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ABSTRACT 

 

This paper is part of a PhD study, aimed at analyzing the role of job evaluation in 

improving the performance of the incumbents of the executive posts in the Ministry 

of Education in the Sultanate of Oman, through job satisfaction as a mediator. As 

performance evaluation is one of the most important human resources management 

practices relevant to job satisfaction. When employees sense justice, they will 

increase confidence in the management of the institution and improve their career 

when reassuring to the rule of justice. Accordingly, regulatory justice occupied a 

section of the main survey questionnaire. The objectives are; to discuss the theory of 

justice, organizational justice in terms of its dimensions and rules due to its relevance 

to job satisfaction. The study follows the descriptive analytical approach. The 

findings revealed that justice creates an organizational atmosphere of mutual trust 

and cooperation to serve the business objectives, and ensures continuity in the quality 

of staff and the quality of their work. It is a key factor in reducing conflicts between 

subordinates and subordinates. Finally, distributive justice is on the decision-making 

side; procedural justice is linked to operations, while interactive justice expresses 

relationships. 

Keywords: Justice Theory, Organizational Justice, Job Satisfaction, Types of justice 
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 ملخص ال

هدفْت إىل حتليل دور تقييم األداء الوظيفي يف حتسني أداء شاغلي الوظائف هذه الورقة البحثية جزءٌ من دراسة دكتوراه، 
عمان، وذلك من خالل الرضا الوظيفي كعامل وسيط. إذ تشكل عملية التقييم التنفيذية بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة 

وعدم الرضا عنها حتديات تواجه املؤسسات الرتبوية، ترتشح عنها مشاكل لعل أمهها ضعف األداء الوظيفي. باعتبار أّن 
املوظفون العدالة تزداد  لمسيتقييم األداء من أهم ممارسات إدارة املوارد البشرية، ذات الصلة بالرضا الوظيفي. وحني 

ثقتهم يف إدارة املؤسسة، وترتقي سلوكياهتم. وتبعاً لذلك احتلت العدالة التنظيمية قسماً من أقسام استبانة الدراسة. لذا 
هتدف هذه الورقة مناقشة جزء حمدد يتمثل يف؛ نظرية العدالة والعدالة التنظيمية من حيث أبعادها وقواعدها، نظراً 

ا بالرضا الوظيفي والرضا عن التقييم. وتتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج؛ أن العدالة ختلق الرتباطه
جًوا تنظيمًيا تسوده الثقة املتبادلة والتعاون خلدمة أهداف العمل، وتضمن استمرارية عطاء املوظفني وجودة أعماهلم. وهي 

يف  بالقرارات، املتعلق اجلانب على التوزيعية العدالة حتتوي أخرياً  واملرؤوسني.عامل مهم لتقليل الصراعات بن االرؤوساء 
  .العالقات عن التفاعلية العدالة تعرب بينما بالعمليات، اإلجرائية ترتبط العدالةحني 

 الوظيفي، أنواع العدالة   كلمات مفتاحية: نظرية العدالة، العدالة التنظيمية، الرضا
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 مقدمةال
ترتبط العدالة بشكل أساسي بتقييم األفراد لعالقاهتم االجتماعية، وتؤثر بطريقٍة مباشرٍة يف دوافعهم وجهودهم، األمر 

(. وتُ َعرف العدالة بصفة عامة 2007الذي أدى إىل اعتبارها أحد أهم نظريات السلوك اإلنساين لفرتة طويلة )أبوندا،

 ِإن  ﴿بأهنا إعطاء كل ذي حق حقه. وقد وردت مفردات كثرية تتحدث عن العدالة وأثرها يف القرآن الكرمي، كقوله تعاىل 
َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َوالْ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََبٰ َويَ ن ْ )القرآن،  ﴾َتذَك ُرونَ بَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم الل َه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 من أمساء اهلل احلسىن العدل.، و (90 :61 النحل

( إىل رضا املوظفني كأحد الطرق اليت يتم من خالهلا التنبؤ ببعض سلوكيات العمل، وهذا هو 2011)ينظر الزعيب 
اهلدف الذي اهتمت به الكثري من املؤسسات لتقدير مدى رضا املوظفني فيها. وكون عمليات التقييم السابق ذكرها 

ى األداء الوظيفي الفعلي، فإن استجابة هي أحد األساليب اإلدارية الرئيسة، اليت يستفاد منها يف قياس وحتديد مستو 
املوظفني ملتطلبات هذه العملية ال تتأتى إال يف ظل رضاهم عنها وشعورهم بعدالتها. فمما ال شك فيه أن توافر العدالة 

لبشرية التنظيمية يف جماالت العمل املختلفة اليت من بينها عدالة عمليات التقييم يعد مبدأ أساسياً للمحافظة على املوارد ا
 Yochi)(. ويعتقد كل من يوتشي كوهينكراش وسبيكرت 2015ياسر وآخرون، )وضمان فعالية أدائها الوظيفي 

Cohen-Charash, Paul E. Spector, 2001) & أن تصورات املوظفني للعدالة التنظيمية تنعكس يف
تغيري مستويات أدائهم الوظيفية. وأن هذا التصور يؤثر على ردود أفعال العاملني العاطفية مما جيعله وسيطًا بني أنظمة 

 .(Adam Barsky, Seth A. Kaplan,Daniel J.Beal, 2011)العمل واألداء الوظيفي 

لوكية يف نظرياهتم اليت تربط األداء بالرضا الوظيفي؛ أن أحد أسباب فجوة األداء تعود لقد أثبت علماء املدرسة الس
ملشاعر عدم الرضا عند الفرد، اليت تتأثر مبجموعة من العوامل. إذ بينوا كيف أن الرضا واألداء يرتبطان بعالقة طردية، 

(. وأن 2016(، )الغريريي،2015ل وبوغره،فكلما كان مستوى الرضا عالًيا كان األداء عالًيا، والعكس صحيح )فضي
هذه العالقة يف احلقيقة تعرب عن ارتباط سبيب يربط بني الرضا كمتغري سبيب واألداء كنتيجة، أي أن الفرد الذي يرتفع 

 (.2008(؛ )عون،2006رضاه عن عمله يزداد محاسه للعمل، وبالتايل ترتفع إنتاجيته )حوامدة،
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( العدالة التنظيمية، بأهنا "درجة حتقيق النزاهة واملساواة يف احلقوق والواجبات اليت تعرب عن 2008عرف البشاشة )
عالقة املوظف مبؤسسته، وجتسد فكرة العدالة التنظيمية مبدأ حتقيق االلتزامات من قبل املوظفني جتاه املؤسسة اليت يعملون 

 هبا، وتعمل على بناء الثقة بني الطرفني. 

 :ةمشكلة الدراس

تواجه املؤسسات احلكومية يف سلطنة عمان، العديد من املشاكل اإلدارية، لعل من أهم هذه املشاكل ضعف األداء 
يف العاصمة  2013توصيات مؤمتر"أخالقيات العمل املهين واإلرتقاء باألداء الوظيفي" املنعقد عام  تالوظيفي. فقد أشار 

ومعاجلته. كما أشارت نتائج املؤمتر العاملي "إثراء األداء" الذي انعقد ضرورة دراسة أسباب ضعف أداء املوظفني بمسقط، 
حتت مظلة وزارة اخلدمة املدنية؛ بأن التدين يف مستوى األداء ناتج من عدم وجود مؤشرات خاصة بأداء  2018عام 

 احرتايف.حتسني خطط تقييم األداء للموظفني بشكل  قياس أدائه، األمر الذي يتطلب نم كنمتكل موظف، حبيث ت
(، 2003) (، واجلابري2000وزارة الرتبية والتعليم ليست مبعزل عن هذه املشكلة اإلدارية، فقد أكد احلوسين ) و

(، أن مهارات األداء الوظيفي لدى القيادات الرتبوية الوسطى بوزارة الرتبية 2011(، والعامري )2008الكندي )و
يم؛ حتتاج ملزيد من التطوير والتحسني. إذ أوضحت النتائج وجود تدين واضح يف األداء الوظيفي للعينة املستهدفة والتعل

  من املوظفني اإلداريني بالوزارة.

إن جناح املؤسسة الرتبوية ووصوهلا ملستويات األداء املطلوبة؛ يتطلب تطبيق نظام تقييم يتصف بدرجة عالية من سالمة 
ملطبقة فيه، ومدى اتصافه بالدقة واملوضوعية والعدالة، وغريها من اخلصائص اليت تكفل حتقيق الشعور بالرضا اإلجراءات ا

، والناعيب (1998، والعرميي )(1996(. وأشار العقدة )2009)أبوحطب، هذه العملية يفلدى املستهدفني 
راجعة لتشمل قياس رضا املوظفني عن تقييم حبيث تتسع هذه امل ( إىل ضرورة مراجعة مناذج التقييم احلالية؛2010)

. إذ إّن شعور املوظف بعدالة ومصداقية ودقة عمليات التقييم اإلداري األداء، وحتديد مدى توافقها مع تطلعاهتم الوظيفية
، حاجاته الوظيفية عيف العمل، سوف يعزز من مشاعر االطمئنان حيال تقدمه يف املسار الوظيفي، وإشبا  هألدائه، وسلوك

 .الوظيفي هأداءوهذا من شأنه أْن ينعكس إجيابياً على 
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 :الدراسةأهداف 

 تسليط الضوء على نظرية العدالة آلدمز. .أ
 مناقشة العدالة التنظيمية من حيث أبعادها وقواعدها. .ب
 :الدراسةمنهج 

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،

 الدراسات السابقة:

مضْت؛ أمهية تضمني مفهوم العدالة التنظيمية، والربط بينه وبني جماالت العمل املتنوعة، كما أكدت األحباث منذ عقود 
مت االعتماد عليه للوصول ألهداف وغايات األفراد واملؤسسة. فالعدالة التنظيمية تتحقق من خالله اإلحساس بالعدالة 

نظيمي إجيابًا عندما يشعر املوظفون بالعدالة، وسلباً أو عدم العدالة يف العمل. األمر الذي يؤثر يف مستويات األداء الت
( أن حتقيق العدالة يتم من خالل توفري جمموعة 2004(. ويؤكد احلوامده )2016عند شعورهم بعدم العدالة )مهىن،

 من اخلصائص اليت جيب توافرها يف نظام تقييم األداء؛ من حيث مالءمته لطبيعة العمل، وإمكانية تطبيقه بشكل عادل
 دون حتيز على مجيع املوظفني.

مما ال شك فيه أن الفهم الواضح للعالقة الثالثية اليت تربط بني عمليات التقييم العادلة والرضا الوظيفي وحتسني األداء 
الوظيفي من األمهية مبكان، إذ يتم دراسة أثر هذه العالقات يف حتسني النتائج ورفع جودة العمل. إال إنتا نالحظ قلة 

سات العربية اليت تتبعت تلك العالقة الثالثية، أما الدراسات األجنبية فهناك عدد ال بأس به من الدراسات األجنبية الدرا
اليت تناولت هذا اجلانب، وأكدت على دور العدالة التنظيمية يف عمليات التقييم وموضوعيتها ودقتها، وأثرها يف الرضا 

 الوظيفي ومن مث على األداء الوظيفي.

( إىل أن للعدالة التفاعلية تأثري أكرب من Ari Warokka,et.al, 2012أشارت نتائج آري واروكا وآخرون ) فقد
 غريها من أنواع العدالة التنظيمية يف عمليات التقييم، فاملوظفون يهتمون بشكل كبري بالتفاعل أثناء وبعد عملية التقييم 
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تقييم وجوانب االستفادة منها، كل ذلك حسب رأي الباحث يوفر وهم حريصون على معرفة كيفية تقييمهم ونتائج ال
 دعماً قوياً للعالقة بني إدراك املوظف للعدالة التنظيمية يف نظام تقييم األداء واألداء الوظيفي، كما أهنا تدعم وجود عالقة

ءت نتيجة باترك وعلى ذات داللة إحصائية بني الرضا عن تقييم األداء واألداء الوظيفي. وعلى العكس من ذلك جا 
(Patrick Henry & Ali Ozturen, 2014 مشريًة إىل عدم وجود تأثري إجيايب للعدالة التنظيمية بأبعادها ،)

الثالثة على احلياة املهنية للموظفني بالنسبة لعمليات التقييم، وأن نتائج التقييم مل حتقق الرضا لديهم نتيجة لعدم ربطها 
 مية الوظيفية وغريها من احلوافز املرتبطة هبم.باألجور والرتقيات والتن

 مأما الدراسات العربية فقد انقسمت يف دراستها للعدالة التنظيمية لعمليات التقييم إىل نوعني من الدراسات، األول: اهت
( اللذان 2015(، ومحدي )2011بدراسة العالقة بني التقييم العادل والرضا الوظيفي على حده، مثل أبو حشيش )

جاءت نتائجهما مشرية إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني عدالة التقييم والرضا. أما القسم الثاين: فتمثل يف الدراسات 
(، اليت جاءت 2011بوقليع ) اليت حبثت العالقة اليت تربط بني عدالة تقييم األداء ومستوى األداء الوظيفي مباشرة، ومنه

للعدالة التنظيمية بأبعادها املختلفة يف حتسني األداء الوظيفي، مشرية إىل وجود عالقة نتائجها مؤكدة على الدور الفاعل 
 دالة احصائياً بني التقييم العادل يف انضباط املوظفني، وإجنازهم للمهام الوظيفية، ويف حتسني عالقتهم بالرؤساء يف العمل.

ستندت الباحثة يف هذه الدراسة على مفهوم العدالة ومن منطلق االختالفات يف نتائج الدراسات وخصوصاً األجنبية، ا
التنظيمية ضمنياً، معتمدة على أبعادها الثالثة، لدراسة دورها يف حتقيق العدالة واملوضوعية والدقة يف عمليات تقييم 

األداء الوظيفي، األداء، ويف دراسة دورها التنبؤي يف حتقيق الرضا الوظيفي، وأخرياً انعكاس ذلك األثر التنبؤي على حتسني 
فمما ال شك فيه أن الوصول للفهم الواضح هلذه العالقة الثالثية من شأنه حتسني أدوار عملية التقييم وتطويرها، مبا خيدم 

 مصلحة العمل، ومصلحة املوظفني من خالل حتقيق رضاهم الوظيفي.

 نظرية العدالة 

(؛ وتستند على أن األفراد يبحثون عن العدالة يف عالقاهتم (Adams,1963-1965تعود فكرة هذه النظرية إىل آدمز 
االجتماعية املتبادلة يف العمل، فرضا املوظفني يتوقف على مقدار ما يشعرون به من عدالة بني اجملهودات اليت يقدموهنا 

 وائد اليت حيصلون عليها من هذه الوظيفة نتيجة جملهوداهتم )برياح للوظيفة من تعليم وخربة وغريها، مقارنة ب الع
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(. وتعد هذه النظرية من النظريات اليت القت اهتماًما كبريًا من قبل الباحثني، مما دفعهم لتطبيق 2016وموساوي،
 (.2015نظريات العدالة االجتماعية واالنسانية لتفسري السلوكيات املهنية داخل املؤسسات )أبومسعان،

تنص النظرية على "أن الفرد يشعر بالعدالة من جراء مقارنة ما حيصل عليه وما يقدمه للعمل مع ما حيصل عليه اآلخرون 
( أن املوظف حسب نظرية آدمز؛ ال 2005(. وبشكل عام يرى الكتييب )158: 2005وما يقدمونه فيه" )ماهر،

يتعداها باملقارنة مع اجملهودات اليت يقدمها اآلخرون يف العمل وما يُقصر عملية املقارنة هذه فقط على نفسه، وإمنا 
حيصلون عليه من عوائد جراء تلك اجملهودات، فكلما اتصفت نتيجة هذه املقارنة بالعدالة زاد شعور املوظف بالرضا 

املقارنات آثاراً أن هلذه  (Cohen-Charash& Spector, 2001) الوظيفي والعكس صحيح. ويعتقد كوهني وسبيكتور
 تسهم يف تغيري مستوى األداء الوظيفي.

( أن نظرية العدالة تتضمن ثالث خطوات أساسية من الناحية العملية، هي: التقييم الذي يتم 2004ويرى العميان )
)العوائد من خالله قياس املدخالت مثل )اجلدارة، ومستوى التعليم، واملهارات، واجلهد املبذول...اخل(، واملخرجات مثل 

املادية، والرتقيات، والتقدير، واالحرتام...اخل(، أما السلوك فهو حصيلة إدراك الفرد للعالقة بني التقييم واملقارنة، فعندما 
يدرك الشخص بأن الوضع غري عادل يسعى لتعديل سلوكه من خالل تصرفات معينة يف العمل. ويعرب غريب، وآخرون 

  مراحل عملية إدراك املوظف للعدالة. ني( موضح1) ( عن تلك العالقة يف الشكل2007)

 مراحل عملية إدارك املوظف للعدالة (1الشكل )
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 (2007) املصدر: غريب علي وآخرون      

يتضح من الشكل السابق أن تفسري عملية إدراك املوظف للعدالة يعود للجانبني اللذين وضحهما آدمز يف نظريته ومها 
والعوائد( إذ متثل اجملهودات خمتلف اإلمكانات اليت تكون لدى املوظف، اليت يوظفها لتحقيق أهداف العمل )اجملهودات، 

كالتعليم واخلربة، أما العوائد فهي ما يتحصل عليه املوظف مقابل هذه اجملهودات سواء كانت عوائد مادية تتمثل يف 
( عملية اإلدراك بالعدالة 2003كر والتكرمي. ويوضح العطيه )األجور والعالوات مثاًل، أو عوائد معنوية كالتقدير والش

 التايل: بانتهاج املقارنة بني املخرجات واملدخالت يف الشكل

 ( إدراك العاملني للعدالة2الشكل )

 
 (2003املصدر: العطية )                  

وحبسب النظرية فإن شعور املوظف بالعدالة، وحصوله على نسبة متساوية لنسب اآلخرين؛ جيعله حيافظ على وضعه يف 
العمل، ويستمر يف تقدمي اجلهود ما دامت العوائد منصفة. أما إذا تولد شعور بعدم العدالة؛ فإن املوظف يعرب عن ذلك 

( أن  إدراك األفراد الختالل العدالة 2003(. ويضيف العطيه )2009، بعدم الرضا الوظيفي، كالتغيب عن العمل )القريويت
من شأنه أن يؤثر فيهم، وجيعلهم خيتارون أحد اخليارات التالية: تغيري املدخالت أو تغيري املخرجات، ختريب اإلدراك 

 رهم بالعدالة.الذايت أو ختريب إدراك اآلخرين، وأخرياً اختيار مرجع آخر للمقارنة كرد فعل جتاه عدم شعو 
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ما نستنتجه من هذه النظرية هو أمهية حتقيق مبدأ العدالة يف العمل، الذي يقيس مستويات الرضا لدى املوظفني، كون 
العدالة عاماًل مهمًا لتقليل الصراعات بن االرؤوساء واملرؤوسني، وخيلق جًوا تنظيمًيا يسوده الثقة املتبادلة والتعاون بني 

 خلدمة أهداف العمل، ويضمن استمرارية عطاء املوظفني وجودة أعماهلم.املوظفني 

 (Organizational Justice)العدالة التنظيمية 

تعترب العدالة التنظيمية متغرياً هاماً ومؤثراً يف عمليات اإلدارة ووظائفها املختلفة، إذ يعد أحد أبرز املتغريات املرتبطة بكفاءة 
( فإن العدالة التنظيمية تعد مطلبًا لألفراد بشكل خاص وللمنظمات بشكل 2013مسري )األداء الوظيفي. وحبسب األ

عام مبا يضمن االستقرار يف بيئة العمل وهتيئة املناخ التنظيمي األمثل لتحقيق أهداف املؤسسة، وحىت تضمن من خالله 
ن حيث عدالة التوزيع مقارنة بالزمالء، سلوكًا إجيابيًا للموظفني ينعكس بفضل استشعارهم للعدالة بصورها الثالث، م

 وعدالة اإلجراءات والقرارات واالمتيازات، وعدالة حسن املعاملة اليت يتلقاها املوظف من مديريه يف العمل.

فمسألة العدالة موضوع حاسم إلدارة مجيع مراحل العمل، إذ يشكل االهتمام باإلنصاف يف العمل، أحد أهم اجلوانب 
(Cronpanzano. et.al 2001 فاالهتمام بتنمية إحساس املوظفني بالعدالة التنظيمية يؤدي إىل تقوية رغبة املوظفني .)

(. لذلك جذبت ظاهرة العدالة التنظيمية اهتمام ذوي العالقة بالعمل، وينظر هلا كقيمة توفر 2008عماد، )يف أداء أقوى 
(. وقد توجهت العديد من الدراسات Konovsky, M.A. 2000)املبادئ األساسية لتحقيق التماسك جلميع أفراد التنظيم 

لبحث نواتج العدالة التنظيمية، وتتفق األحباث أن للعدالة التنظيمية نواتج مهمة سواء على املستوى الفردي أو على 
 املستوى املؤسسي.

اليت تظهر على املوظفني مثل  فعلى املستوى الفردي تتمثل نواتج العدالة التنظيمية يف جمموعة االجتاهات والسلوكيات  
(. وتنعكس العدالة التنظيمية أيضا على حاالت 2016عليان، )االلتزام التنظيمي، نتيجة إدراكهم وشعورهم بالعدالة 

أن العدالة التنظيمية تعد أكرب مدخالت  (Patrick, 2012)(. ويرى 2008الرضا لدى املوظفني )عبدالباري والصباغ،
د العدالة اإلجرائية حمدداً لرضا املوظفني عن اإلجراءات، والعدالة التفاعلية للرضا حمددا عن العالقات للرضا الوظيفي، إذ تع

 هاريف وهاينز أمايف العمل، بينما تعد العدالة التوزيعية حمدداً للرضا عن الرواتب واملكافآت واحلوافز وغريها. 
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 (2005,Harvey & Hines فيعتربان العدالة التنظيمية حمددًا للثقة، والوالء، باإلضافة إىل اعتبارها حمددًا لاللتزام )
( أن تصورات املوظفني عن العدالة التنظيمية جلميع .Suliman, A 2007,)التنظيمي لدى العاملني. ويؤكد سليمان 

 العمليات 

ائج العمل. باعتبار أن العدالة التنظيمية متغري مؤثر يف عمليات واملمارسات التنظيمية من شأنه التأثري على السلوكيات ونت
اإلدارة ووظائفها، كوهنا أحد املتغريات التنظيمية ذات التأثري احملتمل على كفاءة األداء الوظيفي للموظفني، فضال عن 

 (. 1995زايد، )دورها يف أداء املؤسسة ككل 

 مفهوم العدالة التنظيمية
(، وذلك يف 1987( مل يظهر يف املؤسسات إال يف عام )2012العدالة التنظيمية كما يشري إليه أبوتايه )إن مصطلح 

( حول إحساس املوظفني بالعدالة والنزاهة يف العمل. ويعد مفهوم العدالة Greenbergالدراسات اليت أجراها جرينربج )
ىل حد كبري على وجهات نظر األفراد للقرارات واإلجراءات التنظيمية من املفاهيم النسبية، مبعىن أن املفهوم يعتمد إ
 (.2007التنظيمية داخل املؤسسة )فضل الفضلي وعوض العنزي،

وللعدالة التنظيمية تعريفات عديدة ولكنها باجململ ال خترج عن اإلطار املفاهيمي للعدالة بوجه عام. فقد عرفها العطوي 
مع الرؤوساء وانعكاس أثر هذه العالقة على سلوكياهتم الوظيفية، فيعرفها  بأن هذا املفهوم يرتبط بالعالقات (2010)
( بأهنا متثل " إدراك العدالة يف مكان العمل من خالل عالقة املوظفني باملنظمة أو برئيسهم املباشر اليت تؤثر يف 148)

ار إليهما يف الفهداوي والقطاونه املش (Byars and Rueالنهاية على مواقفهم وسلوكياهتم يف العمل". أما بايرز ورو )
( فيعرفاهنا بأهنا " حمصلة االتفاق بني اجلهود املبذولة والعوائد املتحقق عنها، بشكل يسهم يف حتقيق األهداف 2004)

 للمنظمة. املطلوبة

مما سبق ذكره من تعريفات للعدالة التنظيمية يتضح أهنا قيمة وإحساس وإدراك إنساين يتولد نتيجة شعور األفراد بالعدالة،  
وهذا الشعور يتأتى من خالل إجراء مقارنات بني ما يقدمونه من جهود وبني ما يتحصلون عليه، من نزاهة وموضوعية 

ة بالعمل، ومبا يعكس عدالة املخرجات واإلجراءات املطبقة يف توزيع تلك املخرجات. يف اختاذ القرارات املرتبطة هبم واملتعلق
 فإحساس املوظفني بالعدالة يدفعهم وال شك إىل بذل املزيد من اجلهد توقعاً منهم للحصول على نتائج أكثر إجيابية، 
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تراجع مستويات األداء التنظيمي وعلى العكس من ذلك فإن إحساسهم بعدم العدالة يزيد من إستيائهم، ويؤدي إىل 
 (.2008)درة، 

 تطور مفهوم العدالة التنظيمية:
( يف العدالة التوزيعية فقط، اليت Adamsعلى أعمال آدمز ) 1975اقتصر مفهوم العدالة التنظيمية يف بداياته قبل عام 

ه على أن األفراد ال يولون اهتماماً استخدمت نظرية التبادل االجتماعي كإطار لتفسري العدالة، حني ركز آدمز يف نظريت
كبرياً ملعدل املخرجات اليت حيصلون عليها بالقدر الذي يعطونه من اهتمام للعدالة يف توزيع تلك املخرجات )محدي، 

2015.) 

( إىل أن للعدالة التوزيعية بعدين، األول يتضمن احملور املادي يعرب عن حصول الفرد Greenbergوأضاف جرينربج )
لألجور ومكافآت، والثاين احملور االجتماعي الذي يشري إىل املعاملة الشخصية للفرد من قبل متخذي القرار. مث حتول 

 Thibautاالهتمام إىل دراسة العدالة يف توزيع املخرجات، فيما أطلق عليه بعدالة اإلجراءات اليت أضافها ثابوت ووالكر )

& Walker من أحباث آدمز واملتعلقة بعدالة التوزيع. ويعد هذان الباحثان أول من ، أي بعد عشر سنوات 1975( عام
أطلق "العدالة اإلجرائية" على هذا البعد، الذي يشري إىل أن األفراد يتقبلون القرارات ويعتربوهنا عادلة مىت ما مسح هلم 

موا بالتوسع أكثر يف دراسة مفهوم قا (Leventhal, et.al(. غري أن ليفنثال وزمالؤه )2012باملشاركة فيها )أبوتايه، 
إىل أن األفراد يصلون للعدالة اإلجرائية من خالل استخدام  1980-1976العدالة اإلجرائية، حني أشاروا يف الفرتة من 

التصورات احلالية للتنبؤ بالكيفية اليت ستجري هبا األمور يف املستقبل، وفق إحساسهم املتولد داخل املؤسسة )عدنان 
 (.2012شعل متلع،العلي وم

 & Bies)التعامالت(، الذي جاء من خالل أحباث ) وبعدها أضيف للعدالة التنظيمية بعد ثالث هو العدالة التفاعلية

Moag للعدالة اإلجرائية، إذ ترتبط عدالة التعامالت هذه ارتباطًا وثيقًا بالعدالة اإلجرائية، وذلك لتعلقها  1980( عام
جبودة املعاملة اليت يتلقاها املوظف من قبل متخذي القرار، كما أهنا تعكس مدى التطبيق الصحيح لإلجراءات الرمسية 

بعداً آخر للعدالة التفاعلية يعرب عن مدى إدراك  1987 ( عامGreenberg(. بينما أضاف جريبنربج )2014)الشهري، 
 (.2012األفراد للعدالة املتصلة برؤوسائهم يف العمل )عدنان العلي ومشعل متلع، 
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 :أبعاد العدالة التنظيمية
ومها: عدالة التوزيع، يف بادئ األمر اتفق الكثري من الباحثني يف دراستهم ملفهوم العدالة التنظيمية بأن هلا بعدين رئيسني 

( إىل أن اإلرهاصات األوىل ملفهوم العدالة التنظيمية متركزت على حمور عدالة 2003وعدالة اإلجراءات. فقد أشار حواس )
التوزيع، الذي يقصد به توزيع املدخالت مع املخرجات ومع زمالء العمل، مث بدأ الرتكيز بعدها على عملية العدالة ككل 

خرجات فقط، أي مشل ذلك اختاذ القرارات واإلجراءات جتاه األفراد وذلك تبعًا لتصورهم ملفهوم بغض النظر عن امل
( فقد أشاروا إىل وجود نقص يف الدراسات اليت تناولت C. W. Gim & N. Mat Desa, 2014العدالة. أما جيم وديسا )

سب رأيهم من قسم العدالة التنظيمية لثالثة أبعاد أبعاد العدالة التنظيمية، وأكدوا انقسام الباحثني إىل قسمني، فمنهم ح
هي )عدالة التوزيع، وعدالة اإلجراءات، وعدالة التفاعالت(، ومنهم من قسمها إىل أربعة أبعاد، إذ مت إضافة عدالة 

ءات، وأن ( يرى أن البعد الرابع ما هو إال جزء من عدالة اإلجرا2007املعامالت لألبعاد الثالثة السابقة. لكن املغريب )
 يوضح اآليت للعدالة التنظيمية فقط األبعاد الثالثة املذكورة سابقاً. وهذا ما متيل إليه الباحثة وتتفق معه، والرسم البياين

 أبعاد العدالة التنظيمية.

 ( أبعاد العدالة التنظيمية3الشكل )

 
 املصدر: من إعداد الباحثة

 األبعاد وما تعرب عنه، وتأثريات كل بُعد منها، بشيء من التفصيل:فيما يأيت شرٌح لكل بُعد من هذه 

 

 

أبعاد 
العدالة 
التنظيمية

العدالة 
التوزيعية

العدالة 
اإلجرائية العدالة 

التفاعلية
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 (Distributive Justiceأواًل: العدالة التوزيعية )

( بأهنا " عدالة 120 :2012متثل العدالة التوزيعية البعد األول من أبعاد العدالة التنظيمية واألساس فيها. إذ عرفها السكر )
( طبيعة 2015( املشار إليهما يف أبومسعان )Ince & Gulعليها املوظف من املنظمة". ويوضح )املخرجات اليت حيصل 

هذه املخرجات يف كوهنا تنقسم إىل خمرجات ملموسة تعرب عن األجور واحلوافز املادية، وخمرجات غري ملموسة كعدد 
ريف السابق ذكره أعاله نستنتج أن العدالة ساعات العمل، وفرص الرتقية، واألعباء والواجبات الوظيفية. ومن خالل التع

التوزيعية تعرب عن إحساس األفراد بعدالة التوزيع يف العمل. وتقوم على فكرة أساسية مفادها أن الفرد يقوم بإجراء مقارنة 
 بني ما يبذله من جهد وما حيصل عليه من جهة، وبني ما يبذله اآلخرون وما حيصلون عليه من جهة أخرى يف املؤسسة

(. وأن مدى توافر العدالة التوزيعية يف مكان العمل يعتمد على نتائج هذه املقارنة 2012نفسها أو خارجها )أبوتايه، 
 (.2010)العطوي، 

 ( قواعد العدالة التوزيعية إىل ثالثة أنواع هي:2006( املشار إليه يف سوزان )Koopmanوقد صنف كوومبان )

الذي يركز على توزيع العوائد حسب مسامهات املوظف يف العمل،  (: وهو النوعEquityقاعدة اإلنصاف ) -أ
فاملوظف الذي يعمل لساعات حمدودة ال يتساوى يف األجر مع من يعمل لساعات بدوام كامل، فإن وجد 

 تساويًا بينهما يف األجر ُعد ذلك جتاوزاً لقاعدة اإلنصاف.
عوائد على أساس املعرفة واملهارة واإلنتاجية، بغض (: يركز هذا النوع يف توزيع الEqualityقاعدة املساواة ) -ب

 النظر عن العرق واجلنس.
(: يركز هذا النوع على مبدأ صاحب احلاجة األوىل، إذ يتم تقدمي األفراد ذوي احلاجة Needقاعدة احلاجة ) -ت

 امللحة على اآلخرين بافرتاض تساوي الظروف.
وبدرجة كبرية مبدى وجود معايري تضمن توزيع العوائد واملوارد طبقاً ألداء الفرد إن إدراك املوظف للعدالة التوزيعية يرتبط 

وإسهاماته يف حتقيق نتائج العمل، ويعترب البعد عن التحيز الشخصي يف عمليات التقييم أحد الروافد اليت تضمن عدالة 
 التوزيع وتضمن املوضوعية فيها.
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 (Procedural Justice) ثانياً: العدالة اإلجرائية

نظرية العدالة اإلجرائية. وقد ُقدم هلا تعريفات خمتلفة،  1975( عام Thibaut & Walkerطورت دراسات ثايبوت وولكر )
فإن العدالة اإلجرائية هي "تلك العدالة املعربة عن حقيقة التصرفات الرمسية ( 51: 2004فبحسب الفهداوي والقطاونه )

ُتحصل عليها". أما اليت تنعكس على 
ُ
إحساس املرؤوسني حيال عدالة اإلجراءات املستخدمة يف حتديد املخرجات امل

( فريى بأهنا: "تتحقق عندما يُتاح للموظف الفرصة ملناقشة األسس والقواعد اليت سوف يتم على 34: 2007وادي )
العمليات واإلجراءات والظروف اليت مت فيها ( يف أن هذا البعد يركز على 2015أساسها تقييم أدائه". ويوضح أبومسعان )

 عملية توزيع العوائد واملخرجات على املوظفني.

( جمموعة من القواعد واملعايري اليت يعتمد عليها يف 2008(، ودرة )2005)(، والصرييف 2003وحيدد كل من حواس ) 
 إدراك تلك العدالة وهي: 

وجود فرص لتعديل وتبديل القرارات إذا ظهر ما يربر  (: اليت تعينCorrectقاعدة االستئناف/التصحيح ) -أ
 ذلك ويدعمه من طرف األفراد.

(: أي أن يتم توزيع املصادر وفقاً للمعايري األخالقية السائدة، وذلك باحرتام Ethicalالقاعدة األخالقية ) -ب
 املبادئ واألخالق العامة عند تطبيق تلك اإلجراءات.

أن يتم استيعاب عملية اختاذ القرار من قبل مجيع األفراد، وضرورة  (:Representativeقاعدة التمثيل ) -ت
 مشاركة العاملني يف صياغة اللوائح ومناقشة القرارات التنظيمية اليت ميكن أن تؤثر عليهم.

 (: وذلك بعدم امليل لفرد دون آخر.Unbiasedأو التحيز ) قاعدة عدم االحنياز -ث
القرارات على أساس معلومات صحيحة وسليمة ودقيقة، وتعترب (: جيب بناء Accurateقاعدة الدقة ) -ج

الشفافية واإلصالح من املبادئ املهمة اليت جيب تفعيلها خصوصاً إذا ما أرادت املؤسسة حتقيق درجة عالية 
 من العدالة، ويتطلب ذلك الّتحري عن املعلومات قبل اختاذ القرارات اإلجرائية.

جيب أن تنسجم إجراءات توزيع اجلزاءات واملكافآت على مجيع األفراد (: Consistencyقاعدة االنسجام ) -ح
 ويف كل األوقات، أي ما يعين ثباهتا والعدالة يف التعامل مع األفراد.

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
من جانب آخر ، كشف علماء السلوك عن وجهني للعدالة اإلجتماعية، يعربان عن إحساس املوظفني بالعدالة اإلجرائية، 

(: اجلانب اهليكلي؛ الذي يعرب عن العدالة يف 2010(، وشاهني )2004ل من جرينربج و بارون )ومها كما يعرب عنها ك
اإلجراءات الرمسية، وكيفية صنع القرارات، ومدى مشاركة األفراد يف وضعها، وإعطاء الفرص لتصحيح األخطاء، وعدم 

االجتماعي فيعرب عن احرتام متخذي القرار التحيز يف تقييم األداء، وحتديد األجور، والتنقل والرتقية. أما اجلانب 
للموظفني، وإخبارهم بالكيفية اليت مت هبا اختاذ هذه القرارات، واالهتمام هبم عند حدوث نتائج غري مرضية يف تنفيذ 

 القرارات.

باعتبار أن اإلجراءات اليت أن العدالة اإلجرائية تؤثر إجياباً أو سلباً على العدالة التوزيعية، وذلك  (Folgerويؤكد فوجلري )
أهنا  ا(. كم2015تتخذ يف تطبيق القرارات هي اليت حتدد ُسبل صرف وحتديد املخرجات اليت يتلقاها املوظفون )محدي،

ترتك تأثريات دافعة غري مباشرة على املوظفني يتم من خالهلا رفع درجات التزامهم بتحقيق األهداف، والعمل على 
 (.2005ه األهداف الصرييف )تكثيف اجلهود إلجناز هذ

 (Interactional Justice)ثالثاً: عدالة التفاعالت 

( إىل قناعة مفادها أن عامل الذاتية يؤدي دوراً كبريًا يف العدالة التنظيمية، وأن قياس Robert J.Biesتوصل روبريت )
( إىل ذلك 2004(. وقد أشار جريبريج وبارون )2015هذه العدالة من خالل اإلدراك اجلماعي ينتابه القصور )محدي، 

إىل العالقة بني الفرد ورئيسه يف العمل، بينما بوضوح يف حديثه عن العدالة التفاعلية، وقال بأن العدالة التفاعلية تشري 
( بأهنا: "عدالة املعاملة 177تشري العدالة اإلجرائية إىل العالقة بني الفرد ومؤسسته، من ذلك فقد عرف العدالة التفاعلية )

( أن جودة 2003)اليت حيظى هبا املوظف عند تنفيذ اإلجراءات الرمسية أو تفسري هذه اإلجراءات". بينما يرى عواد وأمحد 
 اإلجرائية.املعاملة الشخصية اليت حيصل عليها املوظفون من صانعي القرار، غالباً ما يتم معاجلتها كجزء من العدالة 

( تصنيفات العدالة التفاعلية (Masterson, S.S., Bryne.Z.S.,& Mao, H, 2005وقد حصر ماستريسون وآخرون       
 التعبري عن مدركات املوظفني لتحقيق هذا النوع من العدالة التنظيمية، وهي:يف أربعة عناصر من شأهنا 

 (: وتعين مدى وجود مربرات واضحة للقرارات املتخذة.Justificationالتربير ) -أ
 (: وابتعاد متخذي القرار عن الفضاظة والغلظة مع املوظفني، والتعامل بكياسة.Respectاالحرتام ) -ب
 (: أن يطرح متخذو القرار أسئلة تليق باملوظفني.Propriety of Questionsمالءمة األسئلة ) -ت
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 (: تعين صدق ووضوح متخذ القرار مع املوظفني واالبتعاد عن اخلداع.Truthfulnessاملصداقية ) -ث

تشري اليت ( Interpersonal Justice( العدالة التفاعلية إىل قسمني مها: عدالة العالقات الشخصية )2012ويقسم شذا )
إىل طرق املعاملة العادلة اليت يتلقاها املوظفني من رؤوسائهم يف العمل من احرتام وتقدير، والعدالة املعلوماتية 

(Informational Justice ،) ،واملتمثلة يف تقدمي الشرح املناسب للقرارات واإلجراءات اليت يتأثر هبا األفراد بشكل كبري
املؤسسة بشأن قراراهتا يؤدي إىل إدراك أعلى للعدالة من جانب املوظفني، وذلك فوجود مربرات منطقية ومقبولة لدى 

 مقارنة بعدم وجود أي مربرات.

إن عدالة التفاعالت تعرب عن الشعور بالعدالة املتولد لدى املوظف، من خالل التعامل معه من قبل رؤوسائه بكرامة 
رصة إلبداء رأيه يف القرارات واإلجراءات اليت تصدر حبقه. وتقدمي واحرتام، وفتح جمال للتفاعل معه، من خالل إعطائه الف

مربرات منطقية وواقعية حول أسباب تلك اإلجراءات بكل موضوعية وحياد. فمن املتوقع أن يشعر املوظفون بعدم العدالة 
كذلك عند إخفاقهم يف يف التفاعالت حني خيفق الرؤساء يف تقدمي باملربرات والتفسريات املنطقية للقرارات املتخذة،  

 انتهاج املعاملة احملرتمة والصراحة، وحسن التعامل مع املرؤوسني.

يوضح أبعاد العدالة التنظيمية، مع توضيح مكوناهتا، واجلوانب  (Chelladurai,P,2006)الذي أعده  4الرسم البياين 
اجلانب املتعلق بالقرارات، أما العدالة اإلجرائية اليت حيتويها كل بُعد من هذه األبعاد، حيث حتتوي العدالة التوزيعية على 

 فرتتبط بالعمليات، بينما تعرب العدالة التفاعلية عن العالقات.
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 مكونات وجوانب أبعاد العدالة التنظيمية (4الشكل )

 
 أهمية العدالة التنظيمية

تكتسب العدالة التنظيمية امهيتها من خالل ارتباطها كُمكون تفسريي يرتبط باألداء الوظيفي، إذ أن حتسني أداء املوظفني 
يعد عصب التطور اإلداري، الذي يتم من خالله متابعة أدائهم الوظيفي، كما أهنا تؤثر يف السلوكيات والنتائج املتماشية 

وظف القدرة على إجناز املهام والواجبات وحتمل املسؤوليات، باإلضافة إىل حتقيق مع حتقيق أهداف املؤسسة، وتعطي امل
درجة عالية من الرضا الوظيفي، والقدرة على التكيف مع بيئة العمل، مبا ينعكس يف هناية األمر على الفعالية الكلية 

(. يضاف إىل تلك األمهية التحلي مبالمح املؤسسات املعاصرة الفاعلة والقائمة على تبين 2008للمؤسسة )البشاشة، 
سياسات أخالقية ودعم تنظيمي، يعكس استمرارية وحتقيق أهداف الفرد واملؤسسة على املدى البعيد، والبعد والتخلي 

(. 2008يد حبق املوظفني )مصطفى، من جانب آخر عن السياسات التنظيمية اهلدامة اليت تولد مشاعر الظلم والتهد
( يف تقنني أو منع السلوكيات املعادية والغري مرغوبة، اليت رمبا تنتج من 2007فاالهتمام هبا يسهم من وجهة نظر وادي )

 غياب الشعور بالعدالة داخل املؤسسة.

( 2013(؛ واألمسري )2007)ان (؛ وعلو 2003)وميكن إدراك العدالة التنظيمية من خالل مؤشرات عدة، أشار إليها ديسلر 
 بشكل جيسد أمهيتها من زوايا عدة خمتلفة، لعل أمهها:

 أن العدالة التنتظيمية توضح حقيقة التوزيع العادل للرواتب واألجور. .أ
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 العدالة التنظيمية مُتكن من اختاذ القرارات السليمة وضبط اإلجراءات املتخذة منها لتطبيقها. .ب
الت الرضا الوظيفي للمرؤوسني عن رؤوسائهم، والقرارات الصادرة من جهة العمل، إهنا تنعكس سلوكياً على حا .ت

 وعلى سلوكيات االلتزام التنظيمي.
 العدالة التنظيمية؛ تسهم يف تسليط الضوء على األجواء التنظيمية، وحتديد أدوار العدالة يف التفاعالت. .ث
رة على تفعيل أدوار التغذية الراجعة بشكل يضمن جودة أهنا حتدد جودة أنظمة املتابعة والرقابة والتقييم، والقد .ج

 واستدامة العمليات التنظيمية.
العدالة التنظيمية تؤثر على روح الفريق، وعلى دوافع األفراد حنو العمل حبثاً عن املكافأت والعوائد. وتعزز روح  .ح

 رة العليا.العمل اجلماعي، وبناء جسور من الثقة واالنفتاح بني العاملني من جهة واإلدا
من ذلك جند أن العدالة التنظيمية كقيمة ومضمون هلا دالالت يف التأثري التنظيمي ككل، وهبا ميكن تفسري العديد من 
املتغريات األخرى املؤثرة على سلوك املوظفني، كون السلوك اإلجيايب لديهم يعود إلحساسهم بالعدالة، مما يزيد من 

 باملؤسسة.قناعتهم وثقتهم 

(، 2007(، والفضلي والعنزي )2007وباملقابل فإن غياب العدالة التنظيمية له آثار سلبية، يلخصها كل من وادي )
( كالتايل يف: ارتفاع معدالت اإلجازات املرضية، وتراجع مستويات االلتزام التنظيمي لدى املوظفني، 2010وأبوجاسر )

يؤثر بدوره يف كمية األداء الوظيفي وجودته، أما فيما يتعلق بغياب عدالة اإلجراءات واخنفاض العدالة التوزيعية الذي 
واختاذ القرارات غري العادلة، فمن شأنه أن يؤدي إىل العديد من التبعات التنظيمية السلبية، مثل: اخنفاض الرضا الوظيفي 

 واالنتماء التنظيمي وغريها.

وم شامل ومبختلف أبعاده أصبح متطلًبا ضروريًا لضبط التوازن السلوكي يف خنلص من ذلك، أن العدالة التنظيمية كفه
املؤسسات، الذي يرتبط بشكل كبري بسلوكيات املوظفني، فمن خالله يتحقق الرقي والتطوير، وتسود أجواء االستقرار 

 واألمان الوظيفي داخل املؤسسة، مبا يعكس بال شك تكاتف مجيع اجلهود إلجناح املؤسسة.
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 عالقة الدراسة الحالية بنظرية العدالة والعدالة التنظيمية
تربز أمهية حتقيق العدالة والنزاهة والشفافية يف احلياة العملية عند اختاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق باإلنسان. باعتبار أّن 

هناية األمر ناجًتا للمراقبة والتقييم، أنظمة التقييم يف املؤسسات جوهر املوارد البشرية، فأي قرار تتبناه املؤسسة يكون يف 
 (. فممارسة تقييم األداء من أهم 2013وهذا يفسر لنا أن كافة األنشطة واملهام ختضع لتأثري العملية التقييمية )آل مراد،

في. إذ يعرب املمارسات اليت تقوم هبا إدارة املوارد البشرية، ليس فقط الختاذ القرارات الوظيفية، وإمنا لتحقيق الرضا الوظي
(. 2016الرضا عن جمموعة األحاسيس اليت يشعر هبا املوظف جتاه نفسه ووظيفته واملؤسسة اليت يعمل فيها )اخلليفة،

فارتفاع إحساس املوظفني بالعدالة يؤدي إىل زيادة الثقة لديهم يف إدارة املؤسسة، وزيادة قناعتهم بإمكانية احلصول على 
قاء يف سلوكهم الوظيفي بعد االطمئنان إىل سيادة العدالة، ومن مث الوثوق يف املؤسسة حقوقهم، وما يعنيه ذلك من ارت

 (.2014)بركات،

 الخاتمة:

نظرية العدالة آدمز، والعدالة التنظيمية من حيث أبعادها وقواعدها، نظراً لكوهنا متطلًبا ضروريًا لضبط ناقشت هذه الورقة 
وارتباطه بشكل مباشر بسلوكيات املوظفني. بينت النتائج؛ أن العدالة ختلق جًوا تنظيمًيا التوازن السلوكي يف املؤسسات، 

 تسوده الثقة املتبادلة والتعاون خلدمة أهداف العمل، وتضمن استمرارية عطاء املوظفني وجودة أعماهلم.
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