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 :مقدمة 

يحظى مفهوم العدالة التنظيمية بصورة عامة باهتمام جميع المنظمات والمؤسسات سواء 

 .خدمية كانت عامة أو خاصة ،إنتاجية أو 

وكغيرها من المؤسسات تسعى الجامعات إلى تحديد نوعية وكمية أداء متميز لألفراد العاملين 

بها وتحديد القابليات  و اإلمكانيات التي يمتلكها كل فرد ، ومدى احتياجات األفراد إلى 

ذا التطوير،وال يتسنى للجامعة المساهمة في تطوير اإلنسان وتحقيق التنمية و التقدم إال إ

كانت ذات كفاءة عالية وأداء متميز من طرف أعضاء هيئة التدريس بها، على اعتبار أنهم 

عماد الجامعة وأساس بنائها وتطورها ،و يكمن دور الجامعات في التنمية من خالل القيام 

بأدوار متعددة ومتشعبة ، ويتفق خبراء التعليم العالي على وجود ثالث وظائف رئيسية 

ثة وهي التدريس ،و البحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،وهذه الوظائف مرتبطة للجامعات الحدي

  .ومتشابكة ،ويصعب فصل إحداها عن األخرى 

و الوصول إلى أداء وظيفي متميز للعاملين بالجامعات وخاصة أعضاء هيئة التدريس فيها 

ة أو مرهون بمدى توفر مستوى مقبول من العدالة التنظيمية سواء في جوانبها المادي

  المعنوية،و قد أكدت جميع المدارس اإلدارية على هذا المبدأ اإلداري ،وهو من المبادئ

اإلدارية الداعية إلى التعامل مع أفراد المؤسسة على أساس العدالة والمساواة سواء العدالة 

لة المتعلقة بالجوانب المادية كعدالة التوزيع ،أو المتعلقة بالجوانب المعنوية كعدالة المعام

وذلك للوصول إلى إدراك األفراد إلى حالة اإلنصاف التي يعاملون بها من قبل  المنظمات 

التي يعملون بها ،وقد أشار العلماء إلى أن العدالة التنظيمية من أكثر المواضيع  بحثا 

ودراسة لما لها من تأثير كبير على أداء األفراد و التزامهم تجاه منظماتهم ،وقد أدرك 

في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية أهمية العدالة وقيمها كأساس لألداء المتميز الباحثون 

للمؤسسات ،كما أن تحقيق العدالة التنظيمية في الجامعات يولد التزام تنظيمي لدى العاملين 



 

 ب 

 

بها خاصة أعضاء هيئة التدريس ، مما يؤدي إلى فاعلية أكثر في األداء الوظيفي ، فقد 

أن العاملين الذين يشعرون بالعدالة التنظيمية من مدريهم  "و جرينيبرج كولجيت "أكدت 

يتولد لديهم الشعور باالنتماء  للمؤسسة التي يعملون بها ، وبالتالي تحقيق أهداف كال 

  )45، 42،ص ص20:شطناوي والعقلة (.الطرفين 

وعالقتها بااللتزام  ومن خالل هذه الدراسة سنحاول التعرف على العالقة بين العدالة التنظيمية

التنظيمي لدى األستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وذلك 

الفصل األول يتضمن إشكالية الدراسة ،وتساؤالت الدراسة : من خالل الخطة التالية 

حدود الدراسة باإلضافة إلى أهمية وأهداف الدراسة ،التعريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة ،

و الدراسات السابقة ، أما الفصل الثاني سنحاول التعرف على العدالة التنظيمية من خالل 

إعطاء مفاهيم للعدالة التنظيمية ،وأبعادها وأهميتها واآلثار المترتبة عن غيابها ، أما الفصل 

م التنظيمي  الثالث فهو خاص بااللتزام التنظيمي وسنحاول فيه  التعرف على  مفهوم االلتزا

و أبعاده ، وأهميته ،و المراحل التي يمر بها والعوامل التي تساعد على تدعمه ،ويشمل 

الفصل الرابع اإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة و التي تمثلت في منهج الدراسة 

المتمثل في المنهج الوصفي ،و أداة الدراسة  باإلضافة إلى تعريف على مجتمع الدراسة 

وسيتم في الفصل الخامس اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحليلها . ة الدراسة ،وعين

  .وتفسيرها
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  :شكالية الدارسةإ

ومنها  ,و الظواهر السلوكية في المنظماتمور المهمة تناولت الدراسات كثيرا من األ

.                                                                  عتبارهما احد مظاهر السلوك التنظيمياالتنظيمية وااللتزام التنظيمي ب العدالة

هم أوالذي يعد من  ,رة بالعنصر البشريالمنظمات مرتبط بدرجة كبي ونظرا الن نجاح

وذلك لما يمتلكه من ,نشطتها أساسي لجميع كما يعد المحرك األ, ي منظمةأالعناصر في 

مر الذي يمكن معه القول األ, الكامنة التي يمتلكها الفرد يزة تنافسية ناتجة عن الطاقة م

على تحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كبير في قدرة المنظمة على  أن قدرة المنظمة

     .المحافظة على هذا المورد

األثر الذي لك إلى أهمية ذويرجع السبب في ,ظاهرة تنظيمية  وتمثل العدالة التنظيمية 

إذ أن , لعمل في مكان ا أو عدم العدالة, يمكن أن يحدثه إحساسا العاملين العدالة 

, رتفاع مستويات األداء التنظيمياالعدالة يمكن أن يؤدي إلى حدوث ب إحساس العاملين 

العديد من النتائج  شعور العاملين بعدم العدالة قد يترتب على ذلكففي الحاالت التي فيها 

  .التنظيمي بصفة عامة  نخفاض الرضا و األداءاالسلبية مثل 

)12ص,2006,عادل محمد(                                                

لتزام التنظيمي هو أحد الموضوعات المهمة المرتبطة بالسلوك كذلك االيعتبر االلتزام و  

لى مما يدعو إ,التنظيمي فالمنظمات الحديثة الفكر تعتمد على األفراد في تحقيق أهدافها 

وتدريبهم ,في المنظمة  ختيار أفضل أفراداوٕانفاق المال وذلك في سبيل وقت جهد و  بذل

يل الحصول وكل هذا في سب, لتي توفرها المنظمةلى الحوافز المادية والمعنوية اإباإلضافة 

فراد تجاه المنظمة وٕاخالصهم ووالئهم لها من خالل األداء الجيد الذي لتزام هؤالء األاعلى 

   .يحقق أهدافها

،وتنمية دور مهم في إعداد األجيال  التي لهاية وتعد الجامعة من المنظمات الخدم

ٕان و المجتمع ،ولعل الدور الكبير يعود على األستاذ الجامعي بصفته العنصر الفعال ، 

بأهداف المسطرة من قبل الجامعة ،يضمن  والتزامهضمان أداء متميز لهذا األخير 

،و إذا كان الدور األساسي لألستاذ للنهوض بالمجتمع مخراجات ذات كفاءة عالية 
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ت كفاءة عالية فإن دور اإلدارة الجامعية المحافظة على هذا الجامعي ،تحقيق مخرجات ذا

تعد أهم مبدأ إداري للمحافظة على المورد البشري و المورد المهم ،و إن العدالة التنظيمية 

ومن ، ريةإن تحقيق هذا المبدأ في اإلدارة الجامعية يضمن المحافظة على مواردها البش

لدى  لى االلتزام التنظيميإضافة باإل ,ة التنظيميةل معرفة العدالالدراسة سنحاو  خالل هذه

   التالي ذلك من خالل طرح التساؤل الرئيسي ,أساتذة الجامعة 

لدى  دالة إحصائيا بين العدالة التنظيمية و االلتزام التنظيمي رتباطيةإهل توجد عالقة -

    علوم التسيير والعلوم التجاري األستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية و

  :التساؤالت الفرعية

بكلية العلوم االقتصادية و علوم العدالة التنظيمية شعور األستاذ الجامعي با مستوى م-1

  ؟التسيير والعلوم التجارية  

بكلية العلوم االقتصادية و علوم  ستاذ الجامعيمستوى االلتزام التنظيمي لدى األ ما-2

  ؟التجارية  التسيير والعلوم 

لدى  و االلتزام التنظيميالتوزيعية دالة إحصائيا بين العدالة  رتباطيةإهل توجد عالقة  -3

  األستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير والعلوم التجارية  

لدى  و االلتزام التنظيمياإلجراءات عدالة دالة إحصائيا بين  رتباطيةإهل توجد عالقة -4

  األستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير والعلوم التجارية  

لدى  و االلتزام التنظيمي المعاملة  عدالةدالة إحصائيا بين  رتباطيةإهل توجد عالقة  5

  -األستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير والعلوم التجارية  

  :هداف الدراسةأ-

  .التعرف على مستوى كل من العدالة التنظيمية و االلتزام التنظيمي-)1
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  .التعرف على العالقة بين العدالة التنظيمية و االلتزام التنظيمي-)2

  االلتزام التنظيمي التوزيعية بعالقة العدالة التعرف على -)3

  :همية الدراسةأ-

دارية من المواضيع اإل الذي يعدهمية موضوع العدالة التنظيمية أهمية الدراسة من أتنبثق 

نظرا لتأثيرها النفسي الواضح و الذي بدوره , خيرةألونة افي اآلهتماما متزايدا ا شهدت يالت

لى إضافة باإل,  داغوجييالبدائهم أخالل تحسين  نم أداء األستاذ الجامعيؤثر على ي

داغوجية و التدريسية يالب ةلعمليهداف اأالتنظيمي في تحقيق عبه االلتزام الدور الذي يل

  . للجامعة

  :ةجرائية لمصطلحات الدراسإلالتعريف ا-

  :العدالة التنظيمية

عادها دراك العاملين بالعدالة التنظيمية المطبقة في المنظمة بجميع أبهي مدى شعور وإ 

  عدالة التعامالت, جراءات عدالة اإل, عدالة التوزيع (

داة أالتي يحصل عليها من خالل تطبيق  هي الدرجةأـما بالنسبة للتعريف اإلجرائي 

عدالة (بعادها أعدالة المطبقة في الجامعة بجميع الساتذة بحول إدراك وشعور األالدراسة 

  ).تعدالة المعامال, ءات االتوزيع عدالة اإلجر 

  :االلتزام التنظيمي 

نتمائه واعتزازه كونه فردا في هذه و ا,هداف الفرد مع أهداف التنظيم هو مدى تطابق أ

  .المنظمة و رغبته في االستمرار في العمل بها 
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 من خالل الجامعيستاذ يحصل عليها األ هو الدرجة التي أما بالنسبة للتعريف اإلجرائي

ويتهم بها و لبذل أعلى جهد للمنظمة و الرغبة في الحفاظ على عضنتيجة إرادتهم القوية 

فراد العينة على فقرات أوتقاس من خالل إجابات , وقيمها بأهداف الجامعة عتقادهم القويا

  .أداة الدراسة

  :الدراسة و إطار حدود -

بكلية العلوم  الجامعيالتعليم  اذةتأستقتصر هذه الدراسة على :من حيث المكان

  "بسكرة"بجامعة محمد خيضر االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية 

  ).2014- 2013(الجامعي موسمهذه الدراسة في الالقيام بتم :حيث الزمان من

معرفة العالقة بين العدالة التنظيمية و  تتحدد هذه الدراسة على:من حيث الموضوعية

كما تتحدد هذه الدراسة من خالل محاولة فهم هذه العالقة بين العدالة ، االلتزام التنظيمي

و االلتزام التوزيعية بين العدالة العالقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي من خالل إبراز 

  التنظيمي

  :الدراسات السابقة 

المتعلق بأدبيات الدراسة حول موضوع العدالة  باإلشارة إلى المستوى التنظيري فيما يتعلق

التنظيمية وااللتزام التنظيمي محل الدراسة نجد أن هناك مجموعة من الدراسات تطرقت 

  :تالي نظيمي و التي نوجزها كالتإلى كل موضوع العدالة التنظيمية و االلتزام ال

  :دراسات المتعلقة بالعدالة التنظيمية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدراك ) 2010(جاسر  دراسة صابرين مراد أبو.1

العاملين للعدالة التنظيمية على أبعاد األداء السياقي المتمثلة في االلتزام التنظيمي 

,  والمواطنة التنظيمية لدى العاملين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة 
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تنظيمية  وبين بين  مستوى العدالة الوتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

حيث طبقت هذه الدراسة على , المنهج الوصفي التحليليوذلك بتطبيق .االلتزام التنظيمي

  .موظفا) 311(عددهابلغ عينة 

د عدالة تنظيمية الدراسة وجو  كشفتالمتوصل إليها في هذه الدراسة نتائج و من بين ال

ة التنظيمية ة ذات داللة إحصائية بين العدالوجود عالق والتزام تنظيمي باإلضافة إلى

  وااللتزام التنظيمي 

ستجابات المبحوثين للدراسة حول أثر إدراك العاملين للعدالة ذات داللة اتوجد فروق 

(  التنظيمية على أبعاد األداء السياقي بالنسبة لاللتزام التنظيمي تعزى للصفات الشخصية

 , الجنس سنوات الخبرة (باستثناء متغيرات ) العمل,المؤهل العلمي المسمى الوظيفي

  ).الشهري الراتب 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة  ) 2012( سة سعيد بن فايز بن محمد السبعدرا

كرمة المالتربية و التعليم بمكة  تطبيق العدالة التنظيمية لدى القادة التربويين بمكاتب

ومدى وجود , المشرفين التربوييناع التنظيمي من وجهة نظر وعالقتها بأساليب إدارة الصر 

المؤهل ,مجال اإلشراف (يراتلمتغفروق دالة إحصائيا بين متوسطات مجتمع الدراسة 

  ).الخبرة , العلمي 

ستبيان بالنسبة ألداة الدراسة تمثلت في اأما ,تبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي اوقد 

ومحور خاص بالصراع ,ر خاص بالعدالة التنظيمية مكون من محورين أساسيين محو 

  .التنظيمي 

التنظيمية بأبعادها كان  تبين أن درجة تطبيق العدالةوكشفت الدراسة على النتائج التالية 

رتباطية دالة إحصائيا بين العدالة التنظيمية وعدالة عالقة ا متوسطا ، باإلضافة إلى وجود

بينما ال , ال اإلشراف لصالح مشرفي مواد الدراسة التوزيع وعدالة اإلجراءات تعزى لمج
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فروق دالة إحصائيا بين أبعاد  توجدوكذلك ال ,بعاد العدالة التنظيمية توجد فروق لباقي أ

  .العدالة التنظيمية و متغير المؤهل العلمي والخبرة 

  :الدراسات المتعلقة بااللتزام التنظيمي 

  :الدراسات العربية

حيث قام هذا األخير بدراسة بعنوان الثقافة التنظيمية  )2005(دراسة مازن فارس رشيد 

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الثقافة وعالقتها بااللتزام التنظيمي ، و 

  .ظيمي في هيئة الرقابة و التحقيق بمنطقة الرياضالتنظيمية وعالقتها بااللتزام التن

المسمى (ختالف الخصائص الشخصية تنظيمي باختالف االلتزام المدى اوقوف على ال

تبعت وإ )العمر ,المرتبة الوظيفية ,لعمل سنوات الخدمة في ا,الوظيفي  المؤهل العلمي 

صفي التحليلي بأسلوب دراسة حالة ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج المنهج الو  ةالدراس

أن االلتزام التنظيمي ،و  ة بين الثقافة التنظيمية ووجود عالقة إرتباطية موجبة وقوي:التالية 

و الكفاءة العدل :(أهم القيم المكونة للثقافة التنظيمية التي تؤثر على االلتزام التنظيمي هي 

  ).وفرق العمل 

المسمى الوظيفي (عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية 

  .ومستوى االلتزام التنظيمي ) العمر ,نوات العمل س,المرتبة الوظيفية ,المؤهل العلمي ,

حيث قامت بدراسة  بعنوان الرضا الوظيفي وعالقته )1428(دراسة إيناس فؤاد نواوي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على  العالقة بين الرضا الوظيفي و بااللتزام التنظيمي ،

الوقوف على التربويين والمشرفات التربويات باإلضافة إلى  االلتزام التنظيمي للمشرفين

المؤهل العلمي , الجنس ( عالقة االلتزام التنظيمي ببعض المتغيرات الشخصية 

  ).الحلة االجتماعية ,التخصص 
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مشرفا تربويا ) 278(ة من وتكونت عينة الدراس, تبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ا

وجود عالقة إرتباطية إيجابية متوسطة بين الرضا ج المتوصل ئاومشرفة ، ومن بين النت

ة إحصائية في دراجات االلتزام وجود فروق ذات دالل،و الوظيفي وااللتزام التنظيمي 

والمؤهل العلمي لصالح حاملي , و الجنس لصالح الذكور ,التنظيمي تبعا للتخصص 

  .شهادة الدكتوراه 

  :االستفادة من الدراسات السابقة 

  :االستفادة من الدراسات السابقة فيتم 

  صياغة إشكالية الدراسة و التساؤالت الدراسة .1

  بناء خطة الفصول . 2

  .تحديد المنهج المناسب للدراسة . 3

  .طريقة اختيار العينة المناسبة للدراسة .4

  .أدوات جمع البيانات .5

  .مناقشة تساؤالت الدراسة .6

  

  



 

  :الثاني ل ـــــــالفص

  :دــــــــــهيـــتم

  :العدالة التنظيمية : أوال

  .مفهوم العدالة التنظيمية -1

  .أهمية العدالة التنظيمية  -2

  .الحساسية للعدالة-3

  .أبعاد العدالة التنظيمية  -4

  .التنظيمية العدالة عن غيابالناتجة األثار -5

  .االلتزام التنظيمي  

  . لتزام التنظيميتعريف اال-1

  . لتزام التنظيميدراسة االمداخل -2

  . لتزام التنظيميأهمية اال-3

 . لتزام التنظيميأبعاد اال-4

 . لتزام التنظيميمراحل تطور اال-5

  .يميلتزام التنظاال العوامل المساعدة على )6
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  :د تمهــي

ويرجع ذلك إلى دور كل من , تعد العدالة التنظيمية و  أهم مواضيع السلوك التنظيمي 

حيث أن شعور األفراد العاملين بالعدالة التنظيمية , العدالة التنظيمية أهداف المنظمة 

و يولد التزام , يؤدي إلى رضاهم وبالتالي تحسين أدائهم مما يضمن األداء الجيد للمنظمة 

لمنظمة والرغبة في االستمرار بالعمل بها مما يضمن للمنظمة الحفاظ على الفرد اتجاه ا

                  .اليد العاملة المؤهلة وتحقيق أهدافها التنظيمية  

،أبعادها وأهميتها وتأثيرها  م العدالة التنظيميةهو وفي هذا الفصل سنتطرق إلى كل من مف

  .على المنظمة
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  العدالة التنظيمية 

تعتبر موضوع العدالة  من المواضيع الهامة في حقل اإلدارة ،ألن العدالة التنظيمية تصب 

أهداف الفرد وأهداف المنظمة التي  بينصلة عي العلمي للقضاء على الفجوة الحافي الس

  .يعملون بها

إلى سببين عود أهمية العدالة التنظيمية ت "BRCKNER "جاء في دراسة وحسب ما      

فراد يستخدمون إدراك العدالة التنظيمية الحاصلة بالمنظمة للتنبؤ بما يمكن أن األ :األول 

دون أن يشعروا بأنهم جزء من المنظمة  أن األفراد يري:أن يعملوا به مستقبال ، والثاني

 مقبول للقول بأن األفراد مقبولين ومقدرين من التي يعملون بها ، وتوفر العدالة مؤشر 

  )8، ص2010:و جاسرأب(.طرف قيادتهم 

وتعود جذور العدالة التنظيمية إلى نظرية العدالة والمساواة التي نادى بها        

"Adams" وهذه النظرية تفترض أن األفراد يوازي و يقارن بين معدل ،  )1964(عام

،فإذا تساوى المعدالن يشعر  مخرجاته إلى مدخالته مع مخرجات اآلخرين إلى مدخالتهم

المعدالن بسبب حصول الفرد على مخرجات الفرد بالمساواة والعدالة ، أما إذا لم يتساوى 

أكثر من المدخالت التي يقدمها أو العكس فإن الفرد يشعر بعدم المساواة مما يولد لديه 

  )175،ص  2004: جرينبرج وبارون(.شعورا بالتوتر

العمر : على أنها نوع وخصائص عمليات الشخص مثل لمدخالتا "Adams"ويعرف 

،في حين عرف  الخ.....،التعليم ،الجهد المبذول ،المهارة ،مدة الخدمة الحالة االجتماعية 

ستالم حق خاص بالفرد مثل المكافآت ، األجر ، الترقية االمخرجات على أنها 

  )156،ص 2005: ماهر.(هااالجتماعية ،السلطة وغير 

وتحدث العدالة الداخلية عندما يتساوى العائد المادي الذي يحصل عليه الفرد مع القيمة 

النسبية للوظيفة داخل المؤسسة ، أما العدالة الخارجية فتتحقق حين يتساوى العائد المادي 
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الذي يحصل عليه العاملون الذين يقومون بأعمال مماثلة  لذي يحصل علية الفرد مع ذلكا

  ) 298،ص   2005  :العميان .(رى في مؤسسات أخ

إال أن النظرية السابقة تعرضت النتقادات عديدة تركزت حول عجزها عن تقديم صورة 

متكاملة وشاملة عن سير عملية العدالة التنظيمية ،لذلك تم تطوير نماذج جديدة أكثر 

ية و الذي يقصد شموال للعدالة التنظيمية ، فبرز لدينا مفاهيم جديدة كمفهوم العدالة اإلجرائ

القرارات التي تمس األفراد بمعنى تخاذ ني لعدالة اإلجراءات المتبعة في ابه التصور الذه

بعدالة المخرجات التي يحصل عليها الفرد كما  أخر إذا كانت عدالة التوزيع تتعلق

في نظريته ، فإن عدالة ا�جراءات تتعلق بعدالة ا�جراءات التي  "Adams"وضحها 

  )9،ص 2010:أبو جاسر( استخدمت في تحديد تلك المخرجات

الرئيس مع  هوم العدالة التعاملية والتي تفسر الطريقة التي يتعامل بهاباإلضافة إلى مف

    .مرؤوسيه أثناء تطبيق تلك اإلجراءات 

يمكن النظر إلى العدالة التنظيمية على أنها أحد المتغيرات  : مفهوم العدالة التنظيمية.1

وعلى أداء ,الهامة ذات التأثير المحتمل على كفاءة األداء الوظيفي للعاملين من جهة 

  ) .12، ص 2010: أبو جاسر (.المنظمة من جهة أخرى 

بأنها تعكس الطريقة التي يحكم من خاللها الفرد  :GREENBERG" "عرف وي      

على عدالة األسلوب الذي يستخدمه المدير في التعامل معه على المستويين الوظيفي و 

  ) . 13،ص 2006: زايد (.اإلنساني 

بأنها تعكس كل من عدالة المخرجات "Arly & Farh "كل من  وقد عرفها      

وكذلك نجد أن العدالة , في توزيع تلك المخرجات وكذلك عدالة اإلجراءات المستخدمة 

التنظيمية تركز على مدى إدراك العاملين للمعاملة العادلة في وظائفهم وتأثير ذلك على 

 ) 64،ص  2004:حواس (.العديد من المخرجات التنظيمية 
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ن إلى أن العدالة التنظيمية تعني إدراك العاملي)  2012: لعبيدينماء جواد (وتشير      

يخص منحهم المكافآت ، أو التعامل معهم وفقا  الطرق المتبعة في منظمتهم سواء ما

  .للجهود المبذولة من قبلهم بشكل يسهم في تحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة 

يدركه العامل في ضوء ما  ويمكن القول أن العدالة التنظيمية مفهوم نسبي يتحدد      

وبمعنى آخر فإن اإلجراء .اإلجراءات داخل المنظمة و من نزاهة وموضوعية المخرجات 

لترقية ا( موضوعي عاملين على أنه إجراء متحيز و غير التنظيمي الذي قد يدركه أحد ال

ركه موظف آخر على أنه إجراء قد يد) دمية مثال قعلى أساس الجدارة وليس األ

  ) .13ص  ، 2006:عادل محمد زايد(ي وغير متحيز موضوع

    :العدالة التنظيمية أبعاد .

عدالة التوزيع :الباحثين العدالة التنظيمية  باعتبارها تتضمن بعدين هما تناول العديد من 

أجمعوا على أغلب الباحثين في مجال العدالة التنظيمية غير أن ,  اإلجراءات و  عدالةو 

  :أن للعدالة التنظيمية ثالث أبعاد تتمثل في 

   :عدالة التوزيع .أ

في ضوء نظريته حول  "Adams" نشأة عدالة التوزيع إلى اإلسهامات التي قدمهاتعود 

نظريته حول العدالة والمساواة ، حيث تعتبر العدالة التوزيعية من أهم أيعاد العدالة 

التنظيمية وتعني مدى إدراك األفراد لعدالة المخرجات التي يحصل عليها من عمله 

  ) 75، ص 2013:شطناوي والعقلة (

يحصل عليها الفرد ،أي  ى عدالة المخرجات أو العوائد التيوعرفها آخرون بأنها تشير إل

أنها تتعلق بعدالة المكافآت ،وتتعلق أيضا بالنتائج التي يحصل عليها الفرد من وظيفته 

  ) 18،ص 2006:زايد .(وخاصة مخرجات توزيع األجور أو المزايا العينية 
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  :قواعد لعدالة التوزيع في المنظمات  ثالث 1980عام " Organe "كما حدد

فالشخص الذي , على إعطاء المكافآت على أساس المساهمة  وتقوم :قاعدة المساواة  -

على يعمل بدوام كامل يستحق تعويض أكبر من الشخص الذي يعمل بدوام جزئي 

  وٕاذا حصل العكس فهذا يعني تجاوز قاعدة المساواة , افتراض ثبات العوامل األخرى لديهم 

بغض النظر عن خصائصهم وتعني هذه القاعدة بأن كل الناس و :قاعدة النوعية  -

 يتساو بفرص الحصول على المكافآت يجب أن) الخ....الدين,العرق , الجنس ( الفردية 

على تقديم الخدمات الصحية لموظفيها يجب أن تشمل هذه فمثال عندما تعمل منظمة 

وٕاذا حصل , وليس فقط الذين يعملون بجد , الخدمات كل الموظفين داخل المؤسسة 

  .العكس فإن باقي الموظفين سيشعرون بأن هناك تجاوز على قاعدة النوعية 

وتقوم هذه القاعدة على فكرة تقييم األفراد ذوي الحاجة الملحة على  :قاعدة الحاجة  -

وكانت فتراض تساوي األشياء األخرى ، فمثال إذا أرادت المنظمة زيادة األجور بااآلخرين 

هناك امرأة متزوجة ولديها أطفال وامرأة غير متزوجة على افتراض تساوي األشياء األخرى 

دم على الثانية ،و إذا حصل العكس فإن المرأة المتزوجة فإن المرأة المتزوجة يجب أن تق

   ) 2007:العطوي (.تشعر بتجاوز قاعدة الحاجة 

الفرد من وظيفته وبما أن عدالة التوزيع تتعلق بالنتائج أو المخرجات التي يحصل عليها 

  :فإن عدالة التوزيع تتضمن ما يلي 

  .ما يحصل علية من مكافآت مضمون ويعبر عن ) : هيكل التوزيعات (جانب مادي  -

كافآت ويعبر عن المعاملة الشخصية للفرد الذي يحصل على الم:جانب اجتماعي  -

  )81،ص2012: لعبيديجواد (.وذلك من قبل متخذي القرارات 
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أن هناك اختالف بين األفراد في مدى حساسيتهم للعدالة أو  "huseman"كما يرى 

أنه يمكن تقسيم األفراد إلى ثالث  حيث يرى, المساهماتوازن معادلة العوائد و لمدى ت

  :مجموعات طبقا لحساسيتهم للعدالة 

وهم مجموعة من األفراد الذين يستمدون رضاهم من تغليب :أو المعطاءون المؤثرون  -

أي أنهم يفضلون , مساهماتهم على ما يستحقون من عوائد وذلك مقارنة باآلخرين 

  .ستحقون الحصول على دخل أقل مما ي

عة من األفراد تتحقق لديهم أقصى حاالت الرضا وهم مجمو :سيطون أو المساوون االو  -

أي أن هذه , فقط عندما تتساوى معادلة العدالة عندهم معدالت العدالة عند اآلخرين 

زيادة عوائد مقابل ما (المجموعة تبدل إحساسهم بين حالة الرضا وحالة الشعور بالذنب 

 حالة نقص عوائده مقابل ما(وحالة عدم التوازن والقلق  )ومساهمات يقدمه من جهود 

  .) يقدمه من جهود ومساهمات

من األفراد يحبون األخذ بطبيعتهم ال يرضون إال وهم مجموعة :الذاتيون أو األنانيون -

وهم يشعرون باالضطراب و القلق وعدم ,في حالة كون معادلة العدالة تكون في صالحهم 

  ) 14، ص 2006:زايد (.حالة تساوي هذه المعادلة أو كونها في غير صالحهم التوازن في 

  :عدالة اإلجراءات  .ب

اإلنصاف المدرك للعملية التي تستخدم لتقرير توزيع المخرجات،وهي عبارة وتعرف  بأنها 

.            عن مدى إدراك الموظف بعدالة اإلجراءات المستخدمة في تحديد المخرجات

  )14، ص2011:ورجب الشاوي  الطعامنه( 

درجة الشعور المتولدة لدى العاملين إزاء عدالة اإلجراءات التنظيمية التي تستخدم في  

  .تحديد المخرجات التنظيمية 
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وتتعلق العدالة اإلجرائية بعدالة اإلجراءات المستخدمة في تحويل المدخالت إلى مخرجات 

على القواعد و العاملون،مما يمكننا من الحكم و محصالت نهائية يحصل عليها 

  ،2010:أحمد جودة (اإلجراءات المطبقة في المنظمة من حيث مدى نزاهتها  وعدم تحيزها

تخاذ بعدالة اإلجراءات التي تتبع في ا خرون بأنها تعكس إحساس العاملينوعرفها آ

  .القرارات المتصلة بتوزيع النواتج 

عن اإلجراءات والسياسات المستخدمة في اتخاذ القرارات في  وتعني أيضا العدالة المدركة

  )15،ص  2010:أبو جاسر (.مكان العمل 

المكونات الهيكلية التي يعتقد أنها تشكل القالب الذهني  )leventhal 1980 ( وقد حدد

جراءات يرتبط إلدراك اإلفراد لمعنى العدالة ، حيث أـن مدى االعتقاد بوجود عدالة اإل

  :بمجموعة القواعد اإلجرائية التالية خالل  وفاء أو اإلبمدى ال

ت إذا ما ظهر ما يبرر ذلك بمعنى وجود فرص لتبديل وتعديل القرارا: قاعدة االستئناف -

  .ويدعمه

  .فقا للمعايير األخالقية السائدةأي أن توزيع المصادر يجب أن يتم و :القاعدة األخالقية -

    .يجب أن تستوعب عملية اتخاذ القرار وجهات نظر أصحاب العالقة  :قاعدة التمثيل -

يجب عدم تمكين المصلحة الشخصية من التأثير على مجريات :عدم االنحياز قاعدة -

  .عملية اتخاذ القرار

. يجب أن تتخذ القرارات بناء على معلومات صحيحة وسليمة ودقيقة:قاعدة الدقة  -

  )24،ص2006عادل محمد زايد،(

يجب أن تنسجم وتتناغم إجراءات توزيع الجزاءات و المكافآت على  :قاعدة االنسجام  -

  .جميع األفراد
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و أوزان متساوية ال تتمتع بأثقال لهذه القواعد أنها  " "leventhalيالحظ من طرح  و 

دون بل أن األفراد ينزعون بصورة انتقائية إلى تفضيل قواعد معينة , في أغلب األحوال

  . وفقا لمقتضيات الموقفاألخرى 

مجموعة إضافية من المكونات   )  Niehoff & Moorman .1993(قد حدد كل من  و

   :المؤثرة على عدالة ا�جراءات تضمنت

  .ثبات اإلجراءات  -

  .دقة اإلجراءات  -

  .صحة اإلجراءات  -

  ) 25،ص ، 2006:عادل محمد زايد (.وأخالقيتها واقعية اإلجراءات  -

  :التعامالت  عدالة .ج

تعتبر عدالة التعاملية امتداد لمفهوم العدالة اإلجرائية ،والتي تشير إلى طريقة تصرف 

  .اإلداري اتجاه األفراد والتي ترتبط بشكل أساسي بطريقة تعامل المدراء مع المرؤوسين

العدالة هي عدالة  منّتضم نوعين  الباحثين إلى عدالة التعامالتوقد أشار العديد من 

قات الشخصية وعدالة المعلومات ،إذ تشير عدالة العالقات الشخصية إلى مدى العال

أما العدالة المعلومات فتركز . مع المرؤوسيناالحترام والتقدير الذي يتعامل فيه المدير 

على التوضيحات المقدمة للموظفين من خالل توصيل المعلومات الضرورية حول أسباب 

ة تخصيص مخرجات معينة وبأسلوب موثوق استخدام إجراءات معينة أو طريق

    )17،ص2007: الطعامنة ورجب الشاوي(.وأكيد

هي مدى إحساس العاملين بعدالة المعاملة التي يحصل عليها العامل عندما تطبق عليه 

وتتمثل في المعاملة , أو مدى معرفته بأسباب تطبيق تلك اإلجراءات , اإلجراءات الرسمية 
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رحة بين الرئيس و الرئيس للمرؤوسين و الثقة و المصابأدب واحترام من جانب 

  )15، ،ص2010: أبو جاسر(.هتمام الرئيس بمصالح الموظف ا المرؤوسين و

  :وٕان عدالة المعاملة تحتوي على مكونين أساسين هما 

وأدب من جانب الرؤساء حترام وتشير إلى المعاملة العادلة با: الحساسية الشخصية 

مراعاة الرؤساء في تعاملهم مع العاملين لمشاعرهم وحفاظهم على للمرؤوسين ومدى 

  .كرامة العاملين 

ونعني قيام المنظمة بتزويد العاملين بالمعلومات الكافية و :التفسيرات االجتماعية -

بشأن أي مكافآت أو , اإلدارية رساتاالدقيقة والهمة التي تساعد في تفسير وتبرير المم

  .توزع عليهم مناسبةمخرجات أو موارد غير 

  :ولعدالة التعامالت أهمية كبيرة وتتمثل 

ناخ التنظيمي السائد في تسلط الكشف عن األجواء التنظيمية و الم إن عدالة التعامالت -

حول السياقات ومن ثم بناء تصورات خاصة ضمن بعد العدالة في التعامالت المنظمة 

  .اإلنسانية و االجتماعيةتنظيمية و و المعامالت و العالقات ال

إن انخفاض مدركات العاملين لبعد عدالة التعامالت يمكن أن يسبب العديد من النتائج  -

نظيمية وضعف ممارسة سلوكيات المواطنة الت, انخفاض الرضا الوظيفيالسلبية مثل 

محمد (.وزيادة الضغوط الوظيفية, وضعف األداء الوظيفي, وزيادة النزوع لترك العمل

  )312ص,2010:فى الخشروم مصط
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  -1-الشكل

إدارة : إسماعيل علي  بسيوني ,ت رفاعي محمد رفاعي, روبرت بارون, جيرالد جرينبرج :المصدر 

  . 216ص, 2004,المملكة العربية السعودية ,الرياض ,دار المريخ ,السلوك التنظيمي

  

  

  :أهمية العدالة التنظيمية  .3

  :للعدالة التنظيمية أهمية كبيرة بالنسبة ألي منظمة وتكمن أهميتها في ما يلي 

إن العدالة التنظيمية توضح حقيقة النظام التوزيعي للرواتب و األجور وذلك من خالل  -

  .العدالة التنظيمية 

التنظيمية تؤدي إلى تحقيق السيطرة الفعلية و التمكن في عملية اتخاذ القرار إن العدالة  -

  .وتعتبر العدالة اإلجرائية بعدا هاما في هذا الجانب 

وعلى , تنعكس العدالة التنظيمية سلوكيا على حاالت الرضا عن الرؤساء ونظم القرار -

  .سلوكيات المواطنة التنظيمية و االلتزام التنظيمي 

لعدالة التنظيمية تسلط الضوء للكشف عن األجواء التنظيمية و المناخ التنظيمي إن ا -

  (.رز دور بعد العدالة في التعامالتالسائد في المنظمة وهنا يب

  

  أبعاد العدالة التنظيمية    

  

  عدالة المعامالت    عدالة اإلجراءات    عدالة التوزيع  
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  :الحساسية للعدالة التنظيمية  .4

بتطوير الهيكل الخاص بالحساسية للعدالة  1987في عام " Huseman & al"قام 

وذلك لكي تأخذ في , نتاج أحدث الجهود لتطوير العدالة التنظيمية ويعتبر هذا المفهوم ,

ويفترض , حيث يرتبط هذا المفهوم بنظرية العدالة , الحسبان الفروق الفردية و النفسية 

متناسقة و لكنها مختلفة فيما بينهم في ردود أفعالهم  هذا المفهوم أن األفراد يسلكون طرق

أي أن األفراد يختلفون  تفضيالتهموذلك نظرا الختالف , بشأن إدراكهم للعدالة أو عدمها 

حيث قام عدد من الباحثين بتصنيف , فيما بينهم في مدى حساسيتهم للدالة التنظيمية 

  :هؤالء األفراد إلى ثالث فئات وهم 

ضات وهو الشخص الذي يخضع في تقييمه لعدالة افترا :الشخص الحساس للعدالة .أ

جتماعي حيث يسعى هذا الفرد باستمرار لتحقيق العدالة التبادل االنظريتي العدالة و 

ة فإنه يتحرك لذا فإن إدراك هذا الشخص ظروف عدم العدال ,التبادل االجتماعيفي 

  :تجاهين في أحد اال

  .زيادة مخرجاته أو تخفيض مدخالته في حالة الشعور بالغضب 

  .الذنب تخفيض مخرجاته أو زيادة مدخالته في حالة الشعور ب

هو الشخص الذي يشعر بالعدالة فقط عندما تزيد مدخالته عن :الشخص الخيري . ب

لذا فهو يقبل بنصيبه من الحياة ,مخرجاته عند المقارنة االجتماعية بالجماعة المرجعية 

تفوق ما يحصل عليه من فوائد ويسعى دائما لتقديم المزيد من االلتزامات للغير بحيث 

  .االجتماعيتبادل عالقات الفي 

هو الشخص الذي يشعر بالعدالة فقط عندما تزيد مخرجاته : الشخص الغير خيري .ج

ويسعى , عند المقارنة االجتماعية بالجماعة المرجعية لذا فإنه ال يقبل نصيبه من الحياة 
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دائما للحصول على المزيد من الفوائد من الغير تفوق ما يقدمه من التزامات في عالقات 

  )16،ص2010:جاسر أبو(.جتماعي التبادل اال

   :ثار المترتبة على غياب العدالة التنظيمية اآل. 5

قد أكدت معظم الدراسات أن غياب العدالة التنظيمية أو عدم توفر أي بعد من أبعاد 

  :العدالة التنظيمية يمكن أن يؤثر سلبا على أداء المنظمات وذلك على النحو التالي 

نخفاض مدركات العاملين ابالنسبة لبعد العدالة التوزيعية فقد توصلت الدراسات إلى أن  -

نخفاض كمية األداء الوظيفي العديد من النتائج السلبية مثل ا لهذا البعد قد يسبب

وضعف ممارية سلوكيات ,وانخفاض جودة األداء ونقص التعاون مع الزمالء العمل 

  .المواطنة التنظيمية

فقد توصلت الدراسات إلى أن عمليات صناعة , بالنسبة لبعد عدالة اإلجراءات أما 

انخفاض التقييم الكلي : عات السلبية مثلغير عادلة ترتبط بالعديد من التبالقرارات ال

  )17ص ,  2010: صابرين مراد(.للمنظمة ونقص الرضا الوظيفي و االلتزام التنظيمي 

د عدالة التعامالت يمكن أن يسبب العديد من النتائج إن انخفاض مدركات العاملين لبع -

و الصراع التنظيمي بين , وزيادة الضغوط الوظيفية ,زيادة النزوع لترك العمل: ثلالسلبية م

  )312ص , 2010:محمد مصطفى الخشروم (.األفراد
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  :خالصة الفصل 

من خالل العرض السابق نستطيع القول أن العدالة التنظيمية تعتبر من المبادئ األساسية 

في إدارة لما لها من تأثير إيجابي على معنويات العاملين ،وٕان غيابها له الكثير من 

  اآلثار السلبية على المنظمات بصفة عامة 

  

  

 



  :الثالثالفصـــــــل 

  :تمـــهيــــــــــد

  .االلتزام التنظيمي 

  .االلتزام التنظيمي تعريف -1

  .مداخل دراسة االلتزام التنظيمي -2

  .أهمية االلتزام التنظيمي -3

 .أبعاد االلتزام التنظيمي -4

 .مراحل تطور االلتزام التنظيمي -5

  .يميلتزام التنظالعوامل المساعدة على  اال)6
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  االلتزام التنظيمي 

  :مفهوم االلتزام التنظيمي.1

يرتبط نجاح أي منظمة و وصولها إلى أهدافها بشكل مباشر بمدى إيمان األفراد    

العاملين بتلك األهداف وقناعاتهم بها وسعيهم للوصول لها وشعورهم بتطابقها أو على  

  .األقل قربها من أهدافهم الشخصية 

وقد حث ,عامة من الظواهر المهمة في حياة البشرية بشكل عام ويعد االلتزام        

فقال سبحانه , اهللا سبحانه وتعالى على أهمية االلتزام وأهميته في األديان السماوية 

سورة  238اآلية وتعالى   ﴿حافظو على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتين ﴾

مي كظاهرة إدارية إلى العناية بدور الفرد في ويرجع سر االهتمام بااللتزام التنظي. البقرة 

المنظمة فبديهيا أن أهمية الفرد ال يمكن أن تساوي أو توازي أهمية أي عنصر من 

في نفس الوقت الفرد له اتجاهاته وتفكيره وعواطفه ,عناصر أو وسائل اإلنتاج األخرى 

مستمرة على أي من وبالتالي صعوبة كبيرة في السيطرة ال, و دوافعه التي توجه سلوكه 

كما ال يمكن استخدام معايير ثابتة للتحكم في التصرفات ,مكونات البيئة النفسية للفرد 

إذ لكل فرد هامش من االختالف يميزه ,العاملين بالمنظمة  ا�فراداإلدارية تجاه جميع 

 .عن اآلخرين 

اف اإلستراتجية  ويقصد بااللتزام التنظيمي هو االلتزام بالتعليمات والسياسات و األهد

وعدم استغالل المعلومات لتحقيق منافع , بعمله والحفاظ على سرية المعلومات 

شخصية أو إيقاع الضرر باآلخرين باإلضافة إلى تقدير خبرات وخلفيات زمالئه 

,  2008, نداء محمد الصوص .(بالمهنة و التشاور المتبادل فيما يحقق االرتقاء بالعمل 

  ) . 54ص
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زام التنظيمي بأنه اإليمان بالقضية  وفكر التنظيم وأهدافه وتحمل تبعات ويعرف االلت

ذلك ولتحقيق االلتزام الكامل يتوجب تحقيق االلتزام الواعي ال الظاهري من خالل 

  االلتزام الفكري 

                                                  ).155ص,2008,عامر عوض .(السلوكي و الهيكلي 

وأن االلتزام , ويعرف أيضا بأنه درجة التطابق الفرد مع منظمته و ارتباطه بها-

ورغبته في ,التنظيمي يمثل اعتقادا قويا وقبوال من جانب الفرد ألهداف المنظمة وقيمها 

  بذل أكبر                   

                            ).315ص,2005,صالح الدين عبد الباقي (عطاء أو جهد ممكن لصالح المنظمة 

وفضال عن , ونظرا لتعدد األدبيات في النظر إلى االلتزام التنظيمي من زوايا مختلفة

فقد برزت تعريفات عديدة ,كون االلتزام التنظيمي من األوجه المختلفة للسلوك التنظيمي 

  لاللتزام التنظيمي منها 

حو المنظمة أكثر من ارتباطه يعرف االلتزام التنظيمي بأنه عاطفة وجدانية للفرد ن -

 .بها ألسباب نفعية مادية

, يعبر االلتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة -

 .ومن ثم قبوله وٕايمانه بأهدافها وقيمها ,ورغبته الشديدة في البقاء بها 

ل االجتماعي من أجل يشير االلتزام التنظيمي إلى الرغبة التي يبديها الفرد للتفاع -

 .تزويد المنظمة بالحيوية و النشاط ومنحها الوالء

   .يمثل االلتزام التنظيمي التطابق مع المنظمة و االرتباط بها من جانب الفرد -

يعرف االلتزام التنظيمي الذي يضغط على الفرد للعمل بالطريقة التي يمكن من  - 

 . خاللها تحقيق مصالح المنظمة
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تزام التنظيمي في االعتقاد القوي بأهداف المنظمة وقيمها و االستعداد لبذل يتمثل االل -

فاروق (و الرغبة القوية في االستمرار بها وعدم تركها ,أقصى جهد ممكن لصالحها 

  ).225ص,2005,عبده فليه السيد عبد المجيد 

لشعور ويرسخ ا,بين الفرد والمنظمة  يشير االلتزام التنظيمي إلى نوعية العالقة  -

ويعكس مدى ارتباطه بها ورغبته في أن , االيجابي لدى الموظف تجاه منظمته 

 :وأنه يتصف بالخصائص التالية, يبقى عضوا فاعال فيها 

أن االلتزام التنظيمي حالة غير ملموسة يستدل بها من ظواهر تنظيمية تتابع من  -أ

 .تجسد مدى والئهمخالل سلوك األفراد العاملين في التنظيم وتصرفاتهم والتي 

أن االلتزام التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية و التنظيمية و  -ب

  .ظواهر إدارية أخرى داخل التنظيم

يستغرق االلتزام التنظيمي في تحقيقه وقتا طويال ألنه يجسد حالة قناعة تامة للفرد، -ج

  كما

بل قد يكون نتيجة , أن التخلي  عنه ال يكون نتيجة لتأثيرات عوامل سطحية طارئة 

  لتأثيرات 

  ). 174, 173ص ,  2011,محمد مصطفى الخشروم (إستراتجية 

ومما سبق نستخلص أن االلتزام التنظيمي يمثل رابطة قوية بين الفرد ومنظمته مما 

بة الفرد الجامحة في البقاء عضوا ورغ, يعكس تطابق أهداف الفرد مع أهداف المنظمة

  .واعتزازه وافتخاره كونه جزء في هذه المنظمة, في هذه المنظمة

    :مداخل دراسة االلتزام التنظيمي.2
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اتفق الكثير من الكتاب و الباحثين على إدراج مفاهيم االلتزام التنظيمي المختلفة تحت 

 :تقسيمين أساسيين هما

وهو المدخل الذي كان نتيجة جهود , ائم على التبادل لمدخل القا:االلتزام السلوكي-1

وينظر هذا المدخل إلى االلتزام ,النفس االجتماعي  متنوعة بذاتها للعديد من علماء

فيما يتعلق بمساهمات ,التنظيمي على أنه نتيجة لعملية التبادل بين الفرد و المنظمة 

زداد التزام الفرد نحو التنظيم وفي ظل هذا المدخل ي,الفرد والحوافز التي يحصل عليها 

.                                                                                                        كلما زاد تفضيله لعمليةالتبادل

إن التزام الفرد تجاه المنظمة يمثل حصيلة لعملية التبادل التي يقوم الفرد يقوم بها الفرد 

مقابل الحصول على إشباع حاجات ,إلخ ....فالفرد يقدم الجهد والوقت , نظمة مع الم

فسوف يترك المنظمة التي ,معينة  بالتالي إذا وجد الفرد المنظمة التي تعطيه اإلشباع 

أي أن ارتباط الفرد بالمنظمة ,يعمل بها لينظم إلى المنظمة التي تعطيه إشباع أكثر 

ويتوقف على مدى ما ,فعي تحكمه أهداف الفرد ورغباته وفق هذه المفاهيم هو ارتباط ن

 .يقدمه الفرد مقابل ما يحصل عليه

في نظرته لاللتزام عن ) لوجي السيكو (يختلف المدخل االتجاه  :االلتزام االتجاهي-2

فإذا كان المدخل السلوكي ينظر إلى , المدخل السلوكي أو  المدخل القائم على التبادل 

االلتزام  التنظيمي على أنه مصلحة لعملية التبادل بين الفرد والمنظمة و التي تحكمها 

نظر إلى رغبات الفرد المادية وحاجاته إلى األمن واألمان فإن المدخل االتجاهي ي

وهذا .االلتزام التنظيمي على أنه اتجاه عادة ما يكون أكثر نشاط وٕايجابية نحو المنظمة 

االلتزام التنظيمي يشتمل على االرتباط  بأهداف التنظيم وقيمه والرغبة في بذل أكبر 

جهد ممكن لمساعدة المنظمة في تحقيق أهدافها و الرغبة  القوية للبقاء في 

  ).320ص,2005,عبد الباقي  صالح الدين(المنظمة
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 :أهمية االلتزام التنظيمي.3 

  :هناك أسباب أدت إلى االهتمام المتزايد بهذا المفهوم وهي 

أن االلتزام التنظيمي يمثل أحد مؤشرات األساسية للتنبؤ بالعديد من النواحي السلوكية -

أطول بقاء  فمن المفترض أن األفراد الملتزمين سيكونون,وخاصة معدل دوران العمل 

 .وأكثر عمال نحو تحقيق أهداف المنظمة,في المنظمة  

أن مجال االلتزام التنظيمي قد جذب كال  من المديرين وعلماء السلوك اإلنساني  -

 .نظرا لما يمثله من كونه سلوكا مرغوبا فيه

أن االلتزام التنظيمي يمكن أن يساعدنا إلى  حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد  -

 ).312ص,2005,صالح الدين عبد الباقي(.دف لهم  في الحياةه

في بداية األمر على أهمية االلتزام  )روبرت والتون (وقد أكد الكاتب األمريكي

التنظيمي حيث يرى أنه يمكن تحقيق التطوير في األداء إذا تخلت المؤسسة عن 

وأشار إلى أنه يجب استبدال , األسلوب التقليدي في توجيه األفراد و السيطرة عليهم 

 .األسلوب التقليدي بإستراتجية االلتزام

ن الفاعلية وبقدر أكبر على الخلق واإلبداع إذا تم وقد أكد أن األفراد يتفاعلون بمزيد م

 .تشجيعهم على المشاركة ومساعدتهم على االقتناع بالعمل  الذي يقومون به

ومن المحتمل إال يحدث التفاعل الحقيقي على المدى الطويل إذا سيطرت اإلدارة بشدة 

تهم على أنهم وٕاذا وضعتهم في أعمال محددة  تحديدا دقيقا وٕاذا عامل,على األفراد 

  ).320ص,2005,صالح الدين عبد الباقي ( .ضرورة غير مفيدة
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 :أبعاد االلتزام التنظيمي.4

  وعلى العموم ,تختلف صور التزام األفراد للمنظمات باختالف القوة الباعثة والمحركة له 

على و ,وتشير الدراسات إلى أن هناك أبعاد مختلفة لاللتزام التنظيمي وليس بعدا واحدا 

إال أنهم ,الرغم اتفاق غالبية الباحثين في هذا المجال على تعدد أبعاد الوالء التنظيمي 

  :يختلفون في تحديد هذه األبعاد و التي تتلخص فيما يلي 

ويتأثر هذا البعد بدرجة إدراك العامل للخصائص المميزة ):المؤثر(االلتزام العاطفي  -

وكيان والمهارات المطلوبة وقرب ,العمللعمله من درجة استقاللية وأهمية مكان 

كما يتأثر هذا الجانب من االلتزام بدرجة إحساس العامل بان ,المشرفين وتوجيههم له

بيئة العمل التي يعمل بها تسمح له بالمشاركة الفعالة في مجريات اتخاذ القرارات سواء 

الفتاح وهب سوسن عبد ,محمد أحمد سليمان . (ما يتعلق منها بالعمل أو بما يخصه

 ).156ص,2011,

, وااللتزام العاطفي يعبر عن قوة و رغبة الفرد في االستمرار بالعمل في منظمة معينة

  .ألنه موافق على أهدافها وقيمها ويريد المشاركة في تحقيق تلك األهداف

يشير إلى شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاء في المنظمة :)األخالقي(االلتزام المعياري-

وط اآلخرين ، فاألشخاص الذين يقوي لديهم االلتزام المعياري يأخذون بسبب ضغ

فهو ال يريد أن يسبب , بعين االعتبار  ماذا يقول عنهم لو تركوا العمل بالمنظمة 

إذن فهو التزام . قلقا للمنظمة أو يترك  انطباعا سيئا لدى زمالئه بسبب تركه العمل 

 .أدبي حتى لو كان على حساب نفسه

ويشير االلتزام االستمراري إلى قوة رغبة الفرد ليبقى في العمل :زام االستمراريااللت-

فكلما طالت مدة خدمة . بمنظمة معينة العتقاده بأن ترك العمل فيها يكلفه الكثير

الفرد في المنظمة فإن تركه لها سيفقده الكثير مما استثمره فيها على مدار الوقت 
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وكثير من األفراد ال ) الحميمة لبعض األفراد  و الصداقة,خطط المعاشات :( مثل 

إن درجة والئهم :يرغب في التضحية بتلك األمور مثل هؤالء األفراد يقال عليهم 

 ).217, 216ص, 1997,جيرالد جرينبرج روبرت بارون.(االستمراري عالية 

  -2-الشكل

 

  

 االلتزام المعياري
 

 االلتزام االستمراري

 
 

 
 

  

االلتزام أبعاد  

 التنظيمي
 

   

 االلتزام التنظيمي

 

: إسماعيل علي  بسيوني ,ت رفاعي محمد رفاعي, روبرت بارون, جيرالد جرينبرج :المصدر 

  . 216ص, 2004,المملكة العربية السعودية ,الرياض ,دار المريخ ,إدارة السلوك التنظيمي

  مراحل االلتزام التنظيم.5

  :أن االلتزام التنظيمي للفرد يمر بثالث مراحل متتابعة وهي إلى"  bochanan"توصل 

يكون خاللها ,وهي التي تمتد من التاريخ بدء العمل حتى عام واحد : مرحلة التجربة 

ويكون اهتمام الفرد في هذه المرحلة , الفرد خاضعا للتدريب و اإلعداد و التجربة 
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و البيئة التي  ,الوضع الجديد  معومحاولة التأقلم , منصبا على قبوله في المنظمة 

 .يعمل فيها

هذه المرحلة بين عامين إلى أربعة أعوام و يحاول  وتتراوح :مرحلة العمل و اإلنجاز

وأهم ما يميز هذه الفترة األهمية الشخصية , الفرد في هذه المرحلة تأكيد مفهوم اإلنجاز

 .للعمل و للمنظمةويتبلور وضوح االلتزام التنظيمي , للفرد وتخوفه من العجز

وتبدأ تقريبا من السنة الخامسة من التحاق الفرد بالمنظمة :مرحلة الثقة بالتنظيم

حيث يزداد والؤه وتتقوى عالقته بالتنظيم و االنتقال إلى , وتستمر إلى ما ال نهاية 

  .مرحلة النضج 

  :وآخرون ذكروا أن االلتزام التنظيمي يمر بمرحلتين هما 

و في أغلب األحيان يقع اختياره ,رد للمؤسسة التي يريد العمل بهامرحلة انضمام الف-

  .على المؤسسة التي يتوقع أن تحقق رغباته وتطلعاته 

حيث أن الفرد يحرص على بذل جهدا كبيرا من أجل تحقيق :مرحلة االلتزام التنظيمي-

  .أهداف المنظمة التي يعمل بها 

  يمر بثالث مراحل إلى أن االلتزام التنظيمي Riel'Oوقد أشار  

حيث يكون التزام الفرد في البداية مبنيا على الفوائد التي  :اإلذعان أو االلتزام  -

  .وبالتالي فهو يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم بما يطلبونه, يحصل عليها من المنظمة

حيث يتقبل سلطة اآلخرين رغبة منه :مرحلة التطابق والتماثل بين الفرد والمنظمة  -

ألنها تشبع حاجاته لالنتماء و بالتالي فهو يفخر , مرار بالعمل في المنظمة في االست

  .بها 
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وهنا يكون االلتزام , اعتبار أهداف وقيم المنظمة أهدافا وقيما له  :مرحلة التبني - 

  ). 33, 32ص , 2005,محمد بن غالب العوفي .(نتيجة لتطابق األهداف والقيم 

:                                                      العوامل المساعدة على االلتزام التنظيمي . 7

تشير معظم الدراسات التي أجريت في مجال االلتزام التنظيمي أن من أهم       

      :العوامل التي تساهم في تنمية االلتزام العاملين وكسب والئهم لمنظماتهم هي 

ويقصد بها المرتبة االجتماعية للشخص : المكانة االجتماعية. أ                

فاألفراد يرتبطون في التنظيم بعضهم ببعض حسب مراتبهم , مقارنة باآلخرين 

  . بترتيب هرمي معين يحدد فيه مرتبة كل فرد في التنظيم 

للعاملين مجموعة من الحاجات يسعون  :إشباع حاجات العاملين اإلنسانية .ب

وحاجاتهم لألمن و , إلشباعها فهم يرغبون في إشباع الحاجات الفسيولوجية األساسية 

الشعور بالطمأنينة في التنظيم ، والتنظيم الذي ال يساعدهم في تحقيق و إشباع هذه 

الحاجات ال يمكن أن يكون مكانا الستقرارهم ، فااللتزام التنظيمي يزيد إذا سعت 

 .الحاجات اإلنسانية للعاملين لديها  المنظمة إلى العمل على إشباع

لقد أظهرت الدراسات أن االلتزام التنظيمي يزداد : وضوح األهداف و تحديد األدوار. ت

 .كلما كانت أهدافه واضحة يستطيع الفرد فهمها وتمثيلها و السعي لتحقيقها 

عمله نقصد بالرضا الوظيفي المشاعر  التي  يبديها الفرد نحو : الرضا الوظيفي . ث

وينشأ الرضا الوظيفي من إدراك الفرد للفرق بين ما تقدمه له الوظيفة وما , في التنظيم 

فكلما قل الفرق بينهما ازدادت درجة الرضا الوظيفي لديه , يجب عليها أن تقدمه له 

كذلك االهتمام بتحسين المناخ التنظيمي والتي تميز البيئة في  التنظيم وحاجات 

تصاالت التنظيمية و أساليب اإلشراف السائدة وسلوك الجماعات العاملين وطبيعة اال

 ) 216ص, 2006,زيد منير عبوي ( .وغيرها 
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إن إتاحة الفرصة للعاملين للسهام بأفكارهم : زيادة مشاركة العاملين في التنظيم . ج

وتشجيعهم لتحمل المسؤولية من شأنها تقوية الروابط و إيجاد الجو النفسي و 

 .لبناء في بيئة العمل االجتماعي ا

إن توفر أنظمة مناسبة من الحوافز المادية و : إيجاد نظام مناسب للحوافز. ح

و , المعنوية يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي عن المناخ التنظيمي وعن المنظمة ككل 

بالتالي زيادة االلتزام التنظيمي الذي يتحقق من خالل معاملة العاملين على أنهم شركاء 

و مجرد أفراد ومنح المزايا المادية و المعنوية وٕاتاحة فرص التطوير المهني وليس

 ) 130، 129،ص1999: موسى اللوزي .(والوظيفي لهؤالء العاملين

                                                                                                              :أسباب ضعف االلتزام التنظيمي 

  :يعود ا�لتزام التنظيمي لجملة من ا�سباب نذكر منھا 

تقصير اإلدارة في فهم مدى إقناع بأهمية أعمالهم وكونهم أعضاء نافعون في هذا .1

  . المجتمع 

وضوح مبدأ الرجال المناسب في المكان المناسب حيث أن عدم وضع الفرد في عدم .2

  .العمل المناسب الذي يتناسب وقدراته وميوله واتجاهاته ينعكس سلبا على درجة والئه 

حيث أن شعور الفرد بأن منظمته ال توليه اهتماما ,الشعور بالقلق وعدم االستقرار .3

  نده شعور بعدم االطمئنان كبيرا وال تعمل على رعايته تخلق ع

وقوف إدارة المنظمة أمام فرص الترقية و التقدم ،وعدم إتاحتها :فرص الترقي والتقدم .4

بصورة عادلة أمام اآلخرين من شأنه إحداث حالة إحباط وتحطم الروح المعنوية لديهم 

  ) 282،ص  2012:جواد (.

  



 الفصل الثالث                                                                     ا�لتزام التنظيمي

 

36 

 

  :خالصة الفصل 

ني للمنظمة الكثير،وذلك لما له من أثر إيجابي نستطيع القول أن االلتزام التنظيمي يع

  . على المنظمة وعلى أدائها الكلي وجودة مخرجاتها

 



  

  : رابعالالفصـــــــل 

  :تمـــهيــــــــــد

 منهج الدراسة .1

  مجتمع الدراسة .2

  عينة الدراسة . 3

  أداة الدراسة .4

  األساليب اإلحصائية .5

  مناقشة تساؤالت الدراسة.6

  نتائج الدراسة.7
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 :تمهيد 

يتناول هذا الفصل وصفا مفصال لإلجراءات التي أتبعت في تنفيذ الدراسة ، والتي تتمثل في 

لى أدوات الدراسة المتمثلة في منهج الدراسة و وصف مجتمع الدراسة ، باإلضافة إ

ستبيان و التأكد من صدقه وثباته ، وبيان إجراءات الدراسة و األساليب اإلحصائية في اال

 .البياناتمعالجة 

 :منهج الدراسة.

تم استخدام المنهج الوصفي  التحليلي والذي يعبر عن الظاهرة المراد دراستها وذلك للتعرف 

على العالقة بين العدالة التنظيمية  و االلتزام التنظيمي لدى األستاذ الجامعي وقد أجريت 

تجارية  بجامعة محمد هذه الدراسة بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التسيير والعلوم ال

طريقة منتظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة " و األسلوب الوصفي -بسكرة -خيضر

جديدة أو التحقق  أو موقف أو أفراد ، أو أحداث أو أوضاع معينة ، بهدف اكتشاف حقائق

وتغييرها وكشف الجوانب  من صحة حقائق قديمة ،وآثارها ، و العالقات التي تتصل بها

وهو يعبر عن الطريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا ،عن طريق .تحكمها التي 

بلقاسم سالطنية (.جمع معلومات، مقننة عن المشكلة وتصنيفها ، وٕاخضاعها للدراسة الدقيقة 

  )النييحسان الج ،

  :مجتمع وعينة الدراسة.2

  :مجتمع الدراسة

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية  شمل مجتمع الدراسة جميع أساتذة 

  :كمايلي ثالث أقسام  موزعين على) 166(و البالغ عددهم 

  .أستاذ ) 71(قسم علوم التسيير
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  ) . 70(قسم العلوم االقتصادية

  أستاذ)25(قسم العلوم التجارية 

ختيارهم و أستاذة تم ا أستاذ %)30(بنسبة  ) 50(الدراسة شملت عينة :عينة الدراسة 

سترجاع تم ا أثناء توسيع االستبيان  و,تمثيل مجتمع الدراسة ل الطبقية  بطريقة العشوائية

) 37(ليصل عدد العينة ستبعاد استبيانين لعدم التعبئة الكاملة لالستبيان وتم ااستبيا  39

  .أستاذ

  :أداة الدراسة

اإلستبيان وقد قسم  لجمع البيانات والمتمثلة في أداةسة على عتماد في هذه الدراتم اال لقد 

إلى ثالث أجزاء ،جزء خاص بالبيانات الشخصية  وجزء خاص بالعدالة التنظيمية ويشمل 

  :عبارة موزعة على ثالث أبعاد كالتالي )28(

  .عبارات )7(عدالة التوزيع تشمل -

  .عبارة )11(عدالة اإلجراءات -

  .عبارات ) 10(ملة دالة المعاع-

   :موزعة على ثالث أبعاد كاألتي )26(ويشمل خاص بااللتزام التنظيمي  جزء

  .عبارات ) 9(االلتزام العاطفي -

  .عبارات ) 10(االلتزام االستمراري _

  .عبارات )7(االلتزام المعياري -

  :صدق وثبات االستبيان

  :الصدق الظاهري لألداة.1
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 خمسة  المتمثلة فيستبيان تم عرضها هيئة علمية متخصصة بعد تصميم أداة اال

وعلى أساس أراء المحكمين تم حذف  األداة ي ـم فـلتحکيمها والذين أبدوا رأيهأساتذة 

  .،و إعادة صياغة البعض منها بعض العبارات 

ومعامل  ومعامل االرتباط بيرسون  طريقة التجزئة النصفيةتم استخدام  :ثبات أداة الدراسة.

  لحساب الثبات الداخلي لالستبيان و الجدول التالي يوضح ذلك  التصحيح سبيرمان براون 

   )1(جدول رقم ال

  درجة الثبات  

  0.79  العدالة التنظيمية

  0.85  االلتزام التنظيمي 

  

 يتضح من خالل الجدول أن االستبيان يمتاز بدرجة عالية من الثبات وهو قابل 

  .على الدراسة للتطبيق

  

  

  

 



ا�طار التطبيقي                الفصل الخامس                                                         

 

42 

 

  :تمهيد 

يتضمن هذا الفصل عرض لنتائج الدراسة وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة 

تحليل فقراتها بهدف التعرف على مستوى العدالة وٕابراز نتائج االستبيان من خالل 

، والعالقة بين العدالة التنظيمية و االلتزام التنظيمي لدى التنظيمية وااللتزام التنظيمي 

الجامعي وقد تم في هذا الفصل إجراء المعالجة اإلحصائية للحصول على نتائج األستاذ 

  .التي سيتم عرضها 
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 :عرض ومناقشة نتائج البحث

  :الدراسة تم تبني إجراءين أساسيين وتمثل فيما يلي لإلجابة على تساؤالت

إحصائي وتم فيه عرض نتائج البحث بشكل عام ،باعتماد أسلوب  :اإلجراء األول

ستدالل عن مستوى في يتمثل في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وذلك لالوص

   . االلتزام التنظيميمستوى  العدالة التنظيمية و

البحث بشكل أدق وذلك من خالل االستدالل  وتمت فيه عرض نتائج:اإلجراء الثاني

 تنظيمي  رتباطية بين العدالة التنظيمية وااللتزام العلى العالقة اال

بكلية العلوم مستوى إحساس األستاذ الجامعي بالعدالة التنظيمية  ما:التساؤل األول 

  ؟االقتصادية والعلوم التجاري وعلوم التسيير 

     أفراد عينة الدراسةتوسط الحسابي الستجابات ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج الم

و توزيع أبعاد العدالة التنظيمية وفقا لقيم المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري وترتيبها 

  :و الجدول التالي يوضح ذلك 

  يوضح المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للعدالة التنظيمية: )02(رقم الجدول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودالبنـــــــــــــــــــــــ المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  

 عدالة التوزيع 

 .تتناسب ساعات عملي مع ظروفي الخاصة  4.08 0.32

 .أعتقد أن راتبي الشهري مناسب  3.89 0.43

 .أشعر أن أعبائي الوظيفية مناسبة جدا 3.70 0.52
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 .عامة فإن الحوافز التي أحصل عليها مناسب جدا بصفة 2.87 1.03

 .يتناسب أجري مع ما أتمتع به من مؤهالت علمية  3.23 0.87

 .توزع الحوافز المالية على األساتذة حسب االستحقاق 3.16 0.99

تقدم لي الجامعة امتيازات مماثلة لغيري في جامعات األخرى  3.97 0.42

. 

 عدالة التوزيع  3.55 0.46

  عدالة اإلجراءات

 .تتخذ اإلدارة القرارات الوظيفية بأسلوب غير متحيز  2.21 1.08

تحرص إدارة القسم على أن يبدي كل أستاذ رأيه قبل اتخاذ  2.89 1.19

 .القرارات الخاصة بالعمل 

تجمع إدارة المعلومات الدقيقة و الكاملة قبل اتخاذ القرارات  2.70 1.17

 . اإلدارية

يتم تطبيق كل القرارات اإلدارية على األساتذة بدون استثناء  2.78 1.29

. 

يسمح لألساتذة بعدم قبول أو معارضة القرارات اإلدارية التي  2.72 1.12

اإلدارةتصدرها   

. 

يبذله األستاذ   يعتمد رئيس المباشر في تقييم األداء على ما 3.10 1,01

.من جهد وما يحققه من إنجاز  

.اإلدارية  أن هناك تحيز في تطبيق القراراتأشعر  2.83 0.98  

.نادرا ما ترتبط الترقيات باألداء الذي يحققه األستاذ  2.83 1.05  

.ال يسمح لألستاذ بمعارضة أي قرار إداري 2.72 0.99  

.القرارات بخصوص وظيفتي تتخذ عقب معلومات كافية  3.08 0.89  

.بالعدالة واإلنصاف أشعر أن اإلجراءات اإلدارية تتسم 3.02 0.98  

0.70 2.8  

 عدالة المعاملة

فإنه يتعامل , عندما يتخذ المسؤول قرارا متعلقا بوظيفتي  3.89 0.96

 معي بكل ود واهتمام 
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فإنه يأخذ في ,عندما يتخذ المسؤول قرارا متعلقا بوظيفتي  3.13 0.85

.االعتبار مطالبي  الشخصية   

 

ملتقيات ، ( ال يسمح لألستاذ بمعرفة أي نشاطات علمية  3.05 1.10

 .إال عند قروب موعدها ) مؤتمرات 

فإنه ,عندما يتخذ رئيسي المباشر قرارا متعلقا بوظيفتي  3.48 0.80

.يناقشه معي بمنتهى الصراحة  

.أجهل مبررات القرارات التي تتخذ بالنسبة لوظيفتي 2.94 0.94  

يبدي , رئيسي المباشر قرارا متعلقا بوظيفتي عندما يتخذ  3.40 0.83

.اهتماما بمصالحي كموظف  

تشرح لي اإلدارة مبررات القرارات التي اتخذت بالنسبة  3.05 0.97

 لوظيفتي

يناقش الرئيس المباشر معي النتائج المترتبة على تلك    3.98 0.96

.القرارات التي  يمكن أن تؤثر على وظيفتي   

فإنه , عندما يتخذ رئيسي المباشر قرارا متعلقا بوظيفتي  3.24 0.92  

   .يشرح األسباب المنطقية التي دعته التخاذ تلك القرارات 

 

يسمح لي باالعتراض على القرارات المتخذة وتتم مناقشتها  3.40 0.94

 مع الرئيس المباشر

 .عدالة المعاملة  3.24 0.56
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المتوسط  ن مرتفعا ، إذ أ تنظيمية أن  مستوى عدالة ال) 4( رقم يتضح من خالل الجدول

، 1،2،3،4،5،7(  ويمكن تفسير ذلك من خالل العبارا ) 3.24(الحسابي الكلي بلغ 

من خالل عدالة )  4.08و 3.30(والتي ينحصر متوسطها الحسابي بين ) 19،22،24

اإلضافة إلى المعاملة توزيع األجور والحوافز وعدالة توزيع ساعات العمل على األساتذة ،ب

الجيدة التي تتبعها إدارة القسم اتجاه األستاذ أثناء إتخاذ القرارات الخاصة بالعمل ومناقشتها 

  .مع المسؤول المباشر،والمعاملة الودية التي يعامل من طرف المسؤول

  قيم المتوسط الحسابي ألبعاد االلتزام التنظيمي ): 03(الجدول رقم 

لمتوسط ا االلتزام العاطفي 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  . أشعر بالسعادة من خالل عملي في الجامعة 1

 

4.02 0.55 

 0.86 3.62 .ينتابني الفخر كلما تحدثت عن الجامعة أمام اآلخرين  2

أشعر بأن أهدافي الخاصة تتوافق مع أهداف الجامعة التي  3

 .أعمل بها

3.40 0.95 

 1.09 3.24 .تعوضه جامعة  أخرىانتمائي إلى هذه الجامعة ال  4

 0.85 3.78 .أشعر بارتباط عاطفي تجاه الجامعة التي أعمل بها   5

 1.03 3.35 .المناخ الودي في الجامعة يدفعني بالبقاء فيها  6

 0.98 3.59 .أشعر بأني جزء من أسرة تتكون منها الجامعة  7

  . تتوافق قيمي الذاتية مع القيم السائدة في الجامعة 8

 

3.70 1.01 

 0.90 3.24 .ال أشعر بأي التزام اتجاه هذه الجامعة  9

    3.54  

 االلتزام االستمراري

لن أقبل العمل في جامعة أخرى حتى لو كانت ظروف العمل  10

 .هناك أفضل

2.91 1.21 

11  

 

سأبقى في الجامعة حتى لو أن زمالئي اآلخرين فضلوا العمل 

 .في جامعة أخرى 

3.05 1.2 

 1.03 3.37 .سأصاب باالرتباك أذا تركت عملي الحالي  12
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 0.74 3.70 .ليست المكاسب المادية تستحوذ على اندفاعي نحو العمل  13

أحس بأن أي تغيير سلبي مهما كان بسيطا في وضعي الحالي  14

 .يجعلني أفكر في ترك العمل بالجامعة 

3.41 0.87 

مقابل استمراري في العمل في هذه  سأقبل بأي وظيفة أكلف بها 15

 .الجامعة

  

2.51 

0.9 

16 

 

في حال توفرت فرصة عمل مشابهة لعملي أفضل االستمرار في 

 .الحالي عملي 

 

4.29 0.95 

 0.33 3.37 .أشعر أنني ارتكبت خطأ كبيرا عندما قبلت العمل في الجامعة  17

 0.77 3,89 .العالقة التي قامت بيني وبين زمالئي في العمل أرغب في استمرارا 18

 1.11 3.16 .إنني مستعد للعمل في جامعة أخرى مادامت ظروف العمل متشابهة 19

 .  

 المعياريااللتزام 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.37 3.81  تربطني بعملي رابطة أدبية تجعلني أتمسك به 20

 0.83 4.02 .للجامعة في بناء حياتي الوظيفيةهناك فضل  21

 0.76 4.42 .أحرص على العمل من أجل  أن تبلغ الجامعة أهدافها  22

 0.77 4.05 .تعتبر الجامعة هي المكان المناسب الذي أفضل العمل فيه  23

 1.09 3.37 .ال يربطني بالجامعة سوى العمل  24

 1.21 3.40 .يدفعني للبقاء في الجامعة إن التزامي األخالقي تجاه زمالئي  25

  2.91 .أحرص على بقائي في هذه الجامعة حتى لو خسرت ماديا 26

 

1.02 

 0.51  3.71  االلتزام المعياري  

  0.73  3.55  االلتزام التنظيمي

  

مستوى االلتزام التنظيمي لدى األستاذ الجامعي بكلية العلوم   أن يتضح من الجدول رقم 

االقتصادية والتسيير و العلوم التجارية مرتفعا حيث بلغ المتوسع الحسابي لاللتزام 

ويظهر من خالل العبارات ) 0.73(وبانحراف معياري)  3.55(التنظيمي  
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متوسطها  و التي يتراوح) 1،2،3،4،5،6،7،12،13،16،18،20،21،22،23،25(

و التي تدل على أن األستاذ الجامعي لديه الرغبة في )  4,29و 3.30(الحسابي بين 

االستمرار بالعمل في الجامعة نتيجة المناخ الودي الذي يسود الجامعة والعالقة الطيبة مع 

الزمالء في العمل ،وكون الجامعة لها فضل كبير في بناء حياته الوظيفية ،لذا نجد أن 

لجامعي على إستعداد لبذل أقصى من أجل أن تبلغ الجامعة أهدافها و التي األستاذ ا

  "إيناس نواوي"وهذه النتيجة تتفق مع دراسة .تتوافق مع أهدافه الخاصة

 .يوضح العالقة بين العدالة التنظيمية و االلتزام التنظيمي :) 4( الجدول رقم

  مستوى الداللة  درجة الحرية   االلتزام التنظيمي  العالقة اإلرتباطية 

    0,42  عدالة التوزيع 

  2_ن

  

  0,12  عدالة اإلجراءات   0,05

  0,34  عدالة المعاملة 

  0,38  العدالة التنظيمية 

                                                                                وجود بيرسون علىإحصائي يتمثل في معامل اإلرتباط عتماد أسلوب كشفت الدراسة با

عينة الدراسة  عدالة التنظيمية و االلتزام التنظيمي لدىبين ارتباطية دالة أحصائيا عالقة 

وبالعودة لجدول التقييم النظري ) 0.42: (مساوية لـ  المحسوبة " ر" كانت قيمة حيث  و

α) مستوى الداللة   و) 35= 2-37(أي ) 02 -ن (حرية وعند درجة ال = تكون   (0.05

أكبر من القيمة المحسوبة " ر" وعليه تعد ) 0.32(الجدولية مساوية لـ "  ر" قيمة  

وهده  عدالة التنظيمية  وااللتزام التنظيمي  أنه توجد عالقة إرتباطية  بينأي المجدولة 

  "2010أبو جاسر،صابرين مراد "النتيجة تتفق مع دراسة 

α) هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة : الثالثالتساؤل  =

بين عدالة االتوزيع  وااللتزام التنظيمي لدى األستاذ  بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية   (0.05

  والتسيير
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يتضح من الجدول رقم أنه  توجد عالقة بين عدالة التوزيع وااللتزام التنظيمي لدى عينة 

أكبر  من قيمة الجدولية عند مستوي )   0.42(المحسوبة  " ر"الدراسة حيث كانت قيمة 

α) الداللة  = ) 0.32( والقيمة الجدولية تساوي) 35(حيث درجة الحرية تساوي  (0.05

وعليه يمكن  أن االلتزام التنظيمي لدى األستاذ الجامعي  يرتبط بعدالة ما يحصل مقابل 

الجهد الذي يبذله وطبيعة المؤهل العلمي المتحصل عليه، باإلضافة عبء العمل الخاص 

  .به ومدى تناسب ساعات العمل مع ظروفه الخاصة

حصائيا بين عدالة اإلجراءات وااللتزام هل توجد عالقة إرتباطية دالة إ: التساؤل الرئيسي 

  التنظيمي

أنه التوجد عالقة بين عدالة اإلجراءات وااللتزام التنظيمي ) 5(يتضح من الجدول رقم 

أصغر من قيمة المجدولة )  0.12(المحسوبة " ر"لدى عينة الدراسة حيث كانت قيمة 

α) عند مستوي الداللة  = لقيمة المجدولة وا) 35(حيث درجة الحرية تساوي  (0.05

وعليه يمكن القول أن االلتزام التنظيمية لدى األستاذ الجامعي ال يرتبط  )0.32(تساوي 

  .بعدالة اإلجراءات 

هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين عدالة المعاملة وااللتزام :التساؤل الثالث

  تسيير والعلوم التجارية ؟التنظيمي لدى األستاذ الجامعي بكلية العلوم االقتصادية وعلوم ال

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب العالقة االرتباطية باستخدام معامل االرتباط 

أكبر من قيمة )  36(المحسوبة " ر"يوضح ذلك حيث أن  قيمة ) 5(والجدول رقم 

α) المجدولة عند مستوي الداللة  = والقيمة ) 35(حيث درجة الحرية تساوي  (0.05

وعليه يمكن القول أن لعدالة المعاملة دور في تعزيز االلتزام  )0.32(ي المجدولة تساو 

التنظيمي لدى األستاذ الجامعي ،حيث أن المعاملة التي يسود الود  اإلحترام لها دور في 

  .كسب ثقة األستاذ ووالئه اتجاه اإلدارة 
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  :نتائج الدراسة 

 دالة  إحصائيا بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي لدى األستاذ  توجدعالقة .1

  .لية العلوم االقتصادية والتجارية والتسييربكالجامعي  

  .مرتفعا بكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير  العدالة التنظيمية المطبقة مستوى. .2

  تزام التنظيمي لدى األستاذ الجامعيبين عدالة التوزيع واالل توجد عالقة دالة  إحصائيا 

  بكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير

دالة  إحصائيا بين عدالة اإلجراءات  وااللتزام التنظيمي لدى األستاذ  ال توجد عالقة

  بكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير  الجامعي

  بين عدالة المعاملة وااللتزام التنظيمي لدى األستاذ الجامعي دالة  إحصائيا توجد عالقة

  بكلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير

  

 

 

 



  

  

  

  

 

  

  

 

  

  



 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

موضوع  حول ر تخصص علم النفس العمل والتنظيمفي إطار التحضير إلجراء مذكرة لنيل شهادة ماست

نتقدم إلى سيادتكم بهذه المجموعة من العبارات التي  "العدالة التنظيمية وعالقتها االلتزام التنظيمي "

  .االلتزام التنظيمي تكشف  عن مستوى العدالة التنظيمية  ،ومستوى 

نرجو منكم التعاون معنا في إنجاز هذا البحث وذلك من خالل التعبير عن موافقتكم الشخصية كما 

  تدركونها 

في الخانة التي تتناسب مع آرائكم ، كما نحيطكم علما أن إجاباتكم يتم تحويلها ) ����(وذلك بوضع إشارة 

  يرها في البحث العلمي إلى أرقام و ذاك بغية الحصول على نتائج يتم تسخ

  وشكرا سلفا على حسن تعاونكم معنا في هذا اإلطار رافعين إلكم أسمى عبارات التقدير واالحترام �

  البيانات الشخصية 

  أنثى  ذكر     :الجنس

  علوم التسيير                      علوم تجارية                               علوم االقتصاد:التخصص

  فوق فما 11من   10إلى  6من   سنوات  5إلى  1من :سنوات الخبرة 

  ........................:. الدرجة العلمية

  

  

  

  

  



                                                                     لعدالة التنظيميةا: المحور األول

أمام x ) (التنظيمية ،الرجاء وضع عالمة فيما يلي عدد من العبارات التي تصف أبعاد العدالة 

  :اإلجابة األكثر تعبيرا عن رأيك 

  

معارض 

 بشدة

موافق  موافق محايد معارض

دو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن بشدة  

 الرقم

  عدالة التوزيع

   .الخاصة تتناسب ساعات عملي مع ظروفي      

 2 .أعتقد أن راتبي الشهري مناسب      

 3 .أشعر أن أعبائي الوظيفية مناسبة جدا     

 4 .جدا ن الحوافز التي أحصل عليها مناسببصفة عامة فإ     

 5 .يتناسب أجري مع ما أتمتع به من مؤهالت علمية      

 6 .توزع الحوافز المالية على األساتذة حسب االستحقاق     

 7 .تقدم لي الجامعة امتيازات مماثلة لغيري في جامعات األخرى      

  عدالة اإلجراءات

 

  8  .القرارات الوظيفية بأسلوب غير متحيز  دارةتخذ اإلت     

القسم على أن يبدي كل أستاذ رأيه قبل اتخاذ  إدارةحرص ت     

 .القرارات الخاصة بالعمل 

9 

المعلومات الدقيقة و الكاملة قبل اتخاذ القرارات  إدارةجمع ت     

 . اإلدارية

10 

.يتم تطبيق كل القرارات اإلدارية على األساتذة بدون استثناء        11 

يسمح لألساتذة بعدم قبول أو معارضة القرارات اإلدارية التي      

 تصدرها 

.اإلدارة   

12 



على مايبذله األستاذ  من يعتمد رئيس المباشر في تقييم األداء      

.جهد وما يحققه من إنجاز  

13 

.أشعر أن هناك تحيز في تطبيق القرارات اإلدارية        14 

.نادرا ما ترتبط الترقيات باألداء الذي يحققه األستاذ        15 

.ال يسمح لألستاذ بمعارضة أي قرار إداري       16 

.معلومات كافية القرارات بخصوص وظيفتي تتخذ عقب        17 

.أشعر أن اإلجراءات اإلدارية تتسم بالعدالة واإلنصاف       

 

18 

  عدالة المعاملة

فإنه يتعامل معي , قرارا متعلقا بوظيفتي  مسؤولعندما يتخذ ال     

 بكل ود واهتمام 

19 

فإنه يأخذ في ,قرارا متعلقا بوظيفتي  مسؤولعندما يتخذ ال     

.االعتبار مطالبي  الشخصية   

20 

ملتقيات ، ( ال يسمح لألستاذ بمعرفة أي نشاطات علمية      

 . إال عند قروب موعدها) مؤتمرات 

21 

فإنه يناقشه ,عندما يتخذ رئيسي المباشر قرارا متعلقا بوظيفتي      

.معي بمنتهى الصراحة  

22 

.مبررات القرارات التي تتخذ بالنسبة لوظيفتي أجهل       23 

يبدي اهتماما , عندما يتخذ رئيسي المباشر قرارا متعلقا بوظيفتي      

.بمصالحي كموظف  

24 

 25 مبررات القرارات التي اتخذت بالنسبة لوظيفتي إلدارةاشرح لي ت     

يناقش الرئيس المباشر معي النتائج المترتبة على تلك القرارات        

.التي  يمكن أن تؤثر على وظيفتي   

26 

فإنه يشرح , عندما يتخذ رئيسي المباشر قرارا متعلقا بوظيفتي      

 األسباب 

.المنطقية التي دعته التخاذ تلك القرارات   

27 

 

 

المتخذة وتتم مناقشتها مع يسمح لي باالعتراض على القرارات      

 .الرئيس المباشر 

28 



  :االلتزام التنظيمي:المحور الثاني 

أمام اإلجابة األكثر x ) (فيما يلي عدد من العبارات التي تصف أبعاد االلتزام التنظيمي ،الرجاء وضع عالمة 

  :تعبيرا عن رأيك 

معار   محايد  موافق  موفق بشدة  لبنودا  

  ض

معار 

 ض

بشد

  ة

 . أشعر بالسعادة من خالل عملي في الجامعة  1

  
          

            .ينتابني الفخر كلما تحدثت عن الجامعة أمام اآلخرين   2

            .أشعر بأن أهدافي الخاصة تتوافق مع أهداف الجامعة التي أعمل بها  3

            .انتمائي إلى هذه الجامعة ال تعوضه جامعة  أخرى  4

            .الجامعة التي أعمل بها  أشعر بارتباط عاطفي تجاه   5

            .المناخ الودي في الجامعة يدفعني بالبقاء فيها   6

            .أشعر بأني جزء من أسرة تتكون منها الجامعة   9

 .تتوافق قيمي الذاتية مع القيم السائدة في الجامعة   10

  
          

            .اتجاه هذه الجامعة  التزامال أشعر بأي   11

  االستمراريااللتزام 

لن أقبل العمل في جامعة أخرى حتى لو كانت ظروف العمل هناك   12

  .أفضل
          

سأبقى في الجامعة حتى لو أن زمالئي اآلخرين فضلوا العمل في   13

  .جامعة أخرى 
          

            .سأصاب باالرتباك أذا تركت عملي الحالي   14

            .العمل  ليست المكاسب المادية تستحوذ على اندفاعي نحو  15

أحس بأن أي تغيير سلبي مهما كان بسيطا في وضعي الحالي يجعلني   16

  .أفكر في ترك العمل بالجامعة 
          

بها مقابل استمراري في العمل في هذه  فلسأقبل بأي وظيفة أك  17

  .الجامعة
          

             هة لعملي أفضل االستمرار في عمليفي حال توفرت فرصة عمل مشاب  18



 

  حاليال

            .أشعر أنني ارتكبت خطأ كبيرا عندما قبلت العمل في الجامعة   19

            .أرغب في استمرارا العالقة التي قامت بيني وبين زمالئي في العمل  20

            .إنني مستعد للعمل في جامعة أخرى مادامت ظروف العمل متشابهة  21

            .تربطني بعملي رابطة أدبية تجعلني أتمسك به   22

            .هناك فضل للجامعة في بناء حياتي الوظيفية  23

            .أحرص على العمل من أجل  أن تبلغ الجامعة أهدافها   24

            .تعتبر الجامعة هي المكان المناسب الذي أفضل العمل فيه   27

            .ال يربطني بالجامعة سوى العمل   28

            .يدفعني للبقاء في الجامعة إن التزامي األخالقي تجاه زمالئي   29

            .أحرص على بقائي في هذه الجامعة حتى لو خسرت ماديا  30
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