهم األساسية إلى باإلضافةالعاملين وقدراتهم، 

 :لتزام بالمعايير األخالقيةاإل  -7
تأسس مالمحها داخل  أخالقيةمعايير التنظيمية، البد أن تنطلق من  لة توفر العدالةإن تباحث مسأ 

المؤسسة، وتدعمها بشكل ينعكس في سلوك العاملين وفي قيم المدراء والمشرفين داخل مختلف المصالح 
( خاصة في الواليات المتحدة األمريكية)ارتفاع عدد الشركات "وقد أظهرت إحدى الدراسات ة، اإلداريوالوحدات 

تفشي مظاهر عدم  إلىأبدت اهتماما متزايدا بالعمل طبقا للمعايير األخالقية الصحيحة، وقد يرجع هذا  التي
أن  إلىواالمتعاض والسخط في أوساط األقليات العرقية والشباب والفقراء، كما أشارت الدراسة ذاتها  الرضا

ن االلتزام بالقواعد والقوانين تقدون أ، يعمن المديرين التنفيذيين لخمس مئة شركة من الشركات الكبرى( 91%)
أن األخالقيات ترتبط ارتباطا وثيقا  ماركهام بكنزجيمس و هو برايانهو ما يعطي لشركاتهم ميزة تنافسية، ويقول 

 :بمبادئ تحقيق العدالة والتي تقوم على ستة عناصر أساسية هي
ا المبدأ استطاعت المنظمة التأثير اعاة هذتم مر  فإذا يجب أن تكون االجراءات موحدة، :اإلجراءاتتوحيد  -1

 .على آراء واتجاهات العاملين حول وجود عدالة ومساواة تسود المنظمة
يجب أال تتخذ القرارات على أساس المصالح الشخصية، ويجب أن تتخذ القرارات : عدم التحيز والمحاباة -2

الة يجب أن يؤسس على أساس موضوعي ، فشعور العاملين بالعدعلى أساس المصلحة العامة وليس الخاصة
 .بعيدا كل البعد عن المحاباة أو تصفية الحسابات

الصحيحة والمناسبة، حتى تكون هذه القرارات ذات  المعلوماتبمعنى أن يتم اتخاذ القرارات بعد جمع : الدقة -3
 .فيها نفع وفائدة على المنظمة والعاملين

تصحيح أو تقويم القرارات بعد التأكد من عدم جدواها، أو في  إمكانيةبيتعلق هذا المبدأ : إمكانية التعديل -4
 .حالة توفر معلومات جديدة وأكثر دقة
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ي أن فئة من فئات العاملين على حدى، أ بمعنى أن تتناسب القرارات المتخذة أو المطبقة مع كل: التمثيل -5
 يمكن اتخاذ قرارات تتعارض ومهام العاملين أو ، ال"كل الفئات التي ينتمي إليها العاملون"تراعي هذه القرارات 

 .خارج نطاق تخصصهم
مع فق القرارات واتئدة داخل المنظمة، حيث تدل على المعايير والقيم السا إلىيشير هذا المفهوم : األخالقيات -6

مستوى  التحلي بالقيم األخالقية الصحيحة من أجل رفع الضروريفمن "ليها المعايير األخالقية المتعارف ع
وبين جميع العاملين على اختالف مهاراتهم في مكان العمل،  واإلنصافشعور العاملين بقيمة العدالة والمساواة 

 (.49، 49: 5119برايان، ماركهام، ).وثقافاتهم واتجاهاتهم

حسين سلوك العاملين بما يتوافق  مفر منه، إذا ما أراد المدراء تإن موضوع العدالة في العمل أمر ال 
 تطبيق العدالة على المستوى العملي"أن  عمر نشوان، حسين نشوانوفلسفات المنظمة وأهدافها، ويقول كل من 

ع األمور والوظائف والفعلي، في أي تنظيم مهما كان نوعه أو حجمه على مستوى األفراد والجماعات، وفي جمي
 ة والفنية اإلداري ور في جميع مستوياتهنيات والترقيات والمكاسب واألرباح، فإنه ينمو ويتطوالمهمات والتق

: 5114نشوان، نشوان، ) ".أقل تكلفة ووقت، وستقل المعيقاتب لفعلية الطويلة والقصيرة المدىوسيحقق األهداف ا

351 ،354.) 

 أنها من أهم المواضيع التي يجب أن تأخذ بعين االعتبارما يالحظ حول موضوع العدالة التنظيمية  
نها التأثير على مستويات الثقة بين والسلوكات التنظيمية، التي من شأة من الممارسات ها بمجموعرتباطال

المشرفين والعاملين من جهة، ومن جهة ثانية التأثير في مستوى الشعور بالرضا الوظيفي وااللتزام وكذا معدالت 
 .الغياب ودوران العمل

 :التنظيميةعناصر العدالة : خامسا
تعكس مجموعة هامة من المعارف والمعاني العلمية القادرة على  دامزآ ستسيبها  ن األفكار التي جاءإ  

 إالدامز من خالل نظريته حول العدالة والمساواة، لعاملين وأصحاب العمل، فقد أشار آبين اتفسير واقع العالقة 
لدافعية تفعل فعلها عندما رى أيضا أن افي عالقاتهم الوظيفية، ويأن األفراد تحركهم رغبتهم ألن يعاملوا بالعدل 

ومقارنتهم بنفسه، وهناك مخرجاته مع نسبة مدخالت اآلخرين ومخرجاتهم،  إلىنسبة مدخالته  اإلنسانيقارن 
 .العاملينالتنظيمية بين  أربعة مفاهيم مشكلة لموضوع العدالة

مارسات التنظيمية المقصود به الفرد الذي تصيبه العدالة أو يمسه الظلم من خالل طبيعة الم :العامل -
 .والمعاملة االجتماعية التي يتعرض لها الفرد العامل

وهنا يقوم الشخص بمقارنة نفسه بفرد أو بمجموعة من األفراد الذين يقومون بنفس المهام : المرجع المقارن -
لنظام والذي نة نفسه بار مقا إلىه، أو أن يعمد الشخص أصدقاءه أو زمالئ وقد يكونون جيرانه أوالتي يقوم بها، 
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إن االطار المرجعي أو  نور سلطانأ، ويقول (331: 5133حسونة، ).اإلدارةيشتمل على سياسات األجور وسياسات 
، (المعني بالمقارنة)ساس المقارنة الذي يختاره العامل يزيد من تعقيد نظرية العدالة، لعدم ثبات المرجع المختار أ

ساس عملية المقارنة في ثالث مجموعات ينها أن يختار الفرد من بوقد تم تصنيف األطر المرجعية التي يمكن أ
 :هي

 فراد اآلخرين الذين يعملون في وظائف مماثلة في نفس المنظمة أو ويراد بها األ": خراآل" مجموعة
د والمجالت وأجهزة العامل من مختلف المصادر كالجرائ على المعلومات التي يحصل عليها افبناءخارجها، 
ين، والعقود التي تبرمها التنظيمات اإلداريمرتبات العاملين أو : ادثات اليومية عن مواضيع مثللمحاإلعالم وا

 .العمالية والمهنية، يمكن للعامل أن يقارن راتبه بما يحصل عليه الغير
  والمرتبات، دارة نظام األجورجراءاته في المنظمة، وعلى إيراد بها سياسة الدفع وا  ": النظام"مجموعة 

هات نفسية تكوين اتجا إلىالمعلنة والضمنية في المنظمة، وهو ما يدفع العاملين  جعة وفحص سياسات الدفعمرا
ما تعلق منها بطرق الدفع أو طرق تنفيذ القرارات أو أساليب المعاملة  السياسات، سواءمعينة نحو هذه 

 .مدى عدالتهاوالتواصل، ومن ثم الحكم على 
  لمخرجات التي يحصل جانب ا إلىسب المدخالت التي يساهم بها الفرد يراد بها ن": الذات"مجموعة

 (.493: 5111أنور سلطان، ) .ومكافآتوائد عليها في شكل ع
رات والخبرات والقوة الفيزيقية االمه: يحملها الشخص في العمل مثلوهي الخصائص التي : المدخالت -

 (.511: 5116ظاهر، ال)...والمؤهالت العلمية والفنية والعمر

وهي التصورات التي يكونها األفراد داخل المنظمة بحسب مراكزهم وأدوارهم ومهاراتهم الخاصة، : التوقعات -
داء معين أو مجموعة من المدخالت، يتوقع في ضوئها الحصول على مقابل معين، يشعره أبمعنى أن الفرد يقدم 

ن تحقق توقعات أفرادها من يجب على المنظمة أبعدالة االجراءات والسياسات المطبقة داخل المنظمة، أي أنه 
بصورة عادلة تراعي أهداف األفراد  م الرقابة المطبق فيها، والذي يضمن تحقيق األهداف والتوقعاتخالل نظا

 (.599: 3666النجار، ) .وغيرهاوالحوافز والتدريب واألجور  وأهداف المنظمة، ال سيما فيما يتعلق بفرص الترقية

األجر، )عمله فرد من لالتي يمكن أن يحصل عليها ا والمعنويةالمادية هي جل المكافآت والعوائد و : المخرجات -
 (.5116الظاهر، ) (....الترقية، التدريب، االحترام، التقدير، المكانة االجتماعية

بر تعتمز، حيث يم المستخدمة في نظرية العدالة آلدما يالحظ حول هذه العناصر أنها تمثل أبرز المفاه 
، والمقصود هنا أن الركائز األساسية لهذه النظرية، والتي تعكس فكرة العدالة التنظيمية كنظام مفتوح ومتكامل

المقارنة الداخلية والتي تدور بين مدخالت الفرد ومخرجاته بالنظر مع مدخالت  المقارنات؛الفرد يقوم بنوعين من 
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خارجية تدور بين مدخالت الفرد ومخرجاته مع ما ت ومخرجات زمالئه في ذات الوظيفة والمؤسسة، ومقارنا
 .يقدمه ويناله األفراد العاملون بمؤسسات أخرى في نفس النشاط غالبا

 :أبعاد العدالة التنظيمية: سادسا
، فهناك من يحددها في تعدد أبعاد هذه األخيرة إلىفي شأن العدالة التنظيمية  اإلدارةتشير معظم أدبيات   

تمثل أساسا في عدالة يخر آ دابعإليها عدالة التوزيع وعدالة االجراءات، وهناك من يضيف : ابعدين أساسين هم
 .التعامالت

ه غير أن لكل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية فلسفته الخاصة التي تعبر عنه، كما أن لكل بعد عالقات 
ضبط تكاملها وليس العكس، ويمكن  إلىختالف يؤدي ف عن األبعاد األخرى، لكن هذا اإلالتي تختل وتأثيراته

 :بعاد فيما يليوتحديد هذه األ
 :Distributive Justice))عدالة التوزيع  -1

في نظرية المساواة التي وضعها في " Stacy Adams"اإلسهامات التي قدمها  إلىيعود منشأ هذا البعد 
مخرجات التي يحصل عليها من عمله الذي بمدى إدراك الفرد لعدالة ال"ويعنى هذا البعد ستينات القرن الماضي، 

 (.9- 1: 5131شطناوي و العقلة، )."ينتمي إليه

لعدالة العوائد المنتظرة من عمله، وما يالحظ في هذا البعد ارتباطه امل هو القادر على تحديد إدراكه فالع
ن طرف المنظمة التي دراك الخاص بالعامل، ومتغير العائد المتحصل عليه ممتغير اإل: بمتغيرين أساسين هما

 .يعمل بها
وتتعلق عدالة التوزيع بالدرجة األولى بالنتائج أو المخرجات التي يحصل عليها الفرد من جراء قيامه  

وخاصة مخرجات توزيع األجور أو المزايا العينية أو الترقيات، ويتحقق إحساس العاملين بعدالة بوظائفه ومهامه، 
د زمالئه و ما يحصل عليه من مكافآت يتناسب مع ما بذل من جهالعامل أن  عندما يشعر ،التوزيع في المنظمة

 (.5119زايد، ) .الوظيفةفي نفس 

 :ثالث قواعد لعدالة التوزيع في المنظمات وهي Organ 1988))وقد حدد  
 ت كل حسب درجة مساهمته، فالشخص الذي يعمل بدوام كامللى فكرة منح المكافآع وتقوم: قاعدة المساواة -أ

وبما يتناسب  لخذ أقل من الشخص األو فهو يأ حق تعويض كامل، عكس الشخص الذي يداوم بدوام جزئيتيس
 .جر فهذا انتهاك واضح لقاعدة المساواة ودليل على غياب العدالةذا تساوى األومجهوده، وا  

، حيث يجب (خال...الجنس، العرق، القبلية)الفردية  ساس تجاوز الخصائصلى أوتقوم ع: قاعدة النوعية -ب
دمات الصحية ، فمثال عندما تعمل المنظمة على تقديم الخأن يتساوى الجميع في فرص الحصول على المكافآت

ذا كان ظفيها يجب أن تشمل هذه الخدمات كل العاملين داخل المنظمة، وليس فقط الذين يعملون لمو  بجد، وا 
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استياء العاملين الذين تم  إلىإن هذا سيؤدى العكس أو تم التمييز بين األفراد على أساس من األساسات ف
المرض حق يكفله قانون العمل الصحية، كما أن الخدمات الصحية أو التأمينات على  ستثناؤهم من الخدماتإ

 .العاملين الخاضعين له لكافة
تقديم نساني في العمل، وذلك من خالل على ضرورة مراعاة الجانب اإل وتقوم هذه القاعدة: عدة الحاجةقا -ج

بافتراض تساوي األشياء األخرى، فمثال إذا أرادت المنظمة زيادة األفراد ذوي الحاجة الملحة على اآلخرين، 
شياء األخرى تساوي األأخرى غير متزوجة، وعلى افتراض  وامرأةمتزوجة ولديها أطفال  امرأةاألجور كانت هناك 

 .(1: 5119عطوي، ال).نه يجب تقديم المرأة المتزوجة على غير المتزوجةمف

طار العام ، ال تتنافى واإلساسيةقواعد أ إلىيتحدد مما سبق أن العدالة التوزيعية تخضع عند تطبيقها  
للعامل وما يحصل عليه، كما أن بعد عدالة التوزيع المساواة بين ما تقدمه  عدالة، فعدالة التوزيع تراعي مبدألل

ذا البعد ال يتنافى ن هأكما  ،استثناءراعية لحقوق العاملين دون العمل الم يأتي موافق للقواعد القانونية في
 .العملية في والمبادئ اإلنسان

حساس العاملين بعدم عدالة توزيع المكافآت مثال مقارنة بما يقدمونه من أن إ Organ 1990))ويؤكد  
 .من جهة اخرى دارةاإلو جهد، يمكن أن يخلق توترا في العالقات بين العاملين من جهة، وبين العاملين 

ن تراعي األهمية النسبية ت بين العاملين في المنظمة، يجب أثر بعد عدالة التوزيع على العالقاولفهم أ 
دية لدى العاملين قيم االقتصايم االقتصادية واالجتماعية للعمل من وجهة نظر العاملين، فإذا زادت أهمية الللق
 كبر على سلوكهم، أما إذا زادت أهمية القيم االجتماعية للعاملينبعدالة التوزيع سيؤثر بشكل أ اإلحساس فإن

ا همية في سلوك العاملين، ويتضح ممأ قلأبعدالة التوزيع سيؤثر بشكل ن االحساس على قيمهم االقتصادية فإ
 :ساسين هماسبق أن لعدالة التوزيع جانبين أ

  ماديةعوائد و ويقصد به كل ما يحصل عليه العامل من مكافآت : اقتصاديجانب. 
 الفرد العامل من طرف مديره بعد ويقصد به المعاملة الشخصية التي يحصل عليها : جانب اجتماعي

 .حصوله على المكافآت والعوائد المادية
من  ،سيؤثر في السلوك التنظيمييمكن القول أن االلتفات للتركيز على الجانب االقتصادي وحده وعليه 

لعمال لن يروا ما يطلب منهم فقط، ألن اتقديم  إلىما قد يدفع العاملين  ،صاديةاالقتحصره في المبادالت خالل 
 .دوار إضافيةي أأأداء  وأما هو أبعد مما نصت عليه بنود عقد العمل،  إلىمبررا على االطالق 

 رجح سلوكسوف يحمل معه على األفإن التعامل بالمثل "ذا تم التركيز على الجانب االجتماعي، أما إ 
هذا العامل بأن  اقتناعالتنظيمي هو ولعل المبرر وراء هذا السلوك . ..ى نطاق األدوار الوظيفية الرسميةتخطي

عالقات ، ولذلك ففي أدائها، وليس لكون عقد العمل نص على داء يتماشى مع الخاصية االيجابية للوظيفةاأل
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بين التوفيق  لإلدارةهذه الوضعية البد  ماموأ، "الجلي ال يعتد بههذا التناقض  التبادل االجتماعي فإن مثل
 إلىعمالها بشكل يضمن التأثر في سلوكهم التنظيمي ويدفعهم أرادت تحقيق عدالة التوزيع، مع  ذا ماالجانبين، إ

 (5119زايد، ) .التنظيميةو ما يعرف بسلوك المواطنة أوار إضافية بالقيام بأدومصحوب  تقديم أداء متميز

 :Procedural Justiceعدالة االجراءات  -2
االجراءات المستخدمة في تحديد النواتج، وتكون هذه االجراءات عادلة عندما تتسم  إلىيشير هذا البعد  

سعى لتحقيق أهداف شخصية، تقوم على تحقيق مصالح كل العاملين وال ت إلى االستمرارية تهدفو  باالتساق
التي تستخدمها م فإنها تمثل السلوك والعمليات ، وتوفر فرص تصحيح القرارات، ومن ثالمعلومات الصحيحة

 (.5119المغربي، ) .المنظمة لتنفيذ الوظائف المختلفة

ن بالمنظمة دو بمعنى هي االجراءات المتبعة لتصريف النواتج أو المخرجات الخاصة بشؤون العاملين  
جراءاتو ت التنظيمية الحاصلة في العمل، على غرار طرق وهي تشمل جل الممارسا استثناء تقييم األداء  ا 
طرق اتخاذ القرارات وتنفيذها، ممارسة الرقابة  والتدريبوفرص الترقية ونشاطات التعليم والتكوين  والعوائد

 .والسلطة التأديبية
العامل لمعنى العدالة، نات الهيكلية، التي يعتقد أنها تشكل القالب الذهني إلدراك هذا وقد تم تحديد المكو  

 :بوجود عدالة االجراءات يرتبط بمدى الوفاء أو االخالل بالقواعد االجرائية التاليةتقاد االع حيث أن مدى
 .عتراض على القرارات وتعديلها إذا ظهر ما يبرر ذلكبمعنى وجود فرص لإل: قاعدة االستئناف -أ
بخصوص بعض القضايا،  مدرائهبمعنى أن للعامل حق االعتراض على القرارات المتخذة من طرف  
 .تي يرى أنها غير مناسبة أو مجحفة في حقه، أو أنها تضيف أعباء جديدة للعمل الذي يؤديه بصفة خاصةال
أي أن يتم توزيع الموارد وفقا للمعايير األخالقية السائدة ، بمعنى ضرورة التحلي : األخالقيةالقاعدة  -ب

ين بمختلف المستويات التنظيمية، فالقاعدة بالموضوعية والنزاهة، عند توزيع الموارد المادية وغيرها على العامل
 .، فهي تشمل جميع موارد المؤسسة، وتعم جميع العامليناألخالقية قاعدة شاملة وعامة

ات النظر أصحاب المصلحة والعالقة إذ يجب أن تستوعب عملية اتخاذ القرارات وجه: قاعدة التمثيل -ج
تنظيمية، رأي أو  عمليات اتخاذ القرارات أو أي ممارسةكون لألطراف المعنية بوتتحقق هذه القاعدة عندما ت

ا األمر، أي أن يكون كل من صاحب القرار والمعني بتنفيذ هذا األخير هم محور هذه تصور معين في هذ
 .العملية التنظيمية

 .يجب عدم تمكين المصلحة الشخصية من التأثير على مجريات عملية اتخاذ القرارات: قاعدة عدم االنحياز -د
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بمعنى إقصاء المصلحة الشخصية والتحيز لطرف معين، وتغليب المصلحة العامة من خصائص  
االمتثال لمبادئ العدالة والعقالنية والموضوعية ومراعاة مبدأ البقاء  وذلك من خالل المنظمات الناجحة أـو الفعالة

 .لألصلح
 وقة المصادر، فقبل أنيحة والدقيقة، والموثبمعنى بناء القرارات على أساس المعلومات الصح: قاعدة الدقة -ه

 يقدم المدير على تصرف معين فال بد أن يقوم بجمع المعلومات الكافية والدقيقة قبل إصدار أي قرارات، حتى
 .تكون ذات تأثير ايجابي وعقالني

كل األوقات، يجب أن تنسجم إجراءات توزيع الجزاءات والمكافآت على جميع األفراد وفي : قاعدة االنسجام -ز
جراء ويطبق على جميع يستمر هذا اإل فإذا كانت هناك منحة ما تقدم للعامل بعد تأديته مهام محددة، فال بد أن

 (.5119المغربي، ).العاملين وفي مختلف األوقات والظروف، وبشكل منسجم مع ما قدمه

   :وحتى تتحقق العدالة االجرائية فالبد من مراعاة ثالث عناصر أساسية وهي 
 .لإلجراءاتالقواعد والمعايير الرسمية  -3
 .جراءات وعملية صنع القرارشرح اإل -5
 .، واألفراد الذين يتوقع أن يتأثروا بالقرار(متخذ القرار)يقوم بتطبيق القواعد التفاعل بين من  -1
ن في تسيير شؤو  واضحةمن شأنه أن يضمن تواصل فعال وديمقراطية  فالتفاعل بين هذه العناصر 

 .جراءات في العملبعدالة اإلالعمل، وفي تدعيم شعور العاملين 
  :Interactional Justiceعدالة التعامالت  -3
الكبير بين اتخاذ القرارات وتطبيق  رتباطالنظرا ل اإلجرائيةتمثل عدالة التعامالت ثاني مكونات العدالة  

ثالث مكونات العدالة التنظيمية، ويشير هذا  وأسلوب التعامل، وهي أيضا تعد واإلجراءاتمختلف السياسات 
عدالة المعاملة التي يحصل عليها العامل عند تنفيذ االجراءات الرسمية، أو في تبرير هذه  إلىالمصطلح 
بعضهم  أو المشرفين أو العاملين مع مدراءالالة من خالل طريقة تعامل دويحدد هذا البعد من الع اإلجراءات
 .البعض

جراءات التنظيمية، يمكن أن تؤثر تي يعامل بها الفرد عند تنفيذ اإلطريقة الاألحيان فإن الوفي كثير من   
 بينبعدالة التعامالت العادلة حساسه التنظيمية بصفة عامة، وعلى درجة إسه بالعدالة على درجة احسا

هذا المنطلق فإن ومن " اإلجراءاتكالهما في درجة شعور العامل بعدالة  األشخاص بصفة خاصة، أو قد يؤثر
 شخصية بين الرئيس المباشر والعاملين خالل عملية تقييم األداء مثاللتعكس جودة العالقات اعدالة التعامالت 

 الخلق التي يبديها الرئيس المباشر عند إخطار الموظف بالكيفية التي و دماثة كما أنها تعكس مقدار االحترام
 (.5119زايد، ) ".بها القرار اتخذ
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لجو العالقات االنسانية بين المدراء أو المشرفين من هذا أن عدالة التعامالت تعتبر مرآة عاكسة  ويقصد 
ويضيف محمد زايد أن عدالة التعامالت تعكس أيضا مدى إحساس العاملين بعدالة . والعاملين تحت إمرتهم

يق لمنظمة، ومعرفته بأسباب تطبعندما تطبق عليه بعض االجراءات الرسمية في ا الفردالمعاملة التي يعامل بها 
 (.5119زايد، ) .القراربين الفرد ومتخذ  وتتعلق عدالة التعامالت بجودة المعاملة اإلجراءاتتلك 

اهتمام األفراد بطبيعة وجودة التعامل "بأنها ( التفاعلية)أن عدالة التعامالت  Bies& Moag))ويقول  
 :تبان تطبيقات العدالة التعاملية في أربعة عناصر هييحصر الكاو  "اإلجراءاتالذي يتلقونه مع تطبيق 

أي أن يكون صاحب القرار على  القراروتعني مدى مصداقية ووضوح متخذ : (Truthfulness)المصداقية  -3
 .والوضوح والصدق مع العاملينكبير من الصراحة قدر 
هانة العاملينضاضة، والفخذ القرار عن سوء المعاملوتعني مدى ابتعاد مت: Respect))االحترام  -5 ، ة وا 

 .ومحاولة تقدير جهودهم
رار طرح األسئلة المحرجة وغير بمعنى تجنب متخذ الق: Propriety of question))مالئمة األسئلة  -1
 .، أو األحكام المسبقةالئقةال
ألسباب الكامنة ويقصد بالتبرير محاولة إعطاء متخذ القرار الحجج المقنعة أو ا: Justification))التبرير -4

 (.5131قاسم، الأبو ).وراء تبنيه قرار أو سلوك معين

د وبعد العدالة التعاملية ال يمكن االستدالل عليه إال بعد االنتقال من مرحلة اتخاذ القرار في شكلها الجام 
تواصله مع  ةأسلوب متخذ القرار وطريق إلى باإلضافة المؤسسةمرحلة تطبيقها وتنفيذها على العاملين داخل  إلى
 .جراءاتالقرارات أو اإل فيما يخص ور العاملينجمه

أن العدالة التعاملية  إلى Colquit, Greenberg, Blakely منهمشار العديد من الباحثين أوقد  
 :تضم نوعين من العدالة هي (التفاعلية)
 اإلدارةيتعامل به المدير أو مدى االحترام والتقدير الذي  إلىويشير هذا النوع : عدالة العالقات الشخصية -3

، العادل يقارن بين أسلوب المعاملة العادل وغير، من خالل هذه المعاملة يستطيع الفرد العامل أن مع العاملين
 .لعمل معه، مع ما يعامل به زمالئه في العملا الل مقارنة طريقة معاملة رئيسه فيوذلك من خ

تنفيذ قرار  إلىالشروحات المقدمة للعاملين حول أسباب اللجوء ويقصد بها التوضيحات و : عدالة المعلومات -5
وراء االجراءات  الكامنة سبابلمعلومات الضرورية الخاصة بتفسير األمعين، أين يجب على المدير تقديم ا

المطبقة على أحد العاملين في أو االجراءات والقرارات  والقرارات المتخذة والمطبقة داخل المنظمة بصفة عامة، 
 (.334: 5131مزوار، ).ة معينة أو ضمن مستوى تنظيمي محددوظيف
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ما يالحظ حول هذا البعد أنه يشكل نتيجة لمختلف الممارسات التنظيمية الحاصلة داخل المنظمة، وهو  
اختالفها المطبقة على العاملين على  واإلجراءاتما يشمل االجراءات الخاصة بتحديد وحساب األجور والعوائد 

ويشكل التفاعالت  الرؤساء، وكذا أسلوب تطبيقها من طرف ...(تسليط العقوباتألداء، الترقية، التدريب، تقييم ا)
 .أو زمالء العمل( الرئيس)القائمة بين الفرد العامل وصاحب القرار في العمل 

 :شكال العدالة التنظيميةأ: سابعا
المقارنة مع المواضيع واسعة االستهالك يعد موضوع العدالة التنظيمية من المواضيع الحديثة نسبيا، ب 

راغبة في االحتفاظ بجمهور  خدماتيةفالعدالة شرط مهم ألي منظمة أو مؤسسة صناعية أو  ،التنظيماتداخل 
عدالة التنظيمية ليس باألمر السهل، فهي على قدر كبير من ال إرساءكما أن البحث عن . العاملين لديها

فرد لتشمل بيئة العمل ككل، ولتضم جميع المؤسسات الناشطة ضمن نفس تتجاوز حدود الالصعوبة، لكونها 
الة التنظيمية دي االحتفاظ بمواردها البشرية أن تسعى لتحقيق العدمة، لذلك على المنظمة الراغبة فالمهنة أو الخ

مها لضمان مستويات العدالة الداخلية والخارجية والفردية، فهي السبيل الوحيد أما، والمتمثلة في بأشكالها الثالثة
ال أفرغت من محتواها البشري، ومل ئت بهم مؤسسات أخرى قادرة على إحداث توازن عالية من االلتزام والوالء، وا 

 :بين األشكال السابقة، ويتلخص جوهر هذه األشكال في
 :Internat Equityالعدالة الداخلية  -1
فيجب أن  ،الواحدة ختلف الوظائف ضمن المنظمةالعدالة في ذات الوظيفة وبين م إلىشارة يراد بها اإل 

: 5119العبادي،و  ،الفضلو  الطائي،) الوظيفةل لشغ يكون مبلغ الراتب عادال ويتناسب مع المؤهالت والخبرات الضرورية

113). 
، أن النظام العادل والسليم لألجور الخرشة كاسب ياسينو خضير كاظم محمودويضيف كل من  

 راتب المحاسب يتناسب مع مؤهالته العلمية، والجهود التي تتطلبها هذه لجعن مثال والمكافآت يجب أن يتضم
تتطلب نفس المؤهالت والجهود، وهذا ما يعبر عنه بتحقيق  الوظائف األخرى في المنظمة التي الوظيفة وبين

  (.399، 399: 5119الخرشة، و ، خضير) .الداخليةالعدالة 
مع أعباء الوظيفة، ومع  اخلية تتحقق من خالل تناسب األجريفهم من خالل هذا أن العدالة الد 

س المؤهالت اة بين أجر الوظائف التي تتطلب نفالمساو  إلى باإلضافة التي يحوزها الفرد العاملالمؤهالت 
  .والمجهود، حتى يتحقق مبدأ المساواة في األجر

ر الوظيفة، مقارنة مع أجور الوظائف من عدالة أجتنطلق أن العدالة الداخلية   مؤيد سعيد السالم ويرى 
تستطيع المنظمة تحقيقها " :آليات تحقيق العدالة الداخلية ويقول منظمة، كما يضيف هذا األخيراألخرى في ال

التي  نجاز الجيد لكل من الوظائف وتقييمها، حيث أن األعمال أو الوظائفعن طريق اإل بمستويات عالية
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، والعدالة التنظيمية تعد من أهم مرتكزات نظام األجور الفعال "لها أجر أعلىيدفع سيكون لها قيمة أعلى، سوف 
ذا كان الموظف يهتم بالحصول على أجر يساوي المجهود الذي  وسبب من أسباب االستقرار في المنظمة، وا 

، لة عمل فيها عن مستوى العداظمة التي يشف انحراف فئات األجور داخل المنتسيمتعض عندما يك يقدمه، فإنه
يعني تفاوت  بية عند العاملين، ماإذ أن تفاوت نسب األجور الممنوحة للوظيفة المتماثلة يحمل دالالت سل

: 5116السالم، ).جتماعية التي ينتمون اليها، بمعنى آخر انهيار مقاييس العدالة والمساواة داخل المنظمةم اإلمراكزه

131.)  
ي بعد العدالة التوزيعية دون غيرها، وهو ما يعاب على أور، التركيز الكبير على األج ما يالحظ هنا هو 

 حيث كان للعدالة التنظيمية داخل المنظمة بصفة عامة، وضيق النظرة، هذه التحليالت لشكل العدالة الداخلية
 األبعاد األخرى، ودورها في تحديد شكل العدالة الداخلية فاألمر ال إلىيضا يجب على المؤلفين لفت االنتباه أ

نما يتعداه ليشمل طريقة التسيير وطبيعة  التعامل مع  وأسلوب اإلجراءاتيقتصر على األجور والمكافآت فقط وا 
 .ينلمالعا
 : External Equityالعدالة الخارجية  -2
الموارد البشرية في  ما بشأن العدالة الخارجية، فبعد قيام المنظمة بتحديد العدالة الداخلية، تبدأ إدارةأ 

التعويضات واألجور التي تدفعها المنظمات المنافسة في سوق العمل، من عن مستويات وجمع البيانات التقصي 
دينار شهريا،  411محاسب يمنح في منظمة أخرى بمقدار الفمثال راتب ، (5116السالم، ) .معهامقارنة الخالل 

قل منه ، وليس ألهذا األجر أو الراتب فالنظام العادل لألجور في مثل هذا المثال يجب أن يكون مساويا أو مقاربا
ال غابت العدالة   تثالثة احتمااليراد ومن خالل هذا المثال يمكن إ (.5119الخرشة، و ، خضير) .الخارجيةبكثير وا 

 :بالموازاة مع المنظمات األخرى لطبيعة األجور داخل المنظمة
وهذا يعني ائدة في الشركات المنافسة، الت السإن معدل التعويضات الممنوحة في المنظمة أقل من المعد -3

 .عدم وجود مساواة أو عدالة مع ما هو سائد في الشركات المنافسة
منافسة، وفي هذه الحالة تكون معدل تعويضات المنظمة مكافئ للمعدالت السائدة في الشركات ال أو  -5

 .قد حققت المساواة الخارجية المنظمة
ن المعدالت السائدة في الشركات المنافسة، وهنا تكون المنظمة في و معدل تعويضات المنظمة أعلى مأ -1

 .موقع الريادة
ن بالعدالة تنمية شعور العاملي علىعد التعويضات يسا إن نجاح المنظمة في تقديم معدالت مرتفعة من 

قدمه ما يضمن تحقيق البعدين النفسي والمادي، ونفس األمر في حالة تكافؤ التعويضات مع ما ت واإلشباع
ما إذا كانت أما في حالة  ،نر بالعدالة الخارجية لدى العامليمؤسسات أخرى، فهذا يكرس ويدعم الشعو 
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فهذا سيخلق حالة من عدم الرضا  والغبن، ما قد  و أقل مع ما هو سائد في المنظماتالتعويضات غير مناسبة أ
، من خالل تقديم شباع المادياإللى تحقيق المنظمات القادرة ع إلىترك المنظمة والتوجه  إلىيدفع بالعاملين 

 (.5116، السالم) .سي للعاملينما سيحقق االرتياح النفهو أجور مناسبة وعادلة و 

اختيار  بإمكانهاالسابقة أن هناك أربعة بدائل استراتيجية أمام المنظمةـ  اتويتضح في ضوء المقارن 
 :ه البدائل، وفيما يلي توضيح لهذبهاي يتناسب مع ظروفها وظروف البيئة المحيطة لذالبديل ا

 :Pay above Market Rateتراتيجية جعل التعويضات أعلى من السوق سا -أ
التعويضات على أنها إنفاق استثماري، وليس كعبء  إلىه الطريقة عندما تنظر هذ إلىتلجأ المنظمة  

، وعدم هروبها اءات البشريةكلفوي، ما يجعل من المنظمة مكانا محببا للعمل يساعد على استقطاب الكف
 .للمنظمات المنافسة

 :Pay Belaw Market Rateاستراتيجية جعل التعويضات أقل من معدل السوق  -ب
ه االستراتيجية آثار سلبية من ة في إدارة الموارد البشرية، ولهذه االستراتيجية الطريقة التقليديوتمثل هذ 

على رضا العاملين، فقد اثبتت التجارب أن  ، كما تؤثر سلباتابينها ضعف قدرة المنظمة على استقطاب الكفاء
في المنظمات المنافسة ولنفس الوظائف واألعمال تكون مصدرا دائما للجدل  تباين أو تفاوت األجور المعتمدة

 .والمعارضة داخل المنظمة، وبالتالي التأثير على مستوى كفاءة أدائها
 :Pay Market Rateاستراتيجية جعل التعويضات متكايئة  -ج

من  االستقطابيتحقيق الجانب تستطيع المنظمة  اها معتدال في مجال التعويضات، إذه االستراتيجية اتجتمثل هذ
ه لة الخارجية من جهة ثانية، لكن هذجهة، ومنع تسرب مواردها البشرية للمنظمات األخرى، وتحقيق العدا

 .قدرة تنافسية متميزة ذاتمنظمة بينها وبين بروزها ك يمكن أن تحول االستراتيجية
 :Composed Compensation strategyاستراتيجية التعويضات المركبة  -د

وهي اإلستراتيجية التي تجمع بين اإلستراتجيات السابقة لمواجهة مختلف السيناريوهات في البيئة أو سوق 
م المنظمات التي تشتغل في نفس النشاط نها عملية قادرة على المنافسة أماتتميز هذه االستراتيجية بأالعمل، و 
 (.5116السالم، ) .المهني

بالعدالة الخارجية يتحدد وفق االستراتيجية السابقة، سبق يمكن القول أن شعور العاملين  من خالل ما 
كان لمنظمات المنافسة األخرى، للتعويضات التي تمنحها ا المنظمة مقاربةفكلما كانت التعويضات التي تمنحها 

 .اك شعور بالعدالة التنظيمية في شكلها الخارجيهن
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 :Individual Equityالعدالة الفردية  -3
، البد من (والرواتب استقصاء األجور)والخارجية ( تقييم الوظائف)من العدالة الداخلية  بعد تحقيق كل 

ن تحديد قيمة والرواتب، إر ل فرد عامل، وفق الحدود الدنيا والعليا، ثم وضعها في األجو ستحقاق كتحديد قيمة ا
نتائج مها األقدمية والخبرة و من أه المعاييرمجموعة من  إلىاألفراد بالشكل المناسب والعادل يخضع  مستحقات
 .تقييم األداء

( دج 111)األدنى بالحد  ل الديون التي تم تحديد األجر فيهاوظيفة تحصي وضيح ذلك، نقدم مثاللتو  
أي الذي ليس لديه خبرة يختلف عن راتب الموظف الذي  الجديد،ب الموظف ، فإن رات(دج 111)وحد أعلى 

، ولذلك فإن التدرج في (سنوات 11)يختلف في راتبه عن الذي لديه خبرة  األخير لديه خبرة سنتين مثال، هذا
 .الفرديةلى التوالي، وبذلك تتحقق العدالة ع 111، 151، 111 :الراتب حسب مستوى الخبرة يكون كاآلتي

 (.541: 5119عباس، )

الفوارق  إلىالة التنظيمية مدى استحقاقات األفراد العاملين بالرجوع يتحدد في ظل هذا النوع من العد 
 ، حيث تعمدوطبيعة األداء المقدمعية والخصائص الفردية والتي يحوزونها كاألقدمية والمستوى العلمي، الموضو 
من  ضمن بذلك مستوى عاليب الفرد حتى تتبار عند تحديد راتأخذ هذه العوامل بعين االع إلىالمنظمات هذه 

 .وخصائص وقدرات كل فرد على حدىالعدالة الفردية داخل المنظمة تتناسب 
 .يوض  أشكال العدالة التنظيمية: (3) الشكل
          
 يةالعدالة الداخلية             العدالة الخارجية             العدالة الفرد      

 
 

 .من إعداد الطالب: المصدر
 :تحقيق العدالة التنظيميةخطوات هامة ل: ثامنا

تمر عملية تحقيق ودعم العدالة في مكان العمل، بمجموعة من الخطوات الهامة والحاسمة، فالعدالة  
هذه  أبرزساحة الممارسة العملية الجادة في العمل، من  إلىالتنظير التنظيمية كمفهوم يجب أن يتجاوز حدود 

 :يما يلالخطوات 
 (.5119زايد، ) .تحديد كافة األهداف المطلوب تحقيقها من العاملين كما ونوعا -3
التحديد الدقيق للمدخالت التنظيمية المطلوبة لتحقيق جميع األهداف، ويكون هذا بتحديد الجهد والوقت  -5

ات والمعدات الالزمة ألداء األعمال وتوزيعها والمهارات والدقة المطلوبة في األعمال، مع ضرورة مراعاة األدو 



حول العدالة التنظيمية أساسيات                                               :                                 الفصل الثالث  

137 
 

زيع المهام والمسؤوليات وكذا العدالة التنظيمية في طريقة تو  ستلمالفرد قادر على بالتساوي بين العاملين، ف
 .وات والوسائلاألد
البد أن التحديد الدقيق للمخرجات والعوائد التي سيحصل عليها الفرد بعد إنجاز مهامه وواجباته المهنية، و  -1

 .هود التي قدموها في العملالجالمكافآت الموزعة على العاملين مع  تتناسب
للنواتج التي يسعى العاملون لتحقيقها في العمل، إن معرفة ما يسعى الفرد  ةيالنسبالوقوف على األهمية  -4

يمي، بشكل يسهم في العاملين ومن ثم التنبؤ بسلوكهم التنظ للوصول إليه يمكن المدراء من فهم طريقة تفكير
  .شباع والرضاتهم، ويضمن مستويات مرتفعة من اإلإشباع حاجا

العمل على تحديد معايير دقيقة لقياس السلوك التنظيمي الجيد أو الضعيف، وكيفية قياسه، حتى يمكن  -1
بة في الحصول التحلي بهذه المعايير رغ إلىالعاملين من معرفة أسس ومعايير تقييم األداء، ما يدفع العاملين 

 . على مكافآت مجزية
والنواتج المحققة أو المكافآت المحددة، بمعنى أن  المبذولالسعي من أجل التأكيد على العالقة بين الجهد  -9

فشل المدير في التأكيد على هذه العالقة "رضية، أما إذا العامل الذي يقدم أداء متميز يحصل على حوافز م  
 هولحصأي أن عدم تأكد الفرد من . "لجوانب السلبية على األداء التنظيمي للعاملينالعديد من ا إلىسيؤدي هذا 

 .مهامه أداء وتقصيره فيي الفرد عن واجباته تخل إلىسيؤدي مكافآت لقاء جهده المتميز العلى 
سباب تباين المخرجات والمكافآت التي حصل أمناقشة ات للحوار والتواصل مع العاملين لتخصيص قنو  -9

 تقدم الحوافز والمكافآت للعاملينااللتزام المتكافئ، فالمنظمة  مل، وذلك من أجل التأكيد على مبدأها كل عاعلي
 (.5119زايد، ).جهده ومهاراته مقابال لها والفرد يقدم

لتزام بهذه الخطوات من شأنه أن يزيد من فرص تحقيق العدالة التنظيمية بين العاملين، فالتخطيط إن اإل 
للعمل أو التطوير التنظيمي، ألن أبعاد العدالة التنظيمية على عالقة  دالة ليس أقل أهمية من التخطيطلدعم الع

 العاملين في مجاالت مثل الترقية التنظيمية في العمل، فتحري العدالة والمساواة بين والفعاليات بجل الممارسات
وفي نجاح المنظمة  سلوك المنظمي بصفة خاصة،ؤثر في الوغيرها، من شأنه أن ي...التحفيز، التدريب، التفاعل

 .بصفة عامة
من نظرية العدالة  اإلدارةطريقة فعالة لتستفيد  روبرت بارونو جرينبرج جيرالدوفي هذا الشأن يقترح  

 :التنظيمية، وذلك من خالل
غيب ودوران مما يجب، ألن هذا سيؤثر في سلوك العاملين سلبا، ويرفع من معدالت الت قلتجنب دفع أجور أ -

 .العمل والشكاوى والنزاعات
 .ارة كبيرة للمؤسسةسنجر عنه خ، ما قد يتجنب دفع أجور أعلى مما يجب، ألن هذا سيزيد من التكاليف -
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قوي بعدالة القرارات التي اشتركوا  للعامل صوتا في القرارات المؤثرة فيهم، ألن العاملين لديهم إحساس اجعل -
 .في صنعها

وغير العادلة معاملة يستطيع أن يميز بين ال فالفرد جيدة،لنواتج بصورة كاملة وبطريقة عن اومات توفير المعل -
، وأيضا في ضوء معرفة في ضوء تحديده للنواتج التي حصل عليها والمدخالت التي قدمها وهذا يكونعادلة، ال

 .(2004 جرينبرج، بارون،) .النواتج تلك الكيفية التي تم بها تقييم

جانب  إلىمكن أن نستنتج من خالل ما سبق أن العدالة كسمة يجب أن تتحلى بها التنظيمات الرشيدة ي     
نتشار الواسع، فال يمكن الوصول ة واإلسعيها المتواصل لتحقيق الميزة التنافسي العلمية أو اإلدارةعملها بمبادئ 

ن تحقيق األهداف بكفاءة وفعالية من خالل الالعدالة إلى ما من خالل األسلوب العادل مع العاملين والظلم، وا 
 .والمساواة ةلاسوده العدت ة على تحقيق أهدافهم في جو  بشكل يساعد األعضاء كاف

 :مجاالت تطبيق العدالة التنظيمية :تاسعا
ات التنظيمية المختلفة سإن المتتبع لموضوع العدالة التنظيمية قادر على فهم طبيعة العالقة بين الممار  

حد معقول بضمان  إلىبالعدالة والمساواة، فنجاح أي مؤسسة مرتبط  ؤسسة، ومستوى شعور العاملينداخل الم
و عند منح الحوافز والمكافآت، أو ، أواإلجراءاتمن المساواة والعدالة والالتحيز عند تطبيق القرارات  حد أدنى

إخضاع و حتى عند ، أير الوظيفيورات تدريبية، أو عند فتح فرص للترقية والتطو عند إشراك العاملين في د
مارسات تعد من صميم مهام المسؤولين عن أو الفصل من العمل، كل هذه المالمقصرين للعقاب التأديبي 

ي بالنسبة للمدراء والمشرفين لهذا يشكل موضوع العدالة تحد ،صحاب السلطة والقرار النهائيالمؤسسة باعتبارهم أ
داء العاملين بما يضمن تحقيق العدالة لموضوعية وعدم التحيز عند تقييم أبا عن إنجاز األعمال، وذلك باإللتزام 

 :طبيق العدالة التنظيميةتالتنظيمية بجميع أشكالها السابقة، وفيما يلي أبرز مجاالت 
 :نظام األجور والمكايآت -1
مؤسسة الولى للحكم على مدى عدالة التوزيع الذي تمنحه بمثابة خطوة أيعد تصميم نظام األجور  

ا، ماعدا في لونهذتحقون بالمؤسسات من أجل الحصول على مقابل للجهود الذي يبلعمالها أم ال، فاألفراد يل
العمل في المؤسسات أو منظمات العمل التطوعي، ففي مجال العمل المأجور يسعى األفراد للحصول على 

: 5116جاكسون، ماتيس، ) .والمنظمةيفة داخل حدود الوظ تعويضات عادلة في شكل مكافآت ملموسة لقاء جهودهم

114.) 

يتسم بالعدل مع كافة العاملين، ويتناسب ما يمكن قوله أن على المؤسسة إعداد نظام لألجور والمكافآت  
مع خصائص ومهارات كل فرد فاألجور بمثابة دافع محرك لألداء الفعال، فال يمكن حث الفرد لبدل مزيد من 

ن من أسباب فشل نظام أ سيد محمد جاد الربوالحوافز المساعدة في ذلك، ويقول  الجهد دون زيادة المكافآت
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 والمخصصات االضافية ومنح العالواتزيع الحوافز وعدم الموضوعية في تو  التحيز" الحوافز والمكافآت هو
سلوب أتباع ، بمعنى أن إ"ومرمرة في نفس الوقتنتائج سلبية  إلىوالمكافآت التشجيعية بين العاملين، قد يؤدي 

كافة الحوافز ألفراد دون آخرين من شأنه أن يرفع من أزمة العدالة والثقة العالوات و  ،متحيز في إعطاء المنح
داخل المنظمة، سواء بين المسؤولين عن تصميم نظام الحوافز والمكافآت ، وبين من تحصل عليها ومن لم 

 .يتحصل عليها
 :من خاللكلة يكون أن التغلب على هذه المش الرب جادويضيف  
 .االرتباط المباشر بين مجهودات األفراد والحوافز المختلفة -
المشتركة، لدى جميع التأكيد على وضوح وعدالة وعلنية وموضوعية خطط الحوافز واألجور والمكاسب  -

 (.5116جاد الرب، ) .المنظمةفي  العاملين

نها جاءت منسجمة مع ما تم التطرق إليه في ما يالحظ حول األسباب والحلول التي قدمها جاد الرب أ 
، حتى تتحقق بالشفافية داخل المنظمة والتحليمبادئ العدالة التنظيمية أين تم ذكر ضرورة المساواة بين العاملين 

 .العدالة والمساواة في مكان العمل
 :الترقية -2
تقوم بعض المنشآت "حيث ، وظائف أعلى في الهيكل التنظيمي إلىحركة لنقل العمال تمثل الترقية  

عدالة ن ، بمعنى أ(319: 5111عبد الباقي، )".بإعداد خطة متكاملة للترقية، وتكون واضحة ومعلنة لكافة العاملين
طالع األفراد ذوي المهارات استثناء وهذا يكون من خالل إنظم الترقية تتطلب إشراك جميع العاملين فيها دون 

وضح تط ترقية عملية الترقية، وذلك من خالل وضع خطط على شكل خرائ في والكفاءات الضرورية والمطلوبة
خرى و الطرق و االجراءات التي ينبغي اتباعها للترقية و التقدم من عالقة بين كل وظيفة و الوظائف األفيها ال

عملية  ن تكونمنها، البد أ هداف المرجوةحقق عملية الترقية األوحتى ت األعلىالوظيفة  إلىالوظيفة الدنيا 
ن توفير فرص متكافئة للترقية ليس من غير أ (.5111عبد الباقي،).سس موضوعية وعادلةاالختيار مبنية على أ

هم، حيث ييعدها المشرفون عن مرؤوس التيالتقارير  إلىعملية الترقية ذا استندت سيما إأة الالسهل على المنش
اعتبارات قد تكون شخصية،  لعدة منخفضة رتقاري يعطون وآخرونمن يعطون تقارير عالية، يوجد من المشرفين 

  (594: 5111ش،يشاو ) .العدالةولد لديهم شعور بعدم ، وهذا يهم من فرص الترقيةيمر الذي يحرم مرؤوساأل
ن نها أأاألفراد من شالتقارير التي يرفعها المشرفون المباشرون عن  إلىن خضوع عملية الترقية ج أيستنت 

لحكم على مدى عدالة عملية الترقية بصفة خاصة لدى العاملين، وقد يتطور هذا نقطة فاصلة في ا تشكل
 .خرىالممارسات التنظيمية األ شعور لديهم ليشمل جميعال
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 :التدريب -3
 روبرتين أدائهم ألعمالهم، ويقول سفراد وتحمثل لرفع كفاءات األبمثابة الخيار األ ن عملية التدريبإ 

يساعدهم  ائل معينة من الموظفين اآلخرين، وهوبمستبط بشخص أكثر دراية ومعرفة أن التدريب عملية تر  باكال
 (.95: 3666باكال، ) .أدائهمن من سعلى تطوير معرفتهم ومهاراتهم بحيث يح

مع كل عضو أو عامل، فاألفراد  تي يمكن العمل عليهاوبطبيعة الحال تختلف االحتياجات التدريبية ال 
 (11: 5131البدراني، ).وار التي يؤدونها بما أنهم يختلفون في مستوى المهارات والمعارفيختلفون في المهام واألد

تهم ، تحسين مدخالتهم ومخرجال إشراك جميع األعضاء في دورات تدريبية  عمل من أجللذلك على المنظمة ال
و أ إلصالحن تكون هذا يتحقق من خالل مراعاة الفروق الفردية لكل عامل على حدى، فعملية التدريب يجب أو 

تطور جانب نقص في مهارات العاملين بما يتناسب ومسؤولياتهم وخصائصهم، عندها فقط يمكن القول بعدالة 
 .األخرى على حساب فئاتوعدم تحيزها لفئات معينة عملية التدريب 

 :تقييم األداء -4
لنسبة للمدراء والمرؤوسين حساسية وخصوصية، با هاتعتبر عملية تقييم األداء من أهم العمليات وأكثر  

صالحيتهم  ىمد، وقياس بتحليل وتقييم أداء العاملين لعملهم ومسلكهم فيه"على السواء، حيث تهتم هذه العملية 
 (.569: سهاشم، د) ".سؤولياتهملمالية التي يشغلونها وتحملهم لموكفاءتهم في النهوض بأعباء الوظيفة ا

ورة حقيقية عن شاغل الوظيفة، تشمل هذه الصورة مختلف الجوانب تقدم صن عملية تقييم األداء بمعنى أ 
وقف على تقييم األداء خاصة، بل يت األمر ال يتوقف على عملية السلوكية، غير أن العلمية والفنية واالجتماعية

 تقييم مفاجئ للعاملين حول بعض الخصائص، ما إلىتقييم األداء، فقد يعمد مدير الشركة عملية المسؤول عن 
، فقد يوجد فرد يجعله يركز على خاصية أو صفة واحدة، األمر الذي يحصر عملية التقييم ويحد من فعاليتها

القول أن العدالة لم تتحقق بالنسبة للعاملين، وهذا كفء في مجال معين وغير كفء في مجال آخر، وهنا يمكن 
بسبب عوامل القرابة أو الصداقة أو الجنس أو ، قد يتحيز في تقديراته أن القائم بعملية تقييم األداء إلىراجع 

صحاب المراكز العليا تقديرات عالية تفوق أليعطي الموطن وغيرها، كما قد يكون متحيزا للمركز الوظيفي حيث 
 .محاباتهممستوى كفاءتهم حتى ال يفضحهم، أو 

 :األداءأنه ينبغي توفر الشروط التالية في القائم على عملية تقييم  هاشم محمدويقول  
 .أن يكون ملما إلماما كافيا بعمل الشخص الخاضع للتقييم -
 .أن يكون المقيم عادال ومنصفا -
 .أن يكون قادرا على التحكم السليم وتقدير األمور -
 (.س.هاشم، د) .المواقفأن يكون قادرا على تحليل  -
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والثقة يجب تصميم برنامجك  العدالة بروح"نه يجب خضوع الجميع للتقييم، ويقول أ يرسب يوركويضيف  
فخضوع صغار الموظفين فقط للتقييم قد يولد الشعور بالتعالي، إن لم يخلق شعورا  –لجميع العاملين بالشركة 

، يفهم من هذا أن على المدراء والمقيمين أن يتحلوا بروح العدالة، وذلك من خالل (533: 5119رس،بي)".بالتمييز
إشاعة روح عملية تقييم األداء على اختالف مستوياتهم التنظيمية، كما يجب إخضاع جميع الموظفين والعمال ل

مين والموظفين حتى يستجيبوا للعملية، وحتى يدركوا أنها في صالحهم قبل أن تكون في صالح الثقة بين المقي  
ها بشكل المؤسسة، فالفرد بعد عملية التقييم يصبح قادرا على تجاوز نقاط الضعف في أدائه، ومن ثم تحسين

 .يضمن له عوائد إضافية، ومكاسب مجزية، مادية ومعنوية
 :النظام التأديبي -5
على العاملين المقصرين أو  االت معينةحي مؤسسة نظاما تأديبيا يطبق في من الطبيعي أن تضم أ 

، كما انه العمل مكانحدث داخل يي يمكن أن ذسلبي، الالمخطئين، ويعد نظام التأديب بمثابة الرادع للسلوك ال
القرارات التأديبية، فقد يتعرض الفرد للعقوبات  سالمة األحوالتضمن المنظمة في كافة  أالمن الطبيعي والمألوف 

فض بعض مالية والمهنية لللنقابات الع ، والتدخل المستمرالشكاوىالتأديبية بشكل تعفسي وهذا ما يفسر كثرة 
 .النزاعات بين العمال والمسؤولين عن المنظمة

لذلك يقتضي "أن عدم سالمة القرارات التأديبية في حق العاملين أمر كثير الحدوث  وصفي عمرويقول  
أمام األفراد الذين وقعت عليهم  لمظتأن تفتح باب لل أكثرللموضوعية والعدالة بشكل  الحال بها وضمانا

ويتم رفع  ،(955: 5111قيلي، ع)."م عدالة القرار التأديبيدبأي تحيز أو بعالعقوبات، وذلك عندما يشعرون 
أن ي اء المختص بالفصل في النزاعات ، أالقض إلىقبل اللجوء التظلمات وفق اجراءات معينة داخل المنظمة 

نصاف العامل ين ؤولين المباشرين عن إصدار طلق من داخل المنظمة، وذلك باالتصال مع المسرد االعتبار وا 
تقرير ما إذا كانت هذه العقوبات والدوافع واألحكام الصادرة ومن ثم رارات ثم محاولة مناقشة األسباب هذه الق

تساعد على مة المعلومات والمعايير التي ، وهذا يتحدد في ضوء موضوعية وسالعادلة في حق العامل أم ال
 .صياغة هذه العقوبة دون غيرها، على هذا العامل دون غيره

 :القادة وتحديات العدالة التنظيمية: عاشرا
بمجموعة من المبادئ والقيم  مباشرا،رتباطا تحقيق الفعالية التنظيمية مرتبط إن السير قدما في سبيل إ  

داخل  وسلوكات ايجابيةيضمن استجابات ، بما ويعملون على تحقيقها مدراءالتنظيمية التي يجب أن يدعمها ال
 .صالح األطراففي رفع مستوى أداء العاملين بما يخدم ماهم بشكل أو بآخر سالمنظمة، ت

ما عمل  القادة اليوم على قيمة العدالة والمساواة بين العاملين أمر ضروري وال مفر منه، وهذا ويؤكد 
الخاصة من  اعدة األتباع في تقويم قيمهم وحاجاتهمأن مسؤولية القائد مس" في قوله (1771) رنزبيعلى تأكيده 
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 "على قيم مثل الحرية و العدالة و المساواة مستوى التأكيد إلى ،مستوى أعلى من األداء إلىأجل االرتقاء بهم 
 إلى، إال أن امكانية تحقيقها تحتاج أهمية العدالة مع العاملينحول  رغم هذه التأكيدات،(141: 5119بيترج،هاوس،)

سهلة "عندما قال أن نظرية العدالة أو المساواة  ابراهيم بلوطما أشار إليه حسن عناية واهتمام كبيرين، وهو 
كون  (5115بلوط، )".ع التنفيذعدة تتحكم بوضعها موضالمضمون، ولكنها صعبة التطبيق، نظرا لوجود متغيرات 

دراك العاملين للعدالة التنظيمية، فال يمكن إجبار الفرد بين قيم القادة وأهذه األخيرة على عالقة  صحاب السلطة وا 
حكم في موضوع تد من صعوبة الزا ن طرف القادة، وهذا مامتبعة معلى الشعور بعدالة الممارسات التنظيمية ال

أن القيادة األخالقية تتميز عن غيرها باهتمام القائد  'Green Leafجرين ليف "العدالة في مكان العمل، ويرى 
يم بالقن القائد المتمسك يقدم لهم العناية والرعاية، كما أبمصالح أتباعه، وأن يتعاطى معهم باحترام وتقدير، وأن 

األخالقية في العمل، يعتبر مرؤوسيه بمثابة شركاء متساويين في حياة المنظمة، وحينما يوجد عدم المساواة وعدم 
والعدالة هم أبرز مبادئ هذه القيادة  فاالحترامخالقي يعمل على القضاء عليها، ألاالعدالة االجتماعية، فإن القائد 

أتباعهم الة والمساواة من أولى أولوياتهم عند التعامل مع جميع ، والقادة األخالقيون يعتبرون العداألخالقية
 (.5119بيترج،هاوس،) .بطريقة متساوية

من مستلزمات العدالة أن يضع القادة قضايا العدالة محور اتخاذ قراراتهم، وقاعدة ال يجب تجاوزها، فال و  
خاص يتطلب ذلك، أما في الحاالت التي عتبارا شخصيا، إال إذا كان موقفه الإيتلقى أي أحد معاملة خاصة أو 

خيرة هذه األف القيم األخالقية، إلىتتطلب معاملة مختلفة فيجب عندها أن تكون واضحة، ومعقولة ومستندة 
عند توزيع الموارد والمكافآت أو العقوبات التأديبية على الموظفين أو : تتطور لتشمل جميع الممارسات مثال

بينهم  ، يجب مراعاة قدرات األفراد العاملين والخصائص المشتركةواعد المستخدمةالعاملين، أو عند تطبيق الق
 .في العمل فواإلنصاالعدالة حتى تكون هناك عدالة، ويظهر مدى اهتمام القائد بمبدأ 

، وهي المنافسة الدائمة غير أن هناك بعض العوائق تحول دون تحقيق العدالة والمساواة في المؤسسة 
صراعات وخالفات بين األفراد حول  شياء المحدودة، وبسبب هذه الندرة في الموارد قد تحدثللحصول على األ

هذه القواعد تطرح مجموعة  وضع قواعد توزيع المكافآت، وطبيعة إلىطرق التوزيع العادلة، وهنا تظهر الحاجة 
 .حول األسس األخالقية للقائد وللمنظمة ساؤالتمن الت

مجموعة من المبادئ المشتركة التي ترشد القادة ( 3699) يو و بو  بوشامب قدم ولتجاوز هذه المشاكل 
في المنظمة، رغم أن هذه المبادئ ليست شاملة إال أنها تساعد كيفية توزيع المنافع واألعباء بإنصاف وعدالة  إلى

ية ومعقولة، اضعة ألسباب منطقحد كبير في جمع األتباع نحو مبادئ مشتركة وموحدة بينهم، فهي خ إلىالقادة 
 :وهي
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 .كل شخص يحصل على نصيب متساو -3
 .كل شخص يعامل وفق احتياجاته الشخصية -5
 .كل شخص يعامل وفق حقوقه الشخصية -1
 .كل شخص يعامل وفق جهوده الفردية -4
 .كل شخص يعامل وفق مساهمته االجتماعية -1
 (.5119بيترج،هاوس،) .كل شخص يعامل وفق جدارته في العمل -9
ا يالحظ حول هذه المبادئ أنها صيغت بطريقة عقالنية، خاضعة ألحكام العقل، وذلك من خالل ربط م 

فكار المنظرين تناسب وخصائصهم، وهذا يتوافق مع أوظائفهم، وبما ي فيمبدأ العدالة بما يقدمه األفراد العاملين 
غير أن عدالة التعامالت  اإلجراءاتالة للعدالة التنظيمية، فيما يتعلق بعدالة التوزيعات، ويمس بعض جوانب عد

شعور العاملين مازالت تحظى بمساحة صغيرة في مؤلفات الباحثين، على الرغم من أهميتها في رفع مستوى 
 .واإلجراءاتبعدالة التوزيعات 

الداخلية، الخارجية، )التنظيمية قضية افتراضية تجعل من موضوع العدالة  سهاو  ونورث بيترجويقدم  
 .أمر في غاية الصعوبة( ةرديالف
، وقرر صاحب شركة للشاحنات تعيين (طريق للشحن)وواعدحيث يقول لو أنه تم افتتاح خط جديد  

ساوية مع غيرهم، طالبي التوظيف الذين ليهم فرص متموظف واحد، وقد تقدم لشغل هذه الوظيفة مجموعة من 
فة الجديدة، مع العلم أن هناك سائقة من داخل له ظروف عائلية خاصة ويحتاج للوظي ن أحد السائقيند أوتأك

ولديه  مة الوطنيسنوات، ويوجد سائق من األقليات، وهناك سائق يعمل بمجلس السال 11الشركة عملت لمدة 
يز، والتحدي الذي وكان أداؤها مم إنشاءها بالشركة منذسجل قيادة خال من الحوادث، ويوجد سائقان قد عمال 

الداخلية، )يث تتحقق العدالة من سيتم تعيينه بحهو  ائق الجديد،ختيار وتعيين السفي اؤول و المسسيواجه القائد أ
و المسؤول أن يأخذ بعين االعتبار عوامل أخرى مساعدة في أ على القائد وفي هذه الحالة، (الخارجية والفردية

 لمبادئ السابقة بمثابة إرشادات هامة، إال أن ا...(البدنية األقدمية، معدل الراتب، الصحة)اتخاذ هذا القرار مثل 
 (5119، سبيترج، هاو ).سيتولى العمل بالخط الجديدمن  الختيار

ومهاراته ما يالحظ أن قيمة العدالة في مكان العمل يجب أن تراعي مع جميع العاملين كل حسب قدراته  
ستوى، حتى تصبح لى مت المسؤولين والمدراء على أعجهة، ومن جهة ثانية يجب أن تتجلى في ممارسا من

 .قيمة تنظيمية يعتد بها
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 :خالصة الفصل
بداية تأسيس  ذينطلق من نفي تجسيد العدالة التنظيمية، البد أ ضيفي األخير يمكن القول أن الم 

أن معها طيلة دورة حياتها االنتاجية أو الخدماتية، بمعنى أنه يجب على المؤسسين األوائل المؤسسة، وأن يستمر 
ورغبة في تحقيق العدالة التنظيمية كان  قيمة العدالة والمساواة لوضع اللبنات األولى لهذا التنظيم الجديد،يتبنوا 

التي تعكس آراء وأفكار العلماء والمؤلفين من المهتمين بموضوع العدالة في مكان  البد من سرد بعض العناوين
وأهميتها، وأبرز مالمحها في التنظير  التنظيمية التطور التاريخي لمفهوم العدالة إلىالعمل، أين تم التطرق 

هم المبادئ والعناصر التي تقوم عليها، مرورا بتحديد أهم أبعادها وأشكالها المتعارف عليها بين جمهور أو  اإلداري
ف عند و وقعدالة تنظيمية، وأخيرا الالعلماء في شأن المنظمة، وأهم الخطوات التي يجب تطبيقها لضمان 

 .قها والعالقة بين القادة وتحديات العدالة التنظيميةمجاالت تطبي
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 :تمهيد
والنفسية تشكل النماذج النظرية أهم القوالب الفكرية المساعدة في تفسير الظواهر االجتماعية  

الذي يدفع الباحثين إلى ضرورة التمسك بعرض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة، أوال ألنه أمر  األمر
هي المنظار الذي من  ضروري وخطوة هامة في الجانب النظري للدراسة، وثانيا لكون هذه النظريات

خالله يستطيع الباحث رؤية وتفسير واقعه بشكل أفضل، وعليه سيتم التطرق في هذا الفصل إلى أهم 
النظريات التي تناولت متغيري الدراسة، مع إيضاح العالقة بين المتغيرين بشكل يسمح بإيصال الفكرة 

 .المنطقية من وراء إجراء هذه الدراسة
 رة لالتجاهاتالنظريات المفس: أوال
يصر العديد من المؤلفين على تسطير عناوين متعددة للنظريات التي عالجت موضوع االتجاهات  

النفسية االجتماعية، فهناك من يطلق عليها نظريات تغيير االتجاه وهناك من يقول أنها نظريات مفسرة 
لقول أن عملية تغيير االتجاه لتكوين االتجاهات، من هنا كان البد من الفصل في هذه النقطة من خالل ا

، ومن ناحية أخرى مازالت هناك تجزئة (24: 4002، دمحمود السي) ما هي إال انطالقة لتكوين اتجاه جديد
فكرية غير موحدة الرؤية في النظر لموضوع االتجاهات، وعليه سيتم عرض مجموعة من النظريات التي 

 :سب فلسفتها، وهي على النحو التاليحاولت تفسير االتجاهات النفسية االجتماعية كل ح
 :النظرية الوظيفية لالتجاهات -1
أن األساس الدافعي لالتجاه هو بمثابة مفتاح لفهم تغيير  Stotlandو  Katsيرى كل من  

 .االتجاه، ومقاومتها للتغيير
لى بمعنى أن الفرد يندفع لتكوين اتجاه جديد من خالل وجود دافع يحثه على ذلك، وقد يندفع إ 

 .مقاومة هذا التغيير أو التأثير الجديد، والذي قد ال يلقى استحسان الفرد، أو أنه ال يحقق حاجاته
كما أن العوامل االتصالية والموقفية الموجهة نحو تغيير االتجاه لها تأثيرات مختلفة، متوقفة على  

 .األساس الدافعي لالتجاهات
وين أو تغيير اتجاهه، هو وجود الدافع باعتباره أي أن األساس األول الذي يحث الفرد على تك 

المتحكم في ذلك، ثم تأتي العوامل االتصالية من خالل تفاعالت الفرد مع محيطه وزمالئه وأبعاد الموقف 
 .المحيطة بموضوع االتجاه، فهي كلها ذات تأثير كبير قي عملية تغيير االتجاهات
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 متسقةفإنه يستمد اإلشباع عندما تكون هذه األخيرة فمن خالل تعبير الفرد عن ذاته باالتجاهات،  
، بهذا تتحدد وظيفة االتجاهات وهي التعبير عن (402: 4002، كمال)مع مفهومه عن ذاته وقيمه الشخصية 

 .ذات الفرد من خالل وجود دافع يحقق إشباعه، بما يعكس مفهومه عن ذاته وشخصيته
 :نظرية التحليل النفسي -2
ية من المفاهيم الفرويدية حول الشخصية اإلنسانية، في ظل الصراع القائم بين تنطلق هذه النظر  

 .األنا والهو واألنا األعلى
تؤكد هذه النظرية أن لالتجاه دور مهم في تكوين األنا، باعتباره الجزء المسؤول عن مدركات  

منذ الطفولة، متأثرة ( 22: 4002محمد أحمد، )الشخص للواقع من حوله، وينمو األنا مع التنشئة االجتماعية 
في ذلك بمحصلة االتجاهات التي يكونها الفرد نتيجة لخفض أو عدم خفض توتره، الناشئة عن الصراع 
بين الحاجة للذة من طرف الهو وبين األعراف والتقاليد والقيم االجتماعية، حينها يتكون اتجاه ايجابي نحو 

دم خفض التوتر، وحسب هذه النظرة يمكن أن تتغير األشياء التي خفضت التوتر والعكس في حالة ع
 .اتجاهات الفرد بدراسة ميكانيزمات الدفاع لديه، وذلك عن طريق إخضاع الفرد للتحليل النفسي

ويمكن القول عن هذا أن تغيير أو تكوين االتجاه لدى الفرد، وفق المضمون العام لهذه النظرية  
ات النفسية الثالث، يكون من خالل إتباع أسلوب الثواب والعقاب القائمة على الصراع الداخلي بين المركب

 .عقدة أذيبكما ترى هذه النظرية عندما يمارس األب العقاب على االبن في 
 :النظرية االجتماعية لالتجاهات -3
تركز هذه النظرية على دور األسرة وجماعة اللعب ووسائل اإلعالم في تكوين االتجاهات، من  

ه من مواقف اجتماعية وما ترويه من قصص وحكايات ورسائل إعالمية، ويعتبر تعليم خالل ما تقدم
االتجاهات عن طريق القدوة والمحاكاة والتقليد من أهم االستراتيجيات المستخدمة في تكوين وتغيير 

 (.220، 222: 4022طالح، ) .االتجاهات

إن تغيير االتجاه من : "حيث يقول kelmanلـــ  الثالث العوامل نظريةوهذا تماما ما نادت به  
الممكن حدوثه عن طريق التوحد أو التقمص، عندما يتبنى شخص معين السلوك الصادر من شخص 

 (.4002كمال، ) ".آخر أو جماعة ما، ألن هذا السلوك يرتبط بإشباع تحدي الذات

ة منهم لتكوين به في وسطه االجتماعي، واالستفاد محاكاة المحيطينبمعنى أن الفرد قادر على  
يمكن القول أن العوامل  وعليه ،ويقلدهيحاكيه  الذياتجاهات خاصة به، أو مشابهة للنموذج أو القدرة 
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الفرد في حذ ذاته، وجود تحدي أو حاجة لإلشباع، : الثالث المساعدة على تكوين أو تغيير االتجاه هي
 .توفر النموذج أو القدرة المناسبة

 :جاهاتتلال التفسير الدينامي  -4
أن االتجاه النفسي ما هو إال وسيط حركي يساعد على إتمام الرابطة أو  شفيلدكرنو  كرتشيرى  

 .التفاعل بين العمليات السيكولوجية األساسية، وبين الفعل أو األداء الذي يقوم به
وامل وبقية الع الدوافعو  اإلدراكلى تنظيم إومن وجهة النظر هذه، يمكن القول بأن االتجاه يهدف  

سلوك الفرد في موقف ما،  يحكملى نمط متكامل إالنفسية، تنظيما متكامال بحيث يؤدي هذا التنظيم 
لى أن االتجاه إويتناسب هذا النمط مع قدرة هذا التنظيم من حيث درجة التوافق واإلتقان، باإلضافة 

يساعد أيضا على  النفسي يعمل على تخفيف حدة التوتر، وخاصة في مواقف اإلحباط والفشل، بل قد
 .التكيف لمواقف التحدي والصراع

بمعنى أن االتجاهات النفسية هي حلقة الوصل، بين ما يدور داخل نفس اإلنسان أو ما تسمى  
 بالعمليات النفسية، وتصرفاته وأفعاله الديناميكية المالحظة غالبا، حيث يؤدى هذا الترابط إلى إنتاج سلوك

 .القضايا االجتماعية والنفسية المختلفة، يسمح بتكيف الفرد مع محيطهمتوازن ومتوافق مع المواقف و 
 :التفسير االدراكي لالتجاهات -5
في دراسته لعمق االتجاهات وشدتها أن اإلدراك عملية هادفة غرضية ترمي إلى  ليكانتر يقول  

اال مباشرا سواء تحقيق بعض أهداف الكائن الحي، بمعنى أن الفرد يدرك الحدث الذي يتصل بأهدافه اتص
كانت هذه األهداف حالية قائمة أو مستقبلية مازالت في مرحلة المعالجة الذهنية، وبذلك يدرك الفرد 
عناصر البيئة ومقوماتها في ضوء أهدافه،  أثناء هذا اإلدراك تتكون اتجاهات الفرد ثم تنمو وتتطور متأثرة 

دراكه بإدراكه  لألحداث، فهو الوحيد القادر على تحديد أهد افه الحالية والمستقبلية، من خالل تفهمه وا 
لعناصر البيئة وفق ما يهدف إلى تحقيقه، بمعنى أن الفرد قادر على تحليل كل ما يدور حوله في ضوء 

كما أن تطور اتجاهات الفرد مرتبط ، (462، 460: 2222البهى السيد، وعبد الرحمان، ) .ما يسعى إلى تحقيقه
بمعنى أن زيادة إدراك الفرد لبيئته يساعد في تطوير اتجاهاته نحو قضاياها، ، بشكل طردي مع إدراكه

ومثال ذلك أن الفرد العامل بعدما يدرك طريقة توزيع األجور يصبح قادرا على إتخاذ موقف نحو نظام 
 .األجور مثال
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 Behavioristالمنحى السلوكي  -6
-Clasical Condiاط االرتباطي يتحدث أصحاب وجهة النظر السلوكية المتعلقة باالشتر  

tioning (بافلوف ) ،ن الكائن الحي يميل إلى تعميم المثير وربط المثير أفي تعليم االتجاهات وتكوينها
الطبيعي بميزات أخرى قريبة منه أو شبيهة به وبالتالي فإن الكائن يستجيب بنفس األسلوب للمثيرات 

 (.142: 4022ملحم، ) .منهبه والقريبة  الشبيهة بالمثير الطبيعي األول، أو المرتبطة

االستجابة بنفس  سيدفعه إلىيعني أن الفرد الذي يستجيب بطريقة معينة نحو مثير محدد، هذا  
 .الطريقة إذا ما تكرر المنبه نفسه، أو منبه مشابه له أو قريب منه

 :(المعرفة المطردة)نظرية التنافر المعرفي  -7
كون أنه توجد مجموعتين من المعلومات، األولى تطرد بواسطة  يتلخص مضمون هذه النظرية في 

ومن المعروف أن المكون المعرفي "الثانية، بمعنى آخر أن هناك معلومات تحل محل المعلومات السابقة، 
هو أحد مكونات االتجاه، فعندما يحدث تعديل في هذا المكون المعرفي يبنى على ذلك تعديل في المكون 

، بمعنى أن اتجاهات األفراد تتأثر أوال بالمكون المعرفي الذي يكون في حالة "لسلوكي وهكذااالنفعالي، ثم ا
ديناميكية، فالمعلومات تتجدد من حين آلخر  وعلى إثرها يتم اكتساب معلومات جديدة تحل محل القديمة، 

 .وبهذه الطريقة يتم التعديل المطلوب في المكون المعرفي لالتجاه
لى أن اتجاه الفرد يتأثر بالمعلومات والمعارف التي تحقق له إشباع حاجاته وتجدر اإلشارة إ 

النفسية واالجتماعية، وهذه صفة من صفات المعلومات الطاردة، إذ عليها أن تتناسب مع حاجات األفراد 
 .ومعتقداتهم وقيمهم حتى تستطيع إحداث تأثير واضح في المكون المعرفي، ومن ثم في االتجاه ككل

 :رية القهر السلوكينظ -8
تقوم هذه النظرية على فكرة أساسية وهي أن اتجاه الفرد يمكن تغييره، انطالقا من سلوك الفرد  

بمعنى إحداث تغيير تقصري عليه، يصل فيما بعد إلى االتجاه ويغيره، فالمنطلق األساسي لهذه النظرية 
ث توازن وانسجام بين سلوكه المعدل واتجاهه هو أن يتم تغيير المكون السلوكي أوال، ثم يسعى الفرد إلحدا

في معسكرات  الالإنسانيةالقديم، وقد استخدمت هذه الطريقة خالل الحروب أين كانت نتاج الممارسات 
 (.224 -220: 4006جابر، ولوكيا، ).االعتقال ومعسكرات أسرى الحرب

ه أو ينفرد به، فهي تعتمد ما يالحظ حول هذه النظرية أنها ال تتيح فرصة للفرد حتى يتخذ قرار  
 . على أسلوب القهر واإلجبار، وهو أسلوب يتنافى والمبادئ اإلنسانية، فللفرد حرية اختيار اتجاهاته
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كما أن االتجاهات يجب أن تنبع من ذات الفرد، بمعنى أنها نظرة الفرد الشخصية لألشياء  
وال يجب أن تعكس إرادة أطراف بحيث تحدد تفضيالته من عدمها لموضوعات محددة، ... واألشخاص

ال أفرغت من محتواها ومضمونها في أن تكون صورة ع  .دافر كسة لشخصية األاأخرى، وا 
 نظريات العدالة التنظيمية: ثانيا

سعى المفكرون والباحثون في شأن العدالة التنظيمية بصفة عامة، إلى تقديم آرائهم وأفكارهم حول  
رس مختلف الفعاليات والممارسات التنظيمية الحاصلة فيها، وهو األمر كيفية النظر إلى التنظيمات، وتدا

فهم واقع العمليات  فيالذي ساعد على رصد مجموعة ال بأس بها من التحليالت النظرية المساعدة 
كيفية  يفسرالتنظيمية، واألمر ال يختلف مع موضوع العدالة التنظيمية، فقد وجد تراث نظري متميز، 

دالة في مكان العمل بشكل واقعي يحتمل جانبين، الجانب النفسي االجتماعي، والجانب التعاطي مع الع
 :االقتصادي وفيما يلي أبرز المحاوالت الفكرية للعديد من المفكرين والباحثين

  :نظرية بورتر ولولر -1
امتدادا واضحا لنظرية التوقع، حيث ( Porter and Lowler 2261) ولولر بورترتعد نظرية  
قيمة : تبرت هذه النظرية أن الجهد المبذول من طرف العاملين يرتكز على عاملين أساسين همااع

المكافآت، والطاقة المدركة؛ أي الطاقة أو القدرة التي يعتقد الفرد العامل أنه يستطيع تحقيقها وبلوغها من 
، واحتمال الحصول (مدركةالطاقة ال)جهة، وبإمكانية حصوله على المكافآت فعليا من جهة ثانية، وتتأثر 

على المكافآت باألداء المتحقق في الماضي من جهة أخرى؛ فلو علم الفرد أن بإمكانه إنجاز المهمة أو 
 .أنه أنجزها سابقا، فإنه قادر على توقع الجهد المطلوب، وتقدير احتمال الحصول على المكافآت

، يتحدد بمقدار (در على تحقيق األهدافالقا)وعليه فإن اإلدراك الفعلي المرتبط بإنجاز المهمة  
، ويرى كل من بورتر (مدى إدراك األهداف واألنشطة المطلوبة، والمكونات األخرى للمهمة)الجهد المبذول 

 باإلنجازالشعور : مثل( الضمنية)المكافآت المستمرة : ولولر أن األداء يحقق نوعين من المكافآت هما
المركز وظروف العمل، هذه المكافآت خاضعة لتوقعات الفرد : مثلوتحقيق الذات، والمكافآت الظاهرة 

مقابل  المبذولرضا عن الجهد )، التي تؤدي إلى الرضا العادلة المكافآتالعامل وحساباته حول معنى 
 .، كما يؤثر فيها صافي قيمة المكافآتالمدركة العادلة المكافآتويؤثر إنجاز األداء كذلك في ( المكافأة

، من أجل تقدير وتوقع حجم أو طاقة رد العامل قادر على إجراء حساباتلنظرية أن الفترى هذه ا 
نجاز ما هو مطلوب إعليها بعد نجاحه في  المهام، وقيمة المكافآت التي يحصل إلنجازالجهد المطلوب 

وفي منه، بعدها يقوم الفرد بتقدير مدى عدالة المكافآت التي حصل عليها بالنظر إلى ما سبق وقدمه، 
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هذه الحالة قد يشعر الفرد بالرضا إذا كان يحس بمعادلة المكافأة، أو بعد الرضا إذا ما ثبت لديه أن 
 (.412: 4002الشماع، خضير كاضم، ) .حقهالمكافأة غير عادلة في 

بمعنى أن دافع الفرد نحو سلوك معين يتحدد من خالل توقعه لنسبتين األولى خاصة بتوقعه  
مهمة معينة، أما بالنسبة الثانية فترتبط بإدراكه لمدة عدالة المخرجات أو  إلنجاز للمدخالت الضرورية

 .المكافآت التي سيحصل عليها بعد إنجازه للمهمة
 يوضح نموذج بورتر ولولر حول التوقع، الجهد والمكافأة العادلة وتأثيرها في الرضا (:44)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 (412: 4002الشماع، خضير، : )درالمص
  Distributive Justice Theory))نظريات العدالة التوزيعية  -2
اشتملت نظريات العدالة التوزيعية على نظريات محتوى رد الفعل، ونظريات محتوى رد الفعل  

 :المسبق كما يلي

 (Reactive – Proactive Dimension)الفعل المسبق –بعد رد الفعل  -أ
ر نظريات رد الفعل إلى محاوالت األفراد للهروب من ظروف عدم العدالة التنظيمية، وبعبارة وتشي 
دق تختبر هذه النظريات ردود أفعال األفراد لمدركات عدم العدالة التنظيمية، أما نظريات الفعل المسبق أ

د على تجنب ظروف فتركز على السلوك المصمم أو الموجه لتحقيق العدالة التنظيمية أو السلوك المساع
 .عدم العدالة التنظيمية في المستقبل

 ( Content- Process Dimension)العمليات  –بعد المحتوى   -ب
طور هذا البعد انطالقا من المنظور القانوني الذي يفرق بين القرارات واألحكام الصادرة، وبين 

نها إالنتائج ذاتها، وبعبارة أخرى ف طريقة صدور هذه، ولذا فإن نظريات المحتوى تركز على المخرجات أو
تهتم بالعدالة التوزيعية، أما نظريات العمليات فتهتم بكيفية تحديد المخرجات أو النتائج، بمعنى أنها تركز 

 القدرة على انجاز مهمة ما

 الجهد إنجاز األداء

الجهد المدرك  إدراك المهمة المطلوبة

 احتمال المكافأة

 قيمة المكافآت
 المكافآت العادلة المدركة

 المكافآت المستترة

المكافآت 

 الظاهرة

 الرضا
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على اإلجراءات المستخدمة في اتخاذ القرارات التنظيمية وطريقة تنفيذها؛ أي أنها تركز على العدالة 
 (.224 -222، 4002ابوندا، ) .اإلجرائية

ويمكن الحديث عن هاذين الصنفين من النظريات من خالل بعد العدالة التنظيمية التوزيعية  
 :واإلجرائية، وتتحدد أساسا في

 .نظرية العدالة -
 .نظرية التبادل االجتماعي -
 .نظرية حساسية العدالة -
 .نظرية الحرمان النسبي -

  نظرية العدالة((Equity Theory: 
نظرية التنافر أو االنسجام اإلدراكي أساسا لنظرية العدالة، حيث تؤكد هذه ( 2261) مزداأاستخدم  

النظرية أن الفرد يعاني من الالنسجام اإلدراكي، عندما تخرج األحداث عن نطاق توقعاته، وتمثل نظرية 
 :العدالة الجذور التاريخية للعدالة التنظيمية حيث ترتكز على الفرضين التاليين

فراد يكونون دائما في حالة مستمرة من المقارنات االجتماعية مع الجماعات المرجعية؛ أي أن أن األ -
الفرد يقيس بشكل دائم نسبة مخرجاته المدركة إلى مدخالته المدركة، مع مقارنة هذه النسبة بالنسبة 

ود النق: جميع االمتيازات مثل: المخرجات بأنها Adamsالخاصة بالشخص المرجعي، وقد عرف 
زيادة السلطة، تحسين المركز االجتماعي، المدح والتقدير، ومهام العمل، الشيقة أما المدخالت  ،والمكافآت

فهي الصفات والخصائص التي يمتلكها الفرد مثل العمر، الحالة االجتماعية، التعليم، الخبرة، المهارة، 
  (.4002ابوندا، ) .والدافعالجهد 

فرد ال يندفع نحو الحافز حاال، بل يقوم بتقييم مبلغ المكافأة فال البرنوطي نايف سعادوحسب  
، ومن ثم يحكم الفرد على مدى عدالة (باعتبار أن نظرية العدالة انحصرت في الجوانب المادية)وعدالته 

هذه المكافأة بمقارنة ما قدمه من جهد وما سيحصل عليه، وكذا بمقارنة ما قد تعطيه المنظمة لألفراد 
فس الجهد، وتقول البرنوطي أن هذه العملية هي عملية عقلية قائمة على أساس عقد مقارنات اآلخرين لن

 (162: 4002 ،البرنوطي) .اآلخرينبين الفرد واألفراد 

ساسا بواسطة مدركات عدم العدالة؛ بمعنى أن استجابات األفراد لظروف عدم العدالة أإن الفرد مدفوع  -
 :، حيث تخلق ظروف عدم العدالة نوعين من ردود الفعل، وهيأكثر فعالية منها لظروف العدالة
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 إذا أدرك الفرد أن مدخالته تفوق مخرجاته بدرجة كبيرة، أو أن نسبة مخرجاته تقل بكثير : الغضب
 .عن النسبة الخاصة بالشخص موضع المقارنة

 أو أن نسبة  وينشأ هذا الشعور بعد إدراك الفرد أن مخرجاته أكثر من مدخالته،: الشعور بالذنب
 .مخرجاته إلى مدخالته تفوق النسبة الخاصة بالشخص المرجعي

ما يمكن استنتاجه حول هذه النظرية أنها تقوم على فكرة مقارنة مدخالت الفرد إلى مخرجاته  
كخطوة أولى، ثم مقارنة مخرجاته مع مخرجات الفرد المرجعي إلى مدخالته، وفي ضوء هذه المقارنة 

 .بالعدالة أو عدم العدالة يتحدد شعور الفرد
 نظرية التبادل االجتماعي: 

 :ته القائمة على أساس افتراضين هماينظر Blau (2262 )بلو وضع  
إن األفراد في حالة تفاعل وتبادل اجتماعي مستمر، قائمة على أساس عالقات أخذ وعطاء متبادل،  -

التزامات يتم تقديمها للطرف اآلخر  بمعنى أن الطرف األول يحصل على فوائد من الطرف اآلخر، مقابل
وبناء على هذا يقارن كل مستفيد من عالقة التبادل مدخالته مع مخرجاته لتحديد مدى عدالة أو ال عدالة 

 .التبادل االجتماعي
عندما يدرك الفرد حالة عدم العدالة فإنه يندفع للقيام بعمل ما يساعده على إدراك العدالة في الموقف أو  -

أما إذا كان الفرد يشعر بالعدالة فهو هنا في وضع مستقر من زاوية التبادل االجتماعي، وليس  التبادل،
  (.4002أبو ندا، ) .بالرضا ألنه يشعرمدفوعا ألي عمل 

عالقات متبادلة مع أحد األطراف، فالفرد يسعى لتقديم  ما يالحظ هنا أن الفرد يحرص على إقامة 
 .في عالقة التبادل معه داخل طرفأو أي  الشركةمنافع تكسبه منافع أخرى من طرف 

  الحساسية للعدالة نظرية(Equity Sensitivity): 
 Huseman)قدمت هذه النظرية بعد االنتقادات التي وجهت إلى نظرية العدالة، حيث قام   

نفسية، بتطوير الهيكل الخاص بالحساسية للعدالة، وذلك لكي تأخذ في الحسبان الفروق الفردية ال( 1985
فاألفراد يسلكون طرقا متناسقة ولكنها مختلفة فيما بينهم في ردود أفعالهم بشأن العدالة أو عدمها وذلك 

، ويمكن إرجاع هذا إلى ما أسفرت عليه دراسة (202: 4001رفعت حواس، )نظرا الختالف تفضيالتهم، 
(Greenberg 1979 )األخالق أو القيم ببشدة  والتي أجراها على مجموعة من األفراد الذين يؤمنون

تي العدالة يالبروتستانتية حول مركبات العدالة التوزيعية، فتوصل إلى أن االفتراضات الخاصة بنظر 
والتبادل االجتماعي ال تنطبق على هؤالء األفراد، ألنهم لم يعتمدوا على عقد مقارنات اجتماعية 
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امات تفوق ما يحصلون عليه من فوائد في بالجماعات المرجعية، كما أنهم على استعداد لتقديم التز 
 (.22: 4022معمري، ) .عالقات التبادل االجتماعي

منظورا مغايرا للعدالة التوزيعية، ( Huseman 1987)وباالعتماد على نتائج هذه الدراسة قدم  
 :حيث يرى أنه يمكن تصنيف األفراد إلى ثالث فئات من زاوية الحساسية للعدالة هي

  للعدالة الشخص الحساس(Equity Sensitive Person ) 
فتراضات نظرية العدالة ونظرية التبادل االجتماعي، إلهو العامل الذي يخضع في تقييمه للعدالة  

حيث يسعى هذا العامل باستمرار لتحقيق العدالة في التبادل االجتماعي، أما إذا أدرك هذا الفرد حالة عدم 
 :العدالة فإنه يستجيب وفق ما يلي

 ادة مخرجاته أو تخفيض مدخالته في حالة الشعور بالغضبزي. 
 تخفيض مخرجاته أو زيادة مدخالته في حالة الشعور بالذنب. 
  الشخص الخيريBenevolent Person 

هو العامل الذي يشعر بالعدالة فقط، عندما تزيد مدخالته عن مخرجاته، عند المقارنة االجتماعية  
قبل نصيبه من العمل، ويسعى دائما لتقديم المزيد من االلتزامات للغير، بالجماعة المرجعية، لذا فإنه ي

بحيث تفوق ما يحصل عليه من فوائد في عالقات التبادل االجتماعي، ويمكن القول عن هذه الفئة أنها 
 .األكثر تضحية من غيرها في عالقات التبادل مع اآلخرين

  الشخص غير الخيريEntited Person 

حقق زيادة في مخرجاته عن يل الذي يدرك العدالة فقط عندما السابقة، وهو العامهو عكس الفئة  
هذه الفئة من العاملين دائما ما تسعى للحصول ماعية بالجماعة المرجعية، تمدخالته عند المقارنة االج

 .على المزيد من الفوائد من الغير، تفوق ما يقدمه لهم من التزامات في عالقات التبادل االجتماعي
  نظرية الحرمان النسبي(Relative Deprivation Theory) 

باعتبار أن النظريتين " أدامز"أن نظرية الحرمان تتشابه مع نظرية العدالة لـ " Martin"يقول  
تفترضان قيام الفرد بشكل مستمر، بمقارنة نسبة مخرجاته إلى مدخالته، مع النسبة الخاصة بالشخص 

وزيعية، حيث يواجه الفرد مشاعر الحرمان بعدما يدرك أن المقارنة االجتماعية المرجعي لتقييم العدالة الت
 .غير عادلة في حقه عند توزيع المكافآت

فقد أشارت دراسته إلى أن نظرية العدالة تمثل أحد محوري نظرية ( Crobsy 1984)أما   
 :الحرمان النسبي، حيث يميز بين نوعين أساسين للحرمان النسبي هما
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 ن الذاتي الفردي الحرماIndividual Egacentric Deprivation 
ويعتمد هذا النوع على المقارنات الفردية بين األفراد، وتعبر نظرية العدالة عن هذا النوع من  

، بمعنى أن هذا النوع من الحرمان، نسبي في ذات الفرد، وهو نتيجة (4022معمري، ). الحرمان النسبي
 .ألخير مع فرد آخر يعرف بالنموذج أو الشخص المرجعيللمقارنة التي يعقدها هذا ا

  الحرمان الجماعيCroup based Froternol Deprivation 
ويركز هذا "ويسود هذا النوع من الحرمان الجماعات كنتيجة للمقارنات التي تتم بين الجماعات،  

نسبة : ات توزيعية مثلالنوع على عدم التساوي الدائم بين الجماعات المختلفة باالعتماد على مؤشر 
المديرين إلى العاملين في كل جماعة، ونسبة الذكور إلى اإلناث في كل جماعة، ونصيب كل جماعة من 

 .م الفرد مدى شعوره بالعدالة أو عدمها في ظل الجماعة التي ينتمي إليهاي، وعليه يقي"الموارد المختلفة
شترك فيها مجموعة من األفراد، تميزهم ما يالحظ حول الحرمان الجماعي أنه تحكمه مؤشرات ي 

كجماعة واحدة عند مقارنتهم مع جماعة أخرى تختلف عنهم في هذه المؤشرات، ومن هنا تبدأ عملية 
نتج عنه حالة من الشعور بالحرمان أو عدم يالمقارنة من أجل إدراك العدالة بين الجماعتين، ما قد 

 .العدالة
 نظريات محتوى الفعل المسبق -ج
مل هذه النظريات على نظريتين أساسيتين، ترصدان إمكانية التنبؤ بكيفية توزيع المكافآت تشت 

 .والفوائد في الوظائف والمواقف المتعددة
  نظرية تقييم العدالة(Justice Judgmeny Theory) 

دالة في قرارات القادة "إلى أن مدركات التابعين للعدالة التوزيعية هي ( Leventhal 1976)يشير 
، بمعنى أن القادة قد يتعمدون وجود نقص في عدالة "لدرجة العدالة التوزيعية التي يجب إحداثها

التوزيعات، على أساس أن الضغط البسيط الناجم عن هذا النقص في مدركات العدالة التوزيعية قد يدفع 
 .التابعين لتقديم جهد أكبر

  :المخرجات وهي بعض المبادئ التي تحدد عدالة( Leventhal 1980)وحدد  
 وهي تتناسب مع مستويات اإلنتاجية العالية ومعدالت األداء : قاعدة اإلسهامات أو الجهد

 .المرتفعة
 وهي تعبر عن مساعي الحفاظ على االنسجام والتوافق بين أعضاء الجماعة :قاعدة الحاجات. 
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، يولد شعورا (المكافآت)تنطلق هذه النظرية من افتراض واحد قائم على أن نقص العدالة التوزيعية  
 (.4022معمري، ) .بضرورة رفع األداء وبذل مزيد من الجهد في العمل

  نظرية دافعية العدالةJustice Motive Theory 
الطرح السابق، حيث ( Lerner 1977)فقد رفض  Leventalجاءت هذه النظرية مخالفة لتصور  

فيل بخفض درجات الضغط التي يتعرض لها التابعون، رأى أن تعظيم مدركات التابعين للعدالة التوزيعية ك
 .ومن ثم دفعهم لتقديم المزيد من الجهد

نما تحكمه مجموعة من المتغيرات ( Lerner1977)ويضيف   أنه ال توجد طريقة مثلى للتوزيع، وا 
ثقافة المجتمع وحجم المخرجات أو المكافآت والهدف المراد تحقيقه من عملية : "الموقفية مثل

 (.4022معمري، )".زيعالتو 

 نظريات العدالة اإلجرائية -3
إلى نظريات عمليات رد الفعل، ونظريات عمليات الفعل المسبق  اإلجرائيةصنفت نظريات العدالة  

 :كما يلي
 :نظريات عمليات رد الفعل -أ

فعل األفراد  يم ردوديينظر إلى هذه النظرية باعتبارها النموذج األولي لنظريات عمليات رد الفعل، فهي تق
 القرار مدخالتنحو اإلجراءات المتبعة لحل المشاكل والصعوبات التنظيمية، وهي تتضمن نمطين من 

 : هما
 على تقديم آرائه حول بعض القضايا أو  قادر الفرد أنويشير هذا النمط إلى  :التحكم في العملية

القرارات الرسمية، بمعنى العمليات التي تتضمن عالج المشاكل، وتأتي هذه المرحلة قبل صدور 
 .أن يشارك الفرد في صياغة القرار

 ويشير هذا النمط من اإلجراءات إلى إمكانية اختيار الفرد للقرارات أو المشاركة  :التحكم في القرار
صدارها، أو من خالل التأثير في القرارات الصادرة عن الجهة الوصية  .في صناعتها وا 

ها تركز على استجابات األفراد، نحو مختلف اإلجراءات وما يالحظ حول هذه النظريات أن 
على المشاركة في صياغة  ين، قادرينهمين مفاعل موالتنظيمات الحاصلة داخل مكان العمل، باعتباره
 .فيها ونبالعدالة اإلجرائية داخل المنظمة التي يعمل مبعض القرارات الخاصة بالعمل، األمر الذي يشعره

 :ل المسبقنظريات عمليات الفع -ب
تؤكد هذه النظرية أن إجراءات توزيع المخرجات أو المكافآت تكون إيجابية إذا كانت ترقى إلى  
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مستوى تطلعاتهم أو تحقق أهدافهم، ومن بين هذه األهداف شعورهم بالعدالة واإلنصاف والمساواة في 
 .مكان العمل

ة التي قد تساعد في إحالل مكونات لإلجراءات التوزيعي( 02)وقد وضعت هذه النظريات سبع  
 :العدالة، وهي

 .االختيار الجيد لمراكز صناعة القرار -
 .تحديد هيكل عملية صناعة القرار -
 .تحديد القواعد األساسية الالزمة لتقييم وجهات نظر مستقبلي المخرجات أو المكافآت -
خرجات أو المكافآت والحاصلين تحديد أدوات وقائية لعرض ومراقبة سلوكات كل من القائمين بتوزيع الم -

 .عليها
 . التغذية الرجعية من خالل رصد أفعال العاملين، وصدى القرارات عليهم -
 .شعور العاملين بعدم الرضا عن التوزيعات ضوضع إجراءات مساعدة على خف -
واإلجراءات  تحديد اآلليات الالزمة الستبدال اإلجراءات الغير عادلة، بإجراءات تضمن عدالة التوزيعات -

 .التوزيعية معا
يستنتج من خالل ما تقدم أن نظريات عمليات الفعل المسبق، تعبر عن مدى عدالة اإلجراءات  

رائهم حول هذه المتبعة داخل المنظمة في تحديد عدالة التوزيعات، كما أن فتح المجال لألفراد لتقديم آ
 .اإلجراءات والتوزيعات يعد من صميم عدالة اإلجراءات في العمل

قواعد لتقييم عدالة اإلجراءات، حيث أن اإلجراء ( 06)كما طورت نظرية تفضيل التوزيع ستة  
الثبات، عدم التحيز، الدقة أو االنضباط، القابلية للتصحيح عند الخطأ، توضيح  :بــالعادل البد أن يتسم 

 .هتمامات جميع األطراف، التوافق مع المعايير الفردية والجماعية للقيم واألخالقا
 :أن عدالة التعامل تحتوي على مكونين هماChan (4000 )شان ويؤكد  

 وتشير إلى المعاملة العادلة واالحترام الذي يقدمه الرؤساء للمرؤوسين :الحساسية الشخصية. 
 وهي عبارة عن التفسيرات المنطقية التي تقدمها المنظمة  :التفسيرات أو المحاسبة االجتماعية

 .للعاملين، بشأن أي مخرجات وعوائد غير مناسبة يتم توزيعها
هذه األفكار على أساس أنها تساعد في تحديد عدالة اإلجراءات المتبعة مع  Chanوقد طرح  

 & Tyler ليند وتايلر د طورت العاملين في بعض القضايا التنظيمية مثل توزيع العوائد والمكافآت، وق
Lind (2224 )ثالثة نماذج لتفسير العدالة اإلجرائية ببعديها: 
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 .اإلجراءات الرسمية العادلة -
 (.4002ندا،  أبو) :عدالة التعامل، وفيما يلي شرحها -

  ويقترح هذا النموذج ما يلي (:منظور الوسائل أو األدوات)نموذج المصلحة الذاتية: 
ت تستخدم كأدوات لتحقيق التوزيعات العادلة، بمعنى أنها اآلليات التي تدعم وتشرع للعدالة إن اإلجراءا -

 .إلى البحث عن مدى عدالة هذه اإلجراءات يدفع األفرادالتوزيعية داخل المنظمة، وهو األمر الذي 
لتعظيم  عندما يعمل الفرد بمفرده فهو يبحث عن التحكم في القرار، فالفرد في هذه الحالة يسعى -

مصلحته الذاتية في شكل مخرجات أو مكافآت يحصل عليها، أما إذا سعى الفرد للتعاون مع اآلخرين فإن 
اهتمامه يتحول إلى التركيز على الحكم في العملية، بمعنى أن يهتم بإيجاد صدى رأيه كصدى آراء 

 .اآلخرين
ندما يهدف الفرد إلى العمل ما يالحظ هنا أن مصلحة الفرد تتحدد في أسلوبين؛ األول يكون ع 

الثاني يكون عندما يعمل  بلوحده من أجل تحقيق مكاسبه الخاصة من خالل التحكم في القرارات، واألسلو 
 .الفرد مع اآلخرين فإن اهتمامه يتحول إلى تكوين رأي واضح مشابه آلراء زمالئه في العمل

 نموذج القيم الجماعية: 
ير في مرحلة ما قبل صدور القرارات، ويؤكد أن التماثل مع ر هذا النموذج عن تأثير التعبسفي 

جراءاته يتحكمان في األداء، فإذا أحس أعضاء الجماعة بأن اإلجراءات عادلة، أي أنها تسمح  االجماعة وا 
لهم بتقديم آرائهم أو تمكنهم من المشاركة في مختلف عمليات الجماعة، فإنهم سيسعون لرفع مستوى 

 .ي الجماعةتمثيلهم وعضويتهم ف
ما يستنتج من خالل هذا النموذج أنه في حالة مشاركة األفراد في التعبير عن مختلف آرائهم حول  

نشاطات الجماعة، فإن هذه المشاركة تساعدهم على إدراك العدالة في اإلجراءات المطبقة داخل العمل، 
 .وهو األمر الذي سيدفعهم إلى تحسين وضعيتهم داخلها

 سلطة في الجماعاتنموذج عالقات ال: 
يرتكز هذا النموذج على ثالث مفاهيم أساسية، مرتبطة بعالقات السلطة مما يؤثر في مستوى  

 :شعور المرؤوسين وآرائهم بالعدالة اإلجرائية وهذه المفاهيم هي
وتتحقق هذه الثقة في حالة ما إذا كان القائد يتصرف بعدالة، باعتباره صاحب : الثقة في السلطة -

ة والنفوذ، فإذا كان يراعي احتياجات المرؤوسين وآرائهم، فإنه سرعان ما تصبح شخصيته تحوز السلط
 .على ثقة غالبية العاملين
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ويكون ذلك من خالل اتخاذ القائد لقرارات محايدة وموضوعية باالعتماد على الحقائق  :عدم التحيز -
 (.4002ندا،  أبو) .يز بين العاملين في المعاملةوالمعلومات الصحيحة، مع ضرورة االبتعاد عن التفرقة والتمي

نجازاته،  :المكانة والسمعة الحسنة للقائد - ويتحقق هذا المفهوم بالرجوع إلى التاريخ السابق للقائد وا 
نظر مرؤوسيه كلما تعامل معهم بطيب  مكانته فيوسلوكه داخل المنظمة، والذي من شأنه أن يرفع من 

 (.4002أبو ندا، ) .وقهمحقخاطر ولباقة مع احترام 

ما يمكن استنتاجه هو أن األفراد العاملين يدركون عدالة اإلجراءات، في ضوء توفر مجموعة من  
القيم أو المتغيرات المساعدة على تحقيق مستويات عالية من العدالة بصفة عامة، من هذه المتغيرات 

، وهذه األخيرة قادرة على تحقيق الشعور (اتالدقة، عدم التحيز، القابلية لتصحيح الخطأ، ثبات اإلجراء)
 .بعدالة التعامالت الرتباطها المباشر بعدالة اإلجراءات

 :النظريات التي تتضمن مختلف أنواع العدالة التنظيمية -4
 :ومن هذه النظريات 
 :(Folger 1987)النظرية التقليدية للمدركات  -أ
مرتبط بالمخرجات  األولي العوامل؛ العامل تنطلق هذه النظرية من تركيزها على نموذج ثنائ 

 Folgerالمستخدمة في توزيع المخرجات، وتقوم نظرية ( العمليات)يرتبط باإلجراءات  الثانيوالعامل 
على افتراض أنه من أجل الوصول إلى معايير لتقييم المخرجات واإلجراءات الفعلية، فإن الفرد يقوم 

 .لكل من المخرجات المرجعية واإلجراءات المرجعية( تفكير تخيلي)بإجراء محاكاة عقلية 
لإلشارة إلى األسباب التي تقدمها المنظمة للفرد فيما  التبريرمصطلح  Folgerوقد استخدم  

يخصص اللجوء إلى تطبيق بعض اإلجراءات للقيام بأفعال معينة، لذا فإن التبرير قد يكون قويا أو 
ى منطقيته وبناء على هذا تصنف هذه النظرية مدركات العدالة ضعيفا، مقنعا أو غير مقنع باإلعتماد عل

التنظيمية إلى ثالث درجات بحسب شدتها، حيث أنه كلما ارتفعت الدرجة زادت مدركات عدم العدالة 
 :التنظيمية، وذلك على النحو التالي

  (:درجة عدم الرضا المحدود)الدرجة األولى 
الخاصة )الفعلية عن المخرجات ( في وضع المقارنة)ية المرجعالمخرجات  تزيدويتحقق هذا عندما  

مع وجود تبرير قوي من جانب المنظمة عن اإلجراءات المطبقة داخل العمل والتي تمس ( بالفرد المقارن
 (.60،62: 4022شيخ، ) .الفرد
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  (:ستياءدرجة اإل)الدرجة الثانية 
جات الفعلية، مع وجود تبرير ويتحقق هذا الوضع عندما تزيد المخرجات المرجعية عن المخر  

 (.4022شيخ، ) .ضعيف من جانب المنظمة عن اإلجراءات المطبقة

  (:أقصى درجات االستياء)الدرجة الثالثة 
ويتحدد هذا الشعور في حالة زيادة المخرجات المرجعية عن المخرجات الفعلية، مع وجود تبرير  

مطبقة، وأيضا مع نقص احتمال الحصول ضعيف جدا وغير مقنع من طرف المنظمة عن اإلجراءات ال
 .على مقدار مساوي للمخرجات المرجعية المرغوب فيها مستقبال

يتضح من خالل ما سبق أن دور التبريرات المقدمة من طرف اإلدارة، حول لجوئها لتطبيق أو  
دد هذا في اتخاذ إجراء معين، قد يلقى استحسان الفرد كما قد يلقى استياء لدى الفرد وعدم رضاه ويتح

ضوء درجة أو شدة التبريرات التي يقدمها القادة حول أسباب اللجوء إلى إجراء معين أو قرار ما يخص 
الفرد أو عمله من قريب أو بعيد، وهذا على عالقة مباشرة بإدراك األفراد للعدالة التنظيمية في مكان 

 .العمل
 (:Folger 1993)نظرية المدركات المرجعية المعدلة  -ب
لتطورات الحاصلة في بعد العدالة التعاملية، حيث تشير هذه ا عن ءت هذه النظرية كرد فعلجا 

النظرية إلى أن عملية صناعة القرار تتضمن عناصر من عدالة اإلجراءات وعدالة التعامل، فعناصر 
أما عن عدالة  تحدث قبل وأثناء صناعة القرار،( التحكم في العملية، والتحكم في القرار)العدالة اإلجرائية 

فتحدث بعد صناعة القرار، وعليه يمكن القول أن عدالة ( الحساسية الشخصية والتفسيرات)التعامل 
 .التعامالت ما هي إال محصلة لعدالة اإلجراءات المطبقة داخل المنظمة

األمانة، الكياسة أو : أربعة مبادئ الزمة لتحقيق عدالة التعامل، وهي"وتقترح هذه النظرية  
، بمعنى أنه على المدراء تبني هذه الصفات عند التعامل مع "جاملة، احترام الحقوق، التغذية الرجعيةالم

 Folgerالمرؤوسين، واالهتمام بها على أساس أنها وسيلة مباشرة لتحقيق بعد العدالة التعاملية، ويشير 
ات غير العادلة والعمليات غير إلى أن شعور الفرد بعدم العدالة التنظيمية، ينتج عن التفاعل بين المخرج

أن هذه النظرية ما هي إال محاولة جادة للوصول إلى اإللتزام المتبادل بين  Folgerالعادلة، حيث يرى 
المنظمة لإللتزامات المادية والنفسية  فتنفيذفي مبادئ العدالة التنظيمية،  شرحالفرد والمنظمة، وهو ما قد 

 لفيالكم األداء الفعال يعدالة، أما عن التزام الفرد فيتحدد من خالل تقداتجاه الفرد كفيل بدفعه إلدراك ال
 :تحقيق أهداف المنظمة، وتشمل التزامات المنظمة ما يليب
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، وهو ما يعكس عدالة "معاملة الفرد بعدالة فيما يتعلق بتوزيع األجور والمزايا والمكافآت والموارد" -
 .التوزيعات

، وهو ما يعبر عن عدالة "يتعلق بتنفيذ اإلجراءات والسياسات المختلفة معاملة الفرد بعدالة فيما" -
 .اإلجراءات

وهذه االلتزامات هامة ألنها تحمل رسالة من  اإللتزامات الخلقية والمعنوية، وتعني معاملة الفرد باحترام" -
 (.4022شيخ، ) ".المنظمة إلى الفرد بشأن احترام آدميته

ب هذه اإلفتراضات النظرية في شأن العدالة التنظيمية، أن األفراد إن ما يمكن الوصول إليه حس 
كثيرا ما يعقدون مقارنات مستمرة بين ما يقدمونه في العمل وما يحصلون عليه من عوائد من جهة، ومن 
جهة ثانية بين ما يحصلون عليه مقابل ما يقدمونه وبين ما يحصل عليه زمالؤهم في العمل مقابل ما 

ها يتم مقارنة مدى عدالة اإلجراءات وصحتها وثباتها ودقتها عند تطبيقها على مختلف يقدمونه، بعد
العاملين بالمنظمة، وبهذا ينتقل الفرد إلى مقارنة أسلوب المعاملة الذي يحصل عليه من رؤسائه ومن 

 .المسؤولين اآلخرين داخل المنظمة، بالمقارنة مع المعاملة التي يحصل عليها األفراد اآلخرون
في العمل، والنظريات المفسرة  االجتماعية بعد التطرق ألبرز النظريات المفسرة لالتجاهات النفسية 

للعدالة التنظيمية، يمكن تحديد أكثر النظريات المناسبة لموضوع الدراسة الحالية، وذلك بالقول أن الطالب 
فسية، لكون هذه النظرية تقدم يميل إلى تبني نظرية التنافر المعرفي فيما يخص متغير االتجاهات الن

حقيقة منطقية مفادها أن المعلومات التي يكتسبها الفرد قادرة على طرد أو إزالة تأثير المعلومات القديمة، 
نحو مختلف القضايا وخاصة  هبمعنى أن الفرد قادر على مواكبة المستجدات، مما يسمح له بتنمية اتجاهات

ما توفرت المعلومات الكافية حول طرق وأساليب إجراء العمل، أو  موضوع المساواة في مكان العمل، فإذا
 .طرق الحصول على المخرجات والعوائد ستكون ذات تأثير في اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية

أما فيما يخص النظريات المفسرة للعدالة التنظيمية، فالطالب يميل إلى تبني نظريتين أساسيتين؛  
، ألن الواقع داخل المؤسسة وزيعيةة العدالة أو المساواة والتي تنطلق من بعد العدالة التاألولى هي نظري

دراك العاملين للعدالة في  الجزائرية اليوم يعكس أن العوائد المادية تلعب دورا كبيرا في مستوى شعور وا 
ي تحدد إطار شبه ، فه(Folger) مكان العمل، وأيضا يتبنى الطالب النظرية التقليدية للمدركات لــ 

متكامل لتبرير مدى شعور العاملين بالعدالة التنظيمية، وهذا يكون في ضوء المحاكاة العقلية التي يجريها 
العاملون للحكم على مدى توفر العدالة من عدمها، من خالل التبريرات التي تقدمها المنظمة للفرد فيما 
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عد هذه اإلجراءات يحدد الفرد مدى درجة رضاه يخص اللجوء إلى تفعيل بعض اإلجراءات دون غيرها، ب
 . أو عدم رضاه نحو هذه المخرجات بالمقارنة مع المخرجات المرجعية

 عالقة بعض االتجاهات النفسية االجتماعية بأبعاد العدالة التنظيمية :ثالثا
 ، أناالجتماعية أشارت معظم الدراسات والنظريات التي اهتمت بموضوع االتجاهات النفسية 

االتجاهات التي يكونها العاملون داخل المؤسسة لها عالقة بإدراكهم لمحتوى العمل والممارسات التنظيمية، 
تعزز بدورها من شعورهم بالعدالة التنظيمية، لدى سيتم إبراز العالقة التي تربط بين االتجاهات  قد التي

للعاملين  االجتماعية االتجاهات النفسية النفسية للعاملين والعدالة التنظيمية، من خالل إبراز بعض نماذج
االلتزام الوظيفي والتحيز، كلها ترتبط بدرجة إدراك العاملين للعدالة التنظيمية في  مثل الرضا عن العمل،

 .مكان العمل والمتمثلة أساسا في عدالة التوزيعات وعدالة اإلجراءات وعدالة التعامالت
 :الرضا والعدالة التوزيعية -1
ف عن عالقة الرضا عن العمل والعدالة التنظيمية بصفة عامة، خاضع لفكرة منطقية إن الكش 

مفادها أن الفرد العامل قادر على تكوين عدة اتجاهات نحو مختلف القضايا والممارسات التنظيمية، سواء 
الوسائل ما تعلق منها بنظام األجور والمكافآت أو طرق وأساليب الترقية والتدريب، أو ما تعلق بتوزيع 

ال كان هناك حالة  واألدوات والمسؤوليات، أين يجب أن تراعى مبادئ المساواة واإلنصاف مع العاملين وا 
من عدم الرضا عن العمل، ويمكن االستدالل على العالقة بين الرضا والعدالة من خالل اتجاهين رئيسيين 

 : هما
رد العامل بعد التحاقه بالمؤسسة والعمل فيها، يشير إلى االتجاه الخاص الذي يكونه الف: االتجاه األول -

فالفرد قادر على تكوين اتجاهات متعددة نحو مختلف األنظمة المراد بها توزيع العوائد والمكافآت كاألجور 
والرواتب، وفرص الترقية والتدريب وتوزيع الوسائل واألدوات، أو ما تعلق بتوزيع المهام والمسؤوليات على 

د ارتباط واضح بين التعويضات وحاجات األفراد، كون هذه األخيرة تعتبر مدخال إلشباع العاملين، فقد وج
، وتعتبر أنظمة األجور من أهم األنظمة وأكثرها تأثيرا في استقرار العاملين (4004بلوط، )بعض الحاجات 

اع المادي واندماجهم في عملهم، وتحقيق الرضا الوظيفي لديهم، كما تلعب دورا هاما في تحقيق اإلشب
، هذا األخير الذي يعبر عن تكوين الفرد التجاه إيجابي قوي يحدد مستوى (4022خضير، والخرشة، )والنفسي

شعوره بالرضا عن أنظمة األجور والرواتب وغيرها من التوزيعات التي يمكن أن تكون عادلة في حق 
( الرضا عن أنظمة األجور والرواتبحالة )العامل، فال يمكن القول أن الفرد العامل لديه اتجاه إيجابي 



 .والعدالة التنظيمية االتجاهات النفسية االجتماعية                                   :                     لرابعالفصل ا

166 
 

يتحيز في توزيع المكافآت والعوائد على العاملين، بمعنى أن  نظام نحو نظام أجور يتسم بالالعدالة أو أنه
 .الفرد يكون راض عن التوزيعات التي تقدمها المنظمة فيما يتعلق بإدراكه لعدالة هذه التوزيعات

إلرشادات المهمة في تحسين مستوى الرضا عن العمل أنه من بين ا "بارون و جرينبرج"ويضيف  
هي العدالة في األجور والمكافآت، حيث أن اعتقاد غالبية العاملين أنهم يحصلون على أجور ومكافآت 
غير عادلة، يخلق لديهم إحساس بعدم الرضا إذ يجب أن تعمل الشركات على بناء نظام األجور والمزايا 

 (.4002جرينبرج، وبارون، ). لعملا مكان في ةلااد العاملون بالعداإلضافية حتى يشعر معه األفر 

ويستدل عليه من خالل تأكيدات الباحثين أن العدالة التنظيمية بصفة عامة، تمثل أحد : االتجاه الثاني
األسباب الرئيسية المؤثرة في تشكيل اتجاهات العاملين نحو العمل السيما الرضا الوظيفي، كما أن العالقة 

العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي يمكن أن يستدل عليها من بعض النظريات على غرار نظرية  بين
، فقد أكدت النظريتان على دور العدالة التوزيعية في 2261"بورترولولر"ونموذج  2261" ألدامز" العدالة 
ون على شكل العاملين بالعدالة واإلنصاف بخصوص ما يحصلون عليه من مخرجات والتي قد تك إحساس

بمعنى أن الشعور بالرضا عن العمل هو من ( 4022شيخ، ).أجور وترقية وحوافز مقابل جهودهم في العمل
صميم إدراك العاملين للعدالة التوزيعية خاصة، فالفرد يكون اتجاهات ايجابية نحو نظام األجور والمكافآت 

اتجاهات العاملين تعد المنطلق األول لتقصي ، هذا ويمكن القول أن بعد تحقيق إشباعاته المادية والنفسية
  .ومعرفة مدى شعور العاملين داخل العمل بالعدالة التنظيمية

 االلتزام التنظيمي والعدالة في مكان العمل -2
يعد االلتزام التنظيمي من أهم االتجاهات النفسية االيجابية، التي تسعى العديد من المؤسسات إلى  

غير أن الوصول إلى مستويات مرتفعة من االلتزام يتطلب توفر مجموعة من  تكوينها والحفاظ عليها،
المبادئ والممارسات العادلة، فالفرد الذي يدرك العدالة والمساواة داخل المؤسسة قادر على تكوين موقف 

 .إيجابي نحو وظيفته أو المؤسسة التي ينشط داخلها
الذي " بالو بيتر"كيده من خالل ما ذهب إليه وهذا ما عملت  نظرية التبادل االجتماعي على تأ  

يرى أن دافع سلوك العاملين الرئيسي في تفاعلهم وعالقاتهم مع بعضهم البعض، يتحدد أساسا في التبادل 
المعنوي أو المادي الذي يشير إلى أن األفراد في تفاعل مستمر، أين يقومون بسلسلة من التبادالت التي 

التبادل يعتمد على رد فعل مكافئ "أن " بالو"ة مطالبهم المختلفة ويضيف تسمح بتحقيق غاياتهم وتلبي
يصدر من اآلخر بسبب التجاذب الذي يحصل بينهما، هذا التجاذب له عدة أسباب تدفعهم لتأسيس رباط 

ن العالقة هنا هي إ (.12: 4002معن خليل، ) ،"اجتماعي تعززه المكافأة التي حصال عليها فتخدم مصالحهما
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ة أخذ وعطاء بين العامل والمنظمة، هذه األخيرة تقدم للفرد مكافآت وعوائد تنتظر منه التزامه بالعمل، عالق
والفرد يقدم جهود في شكل مدخالت وينتظر التزام المنظمة بتقديم مقابل مادي أو معنوي يتجسد في شكل 

 .مخرجات معينة
ن غير متكافئة بالضرورة، ما قد يخلق أيضا أن المكافآت التي يحصل عليها الطرفا" بالو"ويقول  

التزام متقطع أو مرتخي، وعلى الفرد أو الطرف الحاصل على المكافأة من جراء تعامله أن يتجه نحو 
االلتزام بقيمة المكافأة، إذ يتعين عليه ردها في مناسبات أخرى حتى يضمن استمرار العالقات التبادلية، 

المكافأة يكون اختياريا وليس إلزاميا، لكن الدخول في عالقة  ألن السلوك التبادلي قبل الحصول على
معن خليل، ).يتوجب على الفرد إرجاعه التزامتبادلية من أجل الحصول على منافع، سرعان ما يتطور إلى 

، بمعنى أن الفرد له حرية التعاقد مع أي مؤسسة، لكن بمجرد الدخول في عالقة عمل يستوجب (4002
، هذه مساوية له جهوده حتى ينتج عنه التزام من طرف المنظمة بتقديم عوائد ومكافآت على الفرد أن يقدم

المكافآة تستلزم على الفرد تقديم التزامه للمنظمة والوظيفة التي يشغلها، إن الرؤية المطروحة في هذه 
لعالقات العالقة هي أن االلتزام التنظيمي سواء كان من طرف المنظمة أو من طرف الفرد، هو نتاج ا

المتعلقة أساسا بحصول كل طرف على ما يظن أنه عادل ويتناسب مع  التبادلية العادلة بين الفرد والتنظيم
 .إلتزامه

 "الزغبي"كما تجدر اإلشارة إلى أن االلتزام والعدالة التنظيمية على صلة قوية من خالل دراسة  
توى التزامهم بقيم الثقافة وقيم العدالة الذي توصل إلى وجود عالقة بين مستوى التزام العاملين ومس

، ويمثل االلتزام اتجاها وعنصرا هاما بين المنظمة واألفراد العاملين، السيما (6: 4024العبيدي، .)التنظيمية
في األزمات التي قد تتعرض لها المنظمة، والتي تؤثر في قدرتها على تقديم حوافز لدفع هؤالء األفراد 

 .توى من االنجازللعمل، وتحقيق أعلى مس
أن االلتزام كعملية متبادلة بين المنظمة والعاملين فيها، " وزمالؤه ستيفنز"وفي هذا الشأن يقول   

يزداد بزيادة ما يحصل عليه الفرد من حوافز وعطايا مجزية، أما االتجاه النفسي في النظر إلى االلتزام 
منظمة، بمعنى أن الفرد قد يمنح أكثر مما يحصل التنظيمي يتحدد في أنه نشاط زائد وتوجه إيجابي نحو ال

من االلتزامات  المزيدعليه من مخرجات وهذا ما أكدته نظرية الحساسية للعدالة، فالفرد يسعى لتقديم 
 (.4002أبو ندا، ).للغير

باإلضافة إلى ما سبق يمكن القول أن الشعور بااللتزام من طرف العاملين يمكن أن يتحدد في  
عدالة الفردية التي تعترف بمجهودات األفراد، والعدالة الداخلية التي تعمل على ترسيخ قيم ضوء توفر ال
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المساواة والعدالة بين جميع العاملين في المنظمة، وأخيرا يمكن ضمان مستوى عال من االلتزام التنظيمي 
على الموارد البشرية من خالل؛ اإليمان بضرورة توفر العدالة الخارجية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة 

 .ذات الكفاءات والمهارات العالية
 التحيز والعدالة اإلجرائية والتعاملية -3
االتجاه السلبي نحو بعض العاملين، والذي يعكس التمييز والتفرقة  في مكان العمل يقصد بالتحيز 

نما على أسس شخصية أو نوعية أو عرقية، األ مر الذي من بين العاملين على أسس غير موضوعية، وا 
شأنه أن يخلق حاالت استياء وامتعاض لدى العاملين كرد فعل على الممارسة الالعادلة، ويمكن القول 

فال يمكن  والعقل، تخضع للمنطق (اإلجرائية و التعاملية)أبعاد العدالة التنظيمية ز و يتححول العالقة بين ال
عن هذه  "حسن"ال يمكن أن يجتمعا، ويعبر أن يوجد التحيز والعدالة معا فهما على طرفين متناقضين 

الرؤية من خالل ما ذهب إليه، حيث رأى أن على المنظمة أن تركز اهتمامها على توفير فرص مهنية 
مستقبلية عادلة ومتكافئة لجميع العاملين دون استثناء، وذلك من خالل تنمية أساليب عادلة للتقييم، بمعنى 

أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة، المهارة، القدرة واالستعداد، وليس على  أن األفراد المرشحين للترقية يجب
أساس معايير غير موضوعية ناشئة عن الميل نحو فئات معينة دون أخرى، قد تتجسد في التحيز للعمر 

 (.126: 4001راوية، )... .والجنس أو الخصائص الجسمانية أو الحالة االجتماعية

العدالة اإلجرائية، القائمة أساسا على الموضوعية  ل دون تحقيقإن التحيز في مكان العمل يحو  
التي تخص العمل أو العامل، والتي تتضمن طريقة تحديد  وعدم التحيز عند تحديد اإلجراءات والقرارات

األجور والرواتب، أو تحديد فرص وشروط الترقية والتدريب، وأساليب تقييم أداء العاملين أو اتخاذ قرارات 
أو الطرد وغيرها، ويتجلى بعد العدالة اإلجرائية من خالل خضوع جميع الجامعين لنفس القواعد  التأديب

والقوانين، بمعنى أن تكون هذه القوانين ثابتة وواضحة عند تطبيقها على األفراد باختالفهم، وخاصة فيما 
 .يخص الممارسات التنظيمية المتعارف عليها داخل المؤسسات الصناعية واإلنتاجية

أما التحيز في عالقته مع بعد العدالة التعاملية، يعد تحصيل حاصل للتحيز في تطبيق  
الممارسات التنظيمية، فاإلدارة التي تسعى لتكريس تفرقة بين العاملين في معايير التقييم أو الترقية مثال 

تغيب المعاملة على أسس غير موضوعية، هي بهذا تدعم فكرة االقتصاء العمدي لألقليات ما يعجل في 
العادلة مع الواقعين تحت فعل التمييز، األمر الذي يحد من قدراتهم على األداء ويفرض عليهم ضغوطات 
نفسية، قد تدفع بهم إلى عدم الشعور بالرضا وااللتزام، ومن تم التفكير في مغادرة المؤسسة نحو مؤسسة 

العدالة التعاملية من خالل السماح لألفراد  أخرى تعرف على أنها عادلة مع عمالها، كما يمكن تحديد بعد
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بالمشاركة في اتخاذ القرارات والسماح لهم بمناقشتها والتأثير فيها، وهو ما سيترك نظرة ايجابية نحو 
 (.12: 2212بوحوش، ).الشعور بعدالة التعامالت

بحت أن هناك انتشارا لالتجاهات المرتبطة بالجنس والنوع حتى أص ACKER 1992 أكرويرى  
، وهذا معناه أن إعطاء المسؤوليات في العمل فيما يتعلق بالتقدم "نوعي"أماكن العمل مصنفة على أساس 

الوظيفي، الموارد، الرواتب، السلطة وسلوكات العمل المناسبة يتأثر بالحاصل بين الرجل والمرأة على 
ية وعادلة فيما يتعلق بالجدارة      الرغم من كون العديد من المدراء يفضلون االعتقاد بأن المنظمات موضوع

ومحايدة فيما يتعلق بالنوع، إال أن الدراسات توصلت عكس ذلك من خالل اإلشارة إلى أن معظم أماكن 
ونظرا لتفاوت ، (4002جرينبرج، بارون، )، (الذي يفترض أن ال عالقة له بالوظيفة)العمل تستخدم النوع 

تي أكدت على وجود معاملة متحيزة طرح تساؤل في غاية األهمية المعاملة وبحسب نتائج هذه الدراسات ال
عدة إجابات  فيما بعد لماذا يصل عدد قليل من النساء إلى القمة؟ لتقدم: خالل ثالثين سنة الماضية وهو

وتفسيرات حول هذا التساؤل، إال أنها فشلت في إقناع النخبة العلمية، وقد توصلت مجموعة من الدراسات 
دى من السلوك المقبول أضيق بالنسبة للنساء بالمقارنة مع القادة من الذكور، بمعنى أن القادة إلى وجود م

من الذكور يتم تقييمهم بصورة ايجابية، حين يتصرفون إما بصورة متعاونة أو استبدادية عكس القادة من 
أن الذكور يميلون إلى النساء، ال يتم تقييمهمن بصورة ايجابية إال حينما يتصرفن بصورة متعاونة، كما 

لى تقييم النساء على نحو أكثر   (.4006، هاوس، بيترج) .سلبيةتقييم الذكور على نحو أكثر ايجابية، وا 

في األخير يتحدد تأثير التحيز في مستوى إدراك العدالة اإلجرائية والتعاملية داخل المنظمة، فالفرد   
سيسعى للقيام بمقارنة مع اآلخرين حتى يدرك  الذي يتعرض للتحيز من طرف رئيسه في العمل، حتما

مدى هذا التحيز، ما قد يدفعه لتبني سلوكات عدائية نحو المنظمة أو الرئيس كنتيجة لعدم إدراكه للعدالة 
التنظيمية، ما يسمح له بتكوين اتجاهات سلبية نحو المنظمة والعمل، كانخفاض الرضا الوظيفي وااللتزام 

ذي تسعى الدراسة الحالية الكشف عنه، بمعنى معرفة اتجاهات العاملين نحو التنظيمي، وهو األمر ال
العدالة التنظيمية يختصر الكثير حول طبيعة العالقة بين العمال واإلدارة، ودرجة الثقة بينهم وااللتزام، وهو 

 .ما يعطي حقيقة واضحة عن مدى واقعية العدالة التنظيمية في المؤسسة
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 خالصة الفصل
القول أن االتجاهات النفسية االجتماعية هي محددات للسلوك اإلنساني غالبا، وأن النظريات  يمكن 

المفسرة لتكوين االتجاهات ترى ضرورة توفر المعلومات والمعارف حتى يكون هناك اتجاه خاص أو عام 
نما يتعداه إل ى مسار تغييره بالنسبة للفرد كما للجماعة، وال يتوقف األمر عند اكتساب االتجاه فقط وا 

وتطويره، بما يتناسب وشخصية الفرد وظروف البيئة االجتماعية التي ينشط ضمنها، أما عن النظريات 
المفسرة إلدراك العدالة التنظيمية فقد تعددت بحسب البعد الذي تندرج ضمنه، فنظريات العدالة التوزيعية 

ما بالنسبة لعدالة اإلجراءات فقد عمدت ركزت على ضرورة تناسب العوائد المادية مع مدخالت الفرد، أ
لتوضيح مدى شعور األفراد بالعدالة التنظيمية من خالل عدالة اإلجراءات والقرارات المطبقة على األفراد 

التوزيعية، )العاملين، غير أن هناك من العلماء من قدم مدخل توافقي يجمع أبعاد العدالة التنظيمية 
أن الفرد يعقد مقارنات يستطيع من خاللها تحديد أو تبرير مدى عدالة  ليقولوا( اإلجرائية، التعاملية

 .المخرجات المرجعية، في ضوء اإلجراءات المرجعية
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 :تمهيد
يتم بمجموعة من المراحل والخطوات العلمية باعتماد ية لمإن المضي في إنجاز بحث أو دراسة ع

بأهم هذا الفصل والدارسين، لذلك سيتم التعرف في مجموعة من الوسائل واألدوات المتعارف عليها بين الباحثين 
وفرضيات الدراسة مرورا بتحديد المنهج  ، انطالقا من تحديد مجال الدراسةإلنجاز بحث علمي المراحل واألدوات

، وأخيرا عينة الدراسة وخصائصها (المالحظة، االستبيان، الوثائق والسجالت)العلمي وأدوات جمع البيانات 
 .أساليب التحليل اإلحصائي المطبقة ضمن الدراسةالسوسيولوجية باإلضافة إلى 

 :تحديد مجاالت الدراسة :أوال
الدراسة من الخطوات الهامة في إجراء البحث العلمي، فالباحث مجاالت  إن العمل على ضبط وتحديد

لتفسير واقع معين داخل المؤسسة  بهذا يعكس رغبته الشديدة والجدية في تحري صحة الفرضيات التي تبناها
تي التي مرت بها الدراسة الحالية، والمحل الدراسة، وسيختص هذا الجزء من البحث لإلشارة إلى أهم المحطات 

معلومات  أيضاستضمن اإلجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة، األشخاص، واألدوات، ويضم هذا الجزء 
التي تجمع بين من مدى واقعية وصحة الفرضيات من جهة، ومنطقية العالقة  تحققالكافية لمساعدة الباحث في 

 (.44: 7002أبو زينة وآخرون، ). من جهة أخرى متغيرات الدراسة
 :الجغرافي مجالال-1

الشركة في ويشير المجال الجغرافي إلى الموقع الذي تتربع عليه المؤسسة محل الدراسة، والتي تمثلت 
هكتار،  72، تبلغ مساحتها حوالي ، الواقعة بمنطقة أوالد صالح ببلدية الطاهير، والية جيجلاإلفريقية للزجاج

 6كلم، وتبعد  7,2، وغرب بلدية الطاهير بمسافة كلم 72وتقع شمال شرق مدينة جيجل حيث تبعد عنها بمسافة 
 .اقتصادية ذات أسهم، وهي شركة عمومية عن مطار فرحات عباس كلم

 :نشأة وتطور الشركة-أ
، برأس مال قدر بــ 7992بصفتها الحالية وتسميتها المعروفة سنة الشركة اإلفريقية للزجاج نشأت 

 .دج 2.000.000.00
أن يتم إعطائها التسمية  ثم مركب الزجاج، قبلللزجاج امتداد لوحدة الزجاج المسطح  وتعد الشركة اإلفريقية

، لتصبح منذ ذلك التاريخ فرع من فروع 7996الوطنية عام  *ة، وذلك في إطار إعادة هيكلة المؤسساتالحالي
 (.GROUPE – ENAVA)الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة مجمع المؤسسة 

   :تطور الشركة اإلفريقية للزجاج فيما يلي يمكن تلخيص أهم مراحل
                                                           

*
الصادر  740-00إعادة هيكلة المؤسسات هي مرحلة من تاريخ المؤسسة العمومية الجزائرية متضمنة في المخطط الخماسي بموجب مرسوم   

 .والمتعلق بإعادة هيكلة الشركات الوطنية 04/70/7900في 
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  1891-1891مرحلة النشأة: 
وبناء على في عقد السبعينات ( PELKINGTON)مختص في إطار دراسة قام بها مكتب إنجليزي 

والشركة الفرنسية ( SNIC)استنتاجه، تم إبرام عقد إنجاز بين الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية 
(TECHNIP ) س من زجاج البناء /ط 70.000إلنجاز وحدة الزجاج األمني بطاقة ، وذلك 7907سنة

عمليا في اإلنتاج في  ، وقد عرف بعض التأخر ألسباب تقنية ومالية، وانطلق7906-7907المسطح بين سنتي 
 :وخالل مدة اإلنجاز تواكبت ثالث مؤسسات وطنية على متابعة أشغال اإلنجاز وهي، 7902أوت  07

 .متابعة اإلنجاز 7904-7907في الفترة الممتدة بين : SNICشركة  -
  .شغالمتابعة األ 7904-7907في الفترة الممتدة بين : EDICشركة  -
 .االستغاللمتابعة  7904-7907في الفترة الممتدة بين  ENAVAشركة  -
  1881-1891مرحلة التوسع : 

تم تسطير برنامج توسيع الوحدة أنذاك  اسة التنمية والتطويربعد انطالق وحدة الزجاج في النشاط ووفقا لسي
، تشمل إنجاز مشاريع أخرى لصناعة أنواع متعددة من الزجاج بمختلف استعماالته وأنواعهوحدات جديدة إلى 

 :وتمثلت هذه المشاريع في
 وتختص هذه الوحدة في إنجاز زجاج السيارات األمامي، جانبي وخلفي،  :إنجاز وحدة جديدة للزجاج األمني

وانطلقت هذه الوحدة الجديدة ـــــ Blineـــــ زجاج مصقع ـــــTrempeـــــ زجاج مقاوم ـــــFeuilleteـــــ مصففوزجاج 
، وكانت الطاقة النظرية TAMAGLASS، وأنجزت من طرف شركة فلندية تدعى 7997في اإلنتاج سنة 

سنويا، أما الزجاج وحدة  700.000جانبي تقدر بـ إلنتاج الخاصة بإنتاج زجاج السيارات األمامي، خلفي و ل
 .س/م 00.000بـ المصفف فبطاقة إنتاج قدرت 

 بسبب خاصيته وهو الزجاج المخصص للحماية األمنية، وهذا النوع يعرف استعماال واسعا  :الزجاج األمني
 :األمنية، فهو يستعمل في مجاالت الصناعة، البناء، واألمن مثل

 .احنات، آالت األشغال العموميةالزجاج األمني الخاص بالسيارات، الش -
ـــــــ الخاص بحماية األفراد والممتلكات في البنوك، الوكاالت FEUILLETEالزجاج األمني المصفف ـــــ -

 .إلخ... التأمينية، المتاحف، السجون
ـــــ ويستعمل في قطاع البناء، الصناعات TREMPEالزجاج األمني المقاوم للحرارة والصدمات ـــــ -

  .إلخ ...نزليةمالكهرو 
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 هم زبائن الشركةأ: 
 زجاج السيارات:    
 .SNVIشركة صناعة السيارات والشاحنات برويبة  -
 .ENMTPشركة عتاد األشغال العمومية بقسنطينة  -
 .وتجار الجملة الخواصالوكالء المعتمدون  -
  الزجاج المصففFEUILLETE  والزجاج المقاومTREMPE: 
 .تيزي وزو ENIEالجزائر،  EPLAالجزائر،  ACUORى، سيدي موس ECM: شركات البناء مثل -
 إنجاز وحدة جديدة للزجاج السائل: 

البلجيكية، وتضم هذه المرحلة  BASSE SAMBREأوكلت مهمة إنجاز هذه الوحدة الجديدة إلى شركة 
في  7944إنتاج الزجاج المطبوع سنة ر الزجاجي واألكواب، وانطلق خط و جالمطبوع، األأ  إلنتاج طثالث خطو 

، 7996سنة ليتوقف بعد هذا التاريخ عن اإلنتاج  7944ر الزجاجي في نهاية سنة و جاألأ حين انطلق مشروع 
أما الخط الثالث ألسباب تجارية بحثة مرتبطة بعدم استيعاب السوق للكمية المعروضة وتكلفة اإلنتاج المرتفعة، 

ع ولمواجهة إشكالية استغالل هذان الخطان لجأت المشرو  األسباب رغم توفر التجهيزات واكتماللنفس فلم ينطلق 
التي تستعمل عادة كمادة أولية " سيليكات الصودا"ه الخطوط إلنتاج مادة ذالخاصة بهالشركة إلى تحويل األفران 

 .détergentsلصناعة المنظفات 
 أهم الزبائن: 
 .لصناعة المنظفات ENADشركة  -
 .HENKELشركة  -
 .VORو GSPINالنسر : شركة خاصة مثل -

 77000، وسيليكات الصودا بـ سنويا/طن 72000وقد قدرت الطاقة النظرية إلنتاج الزجاج المطبوع بـ 
 .سنويا/طن
 وحدة إنتاج ومعالجة المواد األولية: 

إلخ، ... يمرمل السيليس، اندولو : إضافة إلى الورشة تم إنجاز وحدة جديدة لمعالجة المواد األولية مثل
يمثل أهم ورشة مدعمة للمادة األولية لوحدة الزجاج السائل، أنجزت هذه الوحدة المذكورة ونشاط الوحدة المذكورة 

 .7994، وانطلقت سنة BASSAMBRطرف شركة أيضا من 
، معالجة Dolomie، معالجة الدلومي س/طن 00.000وقدرت طاقة اإلنتاج النظرية لرمل سيليس بـ 

، إضافة إلى هذه المشاريع التي أنجزت وانطلقت في Calcaire، معالجة الكالكير FELDSPATHالفلدسباث 
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كما هو مبين، هنالك مشاريع أخرى تغيرت وتوقفت ألسباب مالية مرتبطة بالظروف االقتصادية العامة اإلنتاج 
، كما توقفت هذه 7994تمويل إنجازها مصدره خزينة الدولة فإن عملية التمويل توقفت مع مطلع سنة  باعتبار

 : هي هاالمشاريع بدور 
 مشروع تجديد فرن الزجاج المسطح: 

سنوات فإن فرن الزجاج  09-سنوات  02كون أفران الزجاج تشتغل بدورات حياة محددة عادة بين 
سنوات تقريبا من النشاط، ونظرا لعدم توفر غالف مالي  02بعد  7994المسطح توقف عن اإلنتاج في فيفري 

لية تجديده مفي مجال صناعة الزجاج تم التخلي نهائيا عن علحاصل لتجديده حينها ونظرا للتطور التكنولوجي ا
 .ـــــ األكثر مالئمة تكنولوجياFLOATــــأمال في الحصول على شراكة تمكن من إنجاز مشروع زجاج الفولت 

 الزجاج المقعر  شروعمH28: 
تجهيزات فإن عملية رغم اكتمال إنجاز خط هذا المشروع التابع لوحدة الزجاج السائل ورغم وجود كل ال

نجاعة، باعتبار طاقة اإلنتاج تفوق طاقة استيعاب السوق المحلي ألسباب مرتبطة أساسا بالانطالقه تغيرت 
في هذا المجال تجعل عملية تسويق منتجاته في غاية الصعوبة بسبب النوعية إضافة إلى وجود منافسة شديدة 

 .وسعر التكلفة
  مشروع الزجاج الحراريBOROSILICATE: 

نطلق ي، ورغم وجود التجهيزات واآلالت بالمصنع لم %00نسبة إنجاز هذا المشروع وصلت إلى حدود 
مالية وتجارية أيضا، هذا المشروع كان موجه إلنتاج األواني المنزلية، مصابيح السيارات والزجاج  ألسباب

 .المضغوط
  1881مرحلة االستقالل منذ: 

، حيث أصبح لديها ذمة 7992ليتها عن الشركة األم في جانفي أخذت الشركة اإلفريقية للزجاج استقال
 :وشخصية معنوية، ومن أهم ما تهدف إليه هذه الشركةمالية 
تلبية حاجات وطلبات االقتصاد الوطني من مواد الزجاج في قطاع البناء، قطاع التركيب وصناعة  -

 .السيارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلية
لحضاري للشركة من خالل استعمال تقنيات حديثة تتالءم مع متغيرات السهر على إعطاء الوجه ا -

 .العصر
دخالها في منافسة السوق الدولية -  .العمل على تصدير المنتجات وا 
 .تحسين وتطوير منتجات الشركة وتوسيع شبكة التوزيع -
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 :أهمية الشركة-ب
ال المتعدد لهذه المادة التي تلعب صناعة الزجاج دور فعال في تطوير االقتصاد الوطني بسبب االستعم

تدخل في عدة نشاطات صناعية وتجارية منها قطاع البناء، صناعة زجاج السيارات، الصناعة الكهرومنزلية، 
 .صناعة الزجاج بصفة خاصةوتبرز أهمية الشركة بصفة عامة و 

تجارية هاما لما لها من أثر فعال في بعض النشاطات التلعب الشركة دورا اجتماعيا واقتصاديا 
خصبا لتشغيل أعداد كبيرة من العاملين، كما تعتبر ذات أهمية في المجال الصناعي والصناعية، إذ تعتبر مجاال 

 .حيث أن مادة الزجاج بمختلف أنواعه تدخل كمادة أولية مكملة لبعض الصناعات األخرى
الممون الرئيسي لعدة شركات  وتبرز أهمية الشركة اإلفريقية للزجاج من خالل تشكيلة منتجاتها التي تعتبر

، المؤسسة الوطنية لعتاد األشغال (رويبة)الشركة الوطنية للسيارات الصناعية : وطنية ذات أهمية بالغة مثل
 (.هنكل)، شركات التنظيف (قسنطينة)العمومية 

 :ما يليتهدف الشركة اإلفريقية للزجاج إلى تحقيق : أهداف الشركة-ج
 .زائرتنمية صناعة الزجاج في الج -
قطاع الصناعة وتركيب تلبية حاجيات وطلبات االقتصاد الوطني من مادة الزجاج في قطاع البناء،  -

 .السيارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلية
 .مواكبة التطور التكنولوجي -
دخالها في السوق الدولية -  .العمل على تصدير المنتجات وا 
 .تحسين رأس مال الشركة -
 .السوق الوطني والدولي على حد سواء تحاموضع سياسة تجارية فعالة الق -
 .المساهمة في ترقية السوق الوطني -
 .تدعيم منتوج الزجاج وفتح ورشات في مختلف أنحاء الوطن -

 :الهيكل التنظيمي للشركة اإلفريقية للزجاج-د
رية، وهو المجال الذي يتناسب مع مجال تخصص علم اجتماع جرت هذه الدراسة في مديرية الموارد البش

وهم أساس هذه الدراسة، لذلك سيتم عمل وتنظيم، كون العاملين داخل الشركة تابعين لمديرية الموارد البشرية 
المديريات الرئيسية الموارد البشرية، لكن قبل هذا سنأتي على ذكر أهم مديرية بعرض أهم المعلومات الخاصة 
 : داخل الشركة محل الدراسة، وهي

 المديرية العامة: 
 .ةالسكرتاري -
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 .بةمساعد المدير العام المكلف بالتدقيق والمراق -
 .واألمن والجودةمساعد المدير العام المكلف بالبيئة  -
 .مسؤول إدارة الجودة -
 .مدقق داخلي -
 .العامنائب المدير  -
 .المكلف بالنزاعات -
 .المسؤول التجاري -
 .مسؤول التسويق -
 مديرية اإلمداد والصيانة. 
 مديرية المالية والمحاسبة. 
 ة االستغاللمديري. 
 مديرية الموارد البشرية. 

، سيتم (04أنظر الملحق رقم) واألقسام داخل الشركة اإلفريقية للزجاجبعد هذا التقديم الخاص بأهم المديريات 
 :للهيكل التنظيمي لمديرية الموارد البشرية انطالقا من الشكل التاليالتطرق إلى أهم األقسام المشكلة 

 اإلفريقية للزجاج الهيكل التنظيمي للشركة: 
 .الهيكل التنظيمي للموارد البشرية(: 50)الشكل 

 
 

 
      
 

 
 .مديرية الموارد البشرية بالشركة اإلفريقية للزجاج: المصدر
 شرح الهيكل التنظيمي: 
 قطاعا هاما في الشركة، إذ تسهر على وهي المديرية محل الدراسة وتعتبر : مديرية الموارد البشرية

 إلى توظيفهم وتعينهممتابعة وضعيتهم المهنية من يوم متابعة الموارد البشرية وحركتها في مكان العمل و 
 :هم أو تقاعدهم، وتندرج هذه المديرية تحت مصلحة واحدة، وهيتيوم استقال

 مديرية الموارد البشرية

 األمانة
 رئيس مصلحة الموارد البشرية

 يةمسؤول األجور والخدمات االجتماع مسير المستخدمين مراسل الضمان االجتماعي
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 :مهامها فيويمكن حصر  :مصلحة الموارد البشرية
 .متابعة حركة وتطوير الموارد البشرية التقاعد أيو  القيام بمهام التوظيف، الترقية، النقل -
 .مراقبة العطل السنوية االستثنائية والغيابات وتطبيق العقوبات القانونية في حالة حدوث أي مخالفة -
اقتراح أي مشروع لنظام داخلي للشركة حسب التغيرات التي  في كما تشارك مع مدير الموارد البشرية -

 .تحدث
على مراقبة العمال في  السهرالبشرية ة رئيس مصلحة الموارد عدد من المسؤولين تحت سلطيتولى  -

 :المؤسسة وتسيير شؤونهم في العمل وهم كاآلتي
 يعمل تحت إشراف رئيس مصلحة الموارد البشرية مكلف بالمهام التالية :مسير المستخدمين: 
 .متابعة كل األعمال اإلدارية -
 .نمتابعة وتنظيم الملفات اإلدارية الخاصة بالمستفيدي -
 .الوثائق الخاصة بتسيير ملفات المستخدمينمتابعة حفظ كل  -
 .إلخ... كالعطل السنوية: المتابعة اليومية للمستخدمين الذين هم في حالة غياب -
 .متابعة عملية التنقيط اليومية -
 .كسجل العطل السنوية: متابعة كل السجالت الخاصة بالمستخدمين -
 عداد بعض يقو : مسؤول األجور والخدمات االجتماعية م هذا المسؤول بالسهر على تطبيق القوانين، وا 

عداد تصريحات لصندوق الضمان الخدمات  االجتماعية إذ هو مكلف بحساب أجور الموارد البشرية وا 
 :االجتماعي، والضرائب وكل ذلك من خالل

 .الالزمة لحساب األجورجمع المعطيات  -
 .استقبال ومعالجة جداول المعطيات المتغيرة لألجور -
 .المحافظة على الجداول السنوية لألجور -
 .تسجيل المعلومات عن شهادات التصريح للضرائب والضمان االجتماعي لألجور -
   .إعداد تقارير التصريح عند وقوع أي حادث للضمان االجتماعي -

 :المجال البشري-1
مهم من مجتمع الدراسة، ويقصد بالمجال البشري للدراسة مجموعة من األفراد المبحوثين الذين يمثلون جزء 

هم أشخاص يستعين بهم الباحث في جمع المعلومات حول ظاهرة معينة، تمكنه الحقا من هؤالء المبحوثين 
يشتغلون من مجموعة عمال إجراء الدراسة الميدانية للتأكد من صحة الفرضيات، ويتكون مجتمع الدراسة الحالية 
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عامل  747: ومقدرين بـ 7076لهم، وفقا إلحصائيات الموسم بالشركة اإلفريقية للزجاج يبلغ العدد الكلي 
 :وموظف، موزعين داخل الشركة في األصناف المهنية التالية

 .توزيع العمال في الشركة اإلفريقية للزجاج(: 1)الجدول رقم 
 العدد عمال اإلنتاج عمال الصيانة عمال اإلدارة 

عون  اإلجمالي
 تنفيذ

عون 
 تحكم

 إطار
عون 
 تنفيذ

ون ع
 تحكم

 إطار
عون 
 تنفيذ

عون 
 تحكم

 إطار

العمال 
 الدائمين

07 04 04 44 00 09 40 77 77 747 

العمال 
 المؤقتين

02 - 06 07 02 07 27 - 07 707 

 747 70 77 700 70 70 22 70 04 06 المجموع
   :الت الدائماتالعام •                                                     :العامالت المتعاقدات •

 .07= إطار  –                                                           .07=  إطار -
 .02= عون تحكم  –                                                     .07= عون تحكم  -
 .07= تنفيذ  عون –                                                      .00= عون تنفيذ  -

 .مصلحة الموارد البشرية بالشركة اإلفريقية للزجاج: المصدر
 : المجال الزمني-3

ويرى "الدراسة الحالية بشقيها النظري والتطبيقي، يشير المجال الزمني إلى الفترة المستغرقة في إنجاز 
جراء البحث وتنفيذه بدءا من العلمي يتضمن الفترة الزمنية الكلية إلبعض الباحثين أن المجال الزمني للبحث 

النتائج، ونظرا ألن البحث العلمي وصوال إلى مرحلة استخراج اختيار وتحديد مشكلة البحث مرورا بجميع خطوات 
 .(720: 7077سالم، )البحوث العلمية تختلف فيما بينها من حيث الفترة الزمنية الكلية 

 :ةوتنقسم الدراسة الحالية إلى المراحل الزمنية التالي
رغم بعض الصعوبات التي عرقلت هذه العملية، وهي مرحلة اختيار موضوع الدراسة : المرحلة األولى -

النظرية والعملية، وبعد موضوع عملي قابل للبحث والدراسة وضع والتي تسببت في بعض التأخير غير أنه تم 
لالزمة لتغطية الجانب النظري النهائي، لتنطلق عملية البحث عن المراجع ااالطالع تم ضبط العنوان بشكله 

 .7076، وقد دامت هذه المرحلة حتى أواخر شهر مارس 7072ي كانت في أواخر سهر ديسمبر ، والتللدراسة
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وهي المرحلة التي تم فيها تحديد مجتمع الدراسة، بعد الحصول على الموافقة من  :المرحلة الثانية -
: ضمن هذه المرحلة، والتي ضمتمج مجموعة من الخطوات للزجاج، ونظرا للتأخر تم دطرف الشركة اإلفريقية 

استطالع الشركة وظروف العمل فيها نيل الموافقة من طرف مديرية الموارد البشرية بذات الشركة، بعدها تم 
واالحتكاك ببعض عمالها، وخالل هذه الفترة أيضا تم توزيع جزء بسيط من االستبيان المعد أساسا لقياس 

، وهذا بغرض التعرف على (التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية)العدالة التنظيمية بأبعادها نحو  اتجاهات العاملين
د تم توزيع جزء من االستبيان النهائي مدى استجابة العمال لبنود هذا االستبيان، والوقوف على مدى تناسبيه، وق

 .70/04/7076بطريقة عشوائية على عينة البحث يوم 
الحصول على البيانات والمعلومات حول الشركة اإلفريقية للزجاج، وهذا من تم  07/02/7076وفي يوم 

 .أجل التعريف بمجتمع الدراسة وحجم عينة البحث
تم توزيع واسترجاع نسبة كبيرة من أين ، 00/02/7076يوم  جرتوهي المرحلة التي : المرحلة الثالثة -

 .نات على العاملين في نفس هذا التاريخاالستبانات الموزعة، لتنتهي بعدها فترة توزيع االستبا
في البحث العلمي، أين تم التعامل مع البيانات وتمثل هذه المرحلة الخطوة األخيرة  :المرحلة الرابعة -

من ميدان الدراسة وتبويبها وتفسير وضبط أبرز النتائج التي توصلت الدراسة الحالية والمعلومات المجموعة 
 .عنها كشفلل

 لدراسةضيات افر : ثانيا
 الظاهرةبعليها الباحث مجموعة من التوقعات الخاصة  يافتراضات يبنال تخلو أي دراسة علمية من 

ويمكن تعريف الفرضية ور لما ستؤول إليه الدراسة الحالية، صموضوع الدراسة، وتعد فرضيات الدراسة بمثابة ت
تعريف الفرضية إجرائيا بالعبارات ما كما يمكن توقع حول بعض الخصائص وبعض المحددات لظاهرة : "بأنها
 :التالية
للباحث ضبطها، الفرضية عبارة تقريرية تتوقع عالقة بين متغير أو مجموعة من المتغيرات التي يمكن  -

بأنها تفسير أو حل محتمل ومتغير أو مجموعة من المتغيرات التي تخضع للقياس، كما يمكن تعريفها 
 (.702: 7070 بوحفص،)". يضعها الباحثللمشكلة التي 

 :للدراسة الحالية على النحو التاليوتتمحور أهم الفرضيات التي وضعت كتفسيرات مؤقتة 
 :الفرضية الرئيسية

 .لة التنظيميةاتجاهات العاملين نحو العداتوجد عدة عوامل تؤثر في  -
 :الفرضيات الفرعية

الجنس، السن، المستوى )تغيرات تعزى للمتؤثر العوامل الشخصية في نظرة العاملين للعدالة التوزيعية  -
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 (.الصنف المهني في العمل، العائلية، األقدميةالتعليمي، الحالة 
 .للعدالة اإلجرائيةفي نظرة العاملين التنظيمية توثر العوامل الموضوعية  -
            .لعدالة التعامليةلللعاملين نظرة إيجابية  -

 :المنهج المستخدم في الدراسة -ثالثا
بط منهج للدراسة من أهم مستلزمات البحث العلمي، كون المضي في إنجاز بحث متكامل حول يعد ض     

ظاهرة معينة، البد أن يتخذ مسارا واضحا ودقيقا حتى يستطيع الباحث الوصول إلى غايته المنشودة وهي الحقيقة 
التفكير والعرض والتصنيف  الطريق أمام الباحث لتنظيم"والمعرفة العلمية، والمنهج هو عبارة عن األسلوب أو 
وتجدر االشارة هنا إلى أن المنهج . (767، 7002زرواتي، )" والترتيب والتحليل والتعليل والتركيب في موضوع البحث

يساعد الباحث على تنظيم مراحل تفكيره مع مراحل البحث العلمي حتى يتسنى له تحقيق المطابقة التجريدية 
 .سةوالعلمية طيلة فترة إنجاز الدرا

وعلى إثر هذا التقديم يمكن القول أن أـنسب منهج للدراسة الحالية، هو المنهج الوصفي، فليس هناك منهج     
في البحث أكثر انتشارا من المنهج الوصفي في الدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية نظرا لخصوصية هذه 

استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي  الظواهر وارتباطها باإلنسان وسلوكاته، والمنهج الوصفي هو
. قائمة في الحاضر قصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى

نما يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو  وال يقتصر دور المنهج الوصفي على تقديم وصف للظاهرة المستهدفة فقط، وا 
 بهدفقصد الوصول إلى تقسيمات ذات معنى  المتحصل عليها البيانات ومقارنة يساعد على تحليل وتفسير

 .(92، 7000العزاوي، )التبصر بتلك الظاهرة موضوع البحث 
بأنه طريقة لوصف الظاهرة وتصويرها كميا وكيفيا، وذلك عن طريق جمع "ويعرف المنهج الوصفي      

هذا ويعتمد المنهج الوصفي على مرحلتين ". كلة موضوع البحثالمعلومات النظرية والبيانات الميدانية عن المش
 :أساسيتين هما

وخاللها يقوم الباحث باستطالع مجال محدد من مجاالت البحث : مرحلة االستكشاف والصياغة -
االجتماعي، وتوضح بعض المفاهيم المساعدة من أجل معرفة إمكانية إجراء البحث العلمي حول 

 .الظاهرة المختارة
وفي هذه المرحلة يباشر الباحث أو الطالب بجمع المعطيات النظرية والبيانات : التشخيص مرحلة -

زرواتي، ). الميدانية من مختلف مصادرها وباستخدام مجموعة من الوسائل واألدوات المساعدة على ذلك

7002.) 
ل إنجاز الدراسة وفي األخير يمكن القول أن المنهج الوصفي هو أنسب منهج يمكن اللجوء إليه من أج   
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، التي نستطيع كشفها من خالل االجتماعية الحالية، كون متغيري الدراسة يتمثالن في االتجاهات النفسية
مواقف األفراد ووجهات نظرهم حول موضوع  لو حالمالحظة واالستبيان ما يسمح بجمع بيانات ومعلومات 

ت عليها من أجل الوصول إلى معرفة اتجاهات الدراسة وهو العدالة التنظيمية التي سيم تطبيق نفس األدوا
العاملين نحو العدالة التنظيمية، كون كال المتغيرين مرتبطان وال حاجة العتماد أسلوبين مختلفين لجمع 

 .المعلومات والبيانات
 :أدوات جمع البيانات -رابعا
لجمع البيانات من ميدان يعتمد البحث العلمي على مجموعة متنوعة من الوسائل والتقنيات الضرورية      

مجموعة الوسائل والطرق واإلجراءات المختلفة التي يعتمد عليها في "الدراسة، وتعرف أدوات البحث العلمي بأنها 
استخدامها على مدى احتياجات  توقفجمع المعلومات الخاصة بالبحث العلمي وتحليلها، وهي متنوعة، وي

 .(70، ص7000شروخ، )" موضوع البحث العلمي
أدوات جمع البيانات، خاصة في الدراسة الميدانية، أين يجب على الباحث  إستخدام لىإويلجأ الباحث     

رشيد تصميم أدوات تتناسب مع موضوع الدراسة من جهة، ومع طبيعة أفراد العينة من جهة ثانية، ويحدد 
مية الميدانية من الميدان مجال هذه األدوات من خالل قوله أن عملية جمع البيانات والمعلومات العل زرواتي

االستمارة، المقابلة، المالحظة، الوثائق، السجالت اإلدارية، : الدراسة، يكون باستخدام أدوات جمع البيانات التالية
 (.707-700، ص7000زرواتي، )" اإلحصاءات والتقارير الرسمية والتجريب

 :المالحظة -1    
لمالحظة، فال يمكن النزول إلى ميدان الدراسة خاصة في العلوم ال تخلو أي دراسة علمية من أداة ا    

أو المؤشرات الميدانية المساعدة على تفسير الظاهرة موضوع  اتاالجتماعية من غير مشاهدة بعض المتغير 
 .الدراسة

ويقول إحدى الوسائل المهمة في جمع البيانات، وهناك قول شائع بأن العلم يبدأ بالمالحظة، "المالحظة هي و    
Degroat  أن المالحظة تستخدم في جمع البيانات التي يصعب الحصول عليها عن طريق المقابلة واالستفتاء

" دعم تعاون المبحوثين، كما تستخدم المالحظة في البحوث االستكشافية والوصفية والتجريبيةلوذلك 
 (. 707-700، ص7009المغربي،)

همية كونها تمكن للباحث النزول لميدان الدراسة مجاال ليالحظ والمالحظة كوسيلة بحثية في غاية األ     
 (.26، ص7002الحسن، )الظروف االقتصادية واالجتماعية للمنطقة التي ينحصر فيها البحث 

ويمكن القول أن المالحظة تزامنت مع النزول لميدان الدراسة أين تم اعتمادها كأداة مساعدة على مشاهدة      
الظروف  وكذا العملعاملين عند تقديم االستبيان لهم، باإلضافة إلى هذا فقد تم مالحظة بيئة ومراقبة سلوكات ال
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الفيزيقية التي يؤدي فيها العاملون مهامهم، باإلضافة إلى مالحظة حالة العاملين أثناء العمل ومن أهم 
 :المالحظات ما يلي

 .أدية مهامهمبت االنشغال الكبير للعاملين داخل الشركة اإلفريقية للزجاج -
 .كبر حجم الشركة مع غياب الفتات إرشادية واضحة، باإلضافة إلى قلة العاملين فيها -
غياب وسائل الوقاية واألمن الصناعي رغم وجود عاملين مهمتهم التكفل باألمن الصناعي داخل  -

دارة المنشآت، وعند االستفسار عن سبب غياب معدات السالمة والوقاية، كان الرد بعدم تكفل اإل
بإعطائهم هذه المعدات والوسائل خاصة كاتمات الصوت، ألن غالبية العمال بل جلهم يعملون قرب 

 .آالت ضخمة تصدر أصوات عالية دون ارتداء واقيات األذن
 .نظافة مكان العمل من القطع الحادة أو األدوات المبعثرة -
ملين الذين كانوا يحملون عبء مأل تعاون المسؤولين في الشركة مع الطلبة الجامعيين، على عكس العا -

إلى جانب قيامهم بمهامهم وهو ما انعكس سلبا على تعاونهم مع الطلبة أين لوحظت عالمات  بياناالست
 .األمر الذي انعكس على إجاباتهم التذمر واالستياء

نسانية بين العاملين وبعض رؤسائهم في العمل وهو ما عبر عنه  - بعض وجود ثقة وعالقات اجتماعية وا 
 .العاملين صراحة

 :الوثائق والسجالت -1
تساعد الوثائق التي يحصل عليها الباحث في التعرف على بيئة الدراسة وخصائصها االجتماعية واالقتصادية    

قاعدة بيانات هامة بالنسبة للباحث، الذي يهدف إلى التعمق في البحث، "أما السجالت فهي توفر . والتنظيمية
سجالت إلى سجالت ألحداث ماضية، قد تكون مطبوعة أو مكتوبة وقد تكون رسائل، أو وتشير الوثائق وال

أيضا إيصاالت خرائط، صحف ومجالت أو سجالت  تكون وقديوميات أو سجالت كسجالت الضرائب مثال، 
 (.22، ص7002التل وآخرون، )" محاكمة، أو وقائع رسميةـ، أو أنظمة وقوانين

أداة الوثائق والسجالت اإلدارية لجمع المعلومات والبيانات التي ال "لباحث يستخدم أن ا رشيد زرواتيويقول      
ي قد تم جمعها عن أيجمع معلومات مكررة،  أال هايستطيع جمعها عن طريق األدوات األخرى، ويشترط في

ارية هي مادة طريق األدوات األخرى، ويمكن أن تكون المادة العلمية المجمعة عن طريق الوثائق والسجالت اإلد
 (.7002زوراتي، )" مستقلة وتخدم كل محاور البحث

ات إلى ميدان الدراسة تم الحصول على مجموعة ال بأس بها من الوثائق والملفات، التي ساعدت ر وبعد الزيا    
 :في إنجاز الدراسة الحالية، وتمثلت هذه الوثائق في

ركة اإلفريقية للزجاج ونشأة الشركة وأهم الحصول على ملف كامل حول الشركة يتضمن التعريف بالش -
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 .منتوجاتها ومشروعاتها
الحصول على وثيقة تضم جدول يوضح المجال البشري للشركة وكيفية توزيعهم بحسب المصالح  -

مع ( إطار، عون تحكم، عون تنفيذ)واألقسام التي ينتمون إليها، وتصنيفهم بحسب الصنف المهني 
 .ائمات والمتقاعداتتوضيح عدد النساء العامالت الد

 .الحصول على الهيكل التنظيمي لشركة اإلفريقية للزجاج من طرف مديرية الموارد البشرية -
 :االستبانة -3

واالستبيان أحد "تعتبر أداة االستبانة من األدوات المساعدة في جمع البيانات من المبحوثين بصفة خاصة     
ويعتمد االستبيان على استنطاق . لبيانات والمعلومات من مصادرهاالوسائل التي يعتمد عليها الباحث في تجميع ا

والتي يتوقع الباحث أنها مفيدة لبحثه  ما الناس المستهدفين بالبحث من أجل الحصول على إجاباتهم عن موضوع
 .(67: 7002،عبد الغني)" وتساعده بالتالي على اختبار فرضياته

أداة تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخبرية التي "هي : اويمكن رصد عدة تعاريف لالستبانة منه     
(. 00: 7000غنيم، و  ،عليان)" يطلب من المفحوص اإلجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث

وثيقة يتم بواسطتها تسجيل البيانات والمعلومات وجمعها حول الظاهرة موضوع البحث، ويعد "واالستبيان هو 
ن من الوسائل المهمة في جمع البيانات في البحوث العلمية وتتم بطرح أسئلة مكتوبة على استمارة يعدها االستبيا

السماك، )" سهلة ومبسطة الباحث تطرح مباشرة من قبل الباحث أو بواسطة البريد أو الهاتف أحيانا، مكتوبة بلغة

 :ويمكن تحديد أسئلة االستمارة فيما يلي. (90: 7077
وهو سؤال ال يفرض أي إلزام على المبحوثين في صياغة إجابته، فهو يترك كامل : فتوحالسؤال الم -

 .الحرية للمبحوث لتحديد إجابته حول محاور االستبيان
هو سؤال يفرض على المبحوث أن يقوم باختيار جواب من بين عدد معين من اإلجابات : السؤال المغلق -

 (.742-742: 7000أنجرس، )المقبولة المقدمة من طرف الباحث 
وعلى إثر هذا يمكن القول أنه تم اعتماد أسلوب األسئلة المغلقة صياغة محاور االستبيان، واالعتماد على     

 :مع تحديد أوزان كل عبارة على حدى كما يلي ليكرت الخماسيمقياس 
 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

2 4 0 7 7 
عبد الحميد عبد الفتاح بيان بطريقة أولية باالعتماد على االستبيان الذي وضعه وقد تم صياغة بنود االست    

، والدراسات السابقة الخاصة بموضوع المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشريةفي مؤلفه  المغربي
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أربعة محاور رئيسية بمجموع ، وقد ضم االستبيان  (7002المغربي، ) العدالة التنظيمية الواردة في الدراسة الحالية
 :بندا بما يتناسب وفرضيات الدراسة وتتلخص هذه المحاور في 44

بالجنس، السن، الحالة العائلية محل : وهو خاص بالبيانات الشخصية لمفردات الدراسة، ويتعلق: المحور األول
 (.2، 6، 2، 4 ،0، 7، 7)اإلقامة، المستوى التعليمي، األقدمية، الصنف المهني، األجر الشهري 

، 74، 70، 77، 77، 70، 9، 0)بندا  77يتعلق بنظرة العاملين إلى العدالة التوزيعية، وقد ضم : الحور الثاني
72 ،76 ،72 ،70، 79.) 

، 70، 77، 77، 70)بندا  74يتعلق بمعرفة نظرة العاملين إلى العدالة االجرائية، ويحتوي على : المحور الثالث
74 ،72 ،76 ،72 ،70 ،79 ،00 ،07 ،07 ،00.) 

، 00، 02، 06، 02، 04)بندا  77يتعلق بمعرفة نظرة العاملين إلى العدالة التعاملية، قد ضم : المحور الرابع
09 ،40 ،47 ،47 ،40 ،44.) 

 صدق االستبيان: 
ار يراد بصدق االستبيان اإلشارة إلى مدى صالحية االستبيان الموضوع من طرف الباحث أو الطالب الختي     

إذا كان يقيس مثال "ويقال في هذا الشأن أن االختبار صادق أو أن االستبيان صادق . وجمع البيانات الالزمة
بمعنى آخر (. 700: 7007العيسوي، )" السمة أو القدرة أو االستعداد أو الميل أو الغرض الذي وضع من أجل قياسه

 .ت الالزمةيشير الصدق إلى قدرة األداة البحثية على توفير البيانا
 :وهناك عدة أنواع للصدق، وسيتم ذكر أهم نوعين وأنسبها إلنجاز الدراسة الحالية   

 :الصدق الظاهري -
ويقصد به صدق المحكمين، أين تم عرض االستبيان األولي على مجموعة من المحكمين إلبداء رأيهم،     

وقد اعتبر الطالب هذا العدد قليال، وهذا راجع إلى انشغال غالبية األساتذة . ينمحكم( 02)وبلغ عددهم 
لى التحاق بعضهم اآلخر بمختلف جامعات الوطن، أو بسبب البعثات نحو الخارج           .                                                                            المتخصصين وا 

كمين على االستبيان تم توجيه مجموعة من المالحظات واالقتراحات الهامة والمساعدة في وبعد اطالع المح
تعديل بنود االستبيان لتتناسب وموضوع الدراسة بشكل أفضل، وقد أخذ الطالب هذه المالحظات بعين 

ود ضرورة تعديل بعض بنباإلجماع على  حكميناالعتبار عند صياغة االستبيان النهائي، وكشف رأي الم
 .االستبيان، والجدول التالي يوضح العبارات المعينة بالتعديل
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 .العبارات قبل وبعد التعديل (:1)جدول رقم     
 البند بعد التعديل البند قبل التعديل رقم البند

 ترى أن مسؤوليات العمل الخاصة بك مناسبة ترى أن عبء العمل الخاص بك مناسب 09
عليه مع عدد  يتناسب األجر الذي تحصل 74

 سنوات الخبرة لديك
 أقدميتكيتناسب األجر الذي تحصل عليه مع 

 في العمل
 أشعر بعدالة األجر الذي أتقاضاه األجر المرتفع يحقق العدالة داخل المؤسسة 70
   معايير تقييم األداء واضحة لديك أعلم بطريقة تقييم األداء 70
ية يطبق رئيسك المباشر اإلجراءات القانون 70

 على الجميع دون استثناء
يطبق رئيسك في العمل اإلجراءات القانونية 

 على الجميع دون استثناء
يخضع جميع العاملين إلى نفس العقوبات  00

 التأديبية عند ارتكاب األخطاء
يخضع جميع العاملين إلى العقوبات التأديبية 

 عند ارتكاب نفس األخطاء
بوظيفتك فإنه  عندما يتخذ رئيسك قرارا متعلقا 02

 يتعامل معك بكل احترام وتقدير
 يعاملك رئيسك في العمل بكل احترام

 .من إعداد الطالب: المصدر
 :صدق المحتوى -

أن بنود المقياس أو االختيار أو فقراته تعبر عن الظاهرة أو السمة أو الموضوع "يشير صدق المحتوى إلى    
لمحتوى عن طريق مالحظة فقرات األدوات وفحصها، والتأكد من الذي يراد قياسه بدقة، ويتم التحقق من صدق ا

أن كل فقرة من تلك الفقرات معنية بقياس هدف من األهداف التي يراد قياسها وتمثل جانبا من الجوانب التي يراد 
 (.7070عطية، )أو الكشف عنها " قياسها
من خالل حساب صدق كل بند من ويعتمد هذا النوع من الصدق على مالحظات وآراء المحكمين، وذلك    

 : بنود االستبيان بصفة منفردة، وهذا باللجوء إلى معادلة لوشي، وهي

 =ن .م.ص

 .عدد المحكمين الذين اعتبروا أن البند يقيس                 7ن  
 .عدد المحكمين الذين اعتبروا أن البند ال يقيس                 7ن  
 .عدد المحكمين اإلجمالي          ن           
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 .استجابات المحكمين نحو بنود االستبيان وقيم صدقها (:3)الجدول رقم 

 رقم البند
قيمة  استجابة المحكمين

 رقم البند الصدق
قيمة  استجابة المحكمين

 ال يقيس يقيس ال يقيس يقيس الصدق
0 
9 
70 
77 
77 
70 
74 
72 
76 
72 
70 
79 
70 
77 
77 
70 
74 
72 
 

02 
07 
04 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
 

00 
00 
07 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
 

7 
0.7  –
0.6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
 

76 
72 
70 
79 
00 
07 
07 
00 
04 
02 
06 
02 
00 
09 
40 
47 
47 
40 
44 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
04 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
04 
02 
04 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
07 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
07 
00 
07 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
0.6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
0.6 
7 
0.6 

 02 عدد البنود    
 00.7 م.ص.مج

   .من اعداد الطالب :المصدر

الذي كان يساوي  بعد حساب صدق المحتوى لكل بند، يقوم الطالب بحساب مجموع صدق المحتوى اإلجمالي، 
 :، والمعرفة قيمة صدق المحتوى الكلي لالستبيان يجب التعويض في المعادلة التالية00.7
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ومنه يمكن القول أن هذا االستبيان  0.60>0.09أي : 0.60ما يالحظ حول هذه القيمة أنها أكبر من        
 .لين نحو العدالة التنظيمية بأبعادهاالذي يتمثل في معرفة اتجاهات العامو فعال صادقا لما أعد لقياسه، 

 .لقياس ثبات محاور أداة الدراسة معامل الفاكرونباخ (:4)الجدول رقم     
 قيمة الفاكرونباخ عدد البنود المحور

 0.06 77 محور العدالة التوزيعية
 0.00 74 محور العدالة اإلجرائية
 0.20 77 محور العدالة التعاملية

 0.90 02 المجموع الكلي
 SPSS.من إعداد الطالب باالعتماد على إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات  :المصدر

بالنسبة لمحور العدالة  0.06يتبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة إذا بلغت     
امالت، كما أن معامل بالنسبة لمحور عدالة التع 0.20بالنسبة لمحور العدالة اإلجرائية و 0.00التوزيعية و

، وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على ثبات النتائج التي سيتم التحصل 0.90الثبات الكلي لالستبيان بلغ 
 .عليها، أي أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات

 .عينة الدراسة وخصائصها السوسيولوجية: خامسا    
 :طريقة اختيار العينة  -1

لدراسة النظرية أو الجانب النظري إلى الجانب الميداني، يتطلب منهجية خاصة وعملية، إن االنتقال من ا   
ال واج ته مشاكل وصعوبات تحد من إمكانية التعامل هحتى يستطيع الباحث االستمرار في إنجاز بحثه العلمي، وا 

العينة للبحث العلمي  ولعل أهم المشاكل التي يواجهها الباحث هي اختيار"بطريقة صحيحة مع ميدان الدراسة، 
واختيار هذه العينة واختيار هذه العينة على جانب من األهمية ألن عليها تتوقف أمور كثيرة، فعليها تتوقف كل 

وفي كثير من األحيان يضطر الباحث إلى إجراء بحثه على عينة صغيرة من المجتمع ألن ... القياسات والنتائج
وتعتبر عينة الدراسة بمثابة (. 720ص: 7000ابراهيم، )" وماال كبيراإجراء البحوث على المجتمع يكلف جهدا 

–مجموعة جزئية مكونة من عدد معين من األفراد تم سحبهم بطريقة محددة من مجتمع إحصائي ويشترط "
 (.770: 7070موساوي، بركان، )" تكون العينة ممثلة لمواصفات المجتمع األصلي أن-نظريا
ج عينة الدراسة در وتن(. 7009المغربي، ) غير االحتمالية ية والعيناتاالحتمالالعينات : عينوتنقسم العينة إلى نو     

وهذا راجع إلى تباين بعض الخصائص بين مفردات الدراسة، وما ( يةاالحتمالالعينات )الحالية ضمن النوع األول 
قية للزجاج تضم فئات عمالية يمكن دفع الطالب إلى االعتماد على العينة العشوائية الطبقية كون الشركة اإلفري
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، وهذا التصنيف هو ما دفع الطالب إلى اعتماد أسلوب العينة (إطارات، أعوان تحكم، أعوان تنفيذ)تصنيفهم إلى 
 :يلي أهم شروط تطبيق هذه العينة وفيما (التناسبية) العشوائيةالطبقية 
مجموعة تمثل طبقة أو فئة متجانسة  إمكانية تقسيم اإلطار الكلي للمجتمع إلى مجموعات فرعية، كل -7

 .ولكن تختلف كل طبقة عن األخرى
معرفة جيدة إذ أن حجمها يدخل في تقدير حجم العينة التي تسحب ( أو طبقة)معرفة حجم كل مجموعة  -7

من كل طبقة، كما أن التقديرات التي سيتم سحبها من كل طبقة أو مجموعة سترجع بنسبة تلك الطبقة 
( 727: 7007عدلي العبد، عزمي، )للوصول إلى تقدير شامل للظاهرة في المجتمع ككل، إلى حجم المجتمع 

بمعنى أن ال بد من توزيع حجم العينة على الطبقات بنفس النسبة خاصة إذا لم يتساوى عدد المفردات 
 (.700: 7002رمضان أحمد، )في كل طبقة 

خل الشركة اإلفريقية للزجاج، تم اعتماد العينة ونظرا لعدم تجانس مفردات الدراسة من حيث الخصائص دا    
من  % 00الطبقية ألنها أنسب طريقة لتطبيق االستبيان والوصول إلى النتائج المرجوة، وقد تم أخذ ما نسبة 

عامال، مما صعب من  747مجتمع الدراسة وهذا راجع إلى العدد الكبير للعاملين بذات الشركة، والبالغ عددهم 
ع فئات العاملين بالبحث والدراسة نظرا لصعوبة التحكم في مجتمع الدراسة من جهة، ومن جهة مهمة تغطية جمي

لى وقت طويل، وهو ما ال يمكن في ظل الظروف الحالية  ثانية ارتفاع التكاليف والحاجة لمجهودات كبيرة وا 
 :بسبب ضيق الوقت خاصة، وفي ما يلي مراحل تحديد نسبة كل طبقة على حدى

 747                               700 %               :                   ألصليالمجتمع ا -
       %                                          00 X  
     27.6 =X =  

 ≈  37                                 عامال 20                                           

     

        :فئة اإلطارات -
     %700 00 

                                                      %00                               X     
                                                                               = 9.9  X =  

 ≈     70                         إطارات 70                                          
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                                                                      :التحكمفئة عون  -
                                             %700                                   70 

                                                                       %00                                          X 

 X =   =  0.4                                                                                           

 ≈  9                          أعوان تحكم  9                                    

 :      فئة عون التنفيذ -
                                                            %011                         707  

                                                                           %00                                   X      

                                             24.0  =X =   

 ≈    55                             عامل تنفيذ        55                                         

ات حتى تشكل عينة الدراسة الميدانية بشكل وبعد تحديد المفردات في كل طبقة، تجمع هذه المفرد     

 :تقريبي، وذلك كما يلي

 .عامال 37=  55+  9+  01
عامال، تم توزيع االستبيان النهائي على مختلف العاملين داخل  24وبعد أن حدد حجم العينة ب       

الطالب استرجاع الشركة اإلفريقية للزجاج، مع مراعاة النسبة المأخوذة من كل صنف مهني، وقد استطاع 
استبيانات بعد عملية الفرز وهذا راجع  02استبيان إال أنه تم إلغاء  24نفس عدد االستبيانات الموزعة أي 

إلى عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي بعد ثبات نقص العديد من اإلجابات أو تناقضها ويعود السبب هنا 
حظ أن االستبيانات الملغاة كانت تقع في فئة أعوان إلى ال مباالة العاملين أو النشغالهم بالعمل، وقد لو 

التنفيذ، وهذا راجع إلى عدم قدرة الباحث على مراقبة إجاباتهم نظرا لكبر حجم العينة الممثلة لهذه الفئة 
عون تنفيذ، غير أن فئتي اإلطارات وأعوان التحكم تم مراقبة إجاباتهم وتثبت أنها كاملة  22والمقدرة ب 

مفردة، موزعة على  69إلى  24ل اإلحصائي، وعليه فقد انخفض حجم عينة الدراسة من وصالحة للتحلي
 .األصناف المهنية السابقة

 :خصائص عينة الدراسة  -1
تساعد معرفة الخصائص الشخصية واالجتماعية وحتى الديمغرافية لعينة الدراسة في فتح مجاالت أوسع      
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ائص في موضوع الدراسة، وذلك من خالل ربط أحداث ومؤشرات للباحث، لتعميق نظرته وفهم تأثير هذه الخص
الظاهرة بعضها ببعض في قالب واحد يسمح بتلمس الواقع كما هو، وعليه سيتم التطرق لهذه الخصائص المميزة 

 :لمفردات عينة البحث
 :بالنسبة للجنس -

 .توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (:0)الجدول رقم  
 
 
 
 
 
 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

تبين الشواهد الكمية المتعلقة بمتغير الجنس أن غالبية العاملين بالشركة اإلفريقية للزجاج هم ذكور والمقدر 
عامالت أي  70حجم العينة، أما فئة اإلناث فقد كان عددهم من  85.51%عامال، أي بنسبة  29عددهم ب 

 :وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع نسبة الذكور ويرجع ذلك إلى 14.49%بنسبة 
طبيعة النشاط الصناعي الذي تقوم به الشركة والذي يناسب الرجال أكثر من النساء، كونه يتطلب جهدا  -

قية في مستوى الورشات أي لوحظ التأثير الكبير لظروف عضليا كبيرا، وقدرة على تحمل الظروف الفيزي
 .على العاملين كالحرارة، والضجيج العالي خاصة العمل الفيزيقية

نقص المعرفة الفنية الخاصة بالتحكم في اآلالت الضخمة وخطوط اإلنتاج، فالمرأة ال تفضل العمل  -
 .الميكانيكي وهو ما يقلل من فرص التحاقها بهذه النوعية

نهارا، وهو ما قد و أو العمل المتواصل ليال  x 8 0 نظام العمل داخل الشركة والذي يعبر عنه ب طبيعة -
 .يشك عائقا آخر أمام المرأة بسبب التزاماتها األسرية

ولو لوحظ غياب العنصر النسوي في الورشات مقابل ارتفاعه في مختلف األقسام اإلدارية داخل الشركة      
المرأة تميل لتفضيل العمل اإلداري بعيدا عن العمل داخل الورشات نظرا لكون األخير وهو ما يوحي بفكرة أن 

متعب وغير آمن، ما يعني أن المجتمع المحلي ما زال محافظا وغير مستعد ألن يمنح فرصة لدخول ورشة 
مل العمل إلى جانب اآلالت من جهة، ومن جهة أخرى ضيق نظرة المرأة لمفهوم العمل وانحصاره في الع

 .اإلداري أو التربوي أو الطبي

 نسبة المئويةال التكرارات الجنس
 85.51% 29 ذكر
 14.49% 70 أنثى

 100% 69 المجموع
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وعليه يمكن القول أن الشركة اإلفريقية للزجاج تستقطب في الغالب العنصر الذكوري كقوة مشغلة لآلالت،      
 . في حين تستقطب بصفة أقل العنصر النسوي للعمل اإلداري خاصة

 :بالنسبة للسن -
 .توزيع أفراد العينة حسب السن (:1)الجدول رقم     

 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

 20سنة إلى  40وهي الفئة العمرية من  %04.0: عاله أن أكبر نسبة هييتضح من خالل الجدول أ
ضمن  %74.6سنة، ثم نسبة  40سنة إلى أقل من  00وهي فئة العاملين من  %07.9سنة، ثم تليها نسبة 

وهم العاملون الذين بلغت أعمارهم  %0.2 وأخيرا نسبةسنة،  00سنة إلى أقل من  70الفئة العمرية المحددة من 
 .نة فما فوقس 20

الشباب وهي الفئة التي تملك طاقات الكهول و  ما يالحظ حول توزيع هذه النسبة أنها كانت مرتفعة عند فئة
للعمل بحيوية والتزام وكفاءة ومسؤولية، ويرجع سبب ذلك إلى حاجة الشركة إلى ( عقلية، نفسية وجسدية)بدنية 

وحتى االجتماعي وذلك من خالل فتح المجال أمام هذه طاقات الشباب للنهوض بواقعها االقتصادي واإلنتاجي 
بعد تأكد أن الشركة تعاني من صعوبات ومشاكل مالية وتنظيمية، يمكن تجاوزها بتقديم رؤى  الموارد خاصة

 .جديدة مغايرة لما سبق خاصة بعد إثبات فشلها

 النسبة المئوية التكرار سنال
 %74.6 72 سنة 00سنة إلى أقل من  70من 
 %07.9 77 سنة 40سنة إلى أقل من  00من 
 %04.0 74 سنة 20سنة إلى أقل من  40من 

 %0.2 06 سنة فما فوق 20من 
 %700 69 المجموع
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 :بالنسبة للحالة العائلية   -
 .الة العائليةتوزيع عينة الدراسة حسب الح (:1)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الحالة العائلية
 % 74.64 72 أعزب
 %27.46 20 متزوج
 %7.42 07 أرمل
 %7.42 07 مطلق
 %700 69 المجموع

 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

عامال، حيث كانت  20نالحظ من الجدول أعاله أن الفئة الغالبة هي فئة المتزوجين والبالغ عددهم 
أي أكثر من نصف حجم العينة، األمر الذي يشير إلى الغالبية العظمى تحظى  %27.46نسبتهم في حدود 

جتماعي أما عن نسبة العزاب فقد كانت في حدود  وهي نسبة منخفضة نسبيا  %.6.42بإستقرار نفسي وأسري وا 
سبتين إلى كون عينة الدراسة تتركز في الفئة العمرية بالمقارنة مع نسبة المتزوجين، ويمكن رد االختالف بين الن

سنة، وهذه الفئة تمثل فئة الكهول البالغين سن الزواج والقادرين على تحمل  04سنة ــــ أقل من  4.من 
، (ماديا)المسؤولية المهنية واإلحتماعية عكس فئة العزاب من الشباب البالغين سن الزواج وغير القادرين عليه

يبحثون عن األمن الوظيفي أوال  مواصلو تعليمهم الجامعي والتحقوا حديثا بمناصب عمل، ما يجعله السيما إذا
، ثم اإلنتقال لتلبية حاجاتهم (بحسب هرم الحاجات لماسلو)في العمل وتلبية حاجاتهم المادية االستقرارمن خالل 

 .النفسية من خالل الزواج وذلك في سبيل تكوين أسرة واإلستقرار
فهي نسبة ضعيفة وال يمكن أن تؤثر مباشرة في ( األرامل، المطلقين)الجدول ن الفئتين األخيرتين في أما ع

وأخرى  االجتماعيةالسلوك الجماعي بقدر تأثيرها في السلوك الفردي، ويرجع هذا اإلنخفاض إلى الظروف 
 .طبيعية ال يمكن التحكم فيها

تضم عددا كبيرا من العاملين الذي يمتازون باإلستقرار  وعليه يمكن القول أن الشركة اإلفريقية للزجاج
 .، ما من شأنه أن يساعدها على انجاز وتحقيق أهدافها ومشاريعهاواالجتماعيالنفسي واألسري 
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 :بالنسبة للمستوى التعليمي -
 .توزيع عينة البحث بحسب المستوى التعليمي (:9)الجدول رقم 

 

 
 
 
 
 

 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

المتعلق بالمستوى التعليمي أن أكبر نسبة من العاملين هم ذوي مستوى ( 0)يالحظ من خالل الجدول رقم 
من العاملين ذو المستوى التعليمي  %9.43ثم تليها نسبة  %40.6عامال ما نسبته  70م متوسط والبالغ عدده

هم من ذوي المستوى اإلبتدائي وقدر عددهم بعامل واحد، في حين انعدمت نسبة  %.4.الجامعي، وأخيرا نسبة 
د يغادرون مقاعد العاملين دون مستوى تعليمي في عينة الدراسة، ويمكن إرجاع هذا إلى أن الكثير من األفرا

الدراسة ويلتحقون بمعاهد أو تربصات مهنية من أجل تحصيل خبرة مهنية أو شهادة مهنية لإللتحاق بسوق 
نسبتي العاملين من ذوي المستوى التعليمي المتوسط والثانوي، أما نسبة  رتفاعالعمل أسرع، األمر الذي يفسر إ

ءت دون المتوسط بالمقارنة مع النسب المرتفعة ، وهذا راجع األفراد العاملين من ذوي المستوى الجامعي فهي جا
إلى حاجة المؤسسة لمثل هؤالء لتسيير وتنظيم شؤون العمل والعاملين من ذوي المستوى التعليمي المحدود أو 
 المنخفض، ويمكن القول أن الشركة االفريقية للزجاج تسعى لضم أفراد من ذوي الخبرة المهنية الكبيرة، وهذا راجع
إلى طبيعة نشاطها الصناعي الذي يتطلب العمل على آالت مختلفة من جهة، ومن جهة حاجتها إلى يد عاملة 

أي تحريك األجزاء المادية داخل )تجيد العمل الميكانيكي التصليحي أو التشغيلي، من أجل ضمان سير العمل 
 .في مؤلفه اإلدارة العلميةعبر عنها تايلور  التي،وهذا ما ينسجم مع الرؤية الكالسيكية (الشركة

 يةالنسبة المئو  التكرار المستوى التعليمي
 %7.42 7 إبتدائي
 %40.20 70 متوسط
 %07.00 77 ثانوي
 %76.09 70 جامعي
 %700 69 المجموع
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 :بالنسبة لألقدمية في العمل -
 .توزيع عينة الدراسة بحسب األقدمية في العمل (:8)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار األقدمية في العمل
 %49.70 04 سنوات 02أقل من 

 %0.20 06 سنوات 70سنوات إلى أقل من  2من 
 %70.74 02 سنة 72سنوات إلى أقل من  70من 
 %4.02 00 سنة 70سنة إلى أقل من  72من 

 %72.20 79 سنة فما فوق 70من 
 %700 69 المجموع

 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

 02أن أعلى نسبة رصدت للعاملين الذين يحوزون خبرة أقل من ( 9)نالحظ من خالل قراءة الجدول رقم 
سنة فما فوق  64عامال، ثم تليها فئة العاملين الذين يملكون خبرة  .9غ عددهم والبال %49.70سنوات بنسبة 

 0.سنوات وأقل من  4.عامال، ثم تأتي فئة العاملين الذين تتراوح خبرتهم بين  3.، وعددهم %6.409بنسبة 
ذين العاملين ال %490.و %74.4، وتمثل النسبتين %..44.عمال، وكانت نسبتهم في حدود  .سنة وعددهم 

سنة على التوالي، ويمكن ارجاع هذا  64سنة إلى أقل من  0.سنوات، و 4.سنوات إلى  0تتراوح خبرتهم من 
 :سنة فما فوق إلى 64سنوات ومن  0التفاوت والتباين الملحوظ في سنوات األقدمية خاصة بين فئة أقل من 

داعية عالية، وهذا راجع إلى رغبة المؤسسة في استقطاب أفراد جدد يحوزون قدرات بدنية ونفسية واب -
والصبر والحرص على تجديد العمال لضمان  االحتمالطبيعة نشاطها الصناعي، والذي يتطلب قدرة كبيرة على 

 .حيوية بيئة العمل الداخلية

العمل على احداث توازن بين العمال الجدد والعمال القدامى باعتبارهم أصحاب الخبرة الكبيرة والقادرين  -
توجيه العاملين الجدد أصحاب الخبرة البسيطة، وعليه يمكن القول أن الشركة اإلفريقية للزجاج تعمل على تعليم و 

على فتح مناصب عمل جديدة أمام الشباب لولوج عالم الشغل من جهة، ومن جهة ثانية هي تعمل على 
 .اإلستفادة من طاقات العاملين الجدد بما يضمن أداء مرتفع وفعال
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 :مهنيبالنسبة للصنف ال -

 .توزيع عينة الدراسة حسب الصنف المهني (:10)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الصنف المهني

 %72.94 77 إطار
 %77.60 00 عون تحكم
 %27.46 20 عون تنفيذ
 %700 69 المجموع

 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

عامال ما  04لعاملين تتركز في فئة أعوان التنفيذ والبالغ عددهم يبين الجدول أعاله أن أعلى نسبة من ا
، وتأتي أخيرا فئة %.043.عامل ما نسبته ..: ، ثم تليها فئة اإلطارات والمقدر عددهم بـ%2..6.نسبته 

، ويمكن إرجاع اإلرتفاع الكبير في أصحاب اللياقات %424..عمال وبنسبة  7أعوان التحكم المنحصرة في 
إلى الحاجة الكبيرة لهم بإعتبارهم المسؤولين عن كافة المهام واألعمال في مستوى الورشة أين يكون الزرقاء 

هناك عبء عمل أكبر منه في باقي المصالح واإلدارات، ومن خالل المالحظة المباشرة لميدان الدراسة يمكن 
إلى التحكم في سير اآلالت ومراقبة  القول أن فئة أعوان التنفيذ تطلع بجملة من المهام والعمليات، وهذا راجع

مدخالتها من المواد الخام ومخرجاتها من القطع الزجاجية، ونظرا لوجود عدة منتوجات وورشات وآالت يتحتم 
على الشركة اإلفريقية للزجاج ضمان عدد كبير من أعوان التنفيذ بالمقارنة مع باقي األصناف المهنية األخرى، 

تصر تواجدها داخل المكاتب اإلدارية فهم المسؤولين عن التخطيط والتنظيم والتنسيق أما عن فئة اإلطار فقد اق
تكون  التيوالرقابة بمعنى أنهم من يسهرون على التنسيق بين مختلف األنشطة وقيادة مختلف الفئات المهنية 
ة لهم، فيكفي تحت إشرافهم وضمن صالحياتهم، وما يفسر انخفاض عدد أعوان التحكم هو عدم الحاجة الكبير 

عدد قليل لتزويد العاملين التنفيذين بالتعليمات واإلرشادات الالزمة إلكسابهم خبرة في تسيير اآلالت، باإلضافة 
 .إلى إشرافهم على عدد البأس به من العمال ما يجعل عددهم قليل بالمقارنة مع الفئات السابقة

عمل ال بأس بها من مختلف الفئات المهنية  وعليه يمكن القول أن الشركة اإلفريقية للزجاج تضم قوة
 . والسياسات المحلية الداعية لتقليص من حجم العمالة االقتصاديةالثالث، في ظل الظروف 
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 :لألجر الشهري ةبالنسب -
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب األجر الشهري (:11)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار (دج)األجر الشهري 
 % 047 .4 7444.أقل من 

 40.6 % 64 67444إلى أقل من  7444.من 

 50.7 % 90 97444إلى أقل من  67444من 
 2.9 % 6 7444.إلى أقل من  97444من 

 - - فما فوق 7444.من 
 100 % 23 المجموع

 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

دج إلى  67444انت لصالح فئة األجور المحصورة بين يالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة ك
دج إلى أقل من  7444.ثم تليها فئة األجور المحصورة بين . عامل 90دج، والبالغ عددهم  97444أقل من 
دج واألكثر من 7444.في حين جاءت فئتي األجور األقل من . عامالا  64دج، والبالغ عددهم  67444
ويمكن إرجاع هذا االنخفاض . عمال وعاملين إثنين فقط .4على التوالي دج في آخر الترتيب وضمت  7444.

 :النسبي في فئات األجور إلى
المنافسة، السياسات االقتصادية المطبقة )األسباب االقتصادية المؤثرة على الشركة االفريقية للزجاج  -

 (.من طرف الدولة، ضعف التسيير والتخطيط

تخليها عن العديد من المشاريع الواعدة، والتي لو نجحت  الشركة خاصة بعد إنتاجتقليص طاقات  -
 .لحققت أرباحا كبيرة تنعكس بطريقة مباشرة على مستويات األجور داخل الشركة

. ارتباط األجور ببعض المتغيرات وعلى أساسها األقدمية في العمل، وليس على أساس األداء المقدم -
ض النظر عن طبيعة الصنف المهني، وعليه يمكن القول كل هذه األسباب جعلت أجور العاملين منخفضة بغ

أن الشركة االفريقية للزجاج تمر بمشاكل وصعوبات تحول دون تقديم أجور مرتفعة للعاملين باإلضافة إلى 
 .   اعتمادها على الطرق الكالسيكية في تحديد مستويات األجور

 :أساليب التحليل المستخدمة في الدراسة: سادسا  
المساعدة على فحص  اإلحصائيةالدراسات العلمية الحالية إلى اعتماد مجموعة من األساليب تركز معظم 

مدى صحة الفرضيات الموضوعة من طرف الباحث وتعتبر عملية التحليل من أهم مراحل البحث العلمي 
اعها للتحليل باعتبارها خطوة هامة يلجأ إليها الباحث بعد تفريغ وتبويب البيانات الميدانية استعدادا إلخض
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تحمل بل يتعامل مع قيم ال معنى لها  إحصائيةاالحصائي أو الوصفي فالباحث ال يتعامل مع بيانات وقيم 
ال فقد البحث العلمي أهميته وعليه سيتم تقديم أهم  مدلوالت إحصائية عميقة ومدلوالت اجتماعية مهمة وا 

 :الدراسة األساليب التي اعتمدتها الدراسة الحالية في تحليل بيانات
وهو األسلوب األكثر استخداماا في العلوم اإلنسانية واالجتماعية نظرا لخصوصية  :األسلوب الكيفي -1

هذه العلوم والتي تعني بدراسة االنسان وسلوكاته وعالقاته مع اآلخرين، ويقوم هذا األسلوب على إضفاء بعداا 
الدراسة النظرية أو الميدانية فالباحث يهدف من وراء  انسانياا للقيم والبيانات والشواهد المتحصل عليها سواء من

 .القيم وتحويلها إلى معاني تحمل دالالت واضحة وملموسة استنطاقهذا األسلوب إلى 
ويراد به مختلف العمليات والطرق الرياضية واإلحصائية المساعدة على ترتيب  :األسلوب الكمي -1

ها والحكم عليها، باإلضافة إلى المعلومات والمعادالت وتصنيف البيانات ضمن جداول إحصائية يسهل قراءت
ات المبحوثين أو تفرقها، ويمكن باستجومدى تناسق إ بين متغيرات الدراسة المطبقة لكشف العالقات والتأثير

 statistical package for البرنامج اإلحصائي الجاهزتحديد هذا األسلوب الكمي من خالل اإلعتماد على 
social sciences  بالرمزوالذي يعرف) (IBM SPSS V. 20.0 

المستخدمة لمعرفة اتجاهات العاملين نحو العدالة ليكرث الخماسي لتحديد طول خاليا مقياس  :المدى -أ 
أحد "من االستبيان تم حساب المدى، ويعرف المدى على أنه ( الرابعو  الثالثو  ثانيال)التنظيمية في المحاور 

ننا من معرفة مدى تقارب البيانات أو تباعدها من خالل الفرق بين أكبر قيمة طرق اإلحصاء الوصفي التي تمك
 :وعليه يمكن تطبيق هذه الطريقة كمايلي. (2012سالم، )وأقل قيمة للقيم أو الشواهد 

،ثم تقسيمه على درجات المقياس للحصول في األخير على طول الخلية الصحيحة أي  (4= 7  ̶  2)     
وذلك لتحديد الحد األعلى ألول ( 7)+ا تتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس، بعده(0.0=  4/2)

 :، وهكذا يتحدد طول الخاليا أو الفئات كما يلي(7.0=  7+0.0)خلية وفئة كما يلي
 :، وهكذا يتحدد طول الخاليا والفئات كما يلي7.00إلى  7من

 (.موافق بدرجة قليلة جدًّا)يمثل  7.00إلى  7من  -
 (.موافق بدرجة قليلة)يمثل  7.60إلى  7.07من  -
 (.موافق بدرجة متوسطة)يمثل  0.40إلى  7.67من  -
 (.موافق بدرجة كبيرة)يمثل  4.70إلى  0.47من  -
شيخ، )، وقد تم تطبيق هذه الطريقة باالعتماد على (موافق بدرجة كبيرة جدًّا)يمثل  2إلى  4.77من  -

7072.) 
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هي تعبر عدد مرات ظهور صفة أو خاصية ما، أما عن النسب المئوية و : التكرارات والنسب المئوية -ب 
على عدد أفراد العينة لمعرفة نسبة ظهور الخاصية أو الصفة المطلوبة، بهدف  700فهي حاصل ضرب فئة في 
    n×   100ترجيح صفة على أخرى 

                       N         
n :االفئة أو الخاصية المراد معرفة نسبته. 
N :فراد العينةأل الكلي عددال. 

يعد من أشهر األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات والبحوث  :المتوسط الحسابي -ج 

 . االجتماعية ويحسب من خالل 

 .تم استخدامه لمعرفة ثبات محاور االستبيان :اختبار ألفا كرومباخ -د 

 .الفروق بين مجموعتين للعينة المستقلة لمعرفة داللة T-Testاختبار  -ه 

استخدم لمعرفة داللة الفروق بين عدة  :One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -و 
 .مجموعات

 .ميل الفروقاستخدم للمقارنة بين عدة مجموعات لمعرفة  :LSDاختبار الفرق المعنوي  -ز 
توزيع بهدف معرفة نوع واستخدم هذا االختبار للتأكد من اعتدالية ال :اختبار التوزيع الطبيعي -ح

فقبل الشروع في تطبيق أية حسابات إحصائية للتأكد من  .األساليب اإلحصائية التي سيتم تطبيقها والعمل بها
مدى صحة فرضيات الدراسة، البد من التأكد أوال ما إذا كانت القيم المتحصل عليها تتبع التوزيع الطبيعي، هذا 

ال )أو الغير المعلمية ( البارامترية)بع األساليب واالختبارات المعلمية األخير سيحدد للباحث ما إذا كان سيت
 (.بارامترية

لمعرفة هل البيانات تتبع توزيعا ( كولمجروف سمرنوف)ويمكن الفصل في هذه القضية من خالل تطبيق إختبار 
 .أم ال( جرسيا)طبيعيا 

 .اختبار التوزيع الطبيعي(: 11)الجدول رقم 
 (sig)لقيمة االحتمالية ا Zقيمة  المحاور

 0.700 0.007 جميع محاور الدراسة
 .SPSSمن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر
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، وهذا يدل 0.700إذ بلغت  0.02يتضح من الجدول أن القيمة اإلحتمالية لمجموع محاور الدراسة أكبر من 
 .االختبارات اإلحصائية المعلميةعلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، مما يسمح باستخدام 
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 :خالصة الفصل
هذا الفصل على مجموعة من اإلجراءات المتبعة إلنجاز الدراسة الحالية والتي تعرف باإلجراءات  شتملإ

المنهجية، أين تم تحديد مجاالت الدراسة بشكل يساعد على معرفة بيئة الدراسة، باإلضافة إلى ذكر الفروض 
صي والبحث في مدى صحة تفسيراتها لموضوع من خالل تبني المنهج الوصفي التحليلي العلمية المعنية بالتق

القائم على أساس جمع البيانات والمعلومات، هذه األخيرة تم الحصول عليها بواسطة إستبيان موزع على عينة 
ائص طبقية عشوائية، ما يساعد في التأكد من مدى صدق وثبات اإلستبيان، كما تم التعرف على الخص

    .الكمي والكيفيالسوسولوجية  لعينة الدراسة وتحليلها وتفسيرها وفق األسلوبين 
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 :تمهيد
يعد هذا الفصل المحك الحقيقي للتأكد من مدى صحة اإلفتراضات الموضوعة من طرف الطالب 

تفريغ وتبويب وتحليل وتفسير البيانات والمعلومات المتحصل عليها من ميدان الدراسة والخاصة وذلك بعد 
حظات والمشاهدات بالمبحوثين من العاملين داخل الشركة اإلفريقية للزجاج، وذلك إنطالقا من المال

المتكررة في كل زيارة ما يسمح بالوصول إلى نتائج علمية تساعد في فهم واقع العدالة التنظيمية داخل 
بيئة الدراسة إنطالقا من معرفة إتجاهاتهم نحو مجموعة من المؤشرات الواقعية الكفيلة بتقديم صورة عن 

 .هذه األخيرة
 ضية الفرعية األولى عرض وتحليل البيانات الخاصة بالفر  :أوال

 نتائج الفروق في نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية حسب الجنس (:31)الجدول رقم 
     اإلناث   الذكور
المتوسط  العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

( T)قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 sigالداللة

95 72.72 2..7 72 .7.7 8.78 7.91- 2.5. 
 (α=2.29)وهي أكبر من مستوى الداللة  (sig= .2.5)قيمة أن أعاله  يالحظ من خالل الجدول

إلى العدالة التوزيعية  (α= 2.29)ما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
األفراد حول العدالة التوزيعية متقارب  الستجاباتالمتوسط الحسابي تعزى لمتغير الجنس،كما يالحظ أن 

مثلت العامالت اإلناث، وبإنحراف معياري  7.7.للذكور، في حين أن قيمة  72.72: نسبيا فقد قدر بـ
، وهي -7.91والتي بلغت ( T)لإلناث وهذا ما أكدته قيمة  8.785للعمال الذكور، و  7..2: قدر بـ

في  2.29جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة قيمة غير دالة إحصائيا، مما يعكس أنه ال تو 
على نظرة العاملين نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية تعزى لمتغير الجنس، ما يعني أن الجنس ال يؤثر 

إلى العدالة التوزيعية، ويمكن إرجاع هذا التشابه في نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية إلى تشابه 
املين والعامالت كل حسب مهامه، وعليه يمكن القول أنه ال توجد إتجاهات متحيزة على مدخالت الع

 .أساس الجنس داخل الشركة اإلفريقية للزجاج من وجهة نظر العاملين والعامالت فيها
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 ق بين نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية بحسب السنونتائج الفر  (:31)الجدول رقم 
درجة  ينمصدر التبا المحور

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 

مستوى 
 الداللة
sig 

 2.27 15.. 782.21 917.75 . بين المجموعات المحور األول
   92.18 753.93. 19 داخل المجموعات 
  -  .899.2. 18 المجموع الكلي 

أقل من مستوى الداللة  هي( (sig= 0.01ى أن قيمة إل( 73)تشير معطيات الجدول رقم 
(2.29=α ) مما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 19، .)ودرجة حرية
(2.29=α) لمتغير السن وعليه نرفض الفرض الصفري العاملين نحو العدالة التوزيعية تعزى في نظرةH0 
عاملين داخل الشركة بحسب السن نحو ؛ ما يعني وجود اختالفات في نظرة الHAونقبل الفرض البديل  

بتطبيق  بعد العدالة التوزيعية، وعليه سيتم معرفة الفئة العمرية التي تميل إليها الفروق اإلحصائية وهذا
الذي بين أنه توجد مصادر فروق بين متوسطات إجابات المبحوثين ذوي  LSDة اختبار المقارنات المتعدد

بلغ  وقد( سنة 92أقل من  -سنة  32من )الفئة الرابعة  (نةس 2.أقل من  –سنة  72من )األعمار 
  -سنة  2.من ) الثالثةالفئة ، وبين (sig=0.01)االحتمالية عند مستوى ( 2.313) هذه المقارنةمتوسط 

هذه المقارنة عند قد بلغ متوسط و ( سنة 92أقل من   -سنة  32من ) والفئة الرابعة (سنة 32إلى أقل من 
 92أقل من  -سنة  32من )ر فروق بين الفئة الرابعة كما وجدت مصاد (sig=0.00) ةمستوى اإلحتمالي

أقل من  -سنة  2.من )و (سنة 2.أقل من  -سنة  72من ): مع الفئة الثانية والثالثة على التوالي (سنة
: عند مستوى الداللة 2.383 -2.313: ة على التواليوقد بلغ متوسط هذه المقارن (سنة 32

sig=0.07-0.16 32من )ح الفئة الرابعة، وعلى إثر هذه المقارنة يمكن القول أن الفروق تميل لصال 
وعليه  (sig=0.00)عند مستوى االحتمالية ( 2.388)بمتوسط حسابي يساوي ( سنة 92أقل من  -سنة 
العدالة لديها إتجاه إيجابي خاص نحو بعد ( سنة 92أقل من  -سنة  32من )أن نستنتج أن الفئة يمكن

التوزيعية بحسب متغير السن بالمقارنة مع باقي الفئات العمرية األخرى، وهذا يدل على أن هذه الفئة من 
العاملين على وعي تام بصعوبة تحقيق العدالة التوزيعية مما يجعلهم راضين عن مستوى ممارسة العدالة 

ى مقربة من سن التقاعد وهم ال سيعون وتفسير ذلك يعود إلى كون هذه الفئة عل ،التوزيعية داخل الشركة
لتغيير مكان العمل بحكم السن وشعورهم بالوالء للشركة أو لغياب فرص عمل مشابهة لما يقومون به حاليا 
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 . كونها الشركة الوحيدة المختصة في صناعة الزجاج على مستوى الشرق
 توزيعية بحسب الحالة العائليةنتائج الفروق في نظرة العاملين إلى العدالة ال :(31)الجدول رقم 

درجة  مصدر التباين المحور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 المحسوبة
F 

مستوى 
  sigالداللة

 2.87 2..2 72.88 13..9 . بين المجموعات المحور األول
   98.35 827.25. 19 داخل المجموعات 
  -  .899.2. 18 المجموع الكلي 

وهي أكبر من مستوى الداللة ( sig=  2.87)إلى أن قيمة ( 79)ول رقم تشير معطيات الجد
مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 19، .)ودرجة حرية ( α=2.29)عند

وعليه نقبل  ،يةعائلفي نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية تعزى لمتغير الحالة ال( α=2.29)الداللة 
 one wayالخاص بتحليل التباين األحادي  (79)رقم  ومن خالل نتائج الجدول. H0 الفرض الصفري

anova ، ويمكن القول أن العاملين داخل الشركة اإلفريقية للزجاج لديهم إتجاه عام نحو بعد العدالة
 .ى اختالف حاالتهم العائليةالتوزيعية عل
 لعدالة التوزيعية بحسب المستوى التعليمينتائج الفروق في نظرة العاملين إلى ا (:31)الجدول رقم 

درجة  مصدر التباين المحور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 المحسوبة

F 

مستوى 
 ةالدالل
sig 
 

 2.23 2.37 85..7 27.15 . بين المجموعات المحور األول
   98.77 283.23. 19 داخل المجموعات 
  -  .899.2. 18 المجموع الكلي 

وهي أكبر من مستوى الداللة عند  (sig= 2.23)إلى أن قيمة ( 71)تشير معطيات الجدول رقم 
(2.29=α ) مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 19، .)ودرجة الحرية
(2.29=α )ه نقبل الفرض في نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية تعزى لمتغير المستوى التعليمي، وعلي

 . H0الصفري 
هم التعليمي لديهم إتجاه عام نحو وعليه يمكن القول أن العاملين داخل الشركة على اختالف مستوا
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 . بعد العدالة التوزيعية
 نتائج الفروق في نظرة العاملين إلى العدالة التوزيعية بحسب األقدمية (:31)الجدول رقم 

درجة  مصدر التباين المحور
 الحرية

وع مجم
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 المحسوبة
F 

مستوى 
  sigالداللة

 2.22 .2.3 .29.2. 7777.59 3 بين المجموعات المحور األول
   .37.7 71.7.28 13 داخل المجموعات 
  -  .899.2. 18 المجموع الكلي 

هي أقل من مستوى الداللة ( (sig= 0.00إلى أن قيمة ( 72)تشير معطيات الجدول رقم 
(2.29=α ) مما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 13، 3)ودرجة حرية
(2.29=α) وعليه نرفض الفرض لمتغير األقدمية  في نظرة العاملين نحو العدالة التوزيعية تعزى

بحسب ؛ ما يعني وجود اختالفات في نظرة العاملين داخل الشركة HAونقبل الفرض البديل   H0الصفري
نحو بعد العدالة التوزيعية، وعليه سيتم معرفة الفئة التي تميل إليها الفروق اإلحصائية وهذا  األقدمية

الذي بين أنه توجد مصادر فروق بين متوسطات إجابات  LSDة تعددبتطبيق اختبار المقارنات الم
وقد ( سنوات 72من سنوات إلى أقل  9من ) و( سنوات  9أقل من ) من أصحاب األقدمية المبحوثين 

كما يوجد مصادر فروق دالة  ،((sig= 0.01 عند مستوى اإلحتمالية( 2.987)بلغ متوسط هذه المقارنة
وقد بلغ متوسط ( سنة فما فوق 72من ) والفئة الخامسة ( سنوات 9أقل من ) إحصائية بين الفئة األولى 

اإلضافة إلى وجود مصادر فروق دالة ، ب((sig= 0.000عند مستوى اإلحتمالية ( .2.12)هذه المقارنة 
( سنوات 9أقل من ) والفئة األولى ( سنة  79سنوات إلى أقل من  72من ) إحصائيا بين الفئة الثالثة 
، كما وجد فرق دال إحصائيا ((sig= 0.039عند مستوى اإلحتمالية ( 2.312)وذلك بمتوسط مقارنة بلغ 

 72سنوات إلى أقل من  9من )مع الفئة الثانية ( سنة  79سنوات إلى أقل  72من )بين الفئة الثالثة 
، هذا ووجدت فروق دالة ((sig= 0.001عند مستوى اإلحتمالية ( 7.235)بمتوسط مقارنة بلغ ( سنوات

( سنة فما فوق 72) الفئة الخامسة من ( سنة 79سنوات إلى أقل من  72من ) إحصائيا بين الفئة الثالثة 
، وعلى إثر هذه المقارنة يمكن ((sig= 0.000عند مستوى اإلحتمالية ( 7.222)بمتوسط مقارنة بلغ 

 بمتوسط حسابي يساوي ( سنة  79سنوات إلى أقل من  72من ) القول أن الفروق لصالح الفئة الثالثة 
 (.(sig= 0.000وعند مستوى اإلحتمالية ( 7.222) 

العدالة التوزيعية بحسب متغير وعليه نستنتج أن هذه الفئة لديها إتجاه إيجابي خاص نحو بعد 
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األقدمية بالمقارنة مع باقي الفئات األخرى وهذا يدل على أن هذه الفئة من العاملين من أصحاب األقدمية 
المتوسطة نسبيا راضين عن مستوى ممارسة بعد العدالة التوزيعية داخل الشركة األمر الذي يعني أنهم 

يف والتفاعل مع مختلف اإلجراءات والقوانين وذلك بتكوين ألفوا العمل داخل الشركة واستطاعوا التك
إتجاهات إيجابية نحو األجور والمكافئات باإلضافة إلى وعيهم بأنهم من الصعب أن توجد مؤسسة أخرى 

 .  تقدم مزايا أكبر مما تقدمهم شركتهم ما يعني أنهم مدركون للعدالة التوزيعية الداخلية والخارجية
 تائج الفروق في نظرة العاملين إلى العدالة التوزيعية بحسب الصنف المهنين (:31)الجدول رقم 

درجة  مصدر التباين المحور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 المحسوبة
F 

مستوى 
 الداللة

 2.71 7.87 727.21 .727.7 7 بين المجموعات المحور األول
   9..99 12..11. 11 داخل المجموعات 
  -  .899.2. 18 الكليالمجموع  

( α=2.29)أكبر من مستوى الداللة ( sig= 2.71)إلى أن قيمة ( 78)تشير معطيات الجدول رقم 
 (α=2.29)مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 11، 7)ودرجة حرية 

المهني وعليه نقبل الفرض الصفري في نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية تعزى لمتغير الصنف 
H0 ، عام نحو بعد  صنفهم المهني لديهم إتجاه اختالفويمكن القول أن العاملين داخل الشركة على

 .العدالة التوزيعية
 الثانيةعرض وتحليل البيانات الخاصة بالفرضية الفرعية  :ثانيا

 طريقة توزيع األجورنظرة العاملين نحو (: 31)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة لبندرقم ا
 % 9.8 23 موافق بشدة 
 %72.3 77 موافق 
 %..... .7 محايد 72
 %71.7 78 معارض 
 %72.3 77 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
والخاص بنظرة العاملين نحو طريقة توزيع األجور أن أغلبية المبحوثين الحظ من الجدول أعاله ي

طريقة اههم نحو عدم تأكد العاملين من حقيقة اتج ما يعني. %.....رة محايدة بنسبة نظكانت لهم 
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حظ فعال بعد توزيع االستبيان، أما فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا توزيع األجور بالشركة وهو ما لو 
ال ما يدل على امتالك هؤالء العم. %72.3وبمعارض بشدة بنسبة . %71.7بمعارض فنسبتهم تقدر بـ 

وهو ما يجعلهم . للمعلومات حول طريقة توزيع األجورلنظرة سلبية قوية ناجمة عن إخفاء اإلدارة المسؤولة 
توزيع وهذا راجع إلى عدم اهتمام اإلدارة بشرح طريقة . دون علم بطريقة توزيع هذه األخيرة داخل الشركة

ي العمل وفق النظرة الكالسيكية في للشركة فاألجور على العاملين، ما يعكس استمرار اإلدارة العليا 
دارة العاملين وذلك بتركيزها على فكرة أن العاملين  وليس التخطيط لطرق . مهمتهم التنفيذ فقطتسيير وا 

وهي  %9.8وبموافق بشدة  %77الذين أجابوا بموافق فكانت نسبتهم أما عن المبحوثين . توزيع األجور
ويمكن رد هذا إلى قرب هذه . األجور بية عمومًا نحو طريقة توزيعإيجاالفئة من العاملين التي لديها نظرة 

  .من اإلدارة ما يجعلهم األكثر قربًا من مصادر المعلوماتالفئة 
 ين نحو وضوح معايير تقييم األداءنظرة العامل(: 20)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 % 7.5 27 موافق بشدة 
 %.2.3. 77 قمواف 
 %71.7 78 محايد 77
 %..... .7 معارض 
 %2.73 29 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
وضوح معايير تقييم األداء أن الخاص بنظرة العاملين نحو ( 72)تبين األرقام من الجدول رقم 

في حين . %..... تقييم األداء واضحة داخل الشركة بنسبةغالبية المبحوثين لم يوافقوا على أن معايير 
وهي النسبة التي  %42..4أي بمجمل معارض بلغ  %2.74هناك من أجاب بمعارض بشدة بنسبة 

أما عن نسبة . للعاملين نسبةالتعكس نظرة سلبية ألفراد عينة الدراسة نحو وضوح معايير تقييم األداء ب
ين وجد من أجاب في ح. معايير تقييم األداءفقد مثلت المبحوثين الموافقين على وضوح  44%..4

وهي نسبة تعكس وجود . %44.44بلغ  أي بمجمل موافق %7.2بموافق بشدة على هذه العبارة بنسبة 
ويمكن تفسير االرتفاع في نسبة من أجابوا بمعارض إلى كون . إيجابية لدى العاملين نحو العبارةنظرة 

وليس في سعي األخير إلى تقديم . تنحصر في متابعة سير األعمال كما يراها المشرفعملية تقييم األداء 
في مالحظة المشرف أو  وبهذا تصبح عملية تقييم محصورة. العاملون من جهدقدمه  ما ما يتناسب مع
أو يمكن . المهارات والخبرات التي يدمجونها في العملالتزام العامل بالوقت وليس بتقييم  الرئيس لمدى
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الشركة عند اللجوء إلى تقييم أداء  هاة تعمل على أساسإرجاع هذا االرتفاع إلى غياب أسس علمية واضح
إلى وجود مفاضلة بين العاملين خاصة ردها أما عن تفسير نسبة الذين أجابوا بموافق فيمكن . العاملين

على فئة  وهذا ما لوحظ بعد توزيع االستبيان. أين يكون أدائهم موضع تقييم اإلداراتالمسؤولين داخل 
حكم فأغلبية هؤالء هم من أجابوا بموافق على هذا البند، وهذا راجع إلى مستواهم وأعوان الت اإلطارات
لى طبيعة الوظائف  العلمي غلونها كما يمكن للخبرة أن تلعب دور في تشكيل صورة شالتي ي اإلداريةوا 

للمسافة  نأوعليه يمكن القول . واضحة عن معايير تقييم األداء لدى العاملين بالمؤسسة لفترة طويلة نسبياً 
بها التنظيمية الفاصلة بين الفئات المهنية دور في تحديد إدراكهم لمختلف الممارسات التنظيمية المعمول 

داخل الشركة وهو األمر الذي يتنافى ومبادئ العدالة والمساواة بحسب ما كشفت عنه الدراسة النظرية أين 
     .حتى تتحقق المنافسة العادلة داخل الشركةاء ن يكون جميع العاملين على دراية بمعايير تقييم األدأيجب 

 خضوع جميع العاملين للقانون الداخلي للمؤسسةنظرة العاملين نحو  (:23)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 % 72.73 22 موافق بشدة 
 %33.57 7. موافق 
 %7..7 71 محايد 77
 %72.73 22 معارض 
 %77.1 28 رض بشدةمعا 

 %722 15 المجموع
خضوع جميع العاملين للقانون  الخاص بنظرة العاملين نحو( 77)تبين األرقام من الجدول رقم 

. %72.73وبموافق بشدة بنسبة . %33.57أن غالبية المبحوثين أجابوا بموافق بنسبة  الداخلي للمؤسسة
إيجابية وقوية نحو كون جميع العاملين رة من العاملين الذين يملكون نظ %99.21أي ما نسبته 

بينما كانت هناك نسبة من العمال أجابت بمعارض بشدة بنسبة  .يخضعون للقانون الداخلي للشركة
من العاملين الذين لديهم  %77.23، أي بمجمل معارض قدر بـ %72.73وبمعارض بنسبة  77.1%

 .بمحايد % 7..7عبر ما نسبته  في حين. نظرة سلبية قوية نحو العبارة
من العاملين بالشركة االفريقية للزجاج ترى بأن الجميع وعليه يمكن القول أن النسبة األعلى  

ثم . لضبط النظام تسمح بتحقيق مستوى عاٍل من التنسيقباعتباره أداة . يخضع للقانون الداخلي للمؤسسة
لتزام جاء ليعمل؛ وذلك من خالل االعامل يدعوا لمخالفة قوانين النظام الداخلي بما أن أنه ال شيء 

فإذا التزم . على االلتزام بتقديم كل طرف لآلخر ما يحتاجه القائم أساساً الطرفين بمبدأ التبادل االجتماعي 
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مع جميع العاملين؛ فإنهم سيلتزمون بالسلوك الجيد داخل الشركة والعكس الرئيس في العمل بالعدل 
عقد العمل التي ترفض التزام الطرفين بمجموعة من الحقوق ويستدل على هذا من خالل طبيعة . صحيح

لهذا البند فيمكن ردها إلى وجود استثناءات قد تحصل لصالح  أما عن سبب اإلجابة بمعارض. والواجبات
إذ ال يسرى القانون . ذوي الصالحيات الكبيرةفئات أو أشخاص معينين من المسؤولين أو األشخاص 

أوقات  بشأنوخاصة فيما يتعلق بالخصم من الراتب . لى البسطاء من العمالعكما يسري الداخلي عليهم 
 .العاملين للعدالة داخل الشركةما قد يؤثر بشكل أو آخر على مستوى إدراك . الدخول والخروج من الشركة

على الجميع دون نظرة العاملين نحو تطبيق الرئيس في العمل لإلجراءات القانونية  (:22)الجدول رقم 
 تثناءاس

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 % 7.39 27 موافق بشدة 
 %5.7. 72 موافق 
 %7..7 71 محايد .7
 %71.7 78 معارض 
 %72.73 22 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
نظرة العاملين نحو تطبيق الرئيس في العمل لإلجراءات بعكس أرقام الجدول أعاله المتعلق ت

وبموافق بشدة  %5.7.حيث أجاب غالبية المبحوثين بموافق بنسبة  ثناءتانونية على الجميع دون اسالق
إيجابية عمومًا وهو ما يعبر عن وجود نظرة  %44..4وقدرت النسبة االجمالية هنا بـ . %4.44بنسبة 

ويرجع  ستثناء،لدى العاملين نحو كون الرئيس في العمل يطبق االجراءات القانونية على الجميع دون ا
القانونية من  اإلجراءاتعند تطبيق هذا إلى وجود درجة عالية من الثقة لدى المرؤوسين في رؤسائهم 

. إنجاز المهامجهة، وعلى ادراكهم لألسلوب الديموقراطي الذي يتبعه الرئيس في العمل عند إشرافه على 
لإلجراءات القانونية ق الرئيس في العمل ومن جهة ثانية يمكن القول أن العاملين على يقين بعدالة تطبي

أما عن نسبة العاملين الذين أجابوا بمعارض فقد كانت في . في العملبشخصية قائدهم  همتأثر بوما يفسر 
ما يعكس نظرة . من حجم العينة %74..4، أي بمجموع بلغ %44..4وبمعارض بشدة  %4..7حدود 

رض إلى كون طريقة تطبيق الرئيس في العمل لإلجراءات بمعا اإلجابةويعود سبب . سلبية نحو هذا البند
شكل اتجاه سلبي رافض ألن يكون تطبيق تالعاملين ما يسمح بالقانونية ال يرقى إلى مستوى تطلعات 

في حين عبر ما نسبته . يتم بشكل عادل على جميع العاملين دون استثناء اإلجراءاتالقرارات أو 
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 .بمحايد عن هذا البند 74.7%
خير يمكن القول أن لكل عامل طريقته للحكم على مدى عدالة الرئيس عند تطبيق األوفي 
 .القانونية داخل الشركة اإلجراءات

  ريبية بشكل عادلمن الدورات التد نظرة العاملين نحو االستفادة (:23)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 - - موافق بشدة 
 %77.1 28 موافق 
 %7..7 71 محايد 73
 %.... .7 معارض 
 %7.5. 77 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
ريبية دالخاص بنظرة العاملين نحو االستفادة من الدورات الت( 74)يالحظ من خالل الجدول رقم   

من المبحوثين بمعارض بشدة،  %7.5.أجابوا بمعارض في حين أجاب  %....بشكل عادل أن نسبة 
استفادتهم من الدورات التدريبية  وهذه النسبة تعكس النظرة السلبية للعاملين نحو %19.7ي بمجموع بلغ أ

دريبية داخل الشركة وأنها تكون موجهة نه ال توجد دورات تلذي يفسر على أوهو األمر ا. بشكل عادل 
مج تدريبي معين داخل األول أن تكلفة تطبيق برنا. لفئة دون أخرى، ويمكن إرجاع هذا لسببين اثنين

مكلف ما قد يضيف أعباء كلفوية هي في غنى عنها خاصة في ظل الظروف الشركة االفريقية للزجاج 
والثاني لكون هذه البرامج التدريبية غير مضمونة النتائج السيما وان . االقتصادية الصعبة التي تمر بها
؛ما يعني ضرورة تكثيف هذه وسط والثانويينحصر بين المستوى المتالمستوى التعليمي ألفراد العينة 

موافق بشدة حيث  اإلجابةبمحايد ثم تليها نسبة  %7..7في حين عبر ما نسبته  البرامج في حالة وجودها
ويمكن تفسير نسبة الموافقة بوجود خلط . موافق بشدة اإلجابةانعدام نسبة في حين  ،%77.1قدرت ب 

والورشات داخل  واإلداراتالستطالع مختلف األقسام ستكشافية لدى فئة أعوان التنفيذ بين الجوالت اال
 .الفنية والعملية الشركة بحكم أنهم جدد والبرامج التدريبية التي تعتمد على تطوير المهارات والقدرات
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 نظرة العاملين نحو تساوي فرص الترقية بين جميع العاملين في الشركة (:21)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار افقةدرجة المو  رقم البند
 - - موافق بشدة 
 %8.2 21 موافق 
 %..72 73 محايد 79
 %2.2. 71 معارض 
 %.... .7 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
تساوي فرص الترقية بين جميع العاملين في  تعكس أرقام الجدول أعاله المتعلق بنظرة العاملين نحو

؛ أي %....وبمعارض بشدة بنسبة  %2.2.ابوا بمعارض بنسبة أن غالبية المبحوثين أج الشركة
وما يؤكد . تساوي فرص الترقية وهي النسبة التي تعكس نظرة سلبية لدى العاملين نحو %27بمجموع بلغ 

هو وجود عمال من أصحاب الخبرة الكبيرة ال يزالون تحت مسمى عون تنفيذ ولم يتم ترقيتهم إلى هذا 
، وهذا قد يرجع إلى غياب يدل على أن الشركة تفتقر لمسارات ترقية واضحةعون تحكم بعد وهذا ما 

كما قد يكون لالعتبارات الشخصية دور في استبعاد أشخاص وتعويضهم بأشخاص . مناصب شاغرة
من خالل " تايلر وليند" وهذا ما حاول تأكيده كل من . آخرين من المقربين ألصحاب القرار والسلطة

وذلك من خالل االبتعاد  حتى تتحقق العدالة االجرائية والقول بعدم التحيز اإلجرائيةعدالة النماذج المفسرة لل
في حين انعدمت  %7.2بموافق فقد تحددت بـ  اإلجابةأما عن نسبة . عن التفرقة والتمييز بين العاملين

السبب يعود إلى مجيبين بمعارض و نسبة موافق بشدة، وقد جاءت هذه النسبة ضعيفة بالمقارنة مع نسبة ال
فقد  %..72أما عن نسبة . إحالة بعض العاملين على التقاعدور بعض الوظائف بصفة تلقائية نتيجة شغ

  .نتيجة عجزهم عن فهم بعض الممارسات التنظيمية مثلت فئة من العاملين الذين عبروا بمحايد
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دريبية وفق االحتياجات المهنية تالنظرة العاملين نحو االستفادة من الدورات  (:21)الجدول رقم 
 للعامل

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 %7.5 27 موافق بشدة 
 %2.73 29 موافق 
 %78.83 .7 محايد 71
 %37.27 75 معارض 
 %75.2 72 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
لين نحو االستفادة من الدورات الخاص بنظرة العام( 79)تبين الشواهد الكمية في الجدول رقم 

وبمعارض بشدة  %37.27التدريبية وفق االحتياجات المهنية للعامل، أن نسبة اإلجابة بمعارض بلغت 
يستفيدون  هموهي النسبة التي تعبر عن النظرة السلبية نحو كون %27.27، أي بمجموع %75.2كانت 

نتيجة  يةدريبلى غياب تطبيق البرامج التإد يرجع من الدورات التدريبية وفق احتياجاتهم المهنية، وهذا ق
غياب عملية تقييم األداء من أجل الوقوف على جوانب النقص لدى العاملين و محاولة تجاوزها و تقويمها 

أو لعدم جدوى هذه البرامج في تحسين  من خالل برامج تدريبية تراعي االحتياجات المهنية للعاملين
أو مستوى من  جديدة  حتاج مهارات فنيةياألعمال والمهام داخل الشركة ال مهارات األفراد لكون تنفيد 

جل األعمال أصبحت تؤدى أن لى م تغييرها أو توقيفها، باإلضافة إاالبداع ألن غالبية مشاريعها قد ت
 .بطريقة روتينية متكررة

إلجابة بموافق ها نسبة ام نحو هذه العبارة بمحايد، ثم تليعن نظرته %78.83في حين عبرت نسبة 
الذين  من أصحاب النظرة االيجابية  %72.73، أي بمجموع بلغ %7.5وبموافق بشدة بنسبة  2.73%

غير أن هذه النسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع يستفيدون من الدورات التدريبية وفق احتياجاتهم المهنية، 
الت االستكشافية داخل الشركة بمثابة لجو أن ابعض العاملين الجدد  قادلى اعتإالنسب السابقة، وهذا يعود 

وهذا ما تم مالحظته بعد النزول . دورات تدريبية القترانها بتعليمات مساعدة على تأدية المهام اليومية
لميدان الدراسة أين تم مالحظة وجود عاملين جدد غير أن المالحظ أيضا هو أن هذه الجوالت ال تتم وفق 

 .عة لمواقف ارتجاليةخطة واضحة ومدروسة ما يجعلها خاض
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تراحات العاملين في نظرة العاملين نحو ما إذا كان الرئيس في العمل يأخذ باق(: 21)الجدول رقم 
  مجال العمل

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 - - موافق بشدة 
 %.5.7. 72 موافق 
 %73.13 72 محايد 72
 %78.55 72 معارض 
 %72.73 29 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
ول أعاله والمتعلق بنظرة العاملين نحو كون الرئيس في العمل يأخذ تعكس الشواهد الكمية في الجد

باقتراحات العاملين في مجال العمل، أن النسبة األكبر من إجابات المبحوثين على هذه العبارات كانت 
بة موافق بشدة وتعكس النسبة السابقة النظرة في حين انعدمت نسبة اإلجا % .5.7.بموافق بنسبة 

مر الذي يفسر بأن نمط ، األكون الرئيس يأخذ باقتراحاتهم في مجال العمل ة للمبحوثين نحو اإليجابي
القيادة في الشركة قائم على أساس تفاعلي، فالرأي الصحيح ال يتحدد بالسن أو الرتبة المهنية بقدر ما 

كن اعتبار هذا التفاعل من صميم ما نادت به نظريات العدالة اإلجرائية من ويم. يتحدد بالخبرة والكفاءة
خالل مفهوم التحكم في العملية أين يسمح للفرد العامل بتقديم آرائه حول بعض القضايا قبل مرحلة صدور 

ثين أما بالنسبة إلجابات المبحو . القرارات الرسمية ما يرفع من مستوى شعور العاملين بعدالة اإلجراءات
، أي مجموع قدره %2.73أما اإلجابة بمعارض بشدة فكانت في حدود  %78.55بمعارض فقد بلغت 

. فالرئيس حسبهم ال يأخذ باقتراحاتهم في العمل  من العاملين الذين يملكون نظرة سلبية عموما %.1.7.
لدراسة تتوزع في عدة هم في مجال العمل كون عينة ااتوقد يعود السبب الى أن رؤسائهم ال يأخذون باقتراح

أقسام تحت اشراف عدة رؤساء فلكل منهم أسلوبه في القيادة، فقد يرى قائد أنه أدرى من غيره بمتطلبات 
العمل وأساليبه من جهة، ومن جهة ثانية الحاجة الملحة إلنجاز األعمال داخل الشركة تفاديا ألي 

وجهدا إضافيا هي في غنى عنه، وذلك تعطيالت، فسبر آراء العاملين يمكن أن يكلف الشركة وقتا 
لتعبر عن  %73.13ة وصناعية، في حين جاءت نسبة يمنتباط منتجاتها بعدة جهات خارجية أالر 

 .إجابات بعض المبحوثين بمحايد هو دليل على عدم وضوح موقفهم
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 ذخاات ي العمل أن يبدي كل عامل رأيه قبلنظرة العاملين نحو حرص الرئيس ف(: 21)الجدول رقم 
 .القرارات الخاصة بالعمل

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 - - موافق بشدة 
 %73.13 72 موافق 
 %3.8. 73 محايد 78
 %.72.9 75 معارض 
 %23..7 25 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
عمل أن يبدي كل ي الحرص الرئيس فنظرة العاملين نحو المتعلق ب( 72)يالحظ من الجدول رقم 

القرارات الخاصة بالعمل، أن النسبة األكبر من العاملين قد عبرت عن حيادها اتجاه  ذاتخا عامل رأيه قبل
ويمكن تفسيرها هذا بحسب ما جاء في الفصل النظري لكون العاملين  %3.8.هذه العبارة وذلك بنسبة 

عن المشاكل، أو ألنهم ال بتعاد يخافون من أصحاب السلطة داخل الشركة فهم بحيادهم يسعون لال
ما إذا كان رئيسهم يسعى لمعرفة رأيهم قبل اتخاد أي قرارات، لكن هذا التفسير ال يعتد به لكون يعلمون 

، بمعنى أن الفرد قادر على تعتمد على فرق العمل كما تمت مالحظته طبيعة العمل داخل الشركة
قدام على اتخاد قراراته مات الكافية من العاملين قبل اإللمعلو مالحظة ما إذا كان رئيسه في العمل يجمع ا

وبمعارض بشدة بنسبة  %.72.9الخاصة بالعمل، في حين تراوحت إجابات المبحوثين بمعارض بنسبة 
تمثل نظرة العاملين السلبية نحو هذه العبارة وذلك من خالل نفيهم أن  %32.92أي بمجموع  23%..7

ي كل عامل رأيه قبل اتخاد القرارات الخاصة بالعمل ويستنتج من هذا أن الرئيس في العمل يسعى ألن يبد
ما يجعل هؤالء اس التفاعل بين القائد واألتباع القائد ينفرد برأيه مما يعيق عملية التواصل القائمة على أس

يات وهذا ما يتناسب مع فكرة فقدان العاملين للتحكم في العمل. همفي حكم المنفذين فقط لقرارات قائد
القائمة أساسا على تقديم آرائهم حول بعض القضايا قبل صدور القرارات الرسمية، األمر الذي يصعب 
عملية إدراك العدالة اإلجرائية داخل الشركة، ويعود سبب االنخفاض في إجابة المبحوثين بموافق بنسبة 

أساليب القيادة المتبعة لى التباين في إبالمقارنة مع نسبة المجيبين بمعارض ومعارض بشدة  24.64%
من طرف الرؤساء المشرفين على األعمال، والذي يستمد أساسا من شخصيتهم ونظرتهم الخاصة لطريقة 

تكون لهذه الطريقة في القيادة دور في إدراك العاملين  أين .قيادة األتباع بشكل يحقق األهداف المرجوة
 .للعدالة أو الالعدالة داخل الشركة
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 نظرة العاملين نحو أخذ الرئيس في العمل القرارات الوظيفية بأسلوب غير متحيز :(21)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 - - موافق بشدة 
 %3.8. 73 موافق 
 %7..7 71 محايد 75
 %75.2 72 معارض 
 %2..7 25 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين نحو أخذ الرئيس في العمل ( 78)لجدول رقم تبين الشواهد الكمية في ا

أن الرئيس في العمل ال يتحيز في موافقون على  %3.8.القرارات الوظيفية بأسلوب غير متحيز أن نسبة 
. بموافق بشدة اإلجابةفي حين انعدمت نسبة . لدى العاملين اإليجابيوهي تمثل االتجاه قراراته الوظيفية 

االرتفاع في نسبة السابقة إلى أن القرارات الوظيفية المتخذة من طرف الرئيس تكون في مستوى  ويرجع
كما يمكن اعتبار هذه األخيرة تؤثر على . ما يجعلهم يشعرون بعدالة القرارات الوظيفية تطلعات العاملين 

والقرارات  جراءاتاإلد توح على أن  فرضفطبيعة العمل الصناعي تجميع العاملين ضمن فريق العامل 
وليس من مصلحة الرئيس في العمل أن يتحيز حتى يحصل التعاون والتكامل بينها ، بين مختلف الفرق 

؛ أي بمجموع %2..7وبمعارض بشدة  %75.2بمعارض فكانت تساوي  اإلجابةأما عن نسبة  ،بشأنها
 :سببينبر ما يعكس وجود اتجاه سلبي وقوي نحو هذه العبارة األمر الذي يفس %37بلغ 

تأثير بعض خصائص الفرد ومهاراته على الرئيس في العمل، ما يجعله ينحاز إليه عند اتخاذ  -
 .قراراته الوظيفية

يز بين العاملين على أساس الخبرة أو الكفاءة المهنية وهذا يد الرئيس التحيز أو التميتعمكما قد  -
ذا النوع من التمييز يعتبر ومعاملة عادلة في وه بين الرئيس وأصحاب األقدمية في العمل ىلتقارب المستو 

 .  حق اصحاب األقدمية في العمل ما قد يجعلهم مدركين للعدالة التنظيمية داخل الشركة
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نظرة العاملين نحو خضوع جميع العاملين الى نفس العقوبات التأديبية عند  (:21)الجدول رقم 
 .ارتكاب نفس الخطأ
 النسبة المئوية ارالتكر  درجة الموافقة رقم البند
 %7.39 27 موافق بشدة 
 %.72.9 75 موافق 
 %7..7 71 محايد 2.
 %73.13 72 معارض 
 %7..7 71 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
خضوع جميع العاملين الى  المتعلق بنظرة العاملين نحو( 75)تبين الشواهد الكمية في الجدول رقم 

ب نفس الخطأ أن النسبة األكبر عبرت عن موافقتها وذلك بنسبة نفس العقوبات التأديبية عند ارتكا
ويمكن القول حول هذه النسبة أن الشركة  %78.58أي بمجموع بلغ  %7.39وموافق بشدة  %.72.9

كغيرها من الشركات والمؤسسات األخرى، هذا األخير تندرج تحته مجموعة من  ردعي  تملك نظام تأديبي
لى غاية عقوبة الطرد من إحسب درجة الخطأ تبدأ من اإلنذار الشخصي العقوبات المرتبة تصاعديا 

داخل مديرية الموارد البشرية، أما عن المبحوثين الذين أجابوا  ينالمسؤولبعض العمل، وهذا ما أكده 
وهما نسبتين متقاربتين وتعبران عن النظرة  %7..7وبمعارض بشدة  %73.13بمعارض فكانت نسبتهم 

وقد كون جميع العاملين يخضعون لنفس العقوبات التأديبية عند ارتكاب نفس الخطأ نحو السلبية القوية 
تطبيق نفس العقوبات على العاملين  في عدالةما يدل على غياب ال %32.83تين النسبتين ابلغ مجموع ه

سلطته لى كون الفرد األقرب من السلطة ال يمكن معاقبته بحكم إعند ارتكاب نفس الخطأ، وهذا قد يرجع 
لى فكرة استغالل المنصب للحد إفهو ال يتساوى مع غيره من األفراد البعيدين عن السلطة، وهو ما يحيل 

بسبب عالقات شخصية مع الفاعلين  وأبسبب قوة المركز والمنصب  ات أو التهرب منها قوبعمن ال
ت االجراءات المعمول بها غير أن عدم ثبا االستراتيجيين الذين يلعبون دور الوسيط في مثل هذه المواقف

الشركة يعد خرقا واضحا لمبادئ العدالة االجرائية القائمة باألساس على ثبات ووضوح االجراءات  داخل
وهذا ما أكده نموذج عالقات السلطة في الجماعات من خالل مفهوم عدم التحيز و ذلك بمراعاة 

 .الموضوعية عند اتخاذ االجراءات التأديبية 
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نظرية العاملين نحو إقدام الرئيس في العمل على تقديم توضيحات لمحتوى  (:10)الجدول رقم 
 .القرارات عند االستفسار عنها

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 %9..3 .2 موافق بشدة 
 %37.27 75 موافق 
 %73.13 72 محايد 7.
 %77.23 79 معارض 
 %2.73 29 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين نحو إقدام الرئيس في العمل ( 2.)تعكس الشواهد الكمية في الجدول رقم 

على تقديم توضيحات لمحتوى القرارات عند االستفسار عنها أن النسبة األكبر كانت للذين عبروا عن 
من  %.31.2غ أي بمجموع بل% 9..3في حين قدرت نسبة موافق بشدة ب  42.02%هم بنسبةتقفموا

توضيحات لمحتوى قراراته عند  تقديم إقدام الرئيس في العمل على أصحاب النظرة اإليجابية نحو
ما يمكن فهمه من هذه النسبة أن من بين أسباب النجاح في إنجاز األعمال والمهام االستفسار عنها ،  و 

هذا يدخل ضمن النشاط اليومي أن يعمل القائد على توضيح محتوى القرارات عند االستفسار عنها، ف هو
ن للعمل فال يمكن الشروع في أي عمل دون االستفسار عن مدته وكميته وجودته وأدواته ما من شأنه أ

و من خالل ما سبق يمكن القول أن ( ةدو قل جهد، أقل تكلفة، أكثر جأقل وقت، أ)يسرع عملية اإلنجاز 
ستفسار عن محتوى قرارات الرئيس بما يساعد على العمال على درجة من الوعي فيما يتعلق بالتواصل واال

إنجاز ما  يمكن اتخاذ قرارات غامضة وينتظرإزالة الغموض حول المهام التي يكلفون بها بمعنى أنه ال 
بمحايد األمر الذي يفسر على أنه تهرب من تقديم إجابة  %73.13هذا وقد عبر ما نسبته . هو مطلوب

مل الذي يرى أن قائده ال يقدم توضيحات يمكن أن يفهم على أنه هو الذي ، فالعا واضحة نحو هذه العبارة
في حين كانت إجابات بعض  لالستفسار عن محتوى هذه القرارات وهو ما يجعله محايدا ،ال يبادر 

 %78.58أي بمجموع بلغ  7.24%بمجموع  وبمعارض بشدة بنسبة%77.23العاملين بمعارض بنسبة 
لمحتوى  حصولهم على توضيحات هذه الفئة من العاملين نحو دىسلبية ل هو األمر الذي يعكس نظرة
وذلك من خالل  في هذا  لتنظيم الغير رسمي دوروما يمكن قوله هنا أن ل.القرارات بعد االستفسار عنها

أحد العمال إلى سؤال زميله عن محتوى قرارات الرئيس أو  أاالتصال غير الرسمي بين العاملين فقد يلج
وهذا قد يرجع إلى وجود حساسيات . مباشرةدون اللجوء مباشرة إلى االستفسار عنها من الرئيس أهدافه 
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التي يقدمها ويمكن القول أيضا أن للتبريرات . مشحونو بين الرئيس واألتباع ما يجعل تواصلهم محدود 
الرتباط هذه ات شعور العاملين بعدالة اإلجراء لشركة دور في رفع مستوىلي ممثل الرئيس في العمل أو أ

األخيرة بمجموعة التصورات العقلية الناجمة عن المقارنات التي يقوم بها الفرد حيث يدرك من خالل 
 .العدالة التنظيمية ببعدها اإلجرائي

العاملين نحو السماح بمعارضة القرارات التي يصدرها الرئيس في العمل عند  نظرة (:13)الجدول رقم 
 مبررات لذلك وجود

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة ندرقم الب
 %7.39 27 موافق بشدة 
 %7.5. 77 موافق 
 %3.28. 73 محايد 7.
 %72.78 73 معارض 
 %77.1 28 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
يالحظ من خالل الجدول أعاله المتعلق بنظرة العاملين نحو السماح بمعارضة القرارات التي 

العمل عند وجود مبررات لذلك أن غالبية إجابات المبحوثين كانت محايدة بنسبة  في الرئيس يصدرها
أي %7.39وبموافق بشدة بنسبة  % 7.5.إجابات المبحوثين بموافق بنسبة ، ثم تليها % 3.28.

كون الرئيس يسمح بمعارضة قراراته عند  أصحاب النظرة اإليجابية نحومن  % 9....بمجموع بلغ 
يفهم من خالل هذا أن رؤساء العمل يتحلون بعقالنية وعدم التعصب مادام هذا و  ، وجود مبررات لذلك

الرفض قائم على مبررات واضحة ومعقولة، وهذا ناجم عن وجود عالقات حسنة بين الرئيس واألتباع وهذا 
داعي باإلضافة إلى أنه ال يوجد  ما تم الوقوف عليه بعد النزول لميدان الدارسة واالحتكاك بالعاملين

أما عن نسبة االجابة بمعارض فقد قدرت لمعارضة قرارات الرئيس ما دامت األعمال تنجز بشكل نمطي ، 
ويمكن إرجاع هذا إلى صالحية % .7.88.ي بمجموع بلغ أ %77.1 ـوبمعارض بشدة ب %72.78 بـ

لخبرة والكفاءة، بمعارضة قراراته أم ال، هذا بحكم سلطته باعتباره صاحب ا السماح للعاملين الرئيس في
وبعيدا عن هذا يمكن القول إن األمر مرهون بشخصية القائد في . سم سلطة مخولة لهفيحق له رفضها با

 .العمل فإذا كان ال يتحمل المعارضة أو النقد فهو لن يسمح بتجاوز أوامره وقراراته من طرف أتباعه
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   تعديل قرارته إن اتضح أنها خاطئةبنظرة العاملين نحو قيام الرئيس في العمل (: 12)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 %3..3 .2 موافق بشدة 
 %9..3 2. موافق 
 %.2.3. 77 محايد ..
 %72.73 22 معارض 
 %77.1 28 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
العاملين نحو قيام الرئيس في الخاص بتوضيح نظرة ( 7.)الشواهد الكمية في الجدول رقم تبين 

بموافق  %9..3ن غالبية األفراد العينة أجابوا بموافق بنسبة أاتضح أنها خاطئة  نالعمل بتعديل قراراته إ
ة اإليجابية للعاملين نحو كون الرئيس ذه النسبة النظر وتعكس ه%32.83بمجموع قدر ب %3..3بشدة بـ 

من صميم العقالنية فال يمكن اإلصرار على الخطأ ألن هذا فهذا يعد . يقوم بتعديل قراراته عند الخطأ
باإلضافة إلى خوف الرئيس في . يضر بمصلحة الشركة والعاملين ما قد يعطل السير الحسن لجو العمل

أما . هتقصير  لة من طرف اإلدارة العليا علىهذا الخطأ من خالل تعرضه للمساءالعمل من تحمل مسؤولية 
 %72.73في حين كانت النسبة %.2.3.الذين أجابوا بمحايد فقد كانت تساوي عن الفئة من العاملين 

وهي النسبة التي تعكس نظرة سلبية نحو هذه %77.23أي بمجموع بلغ  %77.1بمعارض بشدة ب 
 :بـويمكن تفسير هذه النسبة . العبارة

اإلصرار في قرب الرؤساء في العمل من أصحاب السلطة والنفود داخل الشركة ما يشجعهم على  -
  .مواقفهم الخاطئة

 .تحامل بعض العاملين على رؤسائهم ما أثر في إجاباتهم على هذا البند -
دور لها األثر الذي تحدثه الممارسات التنظيمية من طرف الرؤساء  نأوفي األخير يمكن القول 

 .واضح في حكم األتباع على مدى عمل هؤالء الرؤساء بمبادئ العدالة
عاملين نحو العدالة اإلجرائية سيتم حساب المتوسط الحسابي الكلي انطالقا من ولكشف نظرة ال

حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل عبارة من العبارات السابقة من أجل تحديد درجة 
 :تأثير كل عبارة في نظرة العاملين إلى بعد العدالة اإلجرائية، والجدول التالي يوضح ذلك
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 جرائيةدالة اإلعلى عبارات محور الإجابات أفراد عينة الدراسة ع (:33)قم الجدول ر 
 
 الرقم

 
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
االحتمالية 

sig 

 77... 4.444 7..7 لدي علم بطريقة توزيع األجور .7
 .44.. 77..4 7.77 معايير تقييم األداء واضحة لدي 74
 74... 4.442 4.47 للقانون الداخلي للمؤسسة يخضع الجميع 77
يطبق رئيسك في العمل اإلجراءات القانونية على الجميع دون  74

 استثناء

7.2. 4...4 ..244 

 ..... 4...4 7.44 تستفيد من الدورات التدريبية بشكل عادل 74
 ..... .24.. 4..7 تتساوى فرص الترقية بين جميع العاملين في المؤسسة 74
 ..... 44..4 7.44 تستفيد من الدورات التدريبية وفق احتياجاتك المهنية .7
 242.. 227.. .7.2 يأخذ رئيسك في العمل باقتراحاتك في مجال العمل 72
يحرص رئيسك في العمل على أن يبدي كل عامل رأيه قبل  77

 اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

7.24 ..272 ...42 

 447.. 4...4 .7.7 ل القرارات الوظيفية بأسلوب غير متحيزيتخذ رئيسك في العم 72
يخضع جميع العاملين إلى نفس العقوبات التأديبية عند  .4

 ارتكاب نفس الخطأ

7..2 4.4.2 ....4 

يوضح رئيسك في العمل للعاملين محتوى القرارات عند  44
 االستفسار عنها

4.44 4..42 ..744 

تصدرها عند  التية القرارات يسمح رئيسك في العمل بمعارض 47
 وجود مبررات لذلك

7.24 4..74 ..474 

 .44.. 24..4 4.42 .يقوم رئيسك في العمل بتعديل قراراته إن اتضح أنها خاطئة 44

   7.24 المتوسط الكلي واإلنحراف المعياري الكلي للعدالة اإلجرائية
 .spssنة الدراسة ومخرجات من إعداد الطالب باإلعتماد على إجابات أفراد عي :المصدر

من خالل الجدول أعاله يتضح أن مستوى إحساس أفراد عينة الدراسة بالعدالة اإلجرائية كان بدرجة 
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متوسطة، أي أنهم موافقين بدرجة متوسط على ممارسة العدالة اإلجرائية في الشركة اإلفريقية للزجاج حيث 
، وهو 4من  7.24عينة على ممارسة العدالة اإلجرائية بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد ال
وهذا يعكس ( .4.4إلى  4..7من " )ليكرت الخماسي"متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس 

 .المستوى المتوسط من ممارسة العدالة اإلجرائية بالشركة اإلفريقية للزجاج
موافقون بدرجة متوسطة على جميع ومن خالل الجدول يمكن مالحظة أن أفراد عينة الدراسة 

 . 4.47و  4..7عبارات محور العدالة اإلجرائية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
 الثالثةعرض وتحليل البيانات الخاصة بالفرضية الفرعية  :ثالثا    

 نليالرئيس في العمل ال يتحيز عند تعامله مع العام نظرة العاملين نحو كون (:34)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 %9.8 23 موافق بشدة 
 %72.93 75 موافق 

 %..... .7 محايد 3.
 %72.3 77 معارض 
 %79.53 77 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين نحو كون الرئيس في العمل ال تحيز عند ( 44)يالحظ في الجدول رقم 

وهذا راجع  %44.44مع العاملين أن النسبة األكبر من العاملين قد عبرت عن حيادها حيث بلغت  تعامله
، ثم تليها نسبة العاملين الذين أجابوا بموافق بنسبة إلى عدم إدراكهم ألسلوب تعامل الرئيس معهم

عاملين وهي تعكس النظرة اإليجابية لل %44.44، أي بمجموع قدر %4.7: وبموافق بشدة بـ 72.44%
مع العاملين  القائمة أساسا على إدراك عدالة وموضوعية الرؤساء في العمل من خالل التفاعل اليومي

، أين يكون لطبيعة التفاعل وطرق اإلتصال دور في تحديد مدى عدالة الرئيس أو التحيز مع بشكل عادل
من  Chanوهو ما أكده  العاملين بحسب حساسية األفراد وبحسب تفسيراتهم لمختلف المواقف اليومية

، أما عن نسبة اإلجابة بمعارض فقد كانت تساوي مكون الحساسية الشخصية للعدالة التعاملية خالل
ة بساوية مع نسبة اإلجاتوهي نسبة م %44.44: ، أي بمجموع قدر بـ%44.24وبمعارض بشدة  42.4%

في العمل ال يتحيز عند تعامله مع  كون الرئيسبالموافقة غير أنها تعكس النظرة السلبية للعاملين نحو 
، ويمكن رد هذا إلى تأثير العالقات الشخصية الغير رسمية على قرارات الرئيس ما يجعله متحيز العاملين

إلى أفراد معينين حسب مكانتهم  أو جنسهم أو عمرهم أو أصلهم متجاوزا بذلك مبدأ المساواة في المعاملة 
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 .بين العاملين داخل الشركة

 لعاملين من طرف الرئيس في العمل نظرة العاملين نحو تنمية روح التعاون بين جميع ا (:35) الجدول
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 - - موافق بشدة 
 %2.2. 71 موافق 

 %7.5. 77 محايد 9.
 %77.1 28 معارض 
 %78.8 .7 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين نحو تنمية روح التعاون بين ( 44)لكمية في الجدول رقم تبين الشواهد ا

 %42.2موافقتها وذلك بنسبة عن جميع العاملين من طرف الرئيس في العمل أن النسبة األكبر قد عبرت 
 ملينوالعا أن السبب وراء الموافقة يعود إلى وعي الرؤساءو اإلجابة بموافق بشدة ، في حين انعدمت نسبة 

 في العمل لضرورة بناء عالقات تعاون بين العاملين من أجل إنجاز المهام، وقد جاءت المالحظات
الميدانية لتتناسب وهذا التفسير من خالل الوقوف على طريقة العمل داخل الشركة اإلفريقية للزجاج حيث 

ال فشلت يق و األسلوب يحتاج إلى التنس كانت تنجز غالبية األعمال داخل فرق العمل، وهذا هذه التعاون وا 
، أما عن نسبة اإلجابة وهذا ما يتناسب مع طبيعة العمل الصناعي في الشركة األخيرة في تحقيق أهدافها

ويستنتج من هذه  %4..4، أي بمجموع بلغ %47.7:وبمعارض بشدة بـ %..44: بمعارض فقدرت بـ
أو ضرورة ملحة، أما الضرورة الملحة فهي النسبة أن مسألة تنمية روح التعاون تنطلق من قناعة شخصية 

مفروضة ومطلوب تحقيقيها نظرا لحاجة النشاط الصناعي داخل الشركة لذلك، أما القناعة الشخصية 
ما على التعاون إذا ما  الرئيسفال يمكن إجبار  ونتكون من خالل إدراك الرئيس والعامل لضرورة التعا

 .قد يتظاهر بالتعاون أحيانا بينما هو ال يفعلكان ال يؤمن بهذا األسلوب في العمل، أو 
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  بعين اإلعتبار ينمصلحة العاملالرئيس أخذ نظرة العاملين نحو (: 36)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 %7.5 27 موافق بشدة 
 %75.2 72 موافق 

 %73.13 72 محايد 1.
 %..... .7 معارض 
 %72.73 22 دةمعارض بش 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين نحو أخذ الرئيس مصلحة ( .4)من خالل المعطيات الكمية في الجدول رقم 

بعين اإلعتبار يتضح أن أغلبية العمال لم يوافقوا على كون رئيسهم يراعي مصلحتهم بنسبة  ينالعامل
: ، أي بمجموع قدر بـ%44..4دة بلغت وبنسبة إستجابة بمعارض بش %44.4: استجابة قدرت بـ

ما يدل على أن أسلوب القائد في العمل القائم على تغليب مصلحته على مصلحة أتباعه  2%..44
بإعتباره صاحب السلطة والنفوذ، وهذا ما جاء موافقا لما عبر عنه كريس آرجيرس في نظريته التناقض 

وهذا من  بين أهداف العاملين وأهداف الشركة بين الفرد والتنظيم، بمعنى أنه من الصعب المزاوجة
، وهو ما جعل نسبة معتبرة من العاملين تعبر عن نظرتها خصائص التنظيمات ذات الطابع االقتصادي

، أما الذين وافقوا على كون الرئيس في العمل كون الرئيس يأخذ مصلحتهم بعين االعتبارالسلبية نحو 
ما يعني  %44.2بموافق بشدة، أي بمجموع بلغ  %7.2: افق وبـبمو  %72: يراعي مصلحتهم فقد قدرت بـ

وجود فئة من العاملين لديها نظرة إيجابية نحو مراعاة الرئيس لمصلحتهم، وهو ما يمكن رده إلى تأثير 
برة السن أو الخك بعض الخصائص الشخصية بحكم أو لهؤالء العاملين على رئيسهم االجتماعيةالمكانة 

ل الشركة ما يضطر الرئيس المباشر إلى مراعاة مصلحتهم وحاجاتهم النفوذ داخ أو القرب من أصحاب
عبرت عن حيادها نحو العبارة السابقة، ما يدل  %4..74دون غيرهم، كما يالحظ من الجدول أن نسبة 

 .على إهتمام هؤالء بتأدية مهامهم بغض النظر عن ما يحصل داخل الشركة اإلفريقية للزجاج
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 نظرة العاملين نحو معاملة الرئيس في العمل للعاملين بكل إحترام (:37)قمالجدول ر 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 %2.7 29 موافق بشدة 
 %97.7 1. موافق 

 %71.7 78 محايد 2.
 %8.2 21 معارض 
 %9.8 23 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
ل أعاله والمتعلقة بنظرة العاملين نحو معاملة الرئيس في العمل تعكس الشواهد الكمية في الجدو 

وهي  %47.7حترام أن غالبية المبحوثين وافقوا على كون رئيسهم يعاملهم بإحترام بنسبة ل اللعاملين بك
من العاملين  %42.4، أي بمجموع بلغ %2.7: نسبة معتبرة تضاف إليها نسبة اإلجابة بموافق بشدة بـ

واألتباع، حترام، ما يعني وجود عالقات جيدة بين القائد يجابية نحو معاملة الرئيس لهم باإلديهم نظرة 
ستمرار التواصل بين أعضاء التنظيم وهو بمثابة حافز لإلستقرار في العمل واإلحترام شرط ضروري ال

اخل حترام، فلو غاب هذا األخير لسادت الفوضى والصراعات دلذلك على الرئيس معاملة أتباعه با
وتعكس نظريات العدالة اإلجرائية أن طريقة معاملة الرئيس التي ترقى لتطلعات العاملين تجعلهم الشركة، 

أن مبادئ تحقيق العدالة التعاملية هي األمانة، الكياسة أو المجاملة،  Folgerراضين عن معاملته، ويقول 
ي التحلي بهذه الصفات فسيتشكل إتجاه إحترام الحقوق، التغذية الرجعية ، فإن أخفق الرئيس في العمل ف

سلبي لدى العاملين نحو طريقة معاملة الرئيس لهم حول ما إذا كانت مبنية على أساس اإلحترام أو ال، 
وهذا األخير يتجاوز الفهم التقليدي ليشمل الفهم المادي والنفسي، فللعاملين حقوق يجب أخذها وكرامة 

عن نسبة الذين لم يوافقوا على كون الرئيس يعاملهم بإحترام  ، أماهااستغاليجب  طاقاتيجب حفضها و 
وهي نسبة  %44.4أي بمجموع بلغ  %4.7بشدة فكانت  عارضونسبة اإلجابة بم %7.2فكانت تساوي 

ضعيفة تعكس النظرة السلبية نحو معاملة الرئيس للعاملين، ما يدل على حساسية بعض العاملين نحو 
والتي غالبا ما تكون نتيجة خالفات تنشأ بينهم ما يدفع بالعاملين  ممعه أسلوب رئيسهم في التعامل

، كما يمكن القول أن أو هو ما قد يجعل رئيسهم ال يعاملهم باحترام للتحامل على رؤسائهم في العمل
فالعامل   للصورة أو الخلفية الذهنية للعامل دور في جعله يصدر إتجاهه السلبي نحو معاملة الرئيس له،

 لى مالحظة سلوكات الرئيس مع زمالئه ومقارنتها بسلوك هذا األخير معه ثم الحكم على مدى قادر ع
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، كما أن لمكانة وسمعة الرئيس دور في تحسين نظرة حترام الرئيس لها  ومدى المعادلة،  هذه عدالة 
نجازه وسلوكه، وهذا ما أكدته نظري ة الفعل المسبق العاملين ألسلوبه في التعامل وهذا من خالل تاريخه وا 

للعدالة اإلجرائية من خالل مكون مكانة وسمعة القائد، فكلما عامل القائد أتباعه بإحترام زادت مكانته 
 .لديهم وشعروا بعدالة التعامل

ومن الجدول يتضح وجود فئة من العاملين عبرت عن حيادها نحو العبارة األمر الذي يمكن رده 
   .رئيس في العمل يحترمهم أم ال، ما داموا يستمرون في العملإلى عدم إهتمام هذه الفئة بكون ال

يتخذها بالنسبة  التينظرة العاملين نحو شرح الرئيس في العمل ألسباب القرارات  (:38)الجدول رقم 
 لعملك بشكل واضح

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 %9..3 .2 موافق بشدة 
 %.1.7. 79 موافق 

 %71.25 78 محايد 8.
 %71.25 78 معارض 
 %2.73 29 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
تبين الشواهد الكمية في الجدول أعاله أن النسبة األكبر مثلت المبحوثين الذين أجابوا بموافق بنسبة 

على كون الرئيس في العمل يشرح  %47..4أي بمجموع بلغ  %4.44وبموافق بشدة بنسبة  74%..4
القرارات المتخذة بالنسبة للعامل بشكل واضح، األمر الذي يعكس النظرة اإليجابية لدى العاملين أسباب 

إشرافه األمر  نطاق فالرئيس في العمل مدرك تماما لواجباته المهنية نحو العاملين تحت نحو هذا اإلجراء
ثانية، وقد عمل  الذي يساعد على إنجاز األعمال من جهة وعلى تحقيق العدالة التعاملية من جهة

Folger  الذي للمدركات من خالل مفهوم التبرير وهذا الفعل على تأكيد هذا في إطار النظرية التقليدية
من خالله يقدم المدير األسباب والحجج المقنعة حسب رأيه للعاملين فيما يخص القرارات التي اتخذها ما 

 .ل قوة التبريرات المقدمة للعاملينمن شأنه أن يحدد مدى عدالة هذه القرارات وكذلك من خال
األفراد المجيبين بمعارض بنسبة بلغت  نسبة هذا وقد تساوت نسبة األفراد المجيبين بمحايد مع

، ويرجع سبب عدم موافقة %2.74، في حين كانت نسبة اإلجابة بمعارض بشدة في حدود 2%...7
ن تقديم أسباب واضحة للعاملين وهذا يدخل العاملين على هذا البند إلى أن الرئيس في العمل قد يحجم ع

األمر الذي يؤثر سلبا  ضمن سلطته أو قد تكون األسباب المقدمة ضعيفة وغير مقنعة بالنسبة للعاملين
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 .في نظرتهم نحو التبريرات المقدمة من طرف الرئيس
يعامل بها  التينظرة العاملين نحو ما إذا كان الرئيس في العمل يعاملك بنفس الطريقة (: 33)الجدول 

 العمال اآلخرين
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 %7.5 27 موافق بشدة 
 %37.27 75 موافق 

 % 78.55 72 محايد 5.
 %79.53 77 معارض 
 %72.73 22 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
ن نحو ما إذا كان الرئيس في العمل المتعلق بنظرة العاملي( 42)بين القراءة اإلحصائية للجدول رقم ت

يعامل بها العمال اآلخرين، أن أكبر نسبة قد أجابت بموافق حيث كانت تساوي  التييعاملك بنفس الطريقة 
وهي النسبة التي تعبر عن وجود  %44.27، أي بمجموع بلغ %7.2وبموافق بشدة بنسبة  47.27%

إلى  خاضع حيز عند تعامله مع فئات العاملين وهذا نظرة إيجابية لدى العاملين نحو كون الرئيس ال يت
 راشدة العاملين فليس من مصلحتهم التصريح بوجود معاملة خاصة معهم حفاظا على هامش المناورة

وبمعارض بشدة بنسبة  %44.24، أما عن نسبة العاملين الذين أجابوا بمعارض فكانت تساوي لديهم
ويمكن القول  %28..7متحيزة أين بلغ مجموع هذه النسبة نحو كون الرئيس يعاملهم بطريقة  44%..4

أن سبب ذلك راجع إلى أن هؤالء العاملين لديهم شك أو هاجس نحو طريقة القائد في التعامل معهم نتيجة 
بين الرئيس وأتباعه  االجتماعيةفقدان الثقة فيه، كما يمكن لضعف العالقات الشخصية أو اتساع المسافة 

يعامل بها  التيتكوين هذه النظرة السلبية نحو كون الرئيس ال يعاملهم بنفس الطريقة أن تلعب دورا في 
التعاملية تزداد بزيادة ثقة العاملين في قائدهم، وعليه  العدالةزمالءهم، وفي هذه الحالة يمكن القول أن 

القائد بعدالة  فعندما يتصرف وليند رلتايهنا هي أزمة ثقة في السلطة بحسب نظرية نستنتج أن األزمة 
ذا كان غير عادل فت ر حالة عدم الثقة في صاحب نتشبإعتباره صاحب السلطة والنفوذ تكون هناك ثقة وا 

 .السلطة داخل الشركة
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بل نظرة العاملين نحو حرص الرئيس في العمل على أن يبدي كل موظف رأيه ق (:44)الجدول رقم 
 اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

 النسبة المئوية التكرار الموافقة درجة رقم البند
 %7.39 27 موافق بشدة 
 %23..7 25 موافق 

 %72.93 75 محايد 32
 %..... .7 معارض 
 %73.13 72 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين نحو حرص الرئيس في ( .4)تبين القراءة اإلحصائية لبيانات الجدول رقم 

ي كل موظف رأيه قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل أن غالبية المبحوثين أجابوا العمل على أن يبد
أن يبدي العمال  على حول حرص الرئيس %4..74وبمعارض بشدة بنسبة  %44.44بمعارض بنسبة 

رأيهم قبل اتخاذ أية قرارات، األمر الذي يمكن إرجاعه إلى كون الرئيس ال يجمع المعلومات الكافية قبل 
القرارات كما أنه يقدم صورة تسلطية عن نفسه من خالل أسلوبه في القيادة، والذي يدركه العمال  إتخاذ

على أنه استبدادي من خالل إنفراده بعملية إتخاذ القرارات، ما قد يؤثر سلبا على تصورات العمال للعدالة 
 .رأيهم في العملب عتدالتعاملية كونهم مهمشين وال ي
بمحايد حول هذا البند، غير أن نسبة الذين أجابوا بموافق كانت  %72.44 هذا وقد عبر ما نسبته

حول كون الرئيس يحرص على أن يبدي كل موظف رأيه قبل  %4.44وبموافق بشدة  %4..44تساوي 
إتخاذ القرارات الخاصة بالعمل ويستنتج من هذه النسبة أن هذا الحرص يأتي من باب التفاعل اليومي 

وال يعكس نظرة إستراتيجية لذا القائد تمكنه من تجاوز العقبات التنظيمية نشطة الروتينية إلنجاز المهام واأل
 ، وفيعلى المستوى القريب والمتوسط فمثل هذا اإلجراء يعتبره الرئيس ليس من صالحيات العاملين

دالة اإلجرائية يمكن القول بتعطيل اإلدارة المسؤولة للتحكم في العمليات من وجهة نظر نظريات العاألخير 
والمحددة أساسا في عمليات رد الفعل أين يكون للفرد حق ودور في تقديم آرائه حول بعض المشكالت 

وهذا ما يؤكده نموذج القيم الجماعية في نظرية الفعل المسبق للعدالة اإلجرائية أين يجب فتح  والقضايا
هم للجماعة بهدف زيادة مستوى إحساسهم المجال أمام العاملين للتعبير عن رأيهم من أجل زيادة تمثيل

    .بالعدالة التعاملية
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نظرة العاملين نحو ما إذا كان يتم إعالمهم بالنشاطات التي ستقوم بها الشركة قبل  (:44)الجدول 
 تنفيذها

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند
 %7.39 27 موافق بشدة 
 %71.7 78 موافق 

 %72.85 73 محايد 37
 %..... .7 معارض 
 %.78.8 .7 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
ما إذا كان يتم إعالمهم  بنظرة العاملين نحوالمتعلق ( 44)رقم توضح الشواهد الكمية في الجدول 

 %44.44أجابوا بمعارض بنسبة  أن غالبية المبحوثين بالنشاطات التي ستقوم بها الشركة قبل تنفيذها
من المبحوثين الذين يرون أنهم ال يتم  %.47.4، أي بمجموع بلغ %47.74شدة بنسبة وبمعارض ب

ستقوم بها الشركة قبل الشروع فيها ما يعكس نظرتهم السلبية نحو هذه األخيرة،  التيإعالمهم بالنشاطات 
ما يجعلهم أن غالبية أفراد عينة الدراسة يحملون مستوى متوسط وثانوي  أما عن األسباب فقد تعددت منها

غير مؤهلين في نظر اإلدارة المسؤولة، باإلضافة إلى هوة فاصلة بين اإلدارة العليا المكلفة بالتخطيط 
ما زالت تعتبر مجرد وسيلة لتحريك المعدات والقيام بمختلف األنشطة،  التيوالتسيير واإلدارة التنفيذية 

وهذا دليل على فقدان الشركة  رة العلياوعليه فدورها يقتصر على تنفيذ ما خطط مسبقا من طرف اإلدا
، أما نسبة اإلجابة بموافق فكانت ألساليب العمل الجديدة القائمة على أساس المشاركة أو اإلدارة باألهداف

تمثل فئة  التيوهي النسبة  %72.44أي بمجموع بلغ  %4.44وبموافق بشدة بنسبة %4..7تساوي 
ستقوم بها الشركة قبل  التيو كون اإلدارة تعلمهم بالنشاطات النظرة اإليجابية نح أصحابالعاملين من  

تكون على مقربة من أصحاب القرار ما يفتح أمامه قنوات إتصال واسعة، وهذه  التيتنفيذها وهي الفئة 
 . اإلطارات وأعوان التحكم من فئة الفئة غالبا ما تكون

ات إلى كافة المستويات التنظيمية وعليه يمكن القول أن إدارة الشركة ال تقوم بإيصال المعلوم
 .خاصة إذا كانت ذات أهمية بالنسبة للشركة
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 ئج المترتبة عن القرارات بشفافيةنظرة العاملين نحو مناقشة الرئيس في العمل للنتا (:42)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 %9..3 .2 موافق بشدة 
 %78.83 .7 موافق 

 %3.28. 73 محايد 37
 %78.55 72 معارض 
 %23..7 25 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
تبين القراءة اإلحصائية للجدول أعاله والمتعلق بنظرة العاملين نحو مناقشة الرئيس في العمل 

يقة أجابوا بمحايد بمعنى أنهم غير متأكدين من حق %44.27للنتائج المترتبة على القرارات بشفافية أن 
نظرتهم نحو ما إذا كان الرئيس يناقش فعال النتائج المترتبة على قراراته، أما فيما يخص عدد األفراد الذين 

وهي تدل على أن  %77.22أجابوا بعدم موافقتهم على وجود هذا النقاش الشفاف فقد كانت تساوي 
س في حاجة إلى إعادة تقييم وأنه ليظهر بمظهر الخبير يالرئيس ال يقوم بمناقشة نتائج قراراته حتى 

قراراته، األمر الذي يترك إنطباعا سلبيا لدى العاملين داخل الشركة، أما نسبة األفراد الذين أجابوا بموافق 
 %47.74حول وجود مثل هذه المناقشات مع الرئيس فيما يخص النتائج المترتبة عن قراراته فقد كانت 

ما يعني أنه توجد مناقشات حول النتائج المترتبة عن  %74.4: أي بمجموع قدر بـ %4.44وبموافق بشدة 
لمعرفة ردود أفعال أتباعه حتى يحصل على أحيانا  ىيسع الرئيسر الذي يفسر بكون قرارات الرئيس األم

مزيد من التقدير واإلعجاب أو ألنه يسعى لجمع معلومات تفيده في تحسين أسلوبه في تأدية مهامه حتى 
 .الحصول على فرص في الترقية أو الحصول على عوائد ومكافئات لقاء خدماته يستطيع في المستقبل

 نظرة العاملين نحو ما إذا كانوا يتلقون معاملة خاصة من طرف الرئيس في العمل (: 43)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 - - موافق بشدة 
 %77.1 28 موافق 

 %9..3 2. محايد .3
 %72.9 75 معارض 
 %72.3 77 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
المتعلق بنظرة العاملين ما إذا ( 44)لجدول رقم ل المعطيات الرقمية الموجودة في ايتضح من خال
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عبروا عن حيادهم ما قد يعني أنهم  %44.4كانوا يتلقون معاملة خاصة من طرف الرئيس في العمل، أن 
دث وأنهم مهتمين بالعمل فقط، أما فيما يخص نسبة األفراد الذين أجابوا بعدم تلقيهم غير مهتمين بما يح

وهي نسبة اإلجابة بمعارض  %72.4: ألية معاملة خاصة من طرف الرئيس في العمل فقد كانت بـ
من وجهة نظرهم فالعاملون  نسبة اإلجابة بمعارض بشدة بمعنى أنهم لم يعاملوا معاملة خاصة %42.4:وبـ
د يتسترون عن وجود معاملة خاصة معهم، فمن غير المعقول أن يصرح العامل بأن لديه عالقات ق

وبهذا يصبح مفهوم العدالة التعاملية لديهم ، شخصية مع رئيسه تمكنه من الحصول على منافع خاصة
ا أما عن نسبة األفراد الذين أجابو قائم على أساس ما يحصلون من معاملة خاصة من طرف الرئيس، 

، ويمكن رد هذه النسبة إلى وجود %..44بموافق على أنهم تلقوا معاملة خاصة من طرف الرئيس كانت 
يكون للبعد اإلنساني دور فيها، فمهما كان مكان العمل منظم وتحكمه قواعد وقوانين  استثنائيةحاالت 

 .تبقى هنالك حاالت تحتاج إلى مراعاة خاصة وتعاطف
 ة التي تربطهم بزمالئهم في العملاملين نحو العاملين نحو العالقة الجيدنظرة الع (:44)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة رقم البند

 %.1.7. 79 موافق بشدة 
 %.33.5 7. موافق 

 %9.25 23 محايد 33
 %9..3 .2 معارض 
 %8.2 21 معارض بشدة 

 %722 15 المجموع
لجدول أعاله والمتعلق بنظرة العاملين نحو وجود عالقة جيدة تربطهم تبين المعطيات الكمية في ا

عبروا بموافقتهم على وجود عالقة جيدة مع زمالء العمل، باإلضافة إلى  %44.24بزمالئهم في العمل أن 
وهي نسبة موافقة عالية تعكس  %.74.4أي بمجموع قدره  %74..4اإلجابة موافق بشدة حيث كانت 

داخل ة نحو زمالء العمل ما يعني وجود مستوى كبير من التفاعل الجيد بين العاملين وجود نظرة إيجابي
 %4.44، أما نسبة اإلجابة بمعارض فقد كانت تساوي وهو ما تم مالحظته الشركة محل الدراسة

وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع نسبة  %4..44: أي بمجموع قدر بـ %7.2وبمعارض بشدة بنسبة 
ل هذه النسبة الفئة الرافضة لوجود عالقات جيدة بين العاملين في العمل ما يدل على وجود الموافقة، وتمث

بعض التوترات وهو أمر طبيعي أن يكون هناك بعض العاملين غير منسجمين مع زمالئهم أو على درجة 
 .من الخالف معهم
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 المتوسط حساب سيتم ولمعرفة طبيعة اتجاه االتجاه العام للعاملين نحو بعد العدالة التعاملية
 :ذلك يوضح التالي والجدول. عبارة لكل المعياري واالنحراف الحسابي

 إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور العدالة التعاملية(: 45)الجدول رقم
 
 الرقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 sigاالحتمالية 

 4.2.. 4.447 .7.2 عند تعامله مع العاملين  ال يتحيز الرئيس في العمل 44

يعمل رئيسك في العمل على تنمية روح التعاون بين جميع  44
 العاملين 

7.77 4.442 ..427 

 444.. 2...4 7.74 يأخذ رئيسك في العمل مصلحتك بعين اإلعتبار  .4
 ..... 2.4.. .4.4 يعاملك رئيسك في العمل بكل إحترام 42

اتخذت  التيفي العمل أسباب القرارات يشرح رئيسك  47
 بالنسبة لعملك بشكل واضح

4..4 4..42 ..247 

يعامل بها  التييعاملك رئيسك في العمل بنفس الطريقة  42
 العمال اآلخرين 

4.47 4..44 ...1. 

4. 
يحرص مديرك في العمل على أن يبدي كل موظف رأيه 

 قبل إتخاذ القرارات الخاصة بالعمل
7... 4..47 ..... 

ستقوم بها الشركة قبل  التييتم إعالمك عادة بالنشاطات  44
 4.... 4.442 7.47  تنفيذها 

47 
يناقش معك رئيسك في العمل النتائج المترتبة على 

  القرارات بشفافية
7.27 4..4. ...44 

 ..... 247.. 7.42 يعاملك رئيسك في العمل معاملة خاصة  44
 ..... 4.474 .4.2 ل جيدة عالقتك بزمالئك في العم 44

   7.24 المتوسط الكلي واإلنحراف المعياري الكلي للعدالة اإلجرائية
 . spss من إعداد الطالب باإلعتماد على إجابات عينة الدراسة ومخرجات :المصدر

من خالل الجدول السابق يتضح أن مستوى درجة إحساس أفراد عينة الدراسة بالعدالة التعاملية كان 
جة متوسطة، أي أنهم موافقون على ممارسة العدالة التعاملية في الشركة بدرجة متوسطة، حيث بلغ بدر 

وهو متوسط  4من  7.24المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد العينة على ممارسة العدالة التعاملية 
يعكس المستوى  وهو( .4.4إلى  4..7من )يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 

بالشركة اإلفريقية للزجاج، وهو ما يعني أن اتجاه أفراد ( عليةالتفا)المتوسط من ممارسة العدالة التعاملية 
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 .عينة الدراسة كان محايدا نحو عبارات محور العدالة التعاملية
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 :خالصة الفصل
بجل الممارسات والقرارات شرة يتضح من خالل هذا الفصل أن اتجاهات العاملين ترتبط مبا

التنظيمية داخل الشركة، وهو األمر الذي يؤثر على مستوى إدراك العاملين للعدالة والمساواة في مكان 
تركز أساسا في  والتيوالخاصة بأبعاد العدالة التنظيمية  ةول السابقاالعمل، وذلك من خالل مالحظة الجد

عاملية، غير أن بعد العدالة التوزيعية كان خاضعا للمتغيرات بعد العدالة اإلجرائية وبعد العدالة الت
 .الشخصية أين تم كشف تأثير لمتغير السن واألقدمية على إتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية



 

 

 تمهيد

 ج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسةعرض مناقشة نتائ :أوال

 عرض مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة :ثانيا

 عرض مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة :ثالثا

 وقع الدراسة في البناء النظريم :رابعا

 التوصيات واالقتراحات :خامسا

 القضايا التي تثيرها الدراسة :سادسا

 خالصة الفصل

          



 مناقشة نتائج الدراسة                                                            :      لسابعالفصل ا

240 
 

 :تمهيد
بمجموعة من المراحل تبدأ من اإلحساس بوجود مشكلة وتنتهي عند تقديم النتائج  تمر أي دراسة
أفرزته الدراسة الحالية بعد  ما سيختص فيه هذا الفصل حيث سيتم التطرق إلى ماوالتوصيات، وهذا 

األمر الذي يسمح كد أو تنفي صحة الفرضيات، ؤ إمبيريقيا والحصول على نتائج إما تار الفرضيات اختب
ل عليه بفي بيئة الدراسة، وال يكتفي الباحث بتحديد النتائج واستخالصها  العدالة التنظيميةحقيقة بتقصي 

توصلت إليه  مماوذلك من أجل كشف مدى تطابق هذه النتائج مناقشتها في ضوء اإلطار النظري للدراسة 
 .الدراسةالدراسات واألبحاث السابقة في نفس موضوع 

 .نتائج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسةمناقشة : أوال
 :طبيعة مجتمع البحث -1

 :الدراسة النتائج التاليةأوضحت مناقشة الخصائص العامة لمجتمع 
من  %15.58أن نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث حيث  أظهرت القراءة اإلحصائيةلقد  -

وهذا . من إجمالي العينة %84.41لغت نسبتها بـ أما فئة اإلناث ففقد ب. إجمالي العينة هم من فئة الذكور
. الجنس الذكوري أكثر من العنصر السنوييعود لطبيعة النشاط الصناعي للشركة الذي يتالءم مع 

يتطلب خبرة فنية للعمل على اآلالت الميكانيكية وهو ما تفتقده النساء باإلضافة إلى أن النشاط الصناعي 
 .ألنهن يفضلن العمل اإلداري

يعكس سنة، وهذا  54سنة إلى أقل من  44من المبحوثين تتراوح أعمارهم من  % 44.1 -
، ما يدل على حاجة هذه األخيرة إلى قوة عمل التواجد المعتبر لفئة الكهول داخل الشركة موضوع الدراسة

م بمختلف إلى أفراد من ذوي الخبرة والكفاءة والحيوية للقيا ذات طاقات بدنية وفكرية كبيرة لحاجة الشركة
 .المهام وتحمل مختلف أعباء العمل

ويعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على وجود استقرار نفسي . من إجمالي المبحوثين متزوجين 64.47% -
 .وهذا ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية االجتماعية والمهنية. وأسري واجتماعي

وهذا ما يتناسب مع طبيعة . من إجمالي المبحوثين ذوي المستوى التعليمي متوسط 44.7% -
 بقدر ما يحتاجبدرجة كبيرة على ذوي الشهادات العليا  شركة اإلفريقية للزجاج الذي ال يحتاجالعمل في ال

 زاألعمال تنج أغلبف ًا،أن أغلب األعمال تتطلب جهدًا عضليًا أكثر منه فكريذلك إلى عمالة قادرة بدنيًا، 
 .آالت ضخمة داخل الورشاتباستخدام 
سنوات، ما يدل على سعي الشركة  45الدراسة تقل أقدميتهم عن  أفرادمن  %41.41أن  -
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بداعية عاليةالستقطاب أفراد جدد  بسبب ما يحتاجه النشاط . يحوزون على قدرات بدنية ونفسية وا 
وتسخير لضم عمال جدد  باستمرار فهي تسعى. من صبر وحرص وحيوية وباستمرارالصناعي للشركة 
 .ما هو مطلوب طاقاتهم لتحقيق

حل من أفراد عينة الدراسة هم أعوان تنفيذ، وهذا راجع إلى حاجة الشركة م %64.5تبين أن  -
كبيرة نظرا لطبيعة النشاط اإلنتاجي الذي يفرض ياقات الزرقاء بنسبة الدراسة إلى عمال من أصحاب ال

 .عليها قوة عمل مضاعفة داخل الورشات الصناعية
وهذا . دج 41444دج إلى أقل من  41444ون أجرًا يتراوح بين من المبحوثين يتقاض 54.6% -

العوامل الخارجية تأثير دليل على الظروف االقتصادية الحرجة التي تمر بها الشركة باإلضافة إلى 
باإلضافة إلى . والتي تفرض عليها خفض نسبة األجورسياسات االقتصادية المطبقة من طرف الدولة لكا

ما يهدد وهو . ة وليس باألداء المقدم ما أثر على مستويات األجور داخل الشركةارتباط األجر باألقدمي
 ،خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية أمام غالء المعيشة .، وبالتالي إشباعهم الماديالمهنياستقرارهم 

 .خبرة في العملال تعوزهمجدد ال وتطبيق سياسة التقشف ما دفع بالشركة إلى استقطاب أفراد 
ما هي العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين  :اإلجابة عن التساؤل الرئيسي الذي مفادهوبغرض 

 نحو العدالة التنظيمية؟
 .طرحت ثالث فرضيات فرعية وفرضية عامة

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الفرعية األولى -2
رات خاصة بقياس صحة بعد تحليل العبارات في المحور الثاني من االستبيان، والتي شكلت مؤش

 العاملين إلى العدالة التوزيعية في نظرة تؤثر العوامل الشخصية"الفرضية الفرعية األولى التي مفادها 
تم . "(الجنس، السن، المستوى التعليمي، الحالة العائلية، األقدمية، الصنف المهني)تعزى للمتغيرات 

 :التوصل إلى مجموعة من النتائج هي
ال توجد فروق  أنه( 84)في الجدول رقم  (T)للعينات المستقلة  T-testبار أشارت نتائج اخت -
ن أوهذا دليل على . نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية يعزى لمتغير الجنس إحصائية في ذات داللة

تشابه كل من العمال والعامالت داخل الشركة يدركون بعد العدالة التوزيعية بنفس الدرجة، وهذا عائد إلى 
 .ما يعني عدم وجود تفضيالت أو تحيز على أساس الجنس. م ومخرجاتهممدخالته
أنه توجد فروق ذات ( 84)في الجدول رقم  (F)أشارت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  -

لصالح الفئة العمرية  وهي. داللة إحصائية في نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية يعزى لمتغير السن
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اتجاه إيجابي خاص وشعور أكبر ببعد العدالة  ، وهي الفئة التي تملك(سنة 54أقل من  –سنة  44من )
سنوات الخدمة والخروج  ما يمكن رده إلى سعي هذه الفئة من العاملين الستكمال. وزيعية داخل الشركةالت

بعدالة التوزيعات من وهو المعطى الذي يخلق لديهم شعور أكبر . إلى التقاعد بعيدًا عن ضغوط العمل
 .غيرهم خاصة

إلى أنه ال توجد فروق ( 85)في الجدول رقم  (F)أشارت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  -
وهذا دليل . ذات داللة إحصائية في نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية يعزى لمتغير الحالة العائلية

 .ة داخل الشركة محل الدراسةالحالة العائليعلى غياب التحيز على أساس 
إلى أنه ال توجد فروق ( 87)في الجدول رقم  (F)أشارت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  -

ذات داللة إحصائية في نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية بحسب المستوى التعليمي وهذا راجع إلى 
 .تناسب المهام كل حسب مستواه التعليمي

إلى أنه توجد فروق ذات ( 86)في الجدول رقم  (F)ج اختبار تحليل التباين األحادي أشارت نتائ -
لصالح الفئة وهي . داللة إحصائية في نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية بحسب األقدمية في العمل

والتفاعل الفئة على التكيف األمر الذي يمكن رده إلى قدرة هذه (. سنة 85سنوات إلى أقل من  84)من 
وهو ما يسفر . العدالة التنظيمية خارج الشركةمع مختلف اإلجراءات والقوانين ووعيهم بصعوبة تحقيق 

سنوات إلى أقل من  84من )بزيادة الوالء للشركة من خالل إدراك هؤالء العاملين من أصحاب األقدمية 
 .للعدالة الداخلية والخارجية( سنة 85

إلى أنه ال توجد فروق ( 81)في الجدول رقم  (F)تباين األحادي أشارت نتائج اختبار تحليل ال -
ذات داللة إحصائية في نظرة العاملين نحو بعد العدالة التوزيعية بحسب الصنف المهني وهذا راجع إلى 

 .مفهوم العدالة في العمل ال يقتصر على الرتب المهنية بقدر ما يتعلق بمصلحة األفراد وأهدافهمأن 
تؤثر العوامل الشخصية في " :سبق من نتائج فيما يخص الفرضية الفرعية األولى وبناًء على ما -

الجنس، السن، المستوى التعليمي، الحالة العائلية، )نظرة العاملين إلى العدالة التوزيعية تعزى للمتغيرات 
عاملين إلى العوامل الشخصية ال تؤثر بشكل كبير في نظرة ال القول أنيمكن  (".األقدمية، الصنف المهني

في حين  (.الجنس، الحالة العائلية، المستوى التعليمي، الصنف المهني)العدالة التوزيعية تعزى للمتغيرات 
في اتجاهات العاملين نحو العدالة  (السن، األقدمية في العمل)تؤثر بعض العوامل الشخصية على غرار 

 .التوزيعية
إلى العدالة التوزيعية من خالل منح  همتتختلف نظر داخل الشركة ال وعليه يمكن القول أن العاملين 
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الصنف والمكافآت وتوزيع المهام بحسب الجنس أو الحالة العائلية، أو المستوى التعليمي أو األجور 
 .في العمل بحسب أعمارهم ومستوى أقدميتهم نحو العدالة التوزيعية نظرتهمالمهني بقدر ما تختلف 

 .ة األولى قد تحققت بشكل جزئيومنه نستنتج أن الفرضية الفرعي
 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الفرعية الثانية -3

العوامل الموضوعية التنظيمية في نظرة العاملين للعدالة تؤثر : "أما الفرضية الثانية والتي مفادها
 : في جملة من النتائج التي يمكن إجمالها فيما يلي، فقد انعكست "اإلجرائية
طريقة توزيع األجور، فالعاملون داخل لديهم نظرة محايدة نحو إجمالي المبحوثين من  44.4%-

نظرة واضحة حول طريقة توزيع األجور، في حين كانت نسبة اإلجابة بمعارض الشركة لم تتشكل لديهم 
طريقة توزيع األجور فإدارة الشركة غير ين يمتلكون اتجاه سلبي نحو من العمال الذ %47.8تساوي 
 .بشرح طريقة توزيع األجور للعاملين فيها مهتمة

األداء، فالرئيس من إجمالي أفراد الدراسة لديهم إتجاه سلبي نحو وضوح معايير تقييم  44.44% -
 .في العمل يهتم بمراقبة سير األعمال وليس بتقييم أداء العاملين

يخضعون للقانون  من أفراد مجتمع البحث موافقون على كون جميع العاملين بالشركة 44.14% -
 .للمؤسسة، وهو ما يساعد على حفظ النظام الداخلي وعدم مخالفتهالداخلي 
أفراد عينة الدراسة لديهم إتجاه إيجابي نحو كون الرئيس في العمل يطبق من  41.8% -

القانونية على الجميع دون استثناء، األمر الذي من شأنه أن يخفف من المقارنات التي يقوم اإلجراءات 
 .القانونيةبينهم وبين زمالئهم في العمل حول تطبيق الرئيس في العمل لإلجراءات ها العاملون ب

نحو استفادة العاملين من الدورات  السلبي اتجاههممن إجمالي عينة الدراسة عبروا عن  44.4% -
ومهارة العاملين  كفاءة علىالتدريبية بشكل عادل، ما يدل على عدم وجود الدورات التدريبية، ما يؤثر سلبا 

 .داخل الشركة
السلبي نحو تساوي فرص الترقية بين جميع  اتجاههممن أفراد العينة أكدوا على  46.4% -

 .تأثير سلبي على تساوي فرص الترقية بين العاملين عالقات التحيزلالعاملين داخل الشركة، ف
ادة من الدورات التدريبية من مجتمع البحث عبروا عن اتجاهاتهم السلبية نحو اإلستف 44.44% -
المهنية للعامل، فمن غير المعقول أن تغيب الدورات التدريبية الدورية ويكون هناك  حتياجاتاإلوفق 
كل حسب إحتياجاته، ويرجع هذا إلى كون غالبية تدريبية استثنائية ترتبط بتطوير مهارات العاملين دورات 

 .االعمال تؤدى بطريقة روتينية وبأسلوب متكرر
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احات العاملين إجمالي المبحوثين يوافقون على أن الرئيس في العمل يأخذ بإقتر من  41.84% -
 باقتراحاتهمفي مجال العمل، ما يعني تشكل إتجاه إيجابي لدى العاملين حول كون الرئيس في العمل يأخذ 

 .تحقيق الذاتو ما يساعد في إنجاز األعمال وتحقيق التقدير 
أن يبدي كل ديهم إتجاه محايد نحو كون الرئيس في العمل يحرص من المبحوثين ل 44.1% -

تحاذ القرارات الخاصة بالعمل ما يعكس عدم اهتمام العاملين باإلجابة الصريحة على هذا اعامل رأيه قبل 
إلى األمور األخرى التي  االلتفاتالبند وهو ما يفهم على أن العاملين يحرصون على تأدية واجباتهم دون 

 .اهتماماتهمضمن نطاق  ال تدخل
على أن الرئيس في العمل يأخذ القرارات الوظيفية  الدراسة يوافقونمن أفراد عينة  44.1% -

مساعد بأسلوب غير متحيز، وهذا مؤشر إيجابي على موضوعية القرارات الوظيفية داخل الشركة، وهذا 
 .في تحقيق األهداف المسطرة

إتجاه إيجابي نحو كون العاملين يخضعون إلى نفس لديهم من إجمالي المبحوثين  46.54% -
نفس األخطاء، األمر الذي من شأنه أن يضمن الحقوق والواجبات للعاملين  ارتكابالتأديبية عند العقوبات 

 .ويحفظ النظام داخل الشركة
ن الموافقيغالبية المبحوثين  يمثلون %44.44أن  (44)في الجدول رقم تعكس الشواهد الكمية  -
ا يعد مؤشرا إيجابيا م عنها االستفساركون الرئيس في العمل يقدم توضيحات لمحتوى القرارات عند على 

 .قيادة الديموقراطية والعدالةعلى طبيعة القيادة داخل الشركة، ويمسك القائد بمبادئ ال
إمكانية معارضة القرارات التي من إجمالي عينة الدراسة عبروا عن حيادهم حول  44.61% -
ما يعني عدم تؤكد العاملين من حقيقة اتجاهاتهم رغم  ها الرئيس في العمل عند وجود مبررات لذلك،يصدر 

قراراته دون الرجوع إلى العاملين، األمر الذي يسمح بالقول بوجود  الكاملة لتنفيذأن للرئيس الصالحيات 
، وهو ما دفع العاملين لاللتزام معارضة وأحيانا اليسمح لهم بقد تفاعل موقفي بين الرئيس واألتباع فأحيانا 

 .بالحياد
ليعبر العاملون كلما فتح المجال  ملن الرئيس في العأعينة الدراسة يرون من أفراد  % 44.5 -

ات إيجابية قوية لدى العاملين حول عدالة اتجاه في قرارات المشرف كلما ساعد هذا في تشكيل رأيهم عن
 .اشراإلجراءات المطبقة من طرف الرئيس المب
تم حساب المتوسط . الصدق اإلمبريقي للفرضية الفرعية الثانيةوبناًء على ما سبق، وللتأكد من 

 تأثير العوامل الموضوعية التنظيمية في نظرة العاملينالحسابي الكلي لعبارات المحور الثالث لمعرفة مدى 
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لثالثة من فئات مقياس ليكرت ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة ا45من  4.65للعدالة اإلجرائية فكان يساوي 
ما يعكس التأثير المتوسط للعوامل الموضوعية التنظيمية في نظرة (. 4.44إلى  4.78من )الخماسي 

تصورات العاملين لبعد العدالة اإلجرائية كان بدرجة العاملين للعدالة اإلجرائية باإلضافة إلى أن مجمل 
دالة اإلجرائية داخل الشركة وهو يميل إلى االتجاه ما يعني وجود حياد نحو ممارسة بعد الع. متوسطة

 .اإليجابيسلبي بدرجة أكبر إلى االتجاه ال
تؤثر العوامل : "ومن مجمل النتائج السابقة، تظهر أن الفرضية الفرعية الثانية والتي مفادها

سطة على فرضية صادقة بدرجة متو ". العاملين نحو العدالة اإلجرائيةالموضوعية التنظيمية في نظرة 
على غالبية العبارات في المحور الثالث من  موافقتهم بدرجة متوسطة  كانتاعتبار أن معظم المبحوثين 

أقرب إلى الرفض منها لى القبول على أن اإلجراءات والقرارات إمنها هي أقرب إلى الرفض االستبيان، 
، والحسابات ر بالعدالة اإلجرائيةأن اإلجراءات والقرارات داخل الشركة تحقيق لهم شعو إلى القبول على 
 : التالية تؤكد ذلك

 4.65  – 4.74=  4.85الميل نحو عدم الموافقة             
 4.48 – 4.65=  4.77الميل نحو الموافقة                   

 :ةلثمناقشة نتائج الدراسة في الفرضية الفرعية الثا -
مجموعة " لعاملون بإيجابية نحو بعد العدالة التعامليةينظر ا:" توضح الفرضية الثالثة التي مفادها

 :من النتائج كما يلي
من أفراد العينة لديهم نظرة إيجابية نحو كون الرئيس في العمل ال يتحيز عند تعامله  44.44% -

مع العاملين، ما من شأنه أن يقوي العالقات االجتماعية بين العاملين داخل الشركة، ويزيد في مستوى 
 .م وشعورهم بالعدالة التعاملية بصفة خاصةإدراكه

من المبحوثين عبروا عن موافقتهم على أن الرئيس في العمل يعمل على تنمية روح  46.6% -
التعاون بين جميع العاملين، وهو يعد مطلب أساسي بالنسبة للقادة، فهو بمثابة الوسيلة لتحقيق الفعالية 

 .التنظيمية
لدراسة يرفضون فكرة كون الرئيس يأخذ مصلحتهم بعين من إجمالي أفراد عينة ا 44.44% -
األفراد ومصلحة الشركة ما يؤثر على سلوكهم  ةلحوهذا من شأنه أن يخلق هوة بين مص، االعتبار

للعمل في مؤسسة أخرى حالما  لالنتقال استعدادالتنظيمي واستقرارهم في العمل، وهو ما يعني أن لديهم 
 .بديال أفضل يجدون
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 باحترامفراد العينة لديهم إتجاه إيجابي نحو معاملة الرئيس في العمل للعاملين من أ 54.4% -
وهذا ما يساعد على تحسين العالقات اإلنسانية داخل الشركة محل الدراسة ويسهم في رفع مستوى والئهم 

 .لها
من إجمالي عينة الدراسة يوافقون على أن الرئيس في العمل يشرح أسباب القرارات  47.44% -

تي يتخذها بالنسبة للعمل بشكل واضح، األمر الذي يضمن السير الحسن للعمل داخل الشركة، ويساعد ال
في توضيح أسباب اللجوء إلى إجراء معين وذلك للتخفيف من توترات وضغوط العمل ما يعني الرضا 

 .الوظيفي واالستقرار
هم بنفس الطريقة التي من مجتمع الدراسة يوافقون على كون الرئيس في العمل يعامل 44.44% -

 .لعدالة التعاملية ويخفف من الشعور بالتمييزا على إدراك العاملين ، وهذا ما يساعد يعامل بها بقية العمال
مجتمع البحث ال يوافقون على كون الرئيس في العمل يحرص على أن يبدي كل  من 44.44% -

طبيعة القيادة القائمة على أساس تسلطي  القرارات الخاصة بالعمل، وهذا راجع إلى اتخاذموظف رأيه قبل 
 .قراراته اتخاذقبل أراء العاملين  االعتبارما يجعل من القائد ال يأخذ بعين 

من أفراد العينة ال يوافقون على أن اإلدارة تقوم بإعالمهم بالنشاطات التي ستقوم بها  44.44% -
ه أصحاب القرار على منفذي هذه القرارات الشركة قبل تنفيذها ما يفاقم من الشعور بالتهميش الذي يمارس

 . في مستوى الورشات وهذا بدوره يؤدي إلى حالة من عدم الشعور بالعدالة التعاملية
الرئيس في العمل للنتائج  مناقشةمن إجمالي عينة الدراسة لديهم إتجاه محايد نحو  44.61% -

القرارات  اتخاذمعلومات دقيقة حول عملية  ، ما يدل على عدم توفربشفافية المترتبة على القرارات المتخذة
 .ما يعطل تولد نظرة واضحة تجاه هذه العملية

من المبحوثين عبروا عن نظرة محايدة نحو كونهم يحظون بمعاملة خاصة من طرف  44.5% -
الرئيس في العمل، وهذا راجع إلى تكتمهم على المعاملة الخاصة التي يحضون بها فمن غير المعقول أن 

 .عامل بأنه يتلقى معاملة خاصة من رئيسهيقر ال
من المبحوثين لديهم نظرة إيجابية نحو العالقات التي تربطهم مع زمالئهم في  44.14% -

العمل، األمر الذي ينعكس إيجابا على جو العمل، ويحد من عمليات المقارنة السلبية بين األفراد في 
 .ة لبعضهم على حساب البعض اآلخرالعمل والتي تخفف من شعورهم بوجود تحيز في المعامل

الثانية تم حساب  الفرعية للفرضية اإلمبريقيعلى المعطيات السابقة وللتأكد من الصدق  وبناءً 
العاملين نحو بعد العدالة التعاملية، فكان  اتجاهاتالمتوسط الحسابي الكلي لعبارات المحور الرابع لمعرفة 
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 -4.78من )ثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة ال45من  4.14
هو ما يظهر في كون غالبية العاملين . ما يعكس وجود حياد لدى العاملين نحو العدالة التعاملية(.4.44

. ما يجعل اتجاههم محايدا نحو هذا البعد لديهم درجة موافقة متوسطة نحو العدالة التعاملية تبالشركة كان
 :، والحسابات التالية تؤكد ذلكيل إلى عدم الموافقة منه إلى الموافقةيم غير أن هذا الحياد
 4.14 – 4.74= 4.44    الموافقة          عدم الميل نحو

 4.48 –4.14= 4.41         الميل نحو الموافقة          
 .خاطئة "التعاملية بعد العدالةينظر العاملون بإيجابية نحو : "ومنه الفرضية الفرعية الثالثة التي مفادها

 :الفرضية العامة
للتأكد من مدى صحة الفرضية العامة كان البد من تحليل كل من البيانات والمعطيات المتحصل عليها 

للوصول بواسطة اإلستبيان الموزع على العمال في الشركة اإلفريقية للزجاج ببلدية الطاهير، والية جيجل، و 
البد من إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها هذه األخيرة التي للحكم على صحة الفرضية العامة كان 

الفرضية األولى أثبتت بشكل جزئي، أما الفرضية الثانية فقد تم اثبات صحتها، في )تم إثباتها بشكل جزئي 
ضية العامة تم إثباتها بشكل تم التوصل إلى الحكم على أن الفر  وعليه( صحة الفرضية الثالثة نفيحين تم 
 .جزئي
 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة: ثانيا
من خالل النتائج المتحصل عليها من الواقع الميداني التي عرضت في ضوء الفرضيات، يمكننا      

القول بأن الدراسة قد حققت أهدافها على غرار التعرف على العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين نحو 
مل والمتمثلة أساسا في العوامل الشخصية التي انحصرت في السن، واألقدمية في العالعدالة التنظيمية 

في حين كان هناك تأثير سلبي . التي كان لها تأثير دال إحصائيا في نظرة العاملين للعدالة التوزيعية
للعوامل الموضوعية التنظيمية في نظرة العاملين للعدالة اإلجرائية تعود إلى طريقة توزيع األجور، وضوح 

 ...لتدريبيةمعايير تقسيم األداء، تساوي فرص الترقية، االستفادة من البرامج ا
باإلضافة إلى كشف نظرة العاملين والمتمثلة في النظرة المحايدة نحو العدالة التعاملية، كما ساعدت      

الدراسة الحالية على كشف مختلف اتجاهات العاملين للعدالة التنظيمية في المؤسسة اإلنتاجية نحو 
ت إيجابية وأخرى سلبية، كما تمت مختلف الممارسات التنظيمية، والمحددة أساسا في وجود اتجاها

االستفادة من مختلف اإلجراءات المنهجية الضرورية إلنجاز البحث العلمي بهدف التحضير إلنجاز 
دراسات علمية، وأخرى تعالج قضايا تنظيمية متعددة، كما يمكن القول أن الدراسة الحالية حاولت تدعيم 
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عدالة التنظيمية فاتحة المجال لتوفير معلومات ومعارف األبحاث العلمية األكاديمية فيما يخص موضوع ال
تساهم في مراكمة المعارف العلمية الخاصة بالموضوع، ومحاولة كشف الواقع للعدالة التنظيمية، داخل 

ية، كما برهنت نتائج الدراسة على التطابق الكبير لماسة الذي كان متوسط الممارسة العالشركة محل الدر 
 .ة ونتائج الدراسة الميدانيةبين المعرفة العلمي

 لفت االنتباهأما الهدف األخير الذي سعت إلى تحقيقه الدراسة هو إثارة اهتمام المسؤولين إلى ضرورة     
لما يمكن أن تلعبه العدالة التنظيمية في تقوية الرضا الوظيفي واالستقرار في العمل ورفع مستوى الدافعية 

 .من واقع الدراسة الميدانية والخلفية النظريةت واقتراحات والوالء التنظيمي من خالل تقديم توصيا

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: ثالثا
من خالل البحث النظري القائم على ما جاء به  انطلقإن السعي لفهم موضوع الدراسة الحالية 

في تحديد الرؤية التي سيعالج بها موضوع الباحثون والدارسون وما أنتجوه من بحوث ودراسات علمية تفيد 
العدالة التنظيمية، األمر الذي يساعد على بناء هيكلة معينة للبحث تستند إلى ركائز منهجية على غرار 
إشكالية البحث والفرضيات والمنهج المستخدم وعينة الدراسة وأدوات جمع البيانات وأساليب المعالجة 

م اإلجراءات المنهجية التي مرت بها الدراسة الحالية بالمقارنة مع اإلحصائية، وعليه سيتم مناقشة أه
الدراسات السابقة المتناولة في الفصل النظري األول، وفي هذا الصدد يمكن القول أن طبيعة الموضوع 
هي من تفرض طبيعة اإلجراءات المنهجية المناسبة للدراسات، ما يدل على وجود تشابه واختالف في 

جية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي تم توظيفها لتدعيم البحث، ومن هذه األدوات المنه
 .األدوات
  :مجاالت الدراسة -

لقد أجريت جل الدراسات السابقة ضمن بيئات عربية، ما يعكس نوعا من التقارب الجغرافي والتشابه 
بوساحة، )جتماعية فقد أجريت دراسة تجاهات النفسية االفيما يتعلق بالدراسات الخاصة باالالمجتمعي، ف

في بيئة أردنية، ( 4441الشبلي، وكلوب، )ضمن بيئة جزائرية، في حين كانت كل من دراسة ( 4446
فكانت في بيئة سعودية، واألمر ينطبق أيضا على الدراسات المتعلقة بموضوع ( 4447الثقفي، )ودراسة 

خرموش، )و( 4484معمري، )ات عربية كدراسة العدالة التنظيمية حيث أجريت هي األخرى داخل بيئ
التي تم إجرائها في بيئة جزائرية، وبالتالي تتشابه من حيث المجال الجغرافي ( 4485شيخ، )و( 4484

فجرت ( 4446العطوي، )، أما عن دراسة (بوالية جيجل) مع الدراسة الراهنة التي أيضا في بيئة جزائرية
فكانت في بيئة ليبية، وعليه يمكن القول ( 4446نايف علوان، )سةفي جامعة القادسية، في حين جرت درا
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أن من الدراسات ما جاءت ضمن بيئة جزائرية األمر الذي يساعد على توفير معلومات حول خصائص 
مجتمع الدراسة في حين جاءت بعض الدراسات ضمن بيئات عربية تمتاز بخصائص جغرافية وبشرية 

تائج النهائية، فالمجال الجغرافي له دور كبير في الحصول على نتائج خاصة، األمر الذي يؤثر على الن
 .مشابهة أو مختلفة

 :ميدان الدراسة -
يمكن القول أن أبرز اختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة يكمن في طبيعة ميدان 

ًا مع ختلفجاء م ة إنتاجية ذات نشاط صناعي، وهو ماشركالدراسة، فقد أجريت الدراسة الراهنة ضمن 
 (4484معمري، )دراسة 

 المنهج -
كثيرًا ما تركز على استخدام المنهج الوصفي، وهذا راجع إلى  إن البحوث في ميدان علم االجتماع

سيتم تحديد ومقارنة المناهج العلمية المتبعة وعليه . تناسبه مع خصائص الظواهر اإلنسانية واالجتماعية
 .في الدراسات السابقة

لى ع( 4441الثقفي، وكلوب، )سة درا بالدراسات الخاصة باالتجاهات فقد اعتمدتتعلق ي مافي
مشابه لدراسة صورته المسحية لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، وهو ما جاء المنهج الوصفي في 

على عدة مناهج بحثية على غرار المنهج ( 4447الثقفي، )في حين اعتمد دراسة (. 4446، بوساحة)
 . سح االجتماعي وهذا راجع إلى طبيعة أهداف الدراسةإلى المنهج التجريبي والمالوصفي، باإلضافة 

أما عن المناهج المستخدمة في الدراسات المتعلقة بالعدالة التنظيمية فتحدد في المنهج الوصفي 
استخدام من وراء يهدف الباحث ف( 4484معمر، )، ودراسة (4485شيخ، )التحليلي بالنسبة لدراسة 

كما ، الظاهرة كما توجد في الواقع واالهتمام بوصفها وصفا دقيقاً إلى دراسة  التحليلي المنهج الوصفي
على تحقيق األهداف المسطرة  وهذا راجع إلى قدرتهعلى ذات المنهج،  (4484خرموش، )دراسة اعتمدت 

 .دراسةالفي 
با وهو ما جاء مناس ج الوصفيهلجأت إلى استخدام المنوعليه يمكن القول بأن معظم الدراسات 

 .استخدام المنهج نفسه علىفيها عتماد ين تم االللدراسة الراهنة أ
 :أدوات الدراسة -

تمثلت في والتي  ،في هذه الدراسة تم اعتماد بعض األدوات الخاصة بجمع البيانات والمعلومات
، وهي وسائل جمع المعلومات ال تخلوا أي دراسة علمية منفالوثائق والسجالت،  ،المالحظة، االستبيان
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المتعلقة باالتجاهات  بالدراسات ل الدراسات السابقة سواء ما ارتبط منهااألدوات التي اعتمدت عليها ج
استخدمت المالحظة، االستمارة، السجالت أين  المتعلقة بالعدالة التنظيمية الدراسات أوالنفسية االجتماعية 

الدراسة الوصفية وارتباطها بالمنهج  معاألخيرة  وهذا راجع إلى مناسبة هذه. والوثائق كأدوات للدراسة
أما دراسة . إلى أن غالبية الدراسات اعتمدت أسلوب العينة العشوائية البسيطةباإلضافة . الوصفي

إلى ( 4484خرموش، )فقد لجأ إلى استخدام العينة الطبقية العشوائية، وقد عمد ( 4484معمري، )
 .نة كرة الثلجالعينة القصدية المتمثلة في عياستخدام 

بأسلوب العينة الطبقية العشوائية، والتي تتشابه أما فيما يخص الدراسة الحالية فقد تم اختيار العمل 
( عدم تجانس مجتمع الدراسة)، وهذا راجع إلى تباين الخصائص أفراد العينة (4484معمري، )مع دراسة 

 .الدراسة جتمعميع فئات العاملين داخل مما دفع إلى ضرورة اللجوء إلى العينة الطبقية حتى تعبر عن ج
 :نتائج الدراسة -

الدراسة الراهنة لكشف العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية، ونظرا  سعت
مع الدراسات السابقة سيتم التطرق إلى أهم النتائج التي انبثقت عن  لخصوصية عنوان الدراسة وعدم تشابه

لة التنظيمية باعتباره جوهر الدراسة الحالية من جهة، ولكونه يتقاطع مع الدراسات السابقة موضوع العدا
 .من جهة ثانية

وعليه فقد توصلت الدراسة الراهنة إلى التأكيد على أن هناك بعض العوامل الشخصية تؤثر على 
حين توصلت كل من دراسة  نظرة العاملين للعدالة التوزيعية تعزى لمتغير السن، واألقدمية في العمل، في

إلى أنه ال توجد فروق في إدراك العدالة التوزيعية تعزى ( 4485شيخ، )ودراسة ( 4484معمري، )
في حين أكدت الدراسة الراهنة على عدم وجود فرق في نظرة ( السن، الجنس، األقدمية)للمتغيرات 

، (عية، المستوى التعليمي والصنف المهنيالجنس، الحالة االجتما)العاملين للعدالة التوزيعية تعزى لمتغير
، باإلضافة إلى توصل الدراسة الحالية إلى أن مستوى شعور العاملين (4485شيخ، )وهو ما أكدته دراسة 

من خالل القول بأن ( 4484معمري، )بالعدالة اإلجرائية والتعاملية كان متوسط، وهو ما عممته دراسة 
 %54.4ي للعدالة التنظيمية متوسط، كما تضيف الدراسة الحالية أن مستوى إدراك أساتذة التعليم الثانو 

، كما أكدت (4484خرموش، ) يوافقون على كون الرئيس في العمل يعاملهم باحترام وهو ما أكدته دراسة 
من العمال لديهم نظرة سلبية نحو حرص الرئيس في العمل على أن  %44.44الدراسة الحالية على أن 

بنسبة ( 4485خرموش، )يه قبل إتخاذ القرارات الخاصة بالعمل وهو ما أكدته دراسة يبدي كل موظف رأ
حول كون القرارات كانت تتخذ دون جمع المعلومات الكافية، وهو ما يدل على عدم إشراك   64.6%
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إلى القول بوجود إتجاه إيجابي لدى ( 4446العطوي، )العاملين في إتخاذ القرارات، كما توصلت دراسة 
ه إيجابي نحو اجتا ادر التدريسي إتجاه بعد العدالة التوزيعية في حين أكدت الدراسة الحالية عن وجودالك

العدالة التوزيعية بحسب السن، واألقدمية في العمل في حين كشفت الدراسة الراهنة أيضا على أن هناك 
 .سةإتجاه محايد يميل إلى السلب نحو العدالة التعاملية داخل الشركة محل الدرا

وفي األخير يمكن القول أن الدراسة الحالية قد توصلت إلى بعض النتائج التي تتقاطع مع الدراسات 
 .السابقة أحيانا، وتعارضت بشكل أقل مع الدراسات المتناولة ضمن الفصل النظري األول

 :موقع الدراسة في البناء النظري: رابعا
لمفسرة لموضوع الدراسة على قلتها وتقاربها، كان بعد التطرق في الفصل الرابع إلى أهم النظريات ا

البد من محاولة توظيفها لفهم واقع العدالة التنظيمية داخل الشركة محل الدراسة، وهذا يكون من خالل 
 : تقديم تفسيرات علمية للسلوكات الحاصلة داخل بيئة العمل، وفيما يلي توضيح ذلك

أين حاول لفت " 8174آدمز "الة في العمل في أفكار كانت االنطالقة األولى فيما يخص فكرة العد
رة العدالة عند توزيع األجور والمكافآت، فكمن خالل ة االنتباه إلى ضرورة األخذ باالعتبار مبدأ المساوا

وهذا راجع إلى كون األفراد في العمل يميلون إلى إجراء مقارنات متعددة مع زمالئهم حول مدى عدالة ما 
عتقاد الذي ساد خالل هذه الفترة كان يتحدد في إدراك العاملين للعدالة التنظيمية واال. يحصلون عليه

جد أيضا أن أفكار تايلور قد و ، حيث يقتصر في الجانب المادي، وهو ما قلص مجال الرؤيا لدى الباحثين
عمل، ما يعكس ذات النظرة للعدالة في ال ركزت على ضرورة ربط أجور العاملين بما ينتجونه من قطع،

فالفرد الذي يدرك أن غير أن تصور أدامز جاء متميزا عن سابقه من أصحاب المدرسة الكالسيكية، 
يدرك أن  الذي أما الفرد. مدخالته تفوق مخرجاته سيتولد لديه شعور بالغضب وبالتالي عدم الرضا

هات بمعنى أن اتجا. مدخالته أقل من مخرجاته سيحس بالندم ما يؤثر على دافعيته ومستوى رضاه
 .العاملين تتحدد أساسا حسب هذه النظرية من خالل إدراك عدالة العوائد المادية

شباعه بعد إجراء مقارنة مع زميله ومع ما قدمه فسيشكل لديه اتجاه إيجابي  فإذا حقق الفرد غاياته وا 
 .قوي نحو نظام األجور والحوافز والعكس صحيح

ن الفرد العامل يحصل على منافع وعليه أن يلتزم أما عن نظرية التبادل االجتماعي فقد نادت بكو 
وبدرجة  المستمر ففكرة العدالة تتحدد وفق هذه النظرية في التزام األطراف بالتبادل، اله بإعادة مقابل

االستفادة من جراء القيام بعملية التبادل من خالل مقارنة ما تم تقديمه مع ما تم الحصول عليه، وعليه 
اتجاهات العاملين تنشأ بعد إدراك العاملين لمدى عدالة عملية التبادل، وأن مستوى رضاهم واستقرارهم ف
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يتحدد في ضوء هذا التبادل فالفرد العامل داخل الشركة يقدم مجهوده وينتظر الحصول على مقابل لقاء ما 
 .قدمه حتى تستمر عالقة التبادل

حول  آدمزة مع ما جاءت به نظرية العدالة التي نادى بها نظرة متقارب" بورتر ولولر"م نظرية دوتق
كون الفرد يتوقع مقدار المدخالت الضرورية إلنجاز ما هو مطلوب منه باإلضافة إلى إدراكه لعدالة 

 .المخرجات التي يحصل عليها بعد تأدية ما هو مطلوب منه
صنفين، صنف األخيار نظرة مغايرة لما سبق من خالل تقسيم العاملين إلى  Husemanويقدم 

األخيار ويمكن أساس التميز بين الصنفين في كون الصنف األول من العاملي يشعر غير وصنف 
بالعدالة في ظل زيادة مدخالته عن مخرجاته، أما الصنف الثاني من العاملين فتتحقق العدالة بعدما تزيد 

ويمكن القول . ن حول محاور الدراسةمخرجاته عن مدخالته، وهذا ما يفسر التباين في إجابات المبحوثي
هذه األخيرة تؤثر بشكل مباشر  ،أن هذا التفسير يأتي مناسب مع فكرة سعي األفراد إلى تحقيق منافع لهم

 .      في تكوين اتجاهات إيجابية نحو طبيعة هذه المنفعة
فرد نفسه أما عن نظرية الحرمان النسبي فهي تختلف عن نظرية العدالة كثيرا فبعد مقارنة ال

يتحدد شعوره بالحرمان إذا ما كانت بالشخص المرجعي لتقييم مدى عدالة التوزيعات التي يحصل عليها، 
المقارنة غير عادلة في حقه، وينقسم الحرمان إلى نوعين، الحرمان النسبي أين يكون الفرد هو المدرك له 

ي يسود الجماعات ويجعلها مختلفة فيما بعد عملية المقارنة مع الفرد المرجعي، والحرمان الجماعي والذ
بينها على أساس خاصية معينة، غير أن الدراسة الحالية كشفت عن عدم وجود تأثير للجنس كخاصية 

 تفي حين كان تفصل العاملين إلى جماعات بحسب الجنس فيما يخص نظرتهم نحو العدالة التوزيعية
 84من ) وي األقدميةذباالضافة إلى العاملين من  (سنة54إلى أقل من  -سنة 44من )لفئة العمرية ا

 .شعور أقل بالحرمان من الجماعات األخرى (سنة 85إلى ألقل من  -سنوات
دالة التوزيعية من شأنه أن يدفع وترى نظرية تقييم العدالة أن تعمد المدراء إلحداث نقص في الع

العاملين إلى بذل مزيد من الجهد وهو االمر الذي رفضته نظرية الدافعية للعدالة من خالل القول بأن 
تعظيم مدركات التابعين للعدالة كفيل بتجاوز الضغط الذي يتعرض له العاملون أما فيما يخص النظريات 

قول أنها ركزت على تقييم ردود أفعال العاملين نحو اإلجراءات المفسرة لبعد العدالة اإلجرائية فيمكن ال
المتبعة وهذا ما أكدته الدراسة الحالية من خالل التوصل إلى نتائج فيما يخص توزيع األجور ووضوح 
معايير التقييم والمشاركة في الدورات التدريبية وتساوي فرص الترقية بين جميع العاملين وغيرها من 

بعة داخل الشركة والتي كانت بنسبة عدم موافقة كبيرة وهو ما تفسر هذه النظرية بكون اإلجراءات المت
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عدالة اإلجراءات تتحقق في حالة إشراك العاملين في صياغة هذه الممارسات التنظيمية ومن خالل إبداء 
في العمل نجد  كما توضح نظريات العدالة اإلجرائية أن من بين أسباب تحقق العدالة اإلجرائية. رأيهم فيها

ثبات اإلجراءات وعدم التحيز فيها لفئة دون أخرى والدقة واالنضباط والقابلية للتصحيح عند الخطأ، 
يخضعون  %44.14توضح إهتمامات جميع األطراف، وهو ما أكدته الدراسة الحالية من خالل كون 

جراءات القانونية على يرون أن الرئيس في العمل يطبق اإل %41.8للقانون الداخلي للمؤسسة، وأن 
العاملين في حين  معالقول بعدم التحيز اإلطار النظري من خالل مع وافق تالجميع دون استثناء وهو ما ي

على أنهم ال يستفيدون من الدورات بشكل عادل، وتضيف هذه النظريات إلى  %44.4عبرت نسبة 
معينة، أو اتخاذ قرارات اللجوء إلى تطبيق إجراءات  تشرعضرورة وجود مبررات تكون بمثابة توضيحات 

أين كانت نسبة اإلجابة على كون  لث من االستبيانالثا محورارة في العمل وهو ما جاء كعبمحددة في ال
، أما عن النظرية التقليدية %44.44الرئيس يقدم بتوضيح القرارات عند االستفسار عنها بنسبة موافقة 
ي العوامل، األول مرتبط بالمخرجات للمدركات ترى أن تحقيق العدالة في العمل يركز على نموذج ثنائ

أن الفرد العامل يقوم بإجراء  أي ،والعامل، والثاني مرتبط باإلجراءات المستخدمة في تحديد هذه المخرجات
بمعنى أن الفرد يقارن مقارنات بين العوائد التي تحصل عليها واإلجراءات الداخلة في تشكيل هذه األخيرة، 

واالجراءات الداخلة في اصدار القرار لكن الواقع داخل الشركة يقوم على عدم وجود  بين ما يحصل عليه
أما عن نظرية  وهو ما يصعب من عملية المقارنة أو إدراك العدالة التنظيمية معايير واضحة لتقييم األداء

عة لبعد العدالة التعاملية، وهذا البعد بحسب هذه النظرية يأتي المدركات المرجعية المعدلة فقد قدمت مراج
 .  كنتيجة لتحقيق العدالة اإلجرائية

  :التوصيات واالقتراحات: خامسا
جيجل -بالطاهير –استنادا إلى ما أفرزته الدراسة اإلمبريقية بالشركة اإلفريقية للزجاج     

لتراث النظري لموضوع الدراسة، وكذا من خالل وباالعتماد على النتائج المتحصل عليها من خالل ا
المالحظات المستقاة من ميدان الدراسة بعد الزيارات المتكررة، كان البد من تقديم مجموعة من التوصيات 
واالقتراحات التي تفرضها الدراسة وتستدعي االهتمام بها واالنتباه إليها والعمل على تجسيدها في إطار 

 :ذه التوصيات نجدالممكن والمعقول، ومن ه
ضرورة لفت انتباه المسؤولين والقادة، داخل الشركة اإلفريقية للزجاج إلى أبعاد العدالة التنظيمية،   -8

والمتمثلة أساسا في العدالة التوزيعية، بعد العالة اإلجرائية، بعد العدالة التعاملية فغياب إحدى هذه األبعاد 
 .سيؤثر سلبا على الشعور بأبعاد أخرى
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 .ل عملية تقييم األداء وجعلها المقياس الحاسم لتحقيق العدالة اإلجرائيةتفعي -4
 .توضيح طريقة منح األجور والمكافآت للعاملين داخل الشركة خاصة فئة أعوان التنفيذ -4
ضرورة تطبيق البرامج التدريبية بشكل عادل، حتى يتسنى للعاملين الرفع من مستواهم الفني،  -4

 .سينعكس إيجابا على فعالية الشركة في تحقيق أهدافها وزيادة خبرتهم، األمر الذي
 .العمل على تقصي آراء العاملين والسماح لهم بالمشاركة في صياغة بعض القرارات الخاصة بعملهم -5
 .السهر على تطبيق النظام الداخلي، ونظام العقوبات التأديبية دون تحيز أو مسؤولية -7
شخصية والمحاباة، مما يساعد على زيادة الشعور فصل الوظيفة عن الفرد وتجاوز العالقات ال -6

 .بالمساواة
ضرورة إعالم العمال بالنشاطات التي تسعى الشركة إلنجازها، أو تبنيها إلى المدى القريب  -1

 .والمتوسط
 .لفت انتباه المدراء والقادة إلى ضرورة جمع المعلومات من مصادرها األصلية قبل اتخاذ أية قرارات -1

قيم العدل والمساواة بين جميع فئات العاملين بهدف تقوية الثقافة التنظيمية العمل على ترسيخ  -84
 .وتحسين مناخ العمل

دخال أساليب جديدة لكسر الروتين اليومي -88  .التخطيط الجدي إلثراء العمل وا 
العمل على توفير معدات الوقاية واألمن الصناعي للعمال القريبين من مناطق الخطر داخل  -84

 .الشركة
أكثر بالجوانب النفسية االجتماعية داخل الشركة وذلك من خالل تنمية القيم األخالقية  االهتمام -84

 .التنظيميةاإليجابية بين العاملين في مختلف المستويات 
 القضايا التي تثيرها الدراسة: سادسا

لقد أفرزت الدراسة الحالية مجموعة من النقاط التي تستدعي التوقف عندها واخضاعها للدراسة 
نظرية واإلمبريقية فهي بمثابة مشروعات بحثية مستقبلية يمكن البحث فيها ودراستها بهدف تعميق ال

المعرفة العلمية بصفة عامة والمعرفة العلمية الخاصة بموضوع العدالة التنظيمية على وجه الخصوص، 
 :وفيما يلي بعض هذه القضايا

 داخل المؤسسة الصناعية؟ كيف تؤثر أنماط القيادة على إدراك األبعاد التنظيمية -8
 هل تؤثر العدالة التنظيمية في اتجاهات العاملين نحو رؤسائهم؟ -4
 إلى أي مدى تساهم العدالة التنظيمية في الحد من الصراعات التنظيمية؟ -4



 مناقشة نتائج الدراسة                                                            :      لسابعالفصل ا
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 كيف تؤثر العدالة التنظيمية في رفع الثقة التنظيمية؟ -4
 ؟هل لطبيعة الحوافز دور في تعزيز الشعور بالعدالة التنظيمية -5
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 :خالصة الفصل
بعد عرض وتحليل البيانات المستقاة من ميدان الدراسة ومعالجتها وفق األسلوبي الكيفي والكمي تم 

ة ليتم فيما بعد مناقشة نتائج الدراسة في ظل على فهم الدراس تالوصول إلى تحليالت منطقية ساعد
اسات السابقة وفي ضوء نظريات الفرضيات الفرعية وفي ضوء أهداف الدراسة، ومناقشتها في ضوء الدر 

الدراسة هذا ما سمح بتقديم جملة من االقتراحات والتوصيات أفرزتها الدراسة الحالية باإلضافة إلى ذكر 
 .أهم القضايا التي تثيرها الدراسة والتي ترشح بقوة للبحث فيها واختبارها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



مــــــــــــــــــــةخــــــــــات  
 

 :خاتمة
ختامًا يمكن القول أن موضوع العدالة التنظيمية من أهم المتغيرات التي يجب االهتمام بها في 

األول يتعلق بالممارسات  ط بأساسينجميع التنظيمات، فموضوع العدالة في مكان العمل يرتبمستوى 
ه الفرد عن عدالة معمول بها من طرف المسؤولين عن المؤسسة، والثاني يرتبط بما يدركالتنظيمية ال

عقلية  حساباتأن الشعور بالعدالة التنظيمية ينطلق من  ما يعنيداخل المنظمة، المخرجات واإلجراءات 
ءها من وما يحصل عليه لقاعلى أساس عقد مقارنات مستمرة بين ما يقدمه الفرد من مدخالت  قائمة

مع ما يقدمونه  ات الوظيفة غالباآلخرون في ذما يحصل عليه األفراد ا ةجهة، ومن جهة ثانية مقارن
ل من يمية داخل مكان العمل، وهو ما يجععلى مدى توفر العدالة التنظالفرد المقارن ثم يحكم . كمدخالت

وما يزيد من صعوبة إجراء . التنظيمية مفهومًا نسبيًا خاضعا إلى الفرد ورؤيته الخاصةمفهوم العدالة 
على جميع  القرارات تطبيقبلتزام االمكافآت فقط لتشمل مدى الالعوائد و  لمقارنةو تخطيها المقارنات ه

 األمر الذي. أم ال والتقديرباإلضافة إلى مقارنة أسلوب المعاملة ما إذا كان قائم على االحترام  ،فراداأل
فإحساس  ،اتجاهات العاملين نحو الوظيفة أو الرؤساء أو المنظمة يوسع في مجال تأثير هذه األبعاد على

والتي التنظيمية العديد من المتغيرات  علىالعاملين بتوفر العدالة التنظيمية يؤدي إلى تأثير إيجابي 
كالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي وعدم  ؛الوظيفةاتجاهات إيجابية نحو  شكلتباألساس في  تتلخص

 الشكاوىع وارتفاع كالصرانتشر السلوك المعرقل إذا ما غابت العدالة حيث يويحدث العكس . يزالتح
 .رك العملت وزيادة معدالت

موضوع العدالة التنظيمية كونها ترتبط  في هيكلة التجاهات األفراد دور بارزوعليه يمكن القول أن 
وهذا الشعور بالعدالة التنظيمية يأتي  نظرة الفرد لمختلف النشاطات والفعاليات داخل العملبأساسا 

اإلجراءات والممارسات التي يتم مختلف  للتعبير عن آرائهم حول نكمحصلة لعدم فتح المجال للعاملي
لذلك على المدراء والمسؤولين عن . ينالعامل لتطلعات ال ترقىقد و نبها ما يجعلها غالبًا موضع العمل 

 نحو مختلف الممارسات التنظيميةتكوين اتجاهات إيجابية  العمل على ميتهاوتنتسيير الموارد البشرية 
اتجاهات  في حتمايؤثر سما  والتحفيزة لب االستماج التدريبية وأساليمالمؤسسات من خالل البراداخل 
 .العمل جماعاتمن الرضا والتعاون بين  مستوى عال  يحقق  قد ما نحو العدالة التنظيميةاألفراد 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جـيـجـــــــلمحمد الصديق بن يحي جـامـعـــة   

علوم اإلنسانية واالجتماعيةكـلـيــة ال  

 قسم علم االجتماع

 استمارة بحث بعنوان

 

 

 
 
 

 عمل وتنظيمعلم االجتماع تخصص في  2مذكر مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر 
 مالحظة:

( أمام Xه االستمارة بوضع عالمة )ذهالواردة في  باإلجابة عن األسئلةلتفضل انرجو من سيادتكم 
ة، ـلـم المسجــن أرائكـل عدم الكشف عــفـا يكــانة بمـة واألمــكما نتعهد بالتزام السري ،المناسبمكان ا

 ة.ـتـــحــة بـــــــيــلمـعض راأغ يـا فـهـدامـواستخ
 

 

 

 

 

 

 األستــــــــاذ)ة( المشـــــــــرف)ة(:
 سيساوي فضيلة 

:إعداد الــــــطالـــــــــب  
 سحوت سفيان 

 اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية
 -الطاهير-لزجاجدراسة ميدانية بالشركة االفريقية ل

 2102/2102السنة الجامعية: 

االستبيان :(0)رقمالملحق   
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  الشخصية اتـــانــيـبالاألول:  المحور

 ى         ــــــــثـــأن                                   ر   ــــــــذك                الجنس: -0
      : ـســــــنال -2

 سنة   31 أقل من سنة ــــــ 21من               سنة         21 ل منـقأ        

             سنة21سنة ــــــ أقل من  41من            سنة41سنة ــــــ أقل من  31من      

 سنة فما فوق  21من      

 الحالة العائلية: -3
 أعزب)ة(                                    متزوج)ة(

 أرمل)ة(     مطلق)ة(                                  
   :مييعلتال مستوى ال -4

              ابتدائي                                    دون مستوى                

  ثانوي                                           متوسط               

      جامعي               

  : األقدمية في العمل -2

             سنوات                  01 أقل من إلى 2من    نوات                س 2قل من أ      

 سنوات   21إلى أقل من  02من             سنة02إلى أقل من  01من   م

 سنة فما فوق                                    21من      

 :الصنف المهني -2
 عون تحكم                         عون تنفيذ          

 إطار
 



3 
 

 : )دج( األجر الشهري  -7
 20111إلى أقل من  00111من                            00111أقل من 

 40111إلى أقل من  30111من           30111إلى أقل من  20111من 
 فما فوق  40111من 

 .نظرة العاملين إلى العدالة التوزيعيةالثاني:  المحور
 العبــــــــــــــــارات اإلجابة

معارض 
 بشدة

 

 معارض
 

 موافق موافق  محايد
 بشدة

 العدالـــة التـــوزيعية

يتناسب األجر الذي تحصل عليه مع طبيعة الجهد الذي تبدله      
 في العمل

 

8 

  ترى أن مسؤوليات العمل الخاص بك مناسبة     

9 
يتماثل األجر الذي تحصل عليه مع أجور اآلخرين المشابهين      

 لك في الجهد

 

01 

  تكافئك اإلدارة على األعمال التي تساهم في إنجاح المؤسسة     

00 

  دلاكل عشيتم توزيع المكافآت على العاملين في المؤسسة ب     

02 

  يتناسب األجر الذي تحصل عليه مع مؤهالتك العلمية     

03 

  خبرتك المهنيةيتناسب األجر الذي تحصل عليه مع      

04 

  المهام في المؤسسة بصورة عادلة وزيعيتم ت     

05 

  بطريقة عادلة عمالجاز األيتم توزيع األدوات الالزمة إلن     

06 

يتناسب األجر الذي تحصل عليه مع ما تقدمه المؤسسات      
 األخرى لعمالها في نفس وظيفتك

 

07 

  اهالذي أتقاض األجرأشعر بعدالة      

08 

 09 زمالئي في نفس الوظيفة.أكبر من جهد  بذلهأالجهد الذي      
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 ئيةعدالة اإلجراالنظرة العاملين إلى : لــثالثا لمحورا
 العبــــــــــــــــارات اإلجابة

معارض 
 بشدة

 

 معارض
 

 موافق موافق  محايد
 بشدة

 العدالـــة اإلجرائيــــــــــة

  علم بطريقة توزيع األجور لدي      

21 

  علم بطريقة تقييم األداءلدي      

20 

  ؤسسةيخضع الجميع للقانون الداخلي للم     

22 

يطبق رئيسك المباشر اإلجراءات القانونية على الجميع دون      
 استثناء

 

23 

 24 تستفيد من الدورات التدريبية بشكل عادل     

  تتساوى فرص الترقية بين جميع العاملين في المؤسسة     

25 

  المهنية تستفيد من الدورات التدريبية وفق احتياجاتك     

26 

  في مجال العمل باقتراحاتك رئيسك المباشر يأخذ     

27 

رئيسك المباشر على أن يبدي كل عامل رأيه قبل اتخاذ  يحرص     
 القرارات الخاصة بالعمل

 

28 

 29 يتخذ رئيسك في العمل القرارات الوظيفية بأسلوب غير متحيز     

ب يخضع جميع العاملين إلى نفس العقوبات التأديبية عند ارتكا     
 األخطاء

 

31 

للعاملين محتوى القرارات عند يوضح رئيسك المباشر      
 االستفسار عنها 

30 

يسمح رئيسك المباشر بمعارضة القرارات التي يصدرها أحيانا      
 بوجود مبررات لذلك

32 

 33 يقوم رئيسك المباشر بتعديل قراراته إن اتضح أنها خاطئة     
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 رة العاملين إلى العدالة التعامليةنظ: المحور الـــرابع
 العبــــــــــــــــارات اإلجابة

معارض 
 بشدة

 

 معارض
 

 موافق موافق  محايد
 بشدة

 الفــقـــــــرة

  ال يتحيز الرئيس المباشر عند تعامله مع العاملين      

34 

مع جميع  ون يعمل رئيسك المباشر على تنمية روح التعا     
 العاملين

 

35 

عندما يتخذ رئيسك قرارا متعلقا بوظيفتك فإنه يأخذ باالعتبار      
 مصلحتك كموظف 

36 

عندما يتخذ رئيسك قرارا متعلقا بوظيفتك فإنه يتعامل معك بكل      
 احترام 

 

37 

يشرح رئيسك المباشر أسباب القرارات التي اتخذت بالنسبة      
 لوظيفتك بشكل واضح جدا

 

38 

ك المباشر بنفس الطريقة التي يعامل بها العمال يعاملك رئيس     
 اآلخرين 

 

39 

يحرص مديرك في العمل على أن يبدي كل موظف رأيه قبل      
 اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

 

41 

يتم إعالمك عادة بالنشاطات التي ستقوم بها المؤسسة قبل      
 تنفيذها

40 

مترتبة على القرارات يناقش معك رئيسك المباشر النتائج ال     
 بشفافية

 

42 

  يعاملك رئيسك المباشر معاملة خاصة     

43 

  قتك بزمالئك في العمل جيدة عال     

44 

 

 

 

 

  زيال على تعاونكجشكرا 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

tt .082 69 .200
*
 .988 69 .729 

 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

اختبار التوزيع الطبيعي(: 3)الملحق رقم  





 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص الدراسة
 :باللغة العربية -1

تهدف هذه الدراسة والمعنونة بـــ اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية إلى معرفة طبيعة العوامل 
التنظيمية بالشركة اإلفريقية للزجاج، وقد تمحورت  إدراك العدالةالتي من شأنها أن تؤثر في مستوى 
 :تاليإشكالية الدراسة وفقا للتساؤل الرئيسي ال

 "؟هي العوامل المؤثرة على اتجاهات العاملين نحو العدالة التنظيمية ما"
 :عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية هي انبثقوقد 

الجنس، السن، )دالة التوزيعية تعزى للمتغيرات هل تؤثر العوامل الشخصية في نظرة العاملين إلى الع -
 ؟(األقدمية، الصنف المهنيالحالة العائلية، المستوى التعليمي، 

 كيف تؤثر العوامل الموضوعية التنظيمية في نظرة العاملين إلى العدالة اإلجرائية؟ -
 كيف ينظر العاملون إلى العدالة التعاملية؟ -

بعد اإلطالع على األدبيات المكتوبة حول الموضوع قسمت الدراسة الحالية إلى جانبين اثنين جانب 
الجانب النظري فقد اشتمل على أربعة فصول، حيث جاء الفصل األول  نظري وآخر تطبيقي؛ أما عن

المتغير األول  إلىكإطار نظري للدراسة والموسوم بموضوع الدراسة، والفصل الثاني الذي تم التطرق فيه 
، أما الفصل الثالث فقد تناول متغير العدالة التنظيمية، وأخيرا للعاملين االتجاهات النفسية االجتماعية

 .فصل الرابع بعنوان االتجاهات النفسية واالجتماعية والعدالة التنظيميةال
في حين اشتمل الجانب التطبيقي على ثالثة فصول، األول كان حول اإلجراءات المنهجية للدراسة 

مختلف اإلجراءات المنهجية المستخدمة إلنجاز الدراسة الحالية، فمن حيث المنهج  إلىأين تم التطرق فيه 
عن تقنيات البحث الميداني فقد استخدم االستبيان كأداة رئيسية لجمع  امأاستخدام المنهج الوصفي،  فقد تم

البيانات إلى جانب المالحظة والوثائق والسجالت المتحصل عليها من الشركة اإلفريقية للزجاج، باإلضافة 
ن المجتمع األصلي الذي بلغ مفردة مأخودة م 74إلى توزيع اإلستبيان على عينة عشوائية طبقية قدرت بـ 

من مجتمع الدراسة، أما عن طريقة تحليل البيانات، فقد جمعت  %03عامل، أي بنسبة  242عدده 
-Tالدراسة الراهنة بين األسلوبين الكمي والكيفي، كما قد تم االعتماد على األساليب اإلحصائية كإختبار 

test دي للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين األحاF وحساب صدق المحكمين باستخدام معادلة ،
 .لوشيه



عرض وتحليل البيانات المتعلقة بفرضيات الدراسة، في حين إهتم  فيه تمأما الفصل السادس فقد 
، لتنتهي الدراسة الفصل السابع بمناقشة النتائج في ضوء الفرضيات واألهداف والدراسات السابقة والنظريات

 .والقضايا التي تثيرها الدراسة التوصياتفي األخير إلى مجموعة من 
وقد كشف الشواهد الكمية المشار إليها في الفصول الميدانية إلى الصدق الجزئي لفرضيات 

 :الدراسة، ويمكن تلخيصها في
 .يؤثر كل من الجنس واألقدمية في العمل على نظرة العاملين للعدالة التوزيعية -
 .جة متوسطة على نظرة العاملين للعدالة اإلجرائيةتأثر العوامل الموضوعية التنظيمية بدر  -
 .ينظر العاملين بحيادية تميل نحو السلبية للعدالة التعاملية -

 :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها
ضرورة لفت انتباه المسؤولين والقادة، داخل الشركة اإلفريقية للزجاج إلى أبعاد العدالة التنظيمية،  -

الة اإلجرائية، بعد العدالة التعاملية فغياب إحدى هذه دأساسا في العدالة التوزيعية، بعد الع والمتمثلة
 .األبعاد سيؤثر سلبا على الشعور بأبعاد أخرى

 .العمل على تقصي آراء العاملين والسماح لهم بالمشاركة في صياغة بعض القرارات الخاصة بعملهم -
 



 
-2 Résumé en français: 

L'objectif de cette étude est de connaitre  L'attitude des travailleurs envers la 
justice organisationnelle et la nature des facteurs qui l'affectent au niveau de 
la justice organisationnelle à la Société africaine de verre, et l'axe   de cette 
étude Problématique Selon la principale question suivante: 
«Quels sont les facteurs qui influent sur l'attitude des travailleurs envers la 
justice organisationnelle? " 
Il a emané sur La principale question de ce sujet, plusieurs sous-questions 
sont les suivantes: 
- Est-ce que les facteurs personnels affectent aux regards des travailleurs à 
la justice distributive attribuable aux variables (sexe, âge, état matrimonial, 
niveau d'instruction, l'ancienneté, la classe professionnelle)? 
- Comment ça affecte Des facteurs objectifs réglementaires Dans la théorie 
de travail Vers la justice procédurale? 
- Quel est le regard des travailleurs vers la justice transactionnelle ? 
Après avoir examiné la littérature Écrite sur le sujet L'étude actuelle a été 
divisée a deux parties théorique et une autre applicative;  
Pour le côté théorique est impliqué a quatre saisons, on le premier chapitre 
En tant que cadre théorique de l'étude et il a marqué l'objet d'études.  
le second chapitre a traité la première variable Tendances psycho-sociaux, 
le troisième chapitre a traité la variable de la justice organisationnelle, et 
enfin la quatrième Chapitre titré Tendances Psychologiques et Social et la 
réglementation de la justice organisationnelle . 
Tandis que la côté pratique a comprené Trois chapitres, le premier sur Les 
procédures relatives à la méthodologie de l'étude Il a été adressé ébullition 



diverses procédures La méthodologie utilisée pour la réalisation de l'étude, 
où La méthodologie utilisée est la méthode descriptive En ce qui concerne 
les techniques de recherche sur la terrain a été utilisé Le questionnaire 
comme un outil clé La collecte des données Outre observation et la 
documentation Et les enregistrements obtenus a la Société africaine de 
verre, en plus de la distribution du questionnaire Sur un échantillon aléatoire 
Stratus On estime que 74 personne de la communauté d'origine Qui a 
atteint le numéro est de 242 travailleurs, soit 30% de la population étudiée, 
et sur la façon dont l'analyse des données, l'étude a recueillies entre les 
méthodes qualitatives et quantitatives, et reposant sur des méthodes 
statistiques Comme un t test de test pour les échantillons indépendants et 
Le test F d'analyse de la variance, et le calcul de la sincérité des arbitres à 
l'aide de l'équation Lochih. 
Chapitre VI été affiché Et d'analysé les données de l'hypothèses d'étude , et 
le Chapitre VII a la discution des résultats d'hypothèses Et les objectifs Des 
études antérieures Et les théories, conclut l'étude à une série de 
recommandations. 
la vérité partielle des hypothèses ont été révélées, et peut être résumée 
comme suit: 
- Affecte Tant le sexe et l'ancienneté au travail sur les travailleurs théorie de 
la justice distributive. 
- Des facteurs objectifs réglementaires modérément influencé le regard des 
employés de la justice procédurale. 
- Les travailleurs vus neutre tendent vers la justice transactionnel négatif. 
L'étude a conclu avec une série de recommandations, notamment: 



- La nécessité d'attirer l'attention des responsables et des dirigeants au sein 
de la Société africaine de verre Pour les dimensions organisationnelles de la 
justice, principalement de la justice distributive, procédurale Après l'habitude, 
après une justice transactionnelle L'absence d'un de ces derniers 
Dimensions nuiraient le sentiment d'autres dimensions. 
- Travailler sur des faits Les points de vue des travailleurs et leur permettre 
de participer à Formuler un peu spécial sur leurs décisions. 
 

 


