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"احلمددهلل ا الددفض ة تدد ا صددات اللدداحلاا ساللددىة سالسددىو ب ددا قدد  ا  دد  س   دد  احلدد  

 اجلهل إىل درسب النور.ُمع ت ال شريا سمنقفها من غ اه  

ال يسع الباحثة في هذا المقام إال أن تتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى 

وجميع زمالئها بقسم    -أساتذتها األجالء على ما قدموه لها من عون صادق ومعونة مخلصة

 إدارة األعمال لمؤازراته  ومساندته  

أستاذ إدارة األعممال بالقسم  التةيمة     -اهلـاد   أمحد إبراهيم عبدفإلى األستاذ الدكتور: 

الخالصة والتقدير الصادق لقاء تبنيه للباحثة طموال فتمرة دراسمتها وإلمى الةمين فممن فمي         

 علمه ارتويت، ومن نبع خلقه استقيت فله منى الشكر والعرفان، والتقدير واإلمتنان.

الرجم  الصمادق والمهلهم  المخلمذ المذ  لموال       أمحـد عبـد اعـنعم قـ يق     وإلى الدكتور: 

 توجيهاته الدقيقة والموضموعية ممابرز همذا البةمى إلمى النمور بهمذه الصمورة التمي أرجمو أن           

 تكون مرضيه.

وتعجز الكلممات فمي التعبيمر عمن مشماعر  الصمادقة ولمكر  العميمس المى األسمتاذة           

لجنة الةكم  والمناقشمة علمى     على تفضلها بقبول االنضمام إلى، أماني حممد عـامر / الدكتورة

الرسالة وسوف يكون لمالحظاتهما القيممة عظمي  األفمر فمي إفمراء االرسمالة أممدها ا  بموافر          

 الصةة والعافية.

 ،طـار  روـواحم حممـد روـواحم     /ركما أتقدم بخالذ الشكر والتقدير إلمى األسمتاذ المدكتو   

لتفضمم  سمميادته بقبممول  أسممتاذ ادارة األعمممال المسمماعد بكليممة التجممارة جامعممة طن مما وذلمم 

االنضمام إلى لجنة الةك  والممناقشة رغ  ضميس وقتمه ومشماغله الكثيمرة فلسميادته جزيم        

 الشكر ووافر االمتنان. 

وإلممى كمم  مممن مممد يممد العممون والمممؤازرة والمسمماندة مممن داخمم  الكليممة و الجامعممة    

 وخارجهما آيات الشكر والتقدير والعرفان

 ،،واهلل املستعان
،،ةـــــــــاحثـــبــال  
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 تأثير العدالة التنظيمية على إدراك العاملين لعدم األمان الوظيفي     :عنواحم الرسالة

 بمحافظة القليوبية منظماتدراسة تطبيقية على بعض ال
 .نوران عبد الرحمن السيد عبد الوهاب ة:ــــباحثــال

 إـشراف
  د/ أمحد عبد اعنعم ق يق                           أمحد إبراهيم عبداهلادأ.د/

الدراسة دراسة ميدانية هدفت إلى معرفة تأثير العدالةة النظييييةة ى ةى إدرال العةنم يد لعةد  هذه  
األمنن الوظيفي وذلك داخل بعض اليظيينت بيحنفية الق يوبية، وقد تة  اقنةران نيةوذج ل دراسةة  و ة  

كيةةن تةة  ت ةةيي  قنتيةةة اسنق ةةنا يةةي ت م ينسةةي ، العدالةةة النظييييةةة وأبعةةند ىةةد  األمةةنن الةةوظيفي أبعةةند
 . العدالة النظيييية وىد  األمنن الوظيفي

وقد أجريةت اخخناةنرات المةمةة ل يةنق صةد  اىنيدت الدراسة ى ى اليظهج الوصفي النح ي ي ، 
وقةد  عةنم يد بةاعض اليظييةنت بيحنفيةة الق يوبيةةوثانت قنتية اخسنق نا وت  توجيههن إلى ىيظة مةد ال

 ( مفردة.343ب غ حج  العيظة )

وقةةد أيةةنرت ننةةنتج الدراسةةة إلةةى وجةةود تةةأثير سةة  ي ألبعةةند العدالةةة النظييييةةة ى ةةى ىةةد  األمةةنن  
كيةةةةن أنةةةة  خ توجةةةةد فةةةةرو  ذات دخلةةةةة إح ةةةةنتية فةةةةي تراا الي نق ةةةةى مةةةةظه  وفقةةةةن  ل ين يةةةةرات ، الةةةةوظيفي

 . الي نوى النع ييي( في إدرال العدالة النظيييية، الظوع ،العيرالدييوجرافية )

توجد فرو  جوهريةة ذات دخلةة إح ةنتية فةي تراا الي نق ةى مةظه  وفقةن ل ين يةرات كين أن  خ  
النوةيعيةة وىدالةة النظيييية الننلية: )الي نوى اإلداري، ىدد سةظوات الب ةرة ( فييةن  نع ةد بة درال العدالةة 

 .يظين يبن ف إدرال العنم يد لعدالة اإلجرااات بح ب الي نوى اإلداري النفنىمت  ب

دى  مدركنت العنم يد ل عدالة النوةيعية مد  وفي  وا الظننتج ال نبقة تؤكد الدراسة ى ى أهيية 
دارية ى ى كنفة العنم يد بيو وعية وبدون  رورة تط يد القرارات اإل ،خمل توةيع الحوافز واليكنفآت

 . تق يل يعور العنم يد بنلق د ى ى وظنتفه  واليييزات اليرتاطة بهن، تحيز

 

 العدالة النظيييية. 
 ىد  األمنن الوظيفي. 
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Abstract 

 This research aimed to study the effect of organizational justice on 

employees' perception of job insecurity applied on some organizations of al-

Qalyubia governorate. 

 Model proposed for the study shows the dimensions of organizational 

justice on job insecurity , in order to collect primary data ,a questionnaire 

has been designed and satisfied sample has been collected from employees , 

sample size was (343). 

 Findings show that there is negative effect of organizational justice 

dimensions on job insecurity, there are no significant differences between 

employees' perception of organizational justice according to demographic 

variables, and there are no significant differences between organizational 

variables and perception of distributive justice, and interactional justice, 

however there are differences in employees' perception of procedural justice 

according to administrative level. 

 According to the results of the study it is important to support em-

ployees' perception of distributive justice through the fair distribution of sal-

aries, also it is important to apply the administrative decisions objectively 

without bias. 
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ــ    يــ  ـــــال ـــــ ــً :ـــدةـ ـــــ  ـث نيـــــ
ـــــ  ـــــــدةـ ـــــــــــ ــً :ـمــــــــــــ  ث ـثــــ
 ةـ عـــــــــً :ـأاسيـــــــــــــدةـ ـــــــــــــــ ــ
 خ م ـــــــــً :ـأاـــــــــدـ ـــدةـ ــــــــــــــ 
   د ـــــــــً :ـاـــــــــ و ـــدةـ ـــــــــــــــ 
  ــــــ  عً :ـم تــــــــــــ ـــدةـ ـــــــــــــــ 
ــ ــ ــــــدةـ ــــــــ ــً :ـمنسةيــــــــ   ث منــــــــ
ــ ــ ــدودـــدةـ ـــــــــ ــعً :ـةـــــــــ   ت  ـــــــــ
ـــــ     ش ـً:ـايــ ـوخ ط ـــتـدالـــدةـ ـ
ــ ــ وـ  ــ ـــ  ــــــــــــــــ  ـ مـخــــــــــــــــ
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إن العنصر البشري يعتبر من أهم موارد المنظمة  لتقيقةأ أهةها، ول يلتةم نةتممن المنظمة  
نقيقةةأ أهةةها، و ،أنةةه أن نةةولم اهتمومةةو ابقةةراك نهرامةة  مةة وأ العةةوم قن ن ةةو اةة ،راد يا مو ةةو ل  مةةن 

مواردهةةةو البشةةةرا   مالةةةوب    كت ةةةوت المقةةةيا  التنو، ةةة   ،ةةةم  ةةة   كمةةةو ن ةةةعظ المنظمةةةو   مةةةت ها 
  .التغقرا  الم تمر  ،م موق العم

 ةةةود  ل م ةةة  العه ةةةه مةةةن التغقةةةرا  المت ةةةور   داةةةة  نقمةةة  العمةةة  م ةةة  إ  يمةةةن المأأةةة  أن
إلةةم نيا ةةه  ةةعور العةةوم قن قةةه أد  الشةةراو  يأي ةةو  م  ةةو  ا مةةتقواا يا نةةهموك نةةقن الشةةراو  

  ةةةةةةةولغموا ي ةةةةةةةه  الت كةةةةةةةه  شةةةةةةة ن امةةةةةةةتمرارا  ي ةةةةةةةو ال م   مةةةةةةةو يعةةةةةةةر   عةةةةةةةه  ا مةةةةةةةون الةةةةةةةو  الم
(Hartley,et al.,1991). أقةةي يشةةقر(DeWitte, 2005 ) أن  ةةه  ا مةةون الةةو  الم هةةو

داة ةةم  نبةة  مةةن الالةةردل يا ت ةةخ مةةن ،ةةرد  ةةةرل ،ع ةةم مةةبق  الم ةةو   نةةه التعةةرا لةةبع   ةةعور 
المواقخ داة  المنظم  ،ون أأه العوم قن قه ييو  نتال قر هذه المواقخ أن و نم   ن ه ةها  مةتمرار 
الو  ال    م الرغم من  ه  ،يهانه ل و  ال ل ي  م ال ونب ا ةر قه   يعتبر  وم  آةر أن هذه 

 اقخ نم   ن ه ها لو  الته   م الرغم من اقترات ،يهانه ل ذه الو  ال .المو 

اهتم البوأ ون منذ ال مونقن و  نهرام   ةه  ا مةون الةو  الم ا أةه العوامة  التةم نة  ر كمو 
  ةةم أ ةةو  العةةوم قن ين ةةبب الي ةةأ يالتةةونر لةةه  م   ةةبب  ةةه  الت كةةه مةةن امةةتمرارا  ي ةةو ال م ،ةةم 

إلةظ أن  ةه   (Wyk & Pienaar,2008)يقةه أ ةور  (،Konig, et al.,2010)الم ةتيب .  
ا مون الو  الم هو الي أ   م الم تيب  الو  الم ل الرد يالك لوجود ن ه ها  نق ط  ولو  ال  م   

  م  و  ا نهموك يا متقواال التغقرا  ال  وم   أي إ ود  ال  م  .

أةه العوامة  التةم ن ةبب أن  ةه  ا مةون الةو  الم أ (Sora, et al., 2010)كذلك يشقر 
ال غط يالي أ يالتونر النال م. اذلك ،إنه  ت بب ،م نوج و  يمة وا و  ي  ي ة  مة ب   يات ةبب  
أي ةةوك ،ةةم نراجةة   الرظةةو الةةو  الم يا ةةبب التةةونر يال ةةغط ياوأبةةور ياياةةه مةةن نوايةةو نةةرأ العمةة  

 .(Cheng & Chan, 2008)لهي العوم قن يالك أ بمو أ ور  درام  
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المو الةةون   يشةةعرين  و مةةون داةةة  ي ةةو ال م ياةةذلك    توقعةةون ا مةةتمرار  كمةةو أحةةب 
مةة  المنظمةةة  أقةةي أحةةةبق  المنظمةةو  نعتمةةةه ،ةةم ا غ ةةةب   ةةم العيةةةود الم قتةة  يالعمولةةة  نوقةةة  
جي ةةمل   ةةم  مةةا مةةو اةةون مةةو ها ،ةةم ال ةةونأ مةةن العيةةود اوا ةة  ا جةة  يالعمولةة  الها مةة ل أقةةي 

أن الشةعور  عةه  ا مةون الةو  الم قةه يمةون مةهمراك م ة   ((Hellgren & Sverke, 2003يشةقر
 الاليهان الالع م ل و  ال .

يقةةةةه نولةةةة  العأقةةةة  نةةةةقن المو ةةةةخ يالمنظمةةةة   اهتمةةةةو  البةةةةوأ قن ،ةةةةم ال ةةةة وأ التنظ مةةةةم 
(Jamaludin, 2009.) 

 ،يةةةةةةةه نةةةةةةةهأ ا هتمةةةةةةةو   ولعهالةةةةةةة  التنظ م ةةةةةةة  منةةةةةةةذ مةةةةةةةتقن و  اليةةةةةةةرن الموظةةةةةةةم أقنمةةةةةةةو قةةةةةةةه 
(Adams,1965)  التبةود  ا جتمةو م يهةم ربةور   ةن نمةواك اقتصةودي ل  ة وأ البشةري  نظرا

ينشقر إلم أن الالرد دا مو مو ي عم لتعظ م مو يقص     ه من ممومةب يني قة  مةو ي  ةره  نةه نعوم ةه 
م  المنظم ل أقةي ييةو  الالةرد نتيقة م مةو إاا اونة  الممومةب التةم يقصة    ق ةو مةن المنظمة  متنومةب  

  مةةن م  ةةودل ياةةذلك يقمةةم   ةةم  هالةة  اوجةةرابا  الم ةةت هم  ،ةةم نيقةة م أدا ةةه مةة  مةةو ييهمةةه ل منظمةة
يليةةةه  قةةة  العهالةةة   ،(Heidari, Saeedi, 2012)ياةةةذلك  هالةةة  التعةةةومأ  الش صةةة   معةةةه  

التنظ م   اهتمومو ابقرا من قب  البوأ قنل امو أن مال و  العهال  يعتبر مال ومو  ولم ةو أقةي يعتبةر 
 (.Reithel, et al., 2007)الق م الم تمع   ال وم  م مو اةت ال  ال يو،و  إدراأ العهال  أأه 

يمةةةةن ا مةةةةبوت التةةةةم جع ةةةة  ا هتمةةةةو   ولعهالةةةة  التنظ م ةةةة   تيا ةةةةه أن العهالةةةة  نةةةة  ر   ةةةةم 
مةةة وا و  ينوج ةةةو  العةةةوم قن م ةةة  الرظةةةو الةةةو  الم ياةةةذلك ا لتةةةيا  التنظ مةةةم ي  ةةةم ال ةةة وا و  

نةةةةرأ العمةةةة  يمةةةة وا و  المواانةةةة  التنظ م ةةةة  يا داب الةةةةو  الم يال يةةةة  الت راب ةةةة  يالعهيان ةةةة  ينوايةةةةو 
 (. (Sulu, et al, 2010التنظ م   

تقوي  البوأ   ،م هذه الهرام  معر،  مةهي نة  قر العهالة  التنظ م ة     عودهةو ة هالة  لذا م
 الو  الم.التوزا  ي هال  اوجرابا  ي هال  التالو أ (   م  عور العوم قن  عه  ا مون 

،م إاور معم البوأ   لتقه ةه الال ةو  البق  ة  ل هرامة  قومة  البوأ ة   ةو اأأل   ةم ا دن ةو  
 :  المتع ي   ولعهال  التنظ م   ي ه  ا مون الو  الم يمقتم ننويل و ابيو لطب ع  الهرام  امو   م

 يمتغقرا  أةرى.   م  الهرامو  المتع ي   ولعهال  التنظ -1



 

 

ــدةـ ـــــ ةـــعـــــــ مــإلطــــ  
 

3 

 يمتغقرا  أةرى. الهرامو  المتع ي   عه  ا مون الو  الم -2
 الهرامو  المتع ي   ولعهال  التنظ م   ي ه  ا مون الو  الم. -3

 :ــــــــ نظيسيـــــ  ـعدـــــ  ــمل عـقـــــدةـ ـ-1

مراجعةة  الهرامةةو  ال وحةة   ولعهالةة  التنظ م ةة  ن ةةه أن العه ةةه مةةن الهرامةةو  اهتمةة    نةةه
 نهرام  ن  قر العهال  التنظ م     م م وا و  ا ،راد داة  المنظمو :

،ةةةةةةم مقويلةةةةةة  لمعر،ةةةةةة  نةةةةةة  قر العهالةةةةةة  التنظ م ةةةةةة    ةةةةةةم حةةةةةةق  ا ،ةةةةةةراد أ ةةةةةةور  درامةةةةةة  
(Elovainio, et al.,2002)  هال  اوجرابا  ي هال  التعةومأ    ةم أن هنوأ ن  قر لت  من 

 حق  ا ،راد.

لمعر،  العأقة  نةقن إدراأ العهالة   (  Nadiri,& Tanova, 2010)كذلك هه،  درام 
التنظ م ةةة  ي عةةة  المتغقةةةرا  المرنبطةةة   ولو  الةةة  ةنوايةةةو نةةةرأ العمةةة ل الرظةةةو الةةةو  المل مةةة وا و  

التوزاع ة  ل ةو نة  قر اكبةر مةن  هالة  اوجةرابا   يقه أ ور  النتو ج أن العهال  المواان  التنظ م  (
   م ا  من نوايو نرأ العم ل الرظو الو  المل م وأ المواان  التنظ م  .

،يةه هةه،  لمعر،ة  نة  قر العهالة  التنظ م ة    ةم  (Wang, et al., 2010)أمةو درامة  
مرؤيم هل يقه أ ور  ي  ه را داب الو  الم  نه نوم ط ا لتيا  التنظ مم يالعأق  التبودل   نقن الم

النتةةو ج أن العأقةة  نةةقن العهالةة  التنظ م ةة  يا داب الةةو  الم  أقةة  غقةةر مبو ةةر   تومةةط و ا لتةةيا  
 . مرؤيم هي  التنظ مم يالعأق  التبودل   نقن المه ر

لق ةةوأ أ ةةر ال يةة  التنظ م ةة  امتغقةةر يمةة ط ،ةةم  ( 2014)رضوون، ، كةةذلك هةةه،  درامةة  
لعهال  التنظ م   ة هال  التوزاعو ل  هال  اوجرابا ل ي هال  التالو أ ( ي ةقن العأق  نقن أ عود ا

ا لتيا  التنظ ممل يقه أ ور  النتو ج إلظ أن هنوأ نة  قر معنةوي اي ةونم   عةود العهالة  التنظ م ة  
مةو ،م ال ي  التنظ م  ل اةذلك يجةود نة  قر معنةوي اي ةونم ل  ية  التنظ م ة  ،ةم ا لتةيا  التنظ مةمل ا

أكةةه  الهرامةة    ةةظ أن يجةةود ال يةة  التنظ م ةة  امتغقةةر يمةة ط ،ةةم العأقةة  نةةقن العهالةة  التنظ م ةة  
يا لتةةيا  التنظ مةةم نرنةةب    ةةه زاةةود  قةةو  نةة  قر أ عةةود العهالةة  التنظ م ةة  ،ةةم ا لتةةيا  التنظ مةةم يقةةه 

 جوب الت  قر ا كبر ،م العأق  نقن العهال  التالو     يا لتيا  التنظ مم.
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نةة  قر اةة  مةةن  هالةة   ق ةةوأل (Abuzid & Abbas, 2017ة ذلك هةةه،  درامةة كةة
المع ومو  ي هال  التعومأ  ،م ني ق  ميويم  العوم قن ل تغققر نقنمو أ ور  النتو ج إلظ أن  هال  
اوجةةةرابا  لةةة ا ل ةةةو دير ،ةةةم ني قةةة  ميويمةةة  التغققةةةرل امةةةو أن إدراأ العةةةوم قن ل عهالةةة  التنظ م ةةة  

 التبودل   نقن المه ر يمرؤيم ه يميويم  التغققر. تومط العأق  

إلةظ اةتبةور نة  قر العهالة  التنظ م ة    ةظ ظةغور ( 2016)علون،، كذلك هه،  درامة  
 العمةةة  يقةةةه أ ةةةور  نتةةةو ج الهرامةةة  إلةةةظ أنةةةه  يممةةةن ن يةةة   ظةةةغور العمةةة  مةةةن ةةةةأ  نطبقةةةأ 

 العهال  التنظ م  . 

إلةظ أنةه  وجةه نة  قر مة بم  (2018)علو،،   مو  تع أ  ةو غترات الةو  الم أ ةور  درامة 
 ل عهال  التنظ م     ظ ا غترات الو  الم. 

  ,.Dunar,& Tabancali, 2012; Nojani,  et al)هرامةو  التول ة الهةه،  

2012; Heidari & Saeedi,  2012    لتقه ه العأق  نقن إدراأ العهال  التنظ م   يم تواو
و أن هنوأ  أق  ارنبور إي ون   نقن ا  من العهال  التنظ م   يقه أ ور  نتو    الرظو الو  الم.

يالرظةةو الةةو  الم يقةةه يجةةه أن إدراأ العهالةة  التنظ م ةة    ي ت ةةخ ابيةةوك ل متغقةةرا  التول ةة : النةةوألل 
 القول  ا جتمور  ل ا قهم   يال بر  يالعمر.

مصةةةةة ق  ( إلةةةةةظ درامةةةةة  التبةةةةو ن ،ةةةةةم إدراأ العةةةةوم قن ،ةةةةةم 2015هةةةةه،  درامةةةةة  ةأ ةةةةنل 
ال را ب المصرا   نواأل العهال  التنظ م   ال و ه  ،م العمة  ي،يةو لةبع  المتغقةرا  الهيموجرا  ة  
ةالنةةوألل ال ةةنل م ةةتوى التع ةة م( يدرامةة  العأقةة  نةةقن إدراأ أنةةواأل العهالةة   ينةة  قر الةةك   ةةظ مةة وأ 

الهرامة  إلةظ نبةو ن .  يقه نوح   يالك  نه نوم ط أ ر العيه النال م  الت مم التنظ مم ،م العم 
،م إدراأ العوم قن  نواأل العهال  ي،يو لمتغقر ال ن يالم توى التع  ممل ،م أقن لم    ر النوأل ،م 
إدراأ العةةوم قن  نةةواأل العهالةة ل يأ ةةور  النتةةو ج إلةةظ يجةةود نةة  قر مةة بم مبو ةةر اي د لةة  إأصةةو    

مةةمل يهنةةوأ نةة  قر اي ةةونم معنةةوي ودراأ العهالةة    ةةظ اةة  مةةن ةةةرق العيةةه النال ةةم يالةةت مم التنظ 
ل ةةرق العيةةه النال ةةم   ةةظ مةة وأ الةةت ممل امةةو أ ةةور  النتةةو ج إلةةظ يجةةود  أقةة  نةة  قر مةة ب   غقةةر 

 مبو ر  ودراأ العهال  التنظ م     ظ م وأ الت مم التنظ مم.

،يةه هةه،  إلةم معر،ة  اب عة  العأقة  نةقن العهالة   ((Hedari et al. ,2012أمو درامة  
المواانةة  التنظ م ةة  يقةةه أ ةةور  النتةةو ج إلةةم أن هنةةوأ  أقةة  ارنبةةور هومةة  نةةقن  يمةة وأ  التنظ م ةة
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إدراأ العهالةةةة  التنظ م ةةةة  يمةةةة وأ المواانةةةة  التنظ م ةةةة ل ياةةةةذلك هنةةةةوأ  أقةةةة  نةةةةقن أ عةةةةود العهالةةةة  
 التنظ م   ة هال  التوزا ل  هال  اوجرابا ل  هال  التالو أ ( يم وأ المواان  التنظ م  .

أ ةور  النتةو ج أن هنةوأ  أقة  إي ون ة  ( Bidarian & Jafari, 2012) مة ،ةم درا
يال يةة  التنظ م ةة  أقةةي أ بتةة  الهرامةة  انةةه ا مةةو زاد  معوم ةة  ا ،ةةراد  عهالةة   التنظ م ةة نةةقن العهالةة  

 داة  المنظم  ا مو زاد   يت م ،م المنظم  يالمه ران.

   نةةةقن العهالةةةة  التنظ م ةةةة لإلةةةةظ معر،ةةة  العأقةةةة (Ali,&Jan,2012)كةةةذلك هةةةةه،  درامةةة 
ا لتةةيا  التنظ مةةم ينوايةةو نةةرأ العمةة  يقةةه أ ةةور  النتةةو ج أن إدراأ اةةأ مةةن  هالةة  التوزاةة  ي هالةة  
اوجةةرابا  نرنبطةةون  ةةو لتيا  التنظ مةةم ينوايةةو نةةرأ العمةة . أقةةي أ ةةور  النتةةو ج أن هنةةوأ  أقةة  

رابا  يا لتةةةيا  التنظ مةةةمل اةةةذلك هنةةةوأ نةةةقن إدراأ العهالةةة  التوزاع ةةة  ي هالةةة  اوجةةة ي ون ةةة إارنبةةةور 
  أق  ارنبور م ب   نقن  هال  التوزا  ي هال  اوجرابا  ينوايو نرأ العم .

( ،يه هه،  إلظ درام  الت  قر المبو ر ل عهال  التوزاع     ةظ 2016أمو درام  ةال نهيل 
 ي  التنظ م  ل يأي ةوك ق ةوأ الال ود اوداريل اذلك ق وأ الت  قر المبو ر لعهال  التوزاعو     ظ ال

الت  قر غقر المبو ر لعهال  التوزا    ةظ ال ية  التنظ م ة   نةه نومة ط الال ةود اوداريل ي،ةه أ ةور  
النتو ج إلظ يجود ارنبور اردي نقن  هال  التوزاعو  يأ عود ال ي  التنظ م  ل يجةود ارنبةور  م ةم 

أن نومة ط الال ةود اوداري لةه نة  قر معنةوي ،ةم نقن  هالة  التوزاعةو  يأ عةود الال ةود اوداري ينبةقن 
 العأق  نقن  هال  التوزا  يال ي  التنظ م  . 

  ةظ معر،ة  العأقة  نةقن ( Rastgar & Pourebrahimi, 2013) كمو راي  درامة 
يقةه أ ةور  النتةو ج أن العهالة  التنظ م ة  ل ةو  إدراأ العوم قن ل عهال  التنظ م    ينوايو نةرأ العمة .

يقةةه أيحةة  الهرامةة  المةةه ران  و هتمةةو  نتطبقةةأ العهالةة   مةة بم هةةو    ةةم نوايةةو نةةرأ العمةة .نةة  قر 
 .التنظ م      عودهو ةالتوزاع   ياوجرا    يالتالو    ( يالك لتي ق  نوايو نرأ العم  نقن العوم قن

ل تعر    ظ العأق  نقن العهال  التنظ م    (Yesil & Derli, 2013)كمو هه،  درام 
يقةةه أ ةةور  النتةةو ج أن اةةأ مةةن  هالةة  اوجةةرابا   يإممون ةة  مشةةورا  المع ومةةو  داةةة  المنظمةة ل

ي هال  التالو أ  ل و ن  قر إي ونم   م مشورا  المع ومو  ةجم  المع ومو ل نيةهيم المع ومةو ( 
بط داة  المنظم  نقنمو العهال  التوزاع ة  نةرنبط  صةور  ظةع ال   عم  ة  جمة  المع ومةو  يلتةن نةرن

 نتيهيم المع ومو .
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،يةةه هةةه،  لمعر،ةة  العأقةة  نةةقن العهالةة   (Sjahruddin, et al., 2013) أمةةو درامةة 
اأ من ال ي  ،م المه ر يا لتيا  التنظ مم. يقةه  نوم طالتنظ م   يم وأ المواان  التنظ م    نه 

العأقة  نةقن العهالة   إلظ أن اأ من ال ية  ،ةم المةه ر يا لتةيا  التنظ مةم  تومةطون نتو   وأ ور  
 التنظ م   يم وأ المواان  التنظ م  .

 تري ،لباحثة أ  ،لدر،سات ،لمتعلقة بالعد،لة ،لتنظيمية تركز عل،: 
رنبط العهالةة  نةةأن العهالةة  التنظ م ةة  ل ةةو نةة  قر ابقةةر   ةةظ ا ،ةةراد داةةة  المنظمةةو  أقةةي  -1

ي ون ةةةةو  مةةةة  مةةةةن ةالمواانةةةة  التنظ م ةةةة ل ا لتةةةةيا  التنظ مةةةةمل ال يةةةة  التنظ م ةةةة   إالتنظ م ةةةة  
 يالرظو الو  الم(.

كةةذلك نةةةرنبط العهالةة  التنظ م ةةة   عأقةة  مةةة ب   ننوايةةةو نةةرأ العمةةة  أقةةي نوحةةةم الهرامةةةو    -2
 ياود  ممورمو  العهال  التنظ م   داة  المنظمو  يالك لتي ق  نوايو نرأ العم .ن

قرا  الوم ط  التم ن  ر   م العأق  نةقن العهالة  التنظ م ة  يمة وا و   وجه  ع  المتغ -3
 ا ،راد داة  المنظمو  م   ةال ي  ،م المه رل ا لتيا  التنظ مم(.

 ولن ب    عود العهال  التنظ م   انالي  غولب   الهرامو  أن هنةوأ  أ ة  أ عةود هةم ة هالة   -4
 التالو أ (. هال   التوزا ل  هال  اوجرابا ل

 ي:ـــ نـــوظي ـــدمــ مـــــ عـــ  ــمل عـقـــــدةـ ـ-2

 نةةه مراجعةة  الالتةةر اوداري المتع ةةأ  عةةه  ا مةةون الةةو  الم ن ةةه أن التغقةةرا  ال ةةراع  ،ةةم 
نقمة  العمة  ،ةم  ةة  التتنولوج ةو يالتغقةر ،ةةم متط بةو  مةوق العمة   أد  إلةةظ   ةور  ةه  ا مةةون 

ه  قهر  ا ،راد   ظ ا أتالوظ نوظع م الو  الم القولم ،م    يجود الو  الم يالذي يشقر إلم  
 .(Greenhalg & Rosenblatt, 1984) ن ه ها  ،م نقم  العم 

،ألموووا  " ،الةةةم ةةةةأ  ال ةةةتقن و  يال ةةةبعقن و  مةةةن اليةةةرن الموظةةةم اةةةون  ةةةتم التراقةةةي   ةةةم
أمةو ،ةم ةةأ  (، Sverke, et al., 2006)" ا أه العوام  المقالي  لأل،ةراد داةة  العمة .،لنظيف،

ال مونقن و  ،يه راي  الهرامو   شم  أكبر   م درام   ه  ا مون الةو  الم اعومة   مةن  وامة  
 ال غط يل ا أأه العوام  التقالقيا .

 (Ashford, et al., 1989)    مو  تع أ    وا و  العوم قن داة  المنظم   ،يه أ ور  درام 
 أن  ه  ا مون الو  الم له ن  قر م بم   م ا لتيا  التنظ مم ياياه من نوايو نرأ العم .
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 أمةةةةو   مةةةةو  تع ةةةةأ  ولصةةةةق  النال ةةةة   يال  ةةةةهي  ير،ول ةةةة  ا ،ةةةةراد نشةةةةقر درامةةةةو  اةةةة  مةةةةن
(Boya et al., 2008; Mohr, 2000; Roskies & Louis-Guerin, 1990 

;Hartley, Jacobson, KLandermans, 1991)   أن  ةه  ا مةون الةو  الم  ي ةبب اة
 من الي أ يال غط النال م ياوأبور.

أمو   مو  تع أ  معر،  التة  قر المبو ةر لعةه  ا مةون الةو  الم   ةم نوج ةو  ا ،ةراد داةة  
 المنظمةةةةة  يمعر،ةةةةة  نةةةةة  قره  نةةةةةه نومةةةةة ط مةةةةةهي ا تمةةةةةود الالةةةةةرد   ةةةةةم الو  الةةةةة  ،يةةةةةه أ ةةةةةور  درامةةةةة 

(Sora, et al., 2010)  مةون الةو  الم لةه نة  قر مة بم   ةم اة  مةن الرظةو الةو  الم أن  ه  ا
يا لتةةيا  التنظ مةةم امةةو  ياةةه مةةن نوايةةو نةةرأ العمةة ل أمةةو  نةةه نومةة ط ا  تمةةود   ةةم الو  الةة  ،يةةه 
أ ةةور  النتةةو ج أن ا  تمةةود   ةةم الو  الةة   تومةةط العأقةة  نةةقن  ةةه  ا مةةون الةةو  الم يالتوج ةةو  

عتمةةهين  شةةه    ةةم ي ةةو ال م نتةةون لةةه  م نوج ةةو  مةة ب    نةةه الو  ي ةة  لأل،ةةرادل ،ةةو ،راد الةةذ ن ي
الشةةعور  عةةه  ا مةةون الةةو  الم يارجةة  هةةذا أن  ةةه  ا مةةون الةةو  الم قةةه يال ةةره الةةبع  أنةةه يم ةة  

 انت وكو ل عيه النال م نقن الالرد يالمنظم  ي ولتولم  نتج  نه ني ق  ،م التوج و  الو  ي   لأل،راد.

درامةة  نةة  قر إدراأ العةةوم قن لعةةه  ا مةةون الةةو  الم   ةةم معةةه   ا أتةةراق الةةو  الم  ،ةةم
ي ون ةة  نةةقن  ةةه  إأن هنةةوأ  أقةة  ارنبةةور  (Cetin & Turan, 2013أ ةةور  نتةةو ج درامةة  ة

 ا مون الو  الم يا أتراق الو  الم.

لمعر،  ( Jing & probst, 2014)أمو   مو  تع أ  و نصو   التنظ م   هه،  درام  
،عول ةةة  ا نصةةةو  التنظ مةةةم ،ةةةم ن ي ةةةل التةةة  قرا  ال ةةة ب   لعةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم   ةةةم نوج ةةةو  
يمةة وا و  يحةةق  العةةوم قنل يقةةه أ ةةور  النتةةو ج أن  ةةه  ا مةةون الةةو  الم  ةةرنبط نتراجةة  الرظةةو 

ن الو  الم يزاود  الشةمويي ال  ةهي ل ي  ةم الةرغم مةن هةذا ،ةإن ا ،ةراد داةة  المنظمةو  التةم يمةو 
ن و م تواو   ول   مةن ا نصةو   التنظ م ة  نية  لةه  م التة  قرا  ال ة ب   المرنبطة   عةه  ا مةون 

 الو  الم ميورن   و ،راد الذ ن نتون درجو  ا نصو  التنظ مم داة  منظمون م من ال  .

 تستخلص ،لباحثة من ،لدر،سات ،لمتعلقة بعدم ،ألما  ،لنظيف، ما يل،:

 م له ن  قر م بم   م الصق  النال    يال  هي  لأل،راد.أن  ه  ا مون الو  ال 

 ا لتةةةيا   ةةةه  م  ة  ةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم  ةةة دي إلةةةظ نيا ةةةه ال ةةة وا و  ال ةةة ب   ل عةةةوم قن
 نوايو نرأ العم (.ي  الرظو الو  الم ه  التنظ ممل 
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  ع  العوام  الوم ط  م   ةا نصو  التنظ مم( ن  م ،م ني ق  الت  قرا  ال  ب   لعه  
 ا مون الو  الم.

   ولن ب    عود  ه  ا مون الو  الم ا تمه   ع  الهرامو    ظ  أ   أ عود يهم  ه 
ا مةةةون الةةةو  الم التمةةةم ي ةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم النةةةو م يالع ةةةي  ةةةن مواج ةةة  الت ه ةةةه 

 المق ط  ولو  ال . 

 ــدةـ   ــمل عـقــ ـٍ ـمنـــعدــــــ نظيسيــو دمــ م نـــوظي ي:ـ-3

نةة  قر الةةهير الومةة ط لتةة  مةةن العهالةة  التنظ م ةة  يمنةةوم العهالةة  التنظ م ةة  ،ةةم  ،ةةم درامةة  
ة   أن اة  (Sora, et al., 2010) العأقة  نةقن  ةه  ا مةون الةو  الم ينتو  ةه أ ةور  نتةو ج درام 

مةةن العهالةة  التنظ م ةة  يمنةةوم العهالةة  التنظ م ةة   تومةةطون العأقةة  نةةقن  ةةه  ا مةةون الةةو  الم ياةة  
 الرظو الو  الم ينوايو نرأ العم . من

،م درامة  أةةري أجراة  لمعر،ة  نة  قر  هالة  اوجةرابا    ةم  ةعور ا ،ةراد  عةه  ا مةون 
أن  عور ا ،راد  عةه  ا مةون الةو  الم يية   (Loi, et al., 2012)الو  الم أ ور  نتو ج درام  

  ومةةةو  ياوجةةةرابا  المطبيةةة   نةةةهمو نتيا ةةةه  هالةةة  اوجةةةرابا  أقةةةي يعتمةةةه ا ،ةةةراد   ةةةم  هالةةة  ال
داةةة  المنظمةة  ل تنبةة   م ةةتيب  م الةةو  المل ياةةذلك أ ةةور  الهرامةة  إلةةم أن الممورمةةو  ا ةأق ةة  
ل يو ةه نتومةةط العأقة  نةةقن العهالةة  اوجرا  ة  ي ةةه  ا مةون الةةو  الم أقةةي ن ةوهم الق ةةود  ا ةأق ةة  

 راد  عه  ا مون الو  الم.،م نطبقأ اوجرابا  العودل  ي ولتولم ني   من  عور ا ،

 ةتبور نة  قر  هالة  اوجةرابا  (Omowuni,&Sunday,2014)كذلك ن ه  درام  
يقةةةه أ ةةةور  النتةةةو ج أن  هالةةة  اوجةةةرابا  نةةةرنبط  شةةةم   كمتنبةةةد ودراأ  ةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم.

 إي ونم  و مون الو  الم.

مةةون الةةو  الم  نةة  قر أأةةه ننويلةة  الهرامةةو  المتع يةة   مةة  مةةن العهالةة  التنظ م ةة  ي ةةه  ا 
أ عود العهال  التنظ م     م  ه  ا مون الو  المل أي درامة  الةهير الومة ط ل عهالة  التنظ م ة  نةقن 

  ه  ا مون الو  الم ينتو  ه.

   نةةرغم أهم ةة  النتةةو ج التةةم نوحةة   إلق ةةو الهرامةةو  ال ةةو ي    مةةو  تع ةةأ  ولعهالةة  التنظ م ةة
 ي ه  ا مون الو  الم إ  أن معظم هذه الهرامو  نم  ،م نقمو  أجنب  . 
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   التةةم ننويلةة  التةة  قر المبو ةةر ل عهالةة  التنظ م ةة    ةةم  ةةه  ا مةةون  العر  ةة نةةهر  الهرامةةو
 م البوأ  .الو  الم يالك ،م أهيد   

  نةةةهر  الهرامةةةو  التةةةم ننويلةةة   ةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم ،ةةةم البقمةةة  العر  ةةة  يالةةةك ،ةةةم أةةةهيد 
   م البوأ  .

،ةةم ظةةوب مةةو مةةبأ مةةن امةةتعراا لنتةةو ج الهرامةةو  ال ةةو ي  ،ةةإن الهرامةة  القول ةة  مةةتتنوي  
 هالة  التالةو أ (   هالة  اوجةرابا ل الت  قر المبو ر ل عهال  التنظ م ة     عودهةو  ة هالة  التوزاة ل

    عةةوده ة ةةه  ا مةةون الةةو  الم التمةةم  ةةه  ا مةةون الةةو  الم النةةو مل الةةو  الم   ةةم  ةةه  ا مةةون
  ه  اليهر    م مواج   الت ه ها ( يهذا مو لم نتنويله الهرامو  ا جنب   ،م أهيد   م البوأ  .

 

ال ةو ي  ،ةم م ةولم العهالة  التنظ م ة  ي ةه  ا مةون الةو  الم  من ةةأ  مراجعة  الهرامةو 
امتطو   البوأ   أن نقهد أ عود اأ من العهال  التنظ م   ي ه  ا مون الةو  الم  مةتطأأل آراب 
 عةةة  العةةةوم قن نةةةبع  ال  ةةةو  القموم ةةة ل يقةةةه امةةةت هم  البوأ ةةة  قو مةةة  امتيصةةةوب ممونةةة  مةةةن 

 جيأ ن امو   م: 

ربور  متع ي   ولعهال  التنظ م ة   و مةتعون   ولميةو  ا التةم أ ةههو  23ن من :  تتو ،لجزء ،ألول -
 ;Neihoff & Moorman,1993; Colquitte, 2001)كةةة  مةةةن

Fodchuk,  2009). 

ربةةور  متع يةة   عةةه  ا مةةون الةةو  الم  و مةةتعون   ولميةةو  ا التةةم  20 تتةةون مةةن  ،لجووزء ،لثووا ، -
 Ashford, et al.,1989;De Witte, 2000;Boya et)مةن قةهم و اة 

al.;2008) . يقه نم امت ها  هذه الميو  ا  ن و نعبر  ن متغقرا  الهرام 

(ربةةةةورا  نعبةةةةر  ةةةةن العهالةةةة  5العبةةةةورا  المتع يةةةة   ولعهالةةةة  التنظ م ةةةة  مي ةةةةم  امةةةةو   ةةةةم:ة
 ( ربورا  نعبر  ن  هال  التالو أ .9( ربورا  نعبر  ن  هال  اوجرابا ل ية9التوزاع  ل ة

( ربورا  ل تعبقر  ن 5مو  تع أ  عه  ا مون الو  الم ،ولعبورا  مي م  امو   م: ةأمو   
( 5ة ( ربةةةورا  ل تعبقةةةر  ةةةن  ةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم النةةةو مل10 ةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم التمةةةمل ة

 ربورا  ل تعبقر  ن  ه  اليهر    م مواج   الت ه ه المق ط  ولو  ال .
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مةةن  21/10/2016أتةظ   10/9/2016تةةر  مةن نةم إجةراب الهرامةة  ا مةتطأر   ،ةم الال
مالرد  ل عوم قن ،ةم اة  مةن اودار   53ةأ  إ هاد قو م  امتيصوب ينوزاع و   م  قن  ممون  من

 المرايا  ل ري نبن ول ال قم  العوم  ل ت مقن الصقم نبن و يقصر  يو،  نن و.

 من ،ستعر،ض آر،ء ،ألفر،د ف، ،لمنظمات ،لمبحنثة يتضح ما يل،:

 :ط عـلـ عب ةـ ـــعدــــــ نظيسيــايس  -1

 أواًل: العبارات الخاصة بالعدالة التوزيعية: 

 % يشقرين إلم ننومب مو و  العم  ال وح  ن م م   ري، م.76مو ييرت من  -1
 % من العقن  يشقرين إلم أن رانب م الش ري غقر منومب.77كمو أن أوالم  -2
%من العقن  يشقرين 70ن مو ييرت من   مو  تع أ  ولقوا،ي التم يقص    ق و ا ،راد ،إ -3

 إلم أن القوا،ي التم يقص ون   ق و غقر منومب .

 % يشقرين أن  بب العم  ال وص ن م منومب.59أوالم  -4

 % يشقرين إلم أن الواجبو  المتع ي  نو  الت م منومب .62كذلك ،إن أوالم  -5

عةوم قن  عةه  الرظةو ن تنتج ممو مةبأ أنةه   مةو  تع ةأ  عهالة  التوزاة   يشةعر العه ةه مةن ال
  ن ريانب م يأوا،يهم المول  . 

 ثانيًا: العبارات الخاصة بعدالة اإلجراءات: 

% من العقن    يشةعرين أن اوجةرابا  المطبية  ،ةم نيقة م ا داب  ودلة   53مو ييرت من  -1
 % ،يط يشقرين إلم  هال  هذه اوجرابا .21،م أقن أن 

رين  عهالةةة  اوجةةةرابا  المتبعةةة  ،ةةةم نوزاةةة  % مةةةن العقنةةة    يشةةةع 66كةةةذلك ،ةةةإن أةةةوالم  -2
%يشةةةقرين إلةةةم  هالةةة  اوجةةةرابا  المتبعةةة  ،ةةةم نوزاةةة  16الممو،ةةةف  ،ةةةم أةةةقن أن أةةةوالم 

 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   الممو،ف 

% مةةةن العقنةةة   ةةةرين أن اوجةةةرابا  المتبعةةة  نطبةةةأ   ةةةم او،ةةة  العةةةوم قن  ةةةأ 34أةةةوالم  -3
   وا،يةةون   ةةم أن اوجةةرابا  المتبعةة  نطبةةأ   ةةم % 51امةةت نوب ،ةةم أةةقن أن أةةوالم 

 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   كو،  العوم قن  أ امت نوب
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% مةةن العقنةة  أن اوجةةرابا  المتبعةة    ن ةةتنه إلةةم مع ومةةو  دق يةة   نةةه 48 ةةري أةةوالم  -4
ي ةةوقم  % ،يةةط  ةةرين أن اوجةةرابا  ن ةةتنه إلةةم مع ومةةو  دق يةة 18نطب ي ةةو ،ةةم أةةقن أن 

 جو ون م مقو ه . إا ،راد جوب  

% مةةن العقنةة  أن اوجةةرابا  المتبعةة    ن ةةتنه إلةةم معةةو قر أةأق ةة   نةةه 40 ةةري أةةوالم  -5
 ي ةةةةةةةةوقم ا ،ةةةةةةةةراد جةةةةةةةةوب  % يشةةةةةةةةقرين إلةةةةةةةةم  مةةةةةةةةا الةةةةةةةةك38نطب ي ةةةةةةةةو ،ةةةةةةةةم أةةةةةةةةقن أن 

 .جو ون م مقو ه إ

المت  ران ن و ،م % أن اوجرابا  المتبع    نرا م مصول  او،  ا ،راد 42يشقر أوالم  -6
% ،يةةةط يشةةةقرين إلةةةم أن اوجةةةرابا  المتبعةةة  نرا ةةةم مصةةةول  او،ةةة  ا ،ةةةراد 29أةةةقن أن 

 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   المت  ران ن و

% أنه ل ا له  م اليهر  ل تعبقر  ن آرا  ةم  شة ن اوجةرابا  المطبية  ،ةم 47يشقر أوالم -7
 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   % يشقرين إلم  ما الك36أقن أن 

 % يشقرين إلم أنه   يممن م الطعن   م نتو ج اوجرابا  المطبي .49أوالم  -8

ممو مبأ يممن او ور  إلم أن العه ه من العوم قن   يشعرين  عهال  اوجرابا  المطبي  
 ةةو الةةةبع  أن ةةةو غقةةةر ،ةةم نيقةةة م ا دابل ياةةةذلك اوجةةرابا  المتبعةةة  ،ةةةم نوزاةة  الممو،ةةةف  يشةةةقر إلق

 أن اوجرابا  المتبع  قه   نطبأ   م او،  ا ،راد.  امول  ودل 

 ثالثًا: العبارات الخاصة بعدالة التفاعالت: 

 % من ا ،راد أن المه ر يقرص   م معوم ت م  طراي  جقه .64 ري أوالم  -1
 % مةةةةةةةن العقنةةةةةةة  أن المةةةةةةةه ر  ت نةةةةةةب التع  يةةةةةةةو  غقةةةةةةةر الأ يةةةةةةة   نةةةةةةةه 68يشةةةةةةقر أةةةةةةةوالم  -2

 التقهث مع م.
 % من ا ،راد أن المه ر  تعوم  م  ال م   ننالا اليهر من ا أترا .56يشقر  -3

% من ا ،راد يشقرين إلم أن المه ر ييه  مبررا  لمو  ت ذه من قرارا   شة ن 49أوالم  -4
% يشةةةقرين أن المةةةه ر     ةةةتم نتيةةةهيم مبةةةررا  لمةةةو  ت ةةةذه مةةةن 34العمةةة ل ،ةةةم أةةةقن أن 

 .جو ون م مقو ه إوقم الالراد جوب  ي  قرارا  ن ص العم 

% 37% يشةقرين إلةم أن المةةه ر ييةه  المع ومةو  لمةةن يقتوج ةو ،ةم أةةقن أن 43أةوالم  -5
 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   من ا ،راد  رين  ما الك
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 % أن المةةةه ر يشةةةرا اليةةةرارا  التةةةم  ةةةتم ان واهةةةو إاا مةةةو رغةةةب أأةةةههم55يشةةةقر أةةةوالم  -6
 ،م الك.

مةةةةةن العقنةةةةة  يشةةةةةقرين إلةةةةةظ أن المةةةةةه ر  تقةةةةةهث مع ةةةةةم  منت ةةةةةم الصةةةةةراأ  % 45أةةةةةوالم  -7
 يالوظوا.

% أن المع ومو  التم ييهم و المه ر غقةر او  ة  ل ةرد   ةم ن ةوؤ ن م ،ةم 38 ري أوالم  -8
 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   %  رين  ما الك36أقن أن 

ا ةةرانل ،ةم أةقن أن  % أن المه ر   ي ص البع   ولمع ومةو  دين 43يشقر أوالم  -9
 .جونت م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   %  رين  ما الك35

 :ايس ـط عـلـ عب ةـ ـ دمــ م نـــوظي ي -2

 أواًل: فيما يتعلق بعدم األمان الوظيفي الكمي:  

 % من ا ،راد  عه  ا مون  ش ن م تيب  م الو  الم.52يشعر أوالم  -1
 ةم مةن إممون ة  ة ةور  ي  الةت م ،ةم أةقن أن % من ا ،راد يشةقرين إلةم ق ي49مو ييورت  -2

 %   يشعرين  ولي أ من إممون   ة ور  ي  الت م.33
 % يشقرين إلم ق ي م من ة ور  ي  الت م القول   يا نتيو  إلم م توي ننظ مم أق .52 -3

% يي يون من إممون   ة ور  ي  الةت م القول ة  يا نتيةو  إلةم ي  الة  أةةري ،ةم 47أوالم  -4
 نظ مم.نالا الم توي الت

% مةةةن ا ،ةةةراد يشةةةقرين إلةةةم  ةةةعورهم  ةةةولي أ أ ةةةو  التعةةةرا ل ةةةغور ل موا،يةةة    ةةةم 46 -5
 ،ةةةةةةراد جةةةةةةوب  ي ةةةةةةوقم ا  % إلةةةةةةم  مةةةةةةا الةةةةةةك35التيو ةةةةةةه المبمةةةةةةرل ،ةةةةةةم أةةةةةةقن يشةةةةةةقر 

 جو ون م مقو ه . إ

 ثانيًا: فيما يتعلق بعدم األمان الوظيفي النوعي:

% من ا ،راد إلم أن ،رص الترق   متتون متوأ   شم  اوٍ  ،م الم تيب  ،م 58 يشقر -1
 جونت م مقو ه . إي وقم ا ،راد جوب   % يشقرين إلم  ما الك22أقن أن 

 % من ا ،راد أن ممون  م  م لن  و،ر ل م  ري   م  نقالقيا  ،م الم تيب .75 ري  -2
 نياود  ا مت وزا  ال وح  ن م. % من ا ،راد يشقرين أن ممون  م  م     تم73 -3

 % من ا ،راد يشقرين أن ريانب م لن نياه  وليهر الذي  توقعونه.78 -4
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 % من ا ،راد إلم أنه ل ا له  م القرا  ،م جهيل  أ مول م امو  رين.58يشقر  -5

 % مةةةةةةن العقنةةةةةة   ةةةةةةرين أنةةةةةةه لةةةةةة ا لةةةةةةه  م اليةةةةةةهر    ةةةةةةم أداب  م  ةةةةةةم  ولشةةةةةةم  الةةةةةةذي 53 -6
  رينه منومب.

 ،راد ل ا له  م إممون   القصو    م المع ومو   قرا .% من ا 62 -7

 % من ا ،راد إلم أن او را  داة  العم     ت م  ول ود .52يشقر  -8

% ،يةةط يشةةعرين أن ي  الةةت م لةة ا ل ةةو نةة  قر جةةوهري   ةةم ا ةةةران ،ةةم أةةقن  ةةري 37 -9
 .جو ون م مقو ه إي وقم ا ،راد جوب   %  ما الك46

ن من ة ور   أقو  العم  ال وح  ن م  ي  ةم العمةا ،ةإن % ،يط من ا ،راد يي يو 33 -10
 جو ون م مقو ه . إي وقم ا ،راد جوب   % من ا ،راد   يي يون من هذا44

ممو مبأ يممن او ور  إلةم أن  عة  المنظمةو    ن ةتم  إنوأة  ،ةرص الترق ة  ل عةوم قنل 
ا  ال وح   ولعوم قن قه   نتون ياذلك يممن امتنتوك أن  ري  العم  التقالقيا  يزاود  ا مت وز 

 ،م ميهم  أيلواو   ع  المنظمو .

 تالأ غولب   العوم قن   م  ه  قهرن م   م جهيلة  العمة   قراة ل أي أداب العمة   ولشةم  
الذي  رينه منومبوكل ياذلك  ه  إنوأ  المع ومو  لأل،رادل يأي و  تاليون   م ظعخ او را  أي 

  ه  ان ومه  ول ود .

 فيما يتعلق بعدم قدرة األفراد علي مواجهة التهديد:  ثالثًا:

% من ا ،راد أنه ل ا  إممون م التقمم ،م ا أهاث التم قةه نة  ر   ةم 50يشقر أوالم  -1
ي وقم ا ،راد جةوب   % إلم  ما الك35م تيب  ي  الت مل ي  م ال ونب ا ةر يشقر 

 .جو ون م مقو ه إ
اليةهر    ةم منة  ا أةهاث التةم قةه نة  ر   ةم % من ا ،راد يشقرين إلم  ةه  61أوالم  -2

 يظع م الو  الم.
% من ا ،راد يشةقرين إلةم  ةه  قةهرن م   ةم أموية  ي  الةت م يممقيان ةو 50مو ييرت من  -3

 من الاليهان.

ل ا هنوأ م توي أداب مقهد يممن الوحو  إل ه لت نب أي ن ه ه متع ةأ  ولو  الة  يهةذا  -4
 % من العقن .44مو أ ور إل ه مو ييورت 
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 شة ن ا مةةتغنوب  ةةن المةةو القن   نوجةةه معةةو قر مقةةهد  يهةذا مةةو أ ةةور إل ةةه مةةو ييةةرت مةةن  -5
ي ةةوقم ا ،ةةراد  % ،يةةط مةةن العقنةة  إلةةم  مةةا الةةك33% مةةن العقنةة ل ،ةةم أةةقن أ ةةور 46

 .جو ون م مقو ه إجوب  

  مو  تع أ  ولت ه ةها  التةم نقة ط  ولو  الة  ،ةإن غولب ة  ا ،ةراد يشةقرين إلةم  ةه  قةهرن م 
الةةتقمم ،ةةةم ا أةةهاث التةةم قةةةه ن ةةهد ي  الةةت مل ي ةةةه  قةةهرن م   ةةم أمويةةة  ي  الةةت م أي أأةةةه    ةةم

 ممقيان و من الاليهان.

 :ىوقد أشارت  تائج ،لتحليل ،إلحصائ، إل

   اقةةة  مةةةن  2.9ان الةةةوا الومةةةط الق ةةةونم ل عهالةةة  التنظ م ةةة  لتةةة  العةةةوم قن مقةةة  الهرامةةة
م ان الةةةوا إدراأ العةةةوم قن ل عهالةةة  درجةةة   مةةةو يشةةةقر إلةةة 3المتومةةةط العةةةو  ل مق ةةةوأ يهةةةو 

 ووظةةو،  إلةةظ يجةةود  ةةموى مةةن التنظ م ةة   إ عودهةةو ال أ ةة  ،ةةم المنظمةةو  مقةة  الهرامةة  
قبةة   عةة  العةةوم قن  شةة ن نققةةي الرؤمةةوب لةةبع  العةةوم قن ،ةةم  عةة  اليةةرارا  المرنبطةة  
 ولعمةة    ةةم أ ةةون مل ، ةةأك  ةةن يجةةود  ةةموى مةةن جونةةب  عةة  العةةوم قن  شةة ن  ةةه  

 معو قر موظور   لتيق م ا داب.يجود 
  ا رنالةةةوأل الن ةةةبم ،ةةةم  ةةةعور العةةةوم قن  عةةةه  ا مةةةون الةةةو  الم داةةةة  المنظمةةةو  المبقو ةةة 

درج  يالك  3يهو اق  من المتومط العو  ل مق وأ يهو  2.6أقي جوب الومط الق ونم 
 م .   ظ الرغم من ي و ال م القموم   يقه  رج  الك ل تغقرا  المت ور   ،م قوانقن الع

ـ(1)ـدو ـــــــج
 ــ حـي ــإلة  ئيــن  ئجـــدةـ ـــال     يـ

 ــو طــحل   ي 
ـالحن ـ ـ
 ـملعي ةي

مع م ـ
 ـالخ   

 27.86 0.808 2.9 ــعدــــــ وزطعيـ

 34.69 0.902 2.6  دـــــإلج ـءـ 

 29.5 0.944 3.2ـــعدــــــ    ـيـ

 27.31 0.792 2.9 ــعدــــــ نظيسيـ

 23.92 0.598 2.5  دمــ م نـــوظي يــــسي

 21.56 0.539 2.5  دمــ م نـــوظي يـــنو ي

 32.07 0.898 2.8  دمـــقدةةـ ـيـموـجســــ سدطد

 20.65 0.537 2.6  دمــ م نـــوظي ي

 .،لمصدر: من إعد،د ،لباحثة
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ال ةةةو ي  ينتةةةو ج الهرامةةة  ا مةةةتطأر   التةةةم قومةةة  ن ةةةو ،ةةةم ظةةةوب امةةةتعراا الهرامةةةو  
مشةةم   الهرامةة  نتم ةة  ،ةةم التعةةر    ةةم " نةة  قر العهالةة  التنظ م ةة    ةةظ  البوأ ةة  يممةةن اليةةو  أن

إدراأ العةوم قن لعةه  ا مةون الةو  الم" ي ولتقه ةه نتم ة  مشةم   الهرامة  ،ةم  مقويلة  اوجو ة    ةم 
 الت وؤ   التول  :

 العوم قن ل عهال  التنظ م   داة  المنظمو  مق  الهرام ؟مو مهي إدراأ  -1
 مو مهي إدراأ العوم قن لعه  ا مون الو  الم داة  المنظمو  مق  الهرام ؟ -2
 مو هو ن  قر العهال  التنظ م      عودهو   م  ه  ا مون الو  الم؟  -3
ال ةنل النةوألل ه  ي ت خ إدراأ العهال  التنظ م    وةتأ   ع  المتغقرا  الهيموجرا  ة  ة -4

 الم توي التع  مم(؟

هةةةة  ي ت ةةةةخ إدراأ العهالةةةة  التنظ م ةةةة   ةةةةوةتأ   عةةةة  المتغقةةةةرا  التنظ م ةةةة  ةالم ةةةةتوى  -5
 اوداريل منوا  ال بر (؟

 

 ـ:ــــــــــعـسيـــــــ اسي

  ةةم  ةةه  ا مةةون الةةو  الم نةةهر   الهرامةةو  التةةم ننويلةة  نةة  قر العهالةة  التنظ م ةة   يأ عودهةةو  -1
يأ عةةوده ،ةةم البقمةة  العر  ةة  يالةةك ،ةةم أةةهيد   ةةم البوأ ةة  ينةة نم هةةذه الهرامةة  امقويلةة  ل ةةه 

 الال و  الع م   المتع ي  نهرام  هذ ن المتغقران.
 أهم   التعر    م مهي ن  قر أ عود العهال  التنظ م     م أ عود  ه  ا مون الو  الم. -2

رمةو  العهالة  التنظ م ة  داةة  المنظمةو  مقة  الهرامة  يمةو ل ةو نيهيم ميترأو  لياةود  ممو -3
 من ن  قر   ظ إدراأ العوم قن لعه  ا مون الو  الم.

 ـ:ـــــــــعسـيـــــــ اسي

هةةذه الهرامةة  ل توحةة  إلةةم م مو ةة  مةةن النتةةو ج يالتوحةة و  التةةم ن ةة م ،ةةم زاةةود   ن ةةعم -1
 ممورمو  العهال  التنظ م   داة  المنظمو  مق  الهرام .

نيهيم نوح و  يممن ا متالود  من و ،ةم ني قة   ةعور العةوم قن  عةه  ا مةون الةو  الم مةن  -2
   الهرام .ةأ  زاود  ممورمو  العهال  التنظ م   داة  المنظمو  مق
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  ةةةم ظةةةوب اب عةةة  المشةةةم   يالت ةةةوؤ   التةةةم ن ةةةعم الهرامةةة  ل جو ةةة   ن ةةةو نةةةم حةةة وغ  
 يالتم ن عم الهرام  لتقق ي و: لا هها  التول  

 نقه ه مهي إدراأ العوم قن ل عهال  التنظ م   داة  المنظمو  مق  الهرام . -1
 وم قن لعه  ا مون الو  الم داة  المنظمو  المبقو  .نقه ه مهي إدراأ الع -2
 ق وأ أ ر العهال  التنظ م      عودهو   ظ  ه  ا مون الو  الم. -3

نقه ه مو إاا اون إدراأ العهال  التنظ م   ي ت خ  وةتأ   عة  المتغقةرا  الهيموجرا  ة   -4
 ةال نل النوألل الم توي التع  مم(.

التنظ م ةة  ي ت ةةخ  ةةوةتأ   عةة  المتغقةةرا  التنظ م ةة  نقه ةةه مةةو إاا اةةون إدراأ العهالةة   -5
 ةالم توى اوداريل منوا  ال بر (.

 

ا هةةةها  ال ةةةونأ اارهةةةو ،يةةةه نةةةم حةةة وغ  اواةةةور النظةةةريل مشةةةم   الهرامةةة  ي  انطأقةةةو مةةةن
 الالريا التول  :

 ةةه   أاظ إدر   عةةود العهالةة  التنظ م ةة    ةة أصةو    او تةةهد ل مةة بم لةةه  وجةه نةة  قر :ــ ــ  ــ و 

 ا مون الو  الم.

ــ نـي ــ  ـــثـ   نوجةةةه ،ةةةريق جوهراةةة  اا  د لةةة  إأصةةةو    ،ةةةم آراب الم تيصةةةظ مةةةن م ي،يةةةو  :ــ ـ

ل متغقةةرا  الهيموجرا  ةةة  التول ةةة : ةالنةةةوألل العمةةرل الم ةةةتوى التع  مةةةم(   مةةةو  تع ةةةأ 
  إدراأ العهال  التنظ م   يأ عودهو.

ــ  ـــث  ــ ــ ـ   نوجةةةه ،ةةةريق جوهراةةة  اا  د لةةة  إأصةةةو    ،ةةةم آراب الم تيصةةةظ مةةةن م ي،يةةةو  :ــ

ل متغقةرا  التنظ م ة  التول ة : ةالم ةتوى اوداريل  ةهد مةنوا  ال بةر (   مةو  تع ةةأ 
  إدراأ العهال  التنظ م   يأ عودهو.

 .وفيما يل، ،لنمنذج ،لمقترح للعالقة بين متغير،ت ،لدر،سة
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ـ(1مـ)ـــــةق ــــــشـ
 ــــــــ ـــدةـ ـــــنيـم تـــــــ ـــــرتحـــع قـــــوذجــملقـــــــنس

 
 .من إ هاد البوأ  ،لمصدر: 

نتنةةوي  هةةذه الهرامةة  متغقةةران أمومةةقن أ  يهمةةو العهالةة  التنظ م ةة ل ي ةةه  ا مةةون الةةو  الم  
 البوأ ةةةة  لتةةةة  من مةةةةو  إي ةةةةوز   ةةةةظ أن  ةةةةتم ننةةةةوي   اةةةة  من مةةةةو  ولتالصةةةةق  ،ةةةةم الالصةةةة   ينتعةةةةرا

 ال ونم يال ولي:

إدراأ العةوم قن ل عهالة  داةة  المنظمة  يالةك مةن وتشوير إلوى:  ،لمتغير ،لمستقل ،لعد،لة ،لتنظيمية -1
،ةةم ةةةأ  إدراأ العهالةة  ،ةةم الم رجةةو  التةةم يقصةة ون   ق ةةو ياةةذلك  هالةة  اوجةةرابا  المتبعةة  

 Herrياودار  ة  ان ةوا اليةرارا  ياةةذلك  هالة  التالةةو أ  نةقن العةةوم قن ي ع ة م ي ةةقن العةوم قن

,et al,2018 ; Yean & Yousef ,2016وتضم ،ألبعاد ،لثالثة ،لتالية وفقوا لوو  .) (Yean 

& Yousef,2016;Cropanzana,et al.,2007,Charash & Spector ,2001) 
 هال  الم رجو  التم يقص    ق و ا ،راد داة  المنظم . عد،لة ،لتنزيووع تشير إلى  : 

 

 

  دــــــ وزطع

  دـــــإلج ـءـ 

  دــــــ      

 

 دمــ م نـــوظي يـ
 ـــسي

 دمــ م نـــوظي يـ
 ــنو ي

ــعةزـ نـموـجســ
 ــ سدطد

 ــعدــــــ نظيسيـ
 ـمل تـــمل  ق 

  دمــ م نـــوظي ي
 ـمل تــــ   ع
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  :إدراأ ا ،ةةةةةراد لعهالةةةةة  ال  ومةةةةةو  ياوجةةةةةرابا  المتبعةةةةة  عد،لوووووة ،إلتووووور،ء،ت تشوووووير إلوووووى 
  ن وا اليرارا . 

 عور العوم قن  عهال  المعوم   من جونب رؤمو  م.عد،لة ،لتفاعالت تشير إلى  : 

: الشةةعور  عةةه  قةةهر  الالةةرد   ةةظ ا أتالةةوظ ويشووير إلووى ،لوونظيف،،ألمووا  ،لمتغيوور ،لتووابع عوودم  -2
( ويضوم ،ألبعواد Camgoz, et al. ,2016) ولو  ال  القول   ،م    يجةود ن ه ةه يقة ط ن ةو

 Greenhalg & Rosenblatt,1984 ;Ashford, et al.,1989)كل من ،لتالية وفقا ل

;Camgoz,2016;Cheng et al.,2010) 

 ،شقر إلظ اأتمول   ة ور  الو  ال  نال  وي :عدم ،ألما  ،لنظيف، ،لكم. 

 ،يشةةةقر إلةةةظ اأتمول ةةة  ة ةةةور   عةةة  الممقةةةيا  المرنبطةةة  :عووودم ،ألموووا  ،لووونظيف، ،لنووونع 
 بالنظيفة.

  :ياشقر إلظ  ه  اليهر    ةظ مواج ة  الت ه ةه المقة ط عدم ،لقدرة عل، من،تهة ،لتهديد،ت
  ولو  ال  نال  و أي الممقيا  المرنبط  ن و.

: 
 ،عتمد ،لبحث على ،ألسلنب ،لنصف، ،لتحليل،: 

ـ:  ــــــــعـــبي نــــــــ دةـمجــــــــوـعـوم ـــــــأواًل:ـأن

 :ةــــــات الثانويــــــالبيان - أ

،م نتوان اواور الالتري لموظوأل البقي يالتم نغطم الموظو و  ن وهم الب ونو  التم 
 :منالمتع ي   ولعهال  التنظ م   ي ه  ا مون الو  الم ينم القصو    م هذه الب ونو  

 الرمو   الع م   اا  الص    موظوأل الهرام . -1
 .ا  قوث يالهرامو  الع م   المنشور  ،م الهيراو  العر    يا جنب   -2
 نترن .نو  العولم   المتوأ    ظ  بم  اوقوا ه الب و -3

 :  ةــــــات األوليــــــالبيان - ب

،م الب ونةو  التةم  ةتم القصةو    ق ةو  ةن اراةأ ا متيصةوب الميةه  ل عقنة  مقة  ينتم   
 الهرام  يالك ن ه :

 اةتبور مهي حق  أي ةط  الالريا التم نيو    ق و الهرام . -1
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   مو  تع أ  ولعهال  التنظ م  . معر،  آراب العقن  المبقو   -2
 معر،  آراب العقن  المبقو     مو  تع أ  مهى إدراك م لعه  ا مون الو  الم. -3
معر،  آراب العقن  المبقو     مو  تع أ  مهي ن  قر العهال  التنظ م ة    ةم إدراأ العةوم قن  -4

 لعه  ا مون الو  الم.

ــ:ــــــــــدةـ ــــــعــو ينـــــــجم سـث نيً :

م تمةةةةةةةةة  الهرامةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةظ العةةةةةةةةةوم قن اوداراةةةةةةةةةقن ،ةةةةةةةةةم د ةةةةةةةةةوان  ةةةةةةةةةو  مقو،ظةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةةتم 
الي قو  ةةةةةة ل إدار  جومعةةةةةة  نن ةةةةةةول قصةةةةةةر  يو،ةةةةةة  نن ةةةةةةول ممتةةةةةةب نراةةةةةةه نن ةةةةةةو ي  ةةةةةة  العةةةةةةهد اوجمةةةةةةولم 

 مالرد . 3140ل م تم  
ـ(2)ـدو ـــــــــج

ـأ دـدـــع مـنيـيفــملنظس  ـحم ـــدةـ ـ

 ــع مـني ددـــملنظس  ـحم ـــدةـ ـ

 840 دطوـنـ  مـحم اظــــقـيو يـ

 1860 إدـةةـج معــ نس 

 220 ق  ـثق اــ نس 

 220 مـ بـ  طدـ نس 

 3140 ـإلمج ـي

 2018عام  ،لمصدر: سجالت شئن  ،لعاملين بالمنظمات محل ،لدر،سة

( يقةةه مةةقب   قنةة   شةةوا    3140ة  ت ةة  مةةن ال ةةهي  ال ةةونأ أن أ ةةم الم تمةة  ن ةة 
( يهةةو Sample Size Calculator( مالةةرد  نةةم نقه ةةههو  ومةةت ها  نرنةةومج ة343مةةن ةممونةة  
ل يقةةةةةه اونةةةةة  اليةةةةةوا م الصةةةةةولق  ل تق قةةةةة  %5معنواةةةةة   م ةةةةةتوى إأصةةةةةو  وك  نةةةةةه المط ةةةةةوت الق ةةةةةم 

  ةةظ المنظمةةو  مقةة   ليةةوا ما ينةةم نوزاةة %ل 80( قو مةة  يالةةك نن ةةب  امةةت و   274ة أصةةو ماو
 : الهرام  ا تموداك   ظ أم وت الن ب  يالتنومب امو هو موظ   ول هي  التولم

ـ  
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ـ(ـ3دو ـ)ــــــج
ـةةمـ ينــــدةـ ــيفــــ ك  ـحم ـــدةـ ـ

 ةةمـــعينـ ــن بـ%  ددـــع مـني  نـــــــــــــــــــــ يـم

 92ـ26.75 840 دطوـنـ  مـحم اظــ نس  1

 24 7 220 ثق اــ نس ق  ـ 2

 203 59.24 1860 إدـةةـج معــ نس  3

 24 7 220 مـ بـ  طدـ نس  4

 343 100 3140 يــــــــــــــــــــــإلمج ـ

 .،لمصدر: إعد،د ،لباحثة   

ـ  :ــــــــــــعـــبي نــــــــــأدـةـمجـث ـثً :

البوأ   ،م ن م   ن ونو  الهرام  المقهان     ةظ قو مة  امتيصةوب نةم إ ةهادهو ،ةم  ا تمه 
يالهرامةةو  ال ةةو ي ل يمةةن  ةةم نةةم إجةةراب اةتبةةورا  الصةةهق يال بةةو  ينت ةةمن  البقةةوثظةةوب نتةةو ج 

 اليو م  م مو   من ا مم   لق وأ اأ من متغقري الهرام : 

 :  مقياس العدالة التنظيمية )المتغير المستقل( .1

يقةةه نةةم نعه  ةةه  مةةو  (Neihoff & Moorman, 1993) نةةم ا  تمةةود   ةةظ مق ةةوأ 
 تنومب م  اب ع  الهرام  القول   ي مو  تنومةب مة  اب عة  البقمة  المصةرا ل يقةه نةم  رظةه   ةظ 
م مو   من ا مونذ  لتقم مةه امةو نةم إة ةو ه  ةتبةورا  الصةهق يال بةو  امةو هةو موظة  ،ةم 

 الهرام .الالص  الرا   من هذه 

ياتتون مق وأ العهال  التنظ م   من مت   شر ربور ل من و ةم   ربورا  لق وأ  هالة  
 يةم   ربورا  لق وأ  هال  التالو أ .  يمت  ربورا  لق وأ  هال  اوجرابا ل التوزا ل

 : مقياس عدم األمان الوظيفي )المتغير التابع( .2

(  Ashford ,et al ,1989) بةوأ قننةم ا  تمةود   ةظ ميةو  ا امةت هم و العه ةه مةن ال
DeWitte ,2000))   يقةه قومة  البوأ ة   ةإجراب  عة  التعةهيأ     ةه لقنومةب البقمة  المصةرا

ياتنومةب مة  اب عة  الهرامة  القول ة  يقةه نةم  رظةه   ةظ م مو ة  مةن ا مةونذ  لتقم مةه امةو نةم 
 هذه الهرام . إة و ه  ةتبورا  الصهق يال بو  امو هو موظ  ،م الالص  الرا   من
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ياقتةةةوي المق ةةةوأ   ةةةظ ةم ةةة   شةةةر ربةةةور ل من ةةةو أر عةةة  ربةةةورا  لق ةةةوأ  ةةةه  ا مةةةون 
الةةو  الم التمةةمل ي مون ةة  ربةةورا  لق ةةوأ  ةةه  ا مةةون الةةو  الم النةةو مل ي أ ةة  ربةةورا  لق ةةوأ 

 الع ي  ن مواج   الت ه ها  المق ط   ولو  ال .

اقتصةةةةر  هةةةةذه الهرامةةةة    ةةةةظ  أ ةةةة  أ عةةةةود ل عهالةةةة  التنظ م ةةةة  ةالعهالةةةة  التوزاع ةةةة ل  هالةةةة   -1
 اوجرابا ل  هال  التالو أ (. 

ننويلةة  الهرامةةة   أ ةةة  أ عةةةود لعةةه  ا مةةةون الةةةو  الم ة ةةةه  ا مةةون الةةةو  الم التمةةةمل  ةةةه   -2
 .ا مون الو  الم النو مل الع ي  ن مواج   الت ه ه(

لعةةةوم قن اوداراةةقن ،ةةم اةة  مةةةن: إدار  جومعةة  نن ةةول ممتةةب نراةةةه اقتصةةر  الهرامةة    ةةظ ا -3
 نن ول قصر  يو،  نن ول د وان  و  مقو،ظ  الي قو   . 

 ننويل  الهرام  العوم قن ،م او،  الم تواو  اودارا  داة  المنظمو  مق  الهرام . -4

 

 ة سنف تقنم ،لباحثة بتقسيمها إلى ،لفصنل ،لتالية: تحقيقًا ألهد،ف ،لدر،س
 ،لفصل ،ألول: ،إلطار ،لعام للدر،سة 

يا ةةةم ميهمةةة  ل هرامةةة ل الهرامةةةو  ال ةةةو ي  المتع يةةة   متغقةةةرا  الهرامةةة ل الهرامةةة  ا مةةةتطأر   
من  قت ةو ل وقو    ظ مشم   الهرام  يمن  م نةم حة وغ  مشةم   الهرامة ل أهةها، ول ،ريظة ول أهمقت ةو 

 ينشتم    ظ م تم  ي قن  الهرام  يأدا  الهرام  امو نم نقه ه القهيد التم اقتصر    ق و الهرام . 
 ،لفصل ،لثا ،: ،لعد،لة ،لتنظيمية:

 ي ةةةةم ا مةةةةوأ النظةةةةري ل عهالةةةة  التنظ م ةةةة ل ،بةةةةهأ  ةةةةولتعرا لمال ةةةةو  العهالةةةة  التنظ م ةةةة ل
 يأةقراك أهمقت و. أ عودهول النتو ج المترنب    ق و يالم  ر  ،ق و

 ،لفصل ،لثالث: عدم ،ألما  ،لنظيف،:
ي ةةم ا مةةوأ النظةةري لعةةه  ا مةةون الةةو  المل مةةن أقةةي مال ةةو   ةةه  ا مةةون الةةو  المل 
اب عتةةهل أ عةةودهل المتغقةةرا  المةة  ر    ةةه يالنتةةو ج المترنبةة     ةةهل ا ديا  اوداراةة  التةةم مةةن  ةة ن و 

 الم.ني ق  النتو ج ال  ب   لعه  ا مون الو  
 ،لفصل ،لر،بع: ،لتحليل ،إلحصائ، و تائج ،لدر،سة ،لميد، ية. 

 .،لفصل ،لخامس: ،لنتائج و،لتنصيات
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ـ(2مـ)ـــــــ ـةقـــــــــشـ
ـــــــــلـــدةـ ـــــــــتداـــــــخ ط ـ

 
 .من إعد،د ،لباحثة :،لمصدر

 م ـمديـإدةـكـــع مـنيـــعدــــــ نظيسيــدـخ ــملنظس  ـحم ـــدةـ ـ؟-1

 ـعدمــ م نـــوظي يـدـخ ــملنظس  ــملبحوثـ؟م ـمديـإدةـكـــع مـنيـ-2

 م ـاوـتأثــــعدــــــ نظيسيــ أ ع دا ـ ـيـ دمــ م نـــوظي ي؟ــ-3
اــــ ـ  ـــــاـإدةـكـــعدــــــــــ نظيسيــــــ ــــ خ   ـ عــــ ــملــــ تــ ـ-4

 ــدميوج ـايــ)ــ ن،ـــنوع،ــمل  ويـــ عـيسي(؟

 تــ ـــ نظيسيــــا ـ  ـاـإدةـكـــعدــــــ نظيسيــ  خ   ـ ع ــملــ-5
 )ـمل  ويــإلدـةي،ـ نوـ ــخلربة(؟

 

 مـــــــدةـ ـ

 ـخ ب ةـا و ـــدةـ ـ

 أادـ ـــدةـ ـ

 ن  ئجـوتوصي  ـــدةـ ـ

ــ  ــ و  ا و ـــدةـ ـ ــــــــــ  ــ دـــعدــ ــاــإلة ــ ئيـــ  ع ــاـدالـ  ــأثــ ـــالــ :ـ"طوجــدـت
 ــ نظيسيــ ـيـ دمــ م نـــوظي ي "

:ـ"الـتوجدـا وقـجوا طــذـ ـدالـــإة  ئيــيفـآةـءــمل  ق ـ ــــث نيــ   ـ
منسمـواق ـــس تــ ـــدميوج ـايــــ  ـيـ:ـ)ــنوع،ـــعسـ ،ــ
ـمل ــ واـــ عـيســي(ـايســ ـط عـــلـ ــادةـكـــعدــــــــ نظيسيــــ

 وأ ع دا  "

ـالـتوجدـا وقـجوا طــذـ ـدالــــإة ـ ئيــيفـآةـءــمل  ق ـ ــــ:ــ   ـــث ـ 
منسمـواق ـــس تــ ـــ نظيسيـــــ  ـيــ:ـ)ـمل ـ واــإلدـةي،ــــ
 ددـ نوـ ــخلربةـ(ـايسـ ـط عــلـ ـادةـكـــعدـــــــ نظيسيــــــــ

 وأ ع دا  "
 

حتدطــدـمــديـإدةـكـــعــ مـنيـــعدــــــــ نظيسيــــدـخــ ــملنظســ  ـحمــ ـــ-1
 ــدةـ ـ 

ــديــإدةــك-2 ــدـم ــ  ــــــحتدط ــ ــملنظس ــوظي يـدـخ ــ نـــ ــدمــ م ــ مـنيــع ــع
 ـملبحوثـ 

 قي سـأث ـــعدــــــ نظيسيــ أ ع دا ـ ـيـ دمــ م نـــوظي ي -3
ــ ـــــ-4 ــ خ   ـ ع ــاـ  ــــ  ـ ــــــ نظيسي ــ نـإدةـكـــعدــ ــ ـإذــك ــدـم حتدط

 ـمل تــ ـــدميوج ـايــ)ــ ن،ـــنوع،ــمل  ويـــ عـيسي( 
ــ نـإدةـكـــعـد-5 ــ ـإذــك ــدـم ــ ـــحتدط ــ خ   ـ ع ــاـ  ــــ  ـ ــــــ نظيسي ــ

 ـمل تــ ـــ نظيسيــ)ـمل  ويــإلدـةي،ـ نوـ ــخلربة( 
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المشم   من  ننوي  هذا الالص  اواور العو  ل هرام ل أقي نم نقه ه ،تر  الهرام  ياب ع 
يإجةةراب الهرامةة  ا مةةتطأر   ل وقةةو    ةةظ مةةو يمقةةي الهرامةة  ةةةأ  امةةتعراا الهرامةةو  ال ةةو ي ل 

 م قوم  البوأ   نتوظ   ا هها  التم ن عظ الهرام  لتقق ي و ،  ن غقرهو من الهرامو  ال و ي 
يقه نم ح وغ  ،ريا الهرام  ينوظ   أهم   الهرام ل امةو نةم نقه ةه من   ة  الهرامة  مةن أقةي 

 . م  ي قن  الهرام أنواأل يمصودر جم  الب ونو ل يم ت

 يمةةةةتتنوي  البوأ ةةةة  ،ةةةةم الالصةةةة  ال ةةةةونم ا مةةةةوأ النظةةةةري ل عهالةةةة  التنظ م ةةةة  يالةةةةك مةةةةن
ةةةةةةةةةأ  التعةةةةةةةةرا لمالةةةةةةةةول م العهالةةةةةةةة  التنظ م ةةةةةةةة  التةةةةةةةةم يرد  ،ةةةةةةةةم الهرامةةةةةةةةو  الم ت الةةةةةةةة ل أ عةةةةةةةةود 

 العوام  الم  ر    ظ العهال  يأةقراك أهمقت و. العهال ل النتو ج المترنب    ق و



 

ةــــــــــــدمـــــمق. 

ة.ــة التنظيميــوم العدالــأواًل: مفه 

ةــة التنظيميــة العدالــثانيًا: أهمي. 

ة.ــة التنظيميــاد العدالــــثالثًا: أبعـ 

:العوامل املؤثرة على العدالة التنظيمية. رابعًا 

النتائج املرتتبة علي العدالة التنظيميةخامسًا :. 

ي. ــل الثانــــص الفصــــملخ 
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تتميززبيئي زززمي بامزززديمنبالتزززلي زززذي بتميزززا دي بداد زززمي زززذيتب تزززلي  زززل  ي بم ن  زززيذي    تمزززن ي
 بكبياي لىي بتك وبوجينيإ يأني تخايي بقا د دي يي بم ظمزنديعالمزونيتمن زننيأني ب زن يلزوي بمزود ي

(ي  شز يأني1999) بزلي بمزن ي يي  ظمزنتموي لزىيتحقيزلي بمب عزني بت ن  زيم  سنسيي  بحزا يبقزلد ي
أيي  ظمززميت ززاييبتحقيززليألززل  مني  يعملززذي بوألززوفيبتلزز ي  لززل ييإ ي ززذي ا ززليتاب ززبيأ   ي
   ززا  ي  بم ظمززنديأمززنيأنيسززلوأيندي   ززا  يبمززنيتززاليايأبيززاي لززيي بم ظمززندي  مززنيأني بم ظمززندي

ني يي ببل عمي بتاأيبي لييتح يذيأ   ي با صاي ببشزاي ي  زل نيتحقيزليت اييبتح يذيأ  ئمني اليم
 بال بززمي   ززدي بم ظمززنديعصززامي لززيي بمززلتا ذيتحقيززبي   ززا  ي أيززن  تمويبتحقيززليألززل يي بم ظمززمي

(Owolabi, 2012; Heidair, et al., 2012). 

م ظمزندي قزليهمزاي صز للي بال بزمي بت ظيميزمي لزييأ زليأوزلي بلزا د نديبتح زيذيأ   ي ب
 دضني   ا  ي أدي  ظممي ليمنيأ يتل ايجمزل نيبلوألزوفيبلال بزميبتحقيزليألزل  مني  زذي بم أزليأني
إتبززناي بمززلتا ذيبمبززن اي بال بززمي ززييسززلوأينتموي ززيي باززن ليذي  ا قززميتوأ ززيي بمخاجززنديعاززبأيأ   ي

ي.(Heidari, et al., 2012)  بتب مي   ا  يمالل يي بم ظممي

 تشيايي(Adams, 1965)تاجييجا دي بال بمي بت ظيميميإبيي ظا مي بم ن   ي  بتييقل من
لزززالي ب ظا زززميأني بقزززا يعقزززندني ازززلفي خاجنتزززلي زززيي ازززلفي خاجزززندي   زززا ذيإبزززيي زززل  تموي ززز ني
ت ززن يي بماززل نيريشززااي بقززا يمنبم ززن   ي  ززلمي بظلززوي بكززذي ززييونبززمي ززلميت ززن ييلززاتذي بماززلبيذي

 زذي بمخاجزنديما مزني   تيزنأ دي(Adams, 1965)تتوبليبليي بقزا يشزاوديمازلمي  دتيزنعي  ابزاي
بتزززييعحصزززدي ليمزززني بقزززا ي وزززدي بملن زززةدي  ب زززل م ي بتاأيزززمي إيالزززنيأ زززني بمزززل  دي تشزززيايإبزززيي 

  بخصنئصي بتييعمتلكمني بقا ي ودي باما ي بتاليو ي بخبا ي إيالن.

ت ن بززاي بالتززلي ززذي بلد سززندي لززيي ززليي باقززو ي بمنضززيمي قمززومي بال بززمي بت ظيميززميويزز ي
 صز للي زنميعشزيايإبزييتصزود دي   زا  يوزوفي زليييأ مزن(Martinson et al., 2006) يتزايي

ي ل بمي مليمي تخنذي بقا د دي   دي بم ظممي تاليايتل ي بتصود دي لييسلوأيندي بان ليذي   لمن.
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 ززييلززا ي بتاا ززييويزز يعشززيايأ مززنيإ د  ي   ززا  يي(Jamaludin, 2009)كززاب يتتقززلي
يتاليايذب ي لييسلوأينتمو.بال بمي بقا د دي  ملينديأل ييتل ي بقا د دي يي بم ظممي ي

أ منيإ د  ي بان ليذيبإل صنيي زيي بمان لزمي(Nadiri & Tanova ,2010)كمنيعاا مني
ريشيا نيإبيمنيأ منيشاودي بازن ليذيمال بزمي(Heirdair, et al., 2012)أ نيي ذيجن مي بم ظمم.

ي إلجا   دي  بقو  لي  ب ينسندي بت ظيميمي بمتالقميئوهنئقمو.

ي(Nojani, et al., 2012, Deconink, 2010, Abu Elanain, 2010)عشزيايأز ي زذ
أ مززني بمززلذي بززاييتززتويريززلي بتان ززدي ززيي بمززوهقيذيمال بززمي  ززنيإذ يأن ززاي بمخاجززندي بتززييعحصززلوني
 ليمني  إلجا   دي بم تخل مي زييتحلتزليتلز ي بمخاجزندي ن بزميمنإلضزن ميبكو مزنيتابزاي زذيإ د  ي

يدي بم ظمم. بان ليذيبلمان لمي بان بمي ذيقب

أني بال بززمي بت ظيميززميلززييئ ززن ي جتمززن يي تاززل ي  ماززن ي(Gatien, 2010)كمززنيعشززياي
ي.عق ايأيفيميإ د  ي بال بمي ييئي مي بامد

يكمزززنيأ مزززنيإ د  ي بازززن ليذيبال بزززمي إلجزززا   دي  بتقزززن  دي  بمخاجزززندي   زززدي لزززنني بامزززد
ي.(Yesil, Dereli, 2013)مح مي نيأشنديأ ي ذي

وزززمي زززيي بتاا قزززندي ب زززنمقميبلال بزززمي بت ظيميزززمي  ملزززذيبلبنووزززميتاا زززيي بال بزززميتتقزززلي ببنو
 بت ظيميزززميأ مزززنيإ د  ي بازززن ليذيبلال بزززمي   زززدي بم ظمزززندي  لزززونيذبززز ي زززذي ا زززلي بشزززاوديمال بزززمي
 بمخاجندي بتييعحصلوني ليمن ي بشاوديمال بمي إلجا   دي بمتبامي ييتخصيصيتل ي بمخاجزندي

 بتييتتلقنلني   ا  ي  لييأقنعمي بمالو ندي بمقل ميبلموهقيذيمشزانيقزا د ديي أاب ي ل بمي بمان لم
ي إجا   دي بتوأ ي.

(Yean & Yousof ,2016)

 : ةــــــة اقتصاديــــــأهمي .1

عحتزن ي باززن لونيبلمزنفي ذبزز يبلزمننيد نييززمي بحيزن  يبززا ي زننيدلبززمي بازن ليذيبلبقززن ي   ززدي
يأ ي) با  تزم ي بملن زةد ي بحزو  ب(يبزبا ي بدو  زمي بمن عزمي بتزييعحصزلوني ليمزناجزييت بم ظمندي

ي. بدو  مي بما و مي ودي بتاأيندي إيالن



 

 

ـةـــــة التنظيميــــــــــدالـــالع  

27 

ب  بميبمدمو  تموي  نيعقل و ليإذ يبويعشااي بان لونيما مويعحصلوني لىيد  تمي ن بميمن
بلم ظمززمي ز نيدإبززتموي ززييتززا ي بم ظمزمي  ببحزز ي ززذي ززادي مزديأ ززاذيتتب تززل يبززا ييإسززمن ند زذي

   ني بتوأ يي بان فيبلا  تميبليتالياي لىي   ي بان ليذيبلم ظمم.ي

  وجلي نمي  ني بان ليذيتاإبوني يي ببقن ي يي بم ظمندي بان بم ي ذب ي نيلا يعشزاالوي
 ذبزز ي ني ب ينسززنديي ززذيد  تززميأ ي لن ززةدي  ززنني  نبقززلد ي لززىيتوقززيي ززنيقززليعحصززلوني ليززلمن

 بان بميت أليأ ليبذيتتوي بتقاقميئيذي بان ليذيوي يأنيأدي ا يسيحصدي لىي نيتت نسمي ييجمللي
ي قلد تلي إسمن نتلي   دي بم ظمم.

 : ةـــــــــة اجتماعيـــــــــأهمي .2

 بازززن لونيبلحصزززوفي لزززىي بتقزززلتاي زززذيقبزززدي بمزززلتا ذي   زززدي بم ظمزززم ي  بمان لزززمييع زززاى
تا ييأ ليتزتوي وتزا مي بازن ليذيبزيطي قزاي زذي بمزلتا ذي بكزذيأعلزنيي بم ظمم بان بميبلان ليذي   دي

 أزززاب ي ززز ني بال بزززميت زززموي زززييتاب زززبيد عي بتازززن نيئزززيذي بازززن ليذيتدزززنليي زززذيأ  ئمزززوي زززيي بامزززد.
ي صلحمي بم ظمم.ي

  لىي بالطي ذيلا ي   ليإذ يبويتتوي ان لمي بان ليذيم ا قمي ن بميتز  ييلزا يإبزىيتقليزدي
  بوقمي  بو  ي بت ظيمييبلان ليذ.ي

 :ةــــــــــة أخالقيــــــــــأهمي .3

نيأ  أيننيئتقلعوي با  تمي بم نسزبمي  بان بزميبلازن ليذي سزت ن  نيإبزىي زنيعقل و زلي يتلتبمي بملتاي
بلم ظمززم ي  لززىي بدن ززمي   ززاي زز ني باززن ليذيتتوقاززونيأنيتتخززاي بمززلتا ذيي ند  ززلي ززذيإسززمن ند

 بقا د ديم ا قمي ن بميأمنيتتوقاونيأنيتتوي ان لتمويم ا قمي ن بزمي ي الزىيسزبيدي بموزنفيإذ يشزااي
 باززن لونيمززانيأ  ئمززويبززويتززتويتقززلتاليم ا قززمي ن بززم يقززليتزز  ييلززا يإبززىيشززاودلويمززنبظلوي توإززديلززا ي

يذي دمو مي بامدي قليت  ييلا يإبىيتا جيي     ي بوهيقي. بشاوديئي

 

تاتبزززاي بال بزززمي بت ظيميزززمي زززذي ت لبزززندي بكقزززن  ي تح زززيذي     ي   زززدي بم ظمزززند ي  زززيي
ي   ززدي بم ظمززمكززنني  لتمززنمي  صززبني قززاي لززييتوأ ززيي بمخاجززندي(Adams, 1965)ي ب ززتي يند

يإبززييضززا د  (Leventhal, 1980)  ززنيإذ يأن ززاي ن بززميأمي  يأ ززني ززيي بومن ي يززندي قززليأشززندي
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 أيفيميت بيقمني ييتوأ يي بمخاجندي  تخزنذي بقزا د ديبلحلزوي لزييي  لتمنميمنإلجا   دي بم تخل م
ني لمززنيإبززيي ل بززمي بتقززن  ديمشززقيم(Bies & Moag1986) بال بززمي بت ظيميززمي  ززذيلززويأشززندي

ي(.Fabio, Palazeschi, 2012) ل بمي بتان  ديئيذي إل  د ي  بان ليذي  ل بمي بمالو ند

 فيما يلي تستعرض الباحثة أبعاد العدالة التنظيمية: 
ي. زل بزمي بتزوأ ززي -1
ي. زل بزمي إلجزا   د -2
 . زل بزمي بتزقن ز د -3

 :عـــــــة التوزيـــــــعدال .1

 ,.Atinkurt, Yilmaz, Karanan, 2015;Sjahruddin,et al) تتقزليأز ني زذ

2013; Hedari, et al.,2012; Nadiri & Tanova, 2009)أني ل بمي بتوأ ييتشيايإبييي
 شاودي بان ليذيمنبال بميمخصودي نيعحصلوني ليلي ذي خاجندي ودي  جودي  بتاأيند.

 & Johnsons et al. 2006; Jamaludin, 2009; Fabio)أمزنيتتقزليأزدي زذي

Palazzeschi, 2012;Lambert & Hogan,2013;Dehaghani & Mirhadi, 

يأ مني بال بمي ييتوأ يي بمخاجندي  بميإبيي بدملي بمبا في ذيأدي ا .ي(2013

تتقزززلي ببنووزززمي زززيي بتاا قزززندي ب زززنمقميبلال بزززمي بتوأ ايزززميويززز يتشزززيايأ مزززني بتوأ زززيي بازززن في
تلزمذيلزالي بمخاجزندي با  تزم ي زادي بتاأيزم يبلمخاجندي بت ظيميمي  بميإبزيي بدمزلي بمبزا في ت

ي بملن ةدي إيالن.ي بتقلتا 

 :راءاتــــــة اإلجــــــعدال .2

إبززيي ل بززمي; Zhang,2006;Moorman,1991; Polat, 2007)) عشززيايأززدي ززذ
ي. إلجا   ديأ مني ل بمي بامليندي بم تخل ميبلتوألديبقا د دي اي م

 ;Nadiri &Tanova; 2010; Dehaghani, & Mirhadi)أمنيعاا منيأدي زذي

2013; Fortin, 2008; Lambert &Hogan ;2013)أ مزنيإتبزنايإجزا   دي سينسزنديي
ي حل  ي  ن بميبلتوألديبقا د دي بتوأ ي.
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 ,Judge & Colquitte,2004; Jamaludin, 2009; Nakra)كمنيعشيايأ ني ذ

سزندي بم زتخل مي   زدي بم ظمزميأني ل بمي إلجزا   ديلزيي بلدجزمي بتزييتكزوني امزني ب ين (2014
يبتخصيصي بمخاجندي ن بم.ي

أ مزني بمزلذي بزاييتزلد ي(Johnson, Selenta &Lord ;2006)يأزدي زذيكمزنيعاا مزن
يتت ويمنبال بم.ي الي   ا  يأني ب ظنمي باييعحل ي بمخاجند

إبزىيأني ل بزمي إلجزا   ديقزليتكزونيألزوي زذي (Lambert &Hogan ;2013)  شزياي
ويززز يتمزززتوي   زززا  يمزززانيتكزززوني بخ زززو دي بمتبازززمي زززييتحلتزززلي بمخاجزززندي ن بزززمي ي ل بزززمي بتوأ زززيي

ي بمخاجندي بماإو م.يوتىيبويبويعحصلو ي ليي  ضحم

سزتميقو  زليبكزييتكزوني إلجزا   دي بمتبازمي زييتحلتزليي(Leventhal, 1980)يوزل  قزليي
ي بمخاجندي ن بم:

  :يجميززززززيي   ززززززا  ي  ززززززيييأنيت بززززززلي ب ينسززززززندي  إلجززززززا   ديمنسززززززتما دي لززززززياالستتتتتتتمرا  ة
 جمييي   قند.

 :تت لميلا ي بمبلأي ببالي زذي   تمزن ي لزىي  ولزنمي بم زبقميأ ي بتحيزبييالبعد عن التحيز
  ولي   ا  ي  ني   ا.

  :تت لميت بيلي إلجا   دي بلقمي ييجميي بمالو ندي  تخزنذي بقا د د.الدقتتة 

 :صحيليما ي بقا د دي بمتخا .تت لمي جو ي األميبتالتديأ يتيالقابلية للتصحيح 

  :اي يي   تبنديآد  يجمييي   ا  ي بمتالا ذيمنبقا د د.يأن تكون معبرة    

 :أنيتتقلي إلجا   دي يي بمانتياي  بمبن اي    قيززم.يأن تكون أخالقية 

 تتقلي ببنوومي يي بتاا قندي ب زنمقميبال بزمي إلجزا   ديويز يتاتبزايأ مزني بال بزمي زييإتبزناي
  ب ينسندي  إلجا   دي تخنذي بقا د دي   دي بم ظمم.

 :التــــــة التفاعــــــعدال .3

همزاي صز للي ل بزمي بتقزن  ديأبازليلنبز يبلال بزمي بت ظيميزميويز يأزننيي يي بومن ي يند
إبزيي(Bies & Shapiro, 1987) عقزيي زيي ب زنئليتحزاي ظلزمي ل بزمي إلجزا   دي بكزذيأشزند

ي ل بمي بتان  دي  ل بمي بمالو ند. ل بمي بتقن  ديمشقيمن:ي
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تشيايإبيي ب ا قمي بتييتتان ديئمني تخايي بقا دي يي بموهقيذي تت لزمي بمان لزمي بان بزمي
  وتزززا مي  بتقزززلتاي  بصزززل ي  بزززتقموي) ل بزززمي بتازززن  د(ي أزززاب يتت لزززمي شزززندأمي بمالو زززندي زززذي

 ,Zhang,2006;Jamaludin ذب يو زبمنيأشزنديأز ين زذي بقا د دي بمتخا ) ل بمي بمالو ند(

2009; Nadiri & Tanova 2010 ;Mansour, 2014 ;Heidari, et al. ;2012) 
 ,Nakra, 2014; Dehaghani &Mirhadi, 2013; Polat)   شزيايإبيمززن

2007, Johnson, et al, 2006)أ مني بمان لمي بان بمي بتييتتلقنلني   ا  يأل ن ي مليندي تخنذيي
 ان لمي بان بمي  ل ن:ي بقا د دي تتحقلي بم

يتتوي ان لمي   ا  يمنوتا مي ذي تخايي بقا د دي  ذي بب   ي يي بامد. -1
ي   ل نيتتويإ  ن ي الو ندي تق يا دي  ضحمي ألا حمي ذيقا د دي بتوأ ي. -2

تتقزززلي ببنووزززمي زززيي بتاا قزززندي ب زززنمقميبال بزززمي بتقزززن  ديويززز يأني بقزززا يعدزززميأنيتتلقزززيي
 ي  نيتتويإ  نؤلي الو زندي زذيأسزبنلي بقزا د دي بمتخزا يبكزييتتحقزلي ان لمي ن بميمنوتا مي ألل

ي بال بمي بت ظيميم.
 ةــــة التنظيميـــــاد العدالـــــح أبعـــــيوض (2شكل )

ي
يالمصد : من إعداد الباحثة

 يمكن القول أن إد اك العدالة التنظيمية يتأثر بكل من: 

 : ةــــــــات التنظيميــــــــاملخرج -1

تززاتباي ب تززنئتي بت ظيميززميمال بززمي بتوأ ززيي  ززلذي بتززب مي بم ظمززميمززنبتوأ يي باززن فيبلمخاجززندي
ي بت ظيميززززززميئززززززل نيتحيززززززب يويزززززز يت بمززززززييإ  ززززززن يأززززززدي وهزززززز يوقززززززلي لززززززىيقززززززلدي  ززززززنلمتلي ززززززيي

ي بت ظيميم.ي ب تنئت

العدالة 
 التنظيمية

عدالة 
 التفاعالت

العدالة 
 اإلجرائية

العدالة 
 التوزيعية
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 املمارسات التنظيمية )عدالة اإلجراءات، عدالة التفاعالت(: -2

تززاتباي بممندسززندي بت ظيميززميمززنبتب مي بم ظمززميمقو  ززلي إلجززا   دي  ل بززمي بتقززن  د ي الززىي
سبيدي بمونفيتاتباي إلجا   دي بتييع ملي يمنيبأل ا  يمنإل   يماألو تمويأكواي ل ي ذيتلز ي بتزيي

بأل زا  يممشززندأميآد ئمزو يأ زني ززذي ل بزمي بتقزن  ديرززيملذيإ د كمزني زذي زز فيإ د  يي يع زملي يمزن
ي بقا يبلمان لمي بديل ي إتنومي بمالو ندي ذيقبدي إل  د .ي

 ة:ــــــص الفرديــــــاخلصائ -3

قزززليتتززززالاي بال بززززمي بت ظيميززززميئززززبا ي بخصززززنئصي بلعموجا ريززززمي) بامززززا ي ب ززززواي ي باززززا  ي
 بوجل ني  بان قم( ي ستقومي ببنووميم ا يلزاليي)تقلتاي با د يب مندي بشخصيم بخبا (يأ يما ي 

ي بخصنئصي لىي ب حوي بتنبي:

:يتتززززالايإ د  ي بال بززززمي بت ظيميززززمي لززززىي حززززويأبيززززايمنبخصززززنئصيالخصتتتتالد الديمويرافيتتتتة -1
بأل زززا  يويززز يأ زززليعدزززمي   زززاي زززيي   تبزززنديإنيجميزززيي   زززا  يبزززويعمزززا  يئززز قطيي بلعموجا ريزززم

 بتدندلي  بمو ق يأاب يبيطيبلتموي قطي بخبا د ي  ختلقوني يي بممند دي    مند يبا ي   لي
  ززل نيتكززوني بقو  ززلي  بماززنتياي بمتباززمي ززيي تخززنذي بقززا د دي   ززدي بم ظمززمي ن بززميعلززمذيلززا ي

 وي يأ ل:ييبلال بمي بت ظيميميتب تليإ د  ي   ا  

منب  زززززززززززبميبال بزززززززززززمي بتوأ زززززززززززيي   مزززززززززززنيتتزززززززززززالايأعلزززززززززززنيمزززززززززززن ت يي ب زززززززززززوايويززززززززززز يعشزززززززززززياي
(Cohen,&Spector ,2001)أني إل زززنخيتختلزز ي زززذي بززاأودي زززيي بتم زز يمقو  زززلي بال بزززم يي

كزاب يتتوقززيي بزاأوديأنيتكززوني بملن ززةدي بتزييعحصززلوني ليمزني ن بززم ي لززىي لزطي إل ززنخي بلززو تيي
يأنيتكوني بملن ةديسخيميتقلتا نيبدمو لوي  قتمو.يتتوقاذ

 ريمززززنيتتالززززليمال بززززمي إلجززززا   دي  ل بززززمي بتقززززن  دي زززز ني إل ززززنخيأكوززززايتززززالا نيمنبا قززززندي
  جتمنعيززمي   ظززا نيإبززىي إلجززا   دي بتززييتموززدي بحين عززمي لززىيأ مززني ن بززمي لززىي لززطي بززاأودي

 تاباي ذيتقلتاي بم ظمميبدمو لو. باتذيعلو ونيأكوايتالا يمنب تنئتي بملموسمي  بتيي

 ة:ــــــات الشخصيــــــالسم -4

:ي  شيايإبىيأني   ا  يمنبم ظمنديتتزالا ني ن فيزنيالمتغير الشخصي األول هو العاطفة
ئتدند موي بتيي ا  يئمن ي  نألميإذ يأن ايسلبيم يبا ي   ليألمني دتقااي بان قزمي ب زلبيميبزلتمويأ  ي

يإو نسمويمالمي بال بم.
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ت بميي لزىي بمزلتا ذي  بمشزا يذيأنيعازبأ  يأيمزميالمتغير الشخصي الثاني احترام الذات: 
أ لزززززن ي بامزززززدي زززززيي بم ظمزززززمي زززززذي ززززز في بال بزززززمي إلجا ئيزززززم ي ا زززززل نيتتزززززو  اي بمان لزززززمي بح ززززز مي

ي  إلجا   دي بان بمي  بتقند اي إلعدنئيمي ذيأ  ئموي ما ي ذيشا ليأنيعابأيبلتموي بتقلتاي با تي.ي

عدنئيميئيذي ل بمي إلجا   دي  وتا مي با د ي ا ل نيتكونيإنيباب ي دليأنيل ن ي  قمي  ق
لززا يإبززىي ززلمي ل بززميي  ززلمي بتقززلتايبدمززلل ي   زز لي بموهزز ي ب تززنئتيسززلبيميعشززااي بموهزز يمززنبظلو

ي إلجا   دي  يعاتبايأنيلا يبلي  قميمنبقلد دي بشخصيم.

 

 يش يأنيتحقيلي بال بمي   دي بم ظمنديبليتاليايأبياي ليي تدنلندي سلوأيندي   ا  ي
 ريمنيتليي ستاا ضيببا ي ب تنئتي بتييجن دي يي   ئيندي بتييت ن باي بال بمي بت ظيميزمي  بتزيي

 تتاتمي لييتحقيلي بال بمي بت ظيميم:

 :يــــــزام التنظيمــــــااللت .1

أني بال بمي إلجا ئيميتاتبايمقزو يمزن بتب مي بمايزنديي (Jamaludin,2009) جلدي د سمي
ي   بتب مي بم تماي) ذيأمان ي  بتب مي بت ظيمي(يئي مني ل بمي بتقن  ديت لاي ليي  بتب مي بان قي.

أني ((Folger &konovsky,1989;McFarlin&Sweeney,1992أشزنددي تزنئت
 مشلديأكباي ليي  بتب مي بت ظيميي ذي ل بمي بتوأ ي. ل بمي إلجا   ديت لاي

أنيأزدي زذي ل بزمي بتوأ زيي  ل بزمي جزليي(Deconink &Stilwell, 2004)  يي د سمي
ي إلجا   ديتت بايمشلديإياي بنشايمن بتب مي بت ظيمي.

أني ل بزززمي إلجزززا   ديبمزززنيتزززاليايأبيزززاي لزززيي  بتزززب مييGhaFourian,2014))كمزززنيتزززايي
يتليمني ل بمي بتقن  ديلوي ل بمي بتوأ ي. بت ظيمي ي

 :ةـــــــة التنظيميـــــــواطنــمـال .2

أنيي(Heidari,Rajaeepoor, Davoodi, Bozorgzadeh, 2012)أشزنديأزدي زذ
كززززدي ززززذيأماززززن ي بال بززززمي بت ظيميززززميبززززلي  قززززميلن ززززميم ززززلو ي بمو   ززززمي بت ظيميززززميأمززززنيأني ل بززززمي

  با نألاي بمن ميبلت ب يم لو ي بمو   مي بت ظيميم. بتقن  دي  ل بمي إلجا   دي ذي
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أني بال بمي إلجا ئيزميتزاتبايما قزميي(Lambert &Hogan, 2013) قليأشنددي د سمي
يلن ميم لوأيندي بمو   مي بت ظيميم.

كمزززنيأشزززنددي بلد سزززنديأ زززليتوجزززلي  قزززميلن زززميئزززيذي بال بزززمي بت ظيميزززمي سزززلو ي بمو   زززمي
ي.(Eskandari,et al.,2013; Nadiri &Tanova, 2010) بت ظيميم

إبززيي جززو يتززالياي (Moorman, Blakely&Niehoff, 1998)كمززنيأشززنددي د سززمي
يإياي بنشايبلال بمي إلجا ئيمي لييسلو ي بمو   مي بت ظيميمي ذي  في بل وي بت ظيميي بملد .

 :دركـــــي املـــــم التنظيمـــــالدع .3

 قززمي ا عززميئززيذيأززدي ززذي ل بززمي بتوأ ززييأنيتوجززلي ي(Mansour,2014)أشززنددي د سززمي
ي  بل وي بت ظيميي بملد يأاب ي  ني ل بمي بتقن  ديتاتبايإعدنئينيمنبل وي بت ظيميي بملد .

أني بال بززززمي بت ظيميززززميتززززاتباي( Yasar,Ebere,Emhan,2014)كمززززنيأشززززنددي د سززززمي
 بزمي بتوأ زييتاتبزايأني لي(Deconink, 2010)إعدنئيزنيئزل وي إل  د ي باليزن ي قزليتوألزلاي د سزمي

ي  ببنيبلل وي بت ظيميي بملد .

ي:ةــــــة التنظيميــــــالثق .4
أني  مان ي  د اميبلال بمي بت ظيميزميتزاتبايإعدنئيزني(Beugre,1998) بقنيبمنيأشنديإبيمي

منبوقزززمي بت ظيميزززميويززز يأ زززلي  زززلي زززنيعشزززااي بازززن لونيمنبمان لزززمي بان بزززمي زززيي بم ظمزززميتتحزززوفيلزززا ي
أمزنيأنيماز ي بلد سزنديأشزندديأني ل بزمي بتقزن  ديتزاتباي ي يي بم ظممي  بملتا ذي بشاوديبلوقم

ي(Eskandari,et al. ,2013; Mansour, 2014)إعدنئينيمنبوقمي بت ظيميمي
 ,Bidarian &Jafari)كمزنيتوجزلي  قزميقو زميئزيذي ل بزمي إلجزا   دي  بوقزمي بت ظيميزم

 بال بززمي بت ظيميززمي يتزز لايمشززلدي بنشززاييأني(Deconink,2010)ئي مززنيأشززنددي د سززميي(2012
  ليي بوقمي بت ظيميميئي منيتتوساي بل وي بت ظيميي بملد يلالي با قم.

 :لــــــرك العمــــــا تــــــنواي .5

أني بال بمي بتوأ ايميتاتبايسلبيني و عزنيتزا يي((Ali &Jan, 2012أشنددي د سميأدي ذي
أنيإ د  يي(;Folger & Konovsky, 1989 Owolabi,2012) بامزد.يأمزنيأشزنددي د سزمي

ي بان ليذيبلال بمي بت ظيميميعاتباي حل  يلن نيبقا دلوي بمتالليمنببقن يأ تا ي بم ظمم.
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أشزندديإبزىيأني ل بزمي بتوأ زييتز لايمشزلديأقزوييي(Nadiri &Tanova, 2010)يأ ني د سزم
ي(Kumar& Gupta, 2009) ليي و عزنيتزا ي بامزدي قند زميمال بزمي إلجزا   د يأمزنيأشزنددي د سزمي

يأ ززززززليتوجززززززلي  قززززززميسززززززلبيميئززززززيذي بال بززززززمي بتوأ ايززززززمي  و عززززززنيتززززززا ي بامززززززد ي قززززززليأشززززززنددي د سززززززم
((Abu Elanain,2010أنيأدي ذي بال بزمي إلجا ئيزمي  بال بزمي بتوأ ايزميبمزنيتاليالزني لزيي و عزنيي

يتا ي بامد.

 :يـــــــا الوظيفـــــــالرض .6

أ ززليألمززنيأ  يإ د  ي (Elamin& Alomaim, 2011) تززنئتي د سززميأززدي ززذيتوألززلاي
ييمنيأ  ي إلو ن يمنباضني بوهيقي.ل بال بمي بت ظيميميأ

أني ل بززمي بتوأ ززييتززاتبايإعدنئيززني جززليي(Folger,&konovsky, 1989)مي د سززي ززي يي
يمنباضني بوهيقي.

 Sweeney,1992&Mcfarlin ,(Nadiri & Tanova , 2010)أشزنددي د سزمي
 لززييأززدي ززذي باضززني بززوهيقيي  باضززني ززذي  جززايمشززلدي كبززاي ززذي ل بززمييأني ل بززمي بتوأ ززييتزز لا

أ زليألمزنيأ  ي بشزاودي إلعدزنئييبأل زا  يي(AbuElanain, 2010) قزليأشزنددي د سزميي إلجا   د.
 ملدي ذي بال بمي بتوأ ايمي  بال بمي إلجا ئيميت  ييلا يإبيي دتقناي ال دي باضني بوهيقي.ي

 : يـــــــــوظيفــــــاألداء ال .7

أني بال بززززززمي إلجا ئيززززززميبمززززززنيتززززززاليايي(Deconink&Johnson,2009)أشززززززنددي د سززززززمي
ي(Wang,Liao,Xia,Chang,2010)كمنيأشنددي د سزمييإعدنئيي بنشاي ليي     ي بوهيقي 

أني بال بمي بت ظيميميبمنيتالياي بنشايم ياي ليي     ي بوهيقييأمنيأ لي ل بمي بتقزن  ديأ لزدي
هيقي.يئي مززنيتزز لاي بال بززمي بت ظيميززميمشززلديإيززاي بنشززاي لززيي     ي بززوهيقيي ت بززبيمززن    ي بززوي

  ذب ي  ل نيتتوساي  بتب مي بت ظيمييلالي با قم.
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ت ن فيلزا ي بقصزدي بتاألزيدي بالمزييبمقمزومي بال بزمي بت ظيميزمي زذي ز في زاضي دمو زمي
توألزززلاي ببنووزززميإبزززىيأني قمزززومي بال بزززمييلإبيمزززني بلد سزززندي ب زززنمقمي قززز زززذي بمقزززنييوي بتزززييأشزززنددي

 بت ظيميزززميلزززويإ د  ي بازززن ليذيبلال بزززمي   زززدي بم ظمزززندي  لزززونيذبززز ي زززذي ا زززلي بشزززاوديمال بزززمي
 بمخاجندي بتييعحصلوني ليمن ي بشاوديمال بمي إلجا   دي بمتبامي ييتخصيصيتل ي بمخاجزندي

نلني   ا  ي  لييأقنعمي بمالو ندي بمقل ميبلموهقيذيمشزانيقزا د دي أاب ي ل بمي بمان لمي بتييتتلق
ي إجا   دي بتوأ ي.

 ب تزنئتي بمتاتبزمي لزىي بال بزمي بت ظيميزميأزاب ي يكمنيت زن في بقصزديأمازن ي بال بزمي بت ظيميزم
ي باو  دي بتييقليت لاي لىي بال بمي بت ظيميمي أ يا نيألميمي بال بمي بت ظيميم.ي

 زززلمي   زززنني بزززوهيقيييإبزززىيبززز يسزززتتااضي ببنووزززميمشزززلدي زززذي بتقصزززيد  زززيي بقصزززدي بون
ي بمتميا دي بم لا يريلي  ب تنئتي بمتاتبمي ليل.ي يممقمو لي أمان ل
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أدت العديد من العوامل إلي تغيير بيئة العمل و ذلك منذ بداية السبععينتت  ومنابت الاسبتد 
االقتصببتد   إدببتده الا للببة للعديببد مببن الصببر تت والمصببتر  و ببذلك التغيببر التانولببو ي والمنت سببة 

  و نت جببة لاببذت التغيببرات  ببي بيئببة العمببل (Sverke & Hellgren, 2002)العتلم ببة الدببتده  
المنظمبببتت مج بببره دلبببي اتتبببتذ البببترات ج تت للتا ببب  مببب  بيئبببة العمبببل مبببن أ بببل موا ابببة أصبببعد  

المتطلعببتت الجديببده لسببول العمببل لتظببل قببتدفه دلببي المدت ظببة دلببي قوتاببت  ببي بيئببة العمببل الغيببر 
 متوقعة  ومن هنت  إن المنظمتت لديات أحد خ تفين لاي تدقق الربد ة:

  تدتول أن تزيد من دتئداتات 

 قلببل مببن مصببرو تتات ودببتده مببت يدببد  هببذا بتقليببل أدببداد العببتملين ويدببد  هببذا تدببتول أن ت
بلجبببول المنظمبببتت للتصتصبببة أو دمل بببتت االربببدمتو أو االلبببتدواذ  ودبببتده مبببت يلبببون هبببذا 
 مرتعطببتب بتسببريع العببتملين أو دببرود التقتدببد المعلببر  أو اللجببول اللببتتدا. العقببود الم قتببة 

((Sverke, Hellgren,& Naswall,2006 

لبببذا  إربببج مبببن و ابببة رظبببر المنظمبببتت تعطبببي هبببذت التغيبببرات وااللبببترات ج تت القبببدفه دلبببي 
 أمببببببت مببببببن و اببببببة رظببببببر العببببببتملين  ببببببإن النتببببببتئ   التا بببببب  والمرورببببببة  ببببببي بيئببببببة العمببببببل المتغيببببببره 

 حيببببب   (Sverke,Hellgren,2002)السبببببل  ة لابببببذت التغيبببببرات وا بببببدة وال تت بببببي دلبببببي أحبببببد  
أو إ عببتفهع دلببي العمببل دببتلعقود الم قتببة أو  العديببد مببن المببو  ين تبب د  هببذت التغيببرات إلببي  صببل 

 العمل بوق   زئي 

دلي الرغع من اختالف الترات ج تت إدتده الا للبة إال إرابت تتنبمن دبتمالب مصبتر ت حيب  
وال شبك أن  ( Sverke, Hellgren, 2002)ت د  إلبي قلبق العبتملين دصبلن المسبتق ل البو   ي 

 متلببببة ينببببتف دلببببياع أيعببببتل  هيببببره حيبببب  ي تببببرد باببببع تدقيببببق توقعببببتتالنببببت ين مببببن تسببببريع الع
 كهيببببره دمببببوافد قليلببببة ويلببببون  ببببل هببببذا  ببببي  ببببو مدببببت  دعببببد. التلكببببد دصببببلن المسببببتق ل الببببو   ي 

(Hartley, et al., 1991) 



 

 

يــان الوظيفـــــــــدم األمـــع  

38 

هبو التعريب  البذ  أشبتف إل بج  كتن من أول التعري تت التي و ع  لعد. األمبتن البو   ي
(Greenhalg &Rosenblatt, 1984 ) ويصبير إلبي دبد. القبدفه دلبف الد بتا دلبي البتمرافية

 الموقببببببي الببببببو   ي الدببببببتلي  ببببببي حببببببتل و ببببببود تاديببببببد يدبببببب   دتلو   ببببببة و يصببببببير هببببببذا التعريبببببب  
 هببببو كببببذلك  أن دببببد. األمببببتن الببببو   ي يعتمببببد دلببببي إدفاة ال ببببرد وت سببببيرت ل يئببببة العمببببل المد طببببة 

ال ببببببببببببرل بببببببببببببين مسببببببببببببتو  األمببببببببببببتن الببببببببببببذ  يصببببببببببببعر دببببببببببببج ال ببببببببببببرد والمسببببببببببببتو  الببببببببببببذ  ي نببببببببببببلج 
(Hartley,Jacobson,Klandermans,VanVuuren,1991) مبببببببببببببببت يصبببببببببببببببير إل بببببببببببببببج   
(Sverke, & Hellgren, 2002) أربج التوقب  البذاتي للتسبتفه الالإفاديبة للو   بة   مبت يعر بج 

Rosenblatt, &Ruvio,1996)) ديبببد المدتمبببل اللبببتمرافت  بببي الو   بببة أربببج إدفاة ال بببرد للتا
 الدتل ة 

أن دبد. األمبتن البو   ي هبو توقعبتت (Davy, Kinicki, Scheck, 1997)كمت يصير 
ال ببرد دبببن البببتمرافية موقبببي و   بببي معبببين ويع بببر هبببذا التعريببب  دبببن قلبببق ال بببرد مبببن خسبببتفه أحبببد 

لتعريبب  مبب  التعريبب  مميببزات الو  ة ببة مهببل  ببرة الترر ببة أو  ببروف العمببل الدتل ببة ويت ببق هببذا ا
 .((Greenhalg & Rosenblatt, 1984الذ  أشتف إل ج  

   مت أن الدفالتت ((Kinnunen, Mauno, Natti,& Happonen, 2000ويشير
 المتعلقبببببة دعبببببد. األمبببببتن الو   بببببة تصبببببير أربببببج شبببببعوف متعلبببببق دتلمسبببببتق ل وأربببببج قبببببد يسببببب ق  قبببببدان 

ه  عببدد األ ببراد الببذين يصببعرون دعببد. األمببتن الو   ببة إال أن خسببتفه الو   ببة قببد ال تدببد  دتلنببروف 
البببببببببو   ي أك بببببببببر مبببببببببن دبببببببببدد األ بببببببببراد البببببببببذين ي قبببببببببدون و بببببببببتئ اع  عل بببببببببتب   بببببببببذلك يصبببببببببير إل بببببببببج 

(Mcinore,2013,(Dewitte,2005  أرج الدتلة بين التو ي والعطتلة والتبي يصبعر  يابت ال برد
 د  يصبببببببببيربتاديبببببببببد  قبببببببببدان الو   بببببببببة أو أحبببببببببد مميزاتابببببببببت ودجبببببببببزت دبببببببببن موا ابببببببببة هبببببببببذا التاديببببببببب

Wyk, & Pienaar,2008))  إلف أن دد. األمتن الو   ي تع تعري ج أرج القلبق دلبي المسبتق ل
الو   ي لل رد وذلك لو ود تاديدات تد   دتلو   ة مهل دمل تت االردمتو  التغيبرات الس تلب ة أو 

 إدتده الا للة 

من هنت يملن القول أن دد. األمتن الو   ي قد يو بد لبد  ال برد لو بود تاديبد مو بودي 
ك قببدان أحببد مميببزات الو   ببة أو قببد يظاببر  نت جببة للسببمتت الصتصبب ة وشببعوف ال ببرد ولببذا يتتلببي 



 

 

يــان الوظيفـــــــــدم األمـــع  

39 

 Rosenblatt& Ruvio)إدفاة دببد. األمببتن الببو   ي مببن  ببرد فخببر داخببل ر بب  المنظمببة

,1996 ;Kinnunen ,et al;2006;Sverke,Hellgren &Naswall ,2006) 
إن دبببد. األمبببتن البببو   ي المبببدفة لببب    بببتهره ملمولبببة مهبببل خسبببتفه الو   بببة أو العطتلبببة 
ولانج إحستس داخلي ينع  من ال رد وت سيرت للمواقي المد طة التي يتعرد لات   مبت يبرات البعع  

لو   بة يبرات رخبرون أربج ال يمهبل أرج تاديد للو   ة دلي الرغع من أرج قد ال يصدعج  قبدان  علبي ل
تاديبببداب ومببب  ذلبببك قبببد ي قبببدون و بببتئ اع   مبببت أن األ بببراد البببذين يصبببعرون دعبببد. األمبببتن ال يملبببناع 
تو  بب  الببترات ج تت للتا بب  مبب  هببذا الصببعوف وهببذا يجعببل دببد. األمببتن الببو   ي مسبب عتب للنببغ  

 (Hartley,et al.,1991; Burgad,et al.,2009) الن سي أكهر من ال قدان ال علي للو   ة

دتإلشببببببتفه إلببببببف أن دببببببد. األمببببببتن  (Sverke,Hellgren,Naswall,2006)كمببببببت قببببببت. 
الببو   ي هببو تاديببد رببت ع دببن  ببروف مو ببوي ة مهببل العمببل دببتلعقود الم قتببة أو بوقبب   زئببي  
و بذلك تببع تقسبب ع المنظمبتت مببن حيبب   وراببت تقبد. أمتربببت و  ة ببتب أ. ال  مبت تمبب  اإلشببتفه أن معببدل 

لة  ي المجتم  قد يعت ر م شبراب لعبد. األمبتن البو   ي   المبت عاد معبدل العطتلبة  بي المجتمب  العطت
 ي سر هذا أرج يمهل عيتده  ي دد. األمتن الو   ي 

أن تعري بببتت العبببتحهين التبببي تنتولببب  دبببد. األمبببتن البببو   ي  (DeWitte, 2005)يصبببير
 ات ق  دلي دده رقت   مت يلي: 

 أن دد. األمتن الو   ي هو إدفاة ذاتي رتد  من ال برد حتبف دنبد  ادت ر العديد من العتحهين
التعرد لن   التاديد المو ودي  علي ل يل المهتل )التنتقص  بي للعبتت الصبر ة( قبد يبتع 
ت سيرت دعدت لبرل  قبد يمهبل تاديبداب لبد  البعع  دلبي البرغع مبن البتمرافية و بتئ اع  ودلبي 

 غع مببن أراببع قببد ي صببلون دعببد  تببره قصببيره العلبب  قببد يصببعر الببعع  دعببد. القلببق دلببي الببر 

(Sverke&Hellgren, 2002; Burgad, Brand & House, 2009; 

Greenhalg & Rosenblatt, 1984) 
 الصعوف دعد. األمتن الو   ي هو شعوف متعلق دتلمستق ل (Chirumbolo, & Areni, 2010) 

 دببببببببد. األمبببببببببتن البببببببببو   ي يعت بببببببببر دتمبببببببببل  بببببببببغ  ورتتئجبببببببببج ال تبببببببببنعل   قببببببببب  دلبببببببببي أن 
  المنظمببببببببببببةف الصببببببببببببدة الن سبببببببببببب ة والجسببببببببببببدية ولاببببببببببببن تببببببببببببنعل  رتتئجببببببببببببج أينببببببببببببتب دلبببببببببببب

(Cheng, &Chan, 2008; Sverke, & Hellgren, 2002) 
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  يتنببمن الصببعوف دعببد. األمببتن الببو   ي شببعوفاب دعببد. التلكببد حيبب  ال يسببتط   األ ببراد الببذين
د. األمتن الو   ي الق ت. بتصبرف أو تو  ب  البترات ج تت للتا ب  مب  الموقبي يصعرون دع

 الذ  يصعرون ف ج بتاديد  تلعد  دن و   ة أخر  دلي ل يل المهتل 

 خت تفية لعد. األمتن الو   ي  حي  أن األددت  اال كذلك تصير التعري تت إلي الط  عة غير
لذين يتتتفون دمداب  روف دمل غيبر رمنبة  ي دد. األمتن الو   ي ال تر ز دلي األ راد ا

 كت نيلاع العمل دعقود دمل م قتة ألن هذا ينتلب  رو اع الدتل ة 

  كمت أن هنتة  رل بين المستو  الذ  ي نلج األ راد ومستوى األمتن الذ  تقدمج المنظمة 

  يصير العع  أن دد. األمتن الو   ي م ابو. متعبدد األدعبتد يصبتمل دلبي دبده  واربب وهبي
إدفاة التاديببببببد المتعلببببببق دتلو   ببببببة  أو أحببببببد مميزاتاببببببت ودببببببد. القببببببدفه دلببببببي موا اببببببة هببببببذا 

 (Rosenblatt, & Ruvio,1996 ;Ashford,Lee,Bobko,1989)التاديد 

  كببذلك يعت ببر الببعع  دببد. األمببتن الببو   ي دتمببل  ببغ  حيبب  يقببو. األ ببراد بت سببير ذاتببي
ود  عبل دلسب ة تتسب ب  بي الصبعوف للمواقي التبي يتعر بون لابت وينبت  دبن هبذا الت سبير فد

 دتلنغ  الن سي والجسد  

 ( أن عدم األمان الوظيفي:Mohr, 2000يشير ) 

  قبببد يلبببون دلبببي مسبببتو  المنظمبببة وذلبببك لو بببود  بببروف غيبببر رمنبببة وغيبببر مسبببتقره داخبببل
 المنظمة وقد يستمر هذا الو   لعده لنوات 

 يلون حتلة دتمة  ي المجتم  وذلك دند و ود دف ة دتل ة من العطتلة داخل المجتم   قد 

  قد يلون ت سيراب ذات تب من ق ل األ راد وينصل رت جة و ود تاديد 

  قد ينت  أينتب دن المواقي التي تقو.  يات المنظمة بتسريع العتملين 

العتحهة م  التعري تت الستدقة لعد. األمتن الو   ي: "حي  يع بر دبن قلبق ال برد مبن  تت ق
احتمببتل  قببدان الو   ببة أو أحببد مميزاتاببت ودببد. التلكببد دصببلن المسببتق ل ودجببزت دببن موا اببة التاديببد 

 واالحت تا دتلموقي الو   ي الدتلي 
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السببتدقة إلببي أن الط  عببة المتغيببره ل يئببة العمببل الدتل ببة أدت إلببي تغيببرات  أشببتفت الدفالببتت
هتمة داخل المنظمتت  حي  قتم  العديد من الصر تت  بي العقبود الهال بة المت ب ة دبإ رال إدبتده 
الا للبببة  تتةببب   حجبببع العمتلبببة  البببتتدا. العقبببود الم قتبببة  بببي التو  ببب    مبببت تزايبببدت دمل بببتت 

 ذلك تقو. العديد من الصر تت دبإغالل أبوابابت وتسبريع العبتملين و بل هبذا  االردمتو وااللتدواذ و
 يمهل تاديداب للعتملين وي د  لصعوفهع دعد. األمتن الو   ي 

قببد ال يتعلببق دببد. األمببتن الببو   ي دتسببتفه الو   ببة  لاببت ولاببن قببد يلببون خسببتفه ل ببرة 
د  و بل هبذا يب د  لنبعي  قبة الترقي داخل المنظمة  االقتطتع من الدخل أو خستفه منصب ر ت

العتملين دتلمنظمة والذ  ينعل  دتلسلب دلي للو  تتاع ودلف اإلرتت  ة و عتل ة المنظمبة و بذلك 
 ,Greenhalg, & Rosenblatt,1984 ;Ito) دلبي الصبدة الن سب ة والجسبدية للعبتملين 

Brotheridge, 2006; Burgad,et al., 2009; Emberland & Rundomo, 

2010; Picolo, et al., 2011; Staufenbiel &Konig, 2011) 
وقد أدت التغيرات  ي بيئة العمل دتلعتحهين إل رال الدفالتت لمعر ة تل يرهت دلبي  بل مبن 

 األ راد والمنظمتت وقد أدت هذت التغيرات إلي تغير  ي م او. دد. األمتن الو   ي 
  يعت ببر دببتمالب مد ببزاب ولبب     ببي خببالل السببتينتت والسببععينتت  ببتن دببد. األمببتن الببو   ي

 مس عتب للنغ  
  بينمت اتتذت األددت  مندي أخر منذ منتصي الهمترينبتت    بدالب مبن ادتعبتف دبد. األمبتن

الببو   ي دببتمال مد ببزا لزيببتده مجاببود األ ببراد أصببعع يعت ببر دببتمالب مسبب عبت للنببغ  والقلببق  
(Greenhalg,& Rosenblatt,1984 ;McInore,2013). 

من أ ل  اع دد. األمتن الو   ي يجدف بنت معر ة مت هي العوامل التي ت  ر  ي الصعوف 
 دعد. األمتن الو   ي: 

 : رـــــــــــمـعـال -1

هبببببو أحبببببد العوامبببببل الديموغراف بببببة والتبببببي تببببب  ر دلبببببي ت سبببببير ال بببببرد للظبببببروف  بببببي ال يئبببببة 
دنبد تنبتقص ج أرب(Sverke, Hellgren & Naswal, 2006)  أشبتفت دفالبة المد طة  قبد

  .المسئول تت يتنتقص الصعوف دعد. األمتن الو   ي
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أن العبتملين األك بر لبنتب قبد يصبعرون  (Mohr, 2000)ودلي العل  مبن هبذا  قبد أشبتف 
   بة إلبف دمستويتت أدلي من دد. األمتن الو   ي وقبد ير ب  هبذا أن  رصباع  بي االرتقبتل مبن و 

 أخر  تاون أصعب من العتملين األقل لنتب  

 : وعــــــــــــــــــنــال -2

للنببببوع دوفاب هتمببببتب  ببببي مببببد  إدفاة العببببتملين لعببببد. األمببببتن الببببو   ي حيبببب  أشببببتفت دفالببببة 
(Sverke, Hellgren & Naswall, 2006)  .أن الر بتل يصبعرون ببدف تت أدلبي مبن دبد

تبع ت سبير ذلبك أربج لعقبتب للتقتليبد السبتئده  بإن الر بل هبو المسبئول األمتن الو   ي مبن النسبتل وقبد 
دن  سب لقمة الع ش أللرتج وأن أ  تاديد يتعلق دتلو   ة ي  ر دلي هويتاع و ل    قب  دلبي 

أن دببد. األمببتن الببو   ي يعت ببر دببتمالب  (Dewitte, 1999) تت ببق دفالببة مببت  مصببدف الببرعل 
 لر تل أكهر من النستل مس عتب للنغ  لج تل ير دلي ف ته ة ا

أن  ببون الر ببتل مسببئولين دببن  سببب العبب ش  (Dewitte, 1999)لعقببتب لمببت أشببتف إل ببج 
ف دعبد. األمبتن البو   ي دبن النسبتل   إربج إذا  ترب  المبرأه هبي و يعر اع لنغو  أك ر دنبد الصبع

المسبببئولة الوحيبببده دبببن  سبببب العببب ش أللبببرتات  إرابببت تتعبببرد لبببن   المقبببداف مبببن النبببغ  البببذ  
 عرد لج الر ل المسئول دن  سب الع ش يت

أن تل ير دد. األمتن الو   ي دلي التو اتت  (Cheng & Chan, 2008)بينمت يصير
  وقببد ير بب  هببذا أن الر ببتل ة للر ببتل الو  ة ببة لارببت  أك ببر مببن تببل يرت دلببي التو اببتت الو  ة بب

 لدياع قدفه أك ر دلف االرتقتل من و   ة إلف أخر  دن النستل 

 : يــــــري التنظيمــــــغيالت -3

اعدادت  بببببي العقبببببود األفبعبببببة المت ببببب ة التغييبببببرات التنظ م بببببة والتبببببي قبببببد تصبببببمل االربببببدمت تت  
االرامتشببتت  إدببتده الا للببة غيرهببت  والشببك أن  م بب  هببذت العمل ببتت تتنببمن تسببريدتب لببعع  العببتملين 

مبن تسبريع العمتلبة حيب  يتنبمن  ي المنظمتت وهذا من شلرج أن ي  ر دلف األمتن الو   ي للنت ين 
 ,Hartley,Jacobson, Klandermans)دبببببببد. تلكبببببببد وغمبببببببود دصبببببببلن المسبببببببتق ل

VanVurren,1991   ببل هببذت التغيببرات التنظ م ببة تتسبب ب  ببي ارتاببتة العقببد الن سببي بببين  مببت أن 
 العتملين والمنظمة حي  تتنمن تغييبراب  بي و بتئي دعب  العبتملين  أن التغييبرات التبي قبد تدبد   بي

دع  الو تئي ودلبي البرغع مبن أن اإلدافه العل بت قبد ال تصبرد بو بود هبذت التغييبرات إال أن الصبتئعتت 
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قبببد يبببتع تنتقلابببت وهبببذا يتسببب ب  بببي إحبببدا  ال ل لبببة والقلبببق للعبببتملين ويتسببب ب  بببي شبببعوفهع دعبببد. األمبببتن 
  (Ito ,Brotheridge ,2007 ; Ashford, et al. ,1989)وذلك حسعمت أشتف  ل من  الو   ي

لذا  إن أحد التطوات التي يملن إتعتدات لتقليل الغمود أ نتل دمل تت التغيير هو إمداد 
 األ راد دتلمعلومتت دمت قد يدد   ي المستق ل  وهذا ي د  لتقليل دد. األمتن الو   ي 

 : اـــــد العمـــــوع عقـــــن -4

 & Sverke, Hellgren) (Naswall & De Witte, 2003)يصبير  بالب مبن

Naswall, 2006)   أن ربببوع دقبببد العمبببل لبببج تبببل ير دلبببي إدفاة األ بببراد لعبببد. األمبببتن البببو   ي
 ببتأل راد أصببدتع العقببود الدائمببة يصببعرون بببدف تت أقببل مببن دببد. األمببتن الببو   ي حيبب  يصببعرون 
أراببع  ببزل مببن المنظمببة  دلببي دلبب  األ ببراد ذو  العقببود الم قتببة  عنببدمت تقببرف المنظمببة االلببتغنتل 

   العتملين بات ت دأ دلصدتع العقود الم قتة دن دع

 : مدي االعتماد علي الوظيفة -5

أن دبد. األمبتن البو   ي يتبل ر دمبد   (Greenhalg & Rosenblatt, 1984)يصبير
ادتمببتد ال ببرد دلببي و   تببج الدتل ببة   الشببك أن األ ببراد الببذين لببدياع القببدفه دلببي االرتقببتل لو ببتئي 

 أقل من دد. األمتن الو   ي يصعرون بدف تت  أخر  دساولة

 وقد يأتي االعتماد الشديد علي الوظيفة من العوامل التالية: 

  .دنببببدمت يترا بببب  الطلببببب دلببببي الماببببتفات ال رديببببة  ببببي لببببول العمببببل رظببببراب لزيببببتده الببببتتدا
 التانولو  ت 

  د مصتدف بديلة للدخل و دد. و 
  دندمت تمهل الو   ة رسعة   يره من دخل األلره 

 :البطالة يف اجملتمع معدل -6

أن دببد. األمببتن الببو   ي لببد  العببتملين يتببل ر إلببي حببد مببت  (De Witte, 2005)يصببير
 عدل العطتلة  ي المجتم  مد

 : الوضع االقتصادي واالجتماعي لألفراد ومستوي التعليم -7

أربج لعقبتب للمسبتو  االقتصبتد   (Sverke, Hellgren & Naswall, 2006)يصبير
راد والببذ  يببرتع  دلببل مببن روي ببة الو   ببة )يدويببة أو غيببر يدويببة( وأينببتب مسببتو  واال تمببتدي ل  بب
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لتعلببب ع  بببإن األ بببراد ذو  األدمبببتل اليدويبببة والبببدخول العسببب طة يلوربببوا أكهبببر در بببة للصبببعوف دعبببد. ا
 األمببببببببتن الببببببببو   ي حيبببببببب  يلببببببببون ادتمببببببببتدهع دلببببببببي الو   ببببببببة   يببببببببر و ببببببببذلك و ببببببببدت دفالببببببببة

(Naswall & De Witte, 2003) براد أصبدتع ال تقبتت الزفقبتل يلبون شبعوفهع دعبد. أن األ 
 األمتن الو   ي أك ر من أصدتع الو تئي األخرى 

و بذلك  بإن األ براد ذو  التعلب ع المبنت   والمابتفات المنت نبة تابون  رصباع  بي إيجببتد 
 و تئي  ي لول العمل قليلة ويلوروا أكهر در ة للتل ر دتلتغييرات التنظ م ة 

 : يـــــاالجتماع مـــــالدع -8

أن األ براد البذين يتلقبون  (Sverke, Hellgren & Naswall, 2006)يصير  بالب مبن 
ددمببتب ا تمتي ببتب يصببعرون بببدف تت أقببل مببن دببد. األمببتن الببو   ي وقببد يلببون هببذا الببددع رببت ع دببن 

تدبتت الددع األلر  لل برد  أن يلبون ال برد دنبواب  بي رقتدبتت أو اتدبتدات العمبتل  وتعمبل هبذت النق
دلي حمتية ال رد من األ عتل التي قد تتتبذهت اإلدافه العل بت  بي العمبل  والتبي قبد تنبر دتلعبتملين  
حيبب  يسبباع االرنببمت. للنقتدببتت العمتل ببة  ببي تقليببل ارعببدا. قببدفه ال ببرد دلببي موا اببة التاديببد والببذ  

 يعت ر  وهر الصعوف دعد. األمتن الو   ي 

 : العماسلوكيات اارهاب والبلطجة داخا  -9

أن تعبببرد ال بببرد لبببعع  لبببلو  تت اإلفهبببتع  (Glamberk,et al., 2014)يصبببير 
وال لطجببة داخببل ملببتن العمببل قببد يتسبب ب  ببي شببعوف ال ببرد دتلتاديببد الببذ  يدبب   بو ببتئ اع وبتلتببتلي 

 يصعر األ راد الذين يتعر ون لاذت السلو  تت بدف تت متزايده من دد. األمتن الو   ي 

راد البذين يتعر بون لسبلو  تت ال لطجبة واإلفهبتع داخبل المنظمبة ال قد ير   هبذا أن األ ب
يلون لدياع قدفه دلي موا اة هذا السلوة وهذت السلو  تت تعت ر تاديداب يد   دتلبتمراف و   بتاع 

 ودد. قدفتاع دلي موا اة هذا التاديد يعت ر هو  وهر شعوفهع دعد. األمتن الو   ي 

 ي النبودي )التاديبد المدب   دلحبد مزايبت الو   بة( دنبدمت كذلك قد يتل ر دد. األمتن البو  
 ترتع  للو  تت ال لطجة دلحد خصتئص الو   ة دلي ل يل المهتل: 

  أن يتعرد ال رد لنقد الذع وغير دتدل 
  أن يتع تدميل ال رد دليعتل و  ة ة عائده أو مات. ل   لات دالقة دتلو   ة 
 ينة أن تو ل إل ج مات. مذلة وما 
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يتسبب ب  ببل هببذا  ببي خسببتفه دعبب  التصببتئص الو  ة ببة الق مببة ختصببة دنببدمت تاببون قببد 
 .للو  تت اإلفهتع وال لطجة ل عتب  ي إدتقة ال رد دن التقد. الو   ي

 

اهتع العديد من العتحهين والدافلين بتدديبد أهبع أدعبتد دبد. األمبتن البو   ي وقبد اتععبوا  لقد
منببته  أو و اببتت رظببر متعتينببة لتدديببد تلببك األدعببتد  ولببتقو. العتحهببة بتو بب ع ذلببك  ببع يلببي ذلببك 

 تدديد األدعتد التي لتعتمد دليات العتحهة  ي دفالتات 

أن دبد. األمبتن البو   ي يتابون (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984)حيب  يبر  
  Severity of Threatمبن دعبدين ألتلبيين وهمبت: خطبوفه التاديبد البذ  يوا بج الو   بة ر سبات 

  Powerlessness to Counteract theThreatوالصبعوف دبتلعجز دبن موا ابة ذلبك التاديبد 
 مبببببدفة دبببببن العجبببببز ال× وبتلتبببببتلي  بببببإن دبببببد. األمبببببتن البببببو   ي ا التطبببببوفه المدف بببببة للتاديبببببدات 

 مقتومة التاديدات 

وبصبببلل أكهببببر ت صبببب الب  ببببإن دببببد. األمببببتن الببببو   ي ا ي)مجمببببوع األهم ببببة النسبببب  ة لمزايببببت 
احتمتل ببة خسببتفه مميببزات أو خصببتئص الو   ببة( أل )مجمببوع األهم ببة النسبب  ة لتسببتفه × الو   ببة 

تاديبدات  ويملبن العجز المدفة دن مقتومة تلبك ال× احتمتل ة خستفه الو   ة({ × الو   ة ر سات 
 تو  ع تلك األدعتد  مت يلي: 

 : Severity of Threatخطورة التهد د : البعد األول

تعتمببد خطببوفه التاديببد اللببتمرافية الو بب  الببو   ي )لببوال ف مببت يتعلببق دتلو   ببة ر سببات أو 
المميببببزات الاتمببببة المرتعطببببة بتلببببك الو   ببببة( دلببببي التر يببببز دلببببي  ببببتر ين  األول يتعلببببق دتلتسببببتفه 

 لمدتملة للو   الو   ي  والهتري يتعلق دتالحتمتل ة الذات ة لددو  تلك التستفه ا

 تلتسبببتفه المدتملبببة اللبببتمراف الو ببب  البببو   ي قبببد تمتبببد مبببن خسبببتفه دعببب  التصبببتئص 
الاتمببببة المرتعطببببة دتلو   ببببة إلببببف التسببببتفه الدائمببببة للو   ببببة ر سببببات   أ  تظاببببر ل  عببببة التسببببتئر 

 سبببببات أو االحت بببببتا دتلو   بببببة الدتل بببببة مببببب   قبببببدان المميبببببزات أو المدتملبببببة  بببببي خسبببببتفه الو   بببببة ر
 التصتئص المرتعطة بات 
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ودنبببببد التعبببببرد لتسبببببتفه التصبببببتئص أو المميبببببزات الاتمبببببة المرتعطبببببة دتلو   بببببة  يو بببببع 
(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984)  :أرات تتمهل ف مت يلي 

خطبر دنبدمت يتوقب  صبتحب حيب  يعت بر التقبد. البو   ي  بي التقددم الدوظيفي )الترةيدة(:  -1
الو   ببة أن التغييببرات التنظ م ببة لببوف ت ببرد قيببوداب أو حببد أقصببي لالرتقببتل أو التدببرة 
داخببل المنظمببة  وهببذا بببدوفت قببد يمهببل لصببتحب الو   ببة إخببالالب دتلعالقببة التعتقديببة الن سبب ة 

 بينج وبين المنظمة 

المدتمبل أينبتب أن يمهبل  تالقتطتع من البدخل المتوقب  مبن االقتطاع من الدخل المتوقع:  -2
إخالالب دتلعالقة التعتقدية الن س ة بين المو ي والمنظمة  وقد تاون التسبتفه المدف بة مبن 
 ترببب المو ببي  ببي شببلل اقتطببتع  علببي مببن الببدخل  أو مببن المدتمببل أن تاببون تقل صببتب 

 للزيتدات المستق ل ة المتوقعة  ي الدخل 

المر ببز الببو   ي للمو ببي  أو تتةبب    دلببي  قببدانو قددد توطددوت التاييددراظ التو يميددة  -3
 االلتقالل ة  ي العمل  أو تتة   الموافد 

إن قلببق المو ببي مببن خسببتفه الجمتدببة الببذ  يعمببل معاببت  والببذ   خسددا ج اماعددة العمددل: -4
يدببد  دنببدمت يببتع تجزئببة  متدببتت العمببل أو الببتتلص مببن دعبب  األ ببراد باببت دببن لريببق 

 ال صل من العمل 

 Subjective Probability of theأن االحتمتل بة الذات بة لدبدو  تلبك التسبتفه  كمبت

Loss Occurring  تعتمبد دلبي ل  عبة ودبدد مصبتدف تاديبد االلبتمرافية  بي الو   بة  ومبن أهبع
 : sources of Threatمصتدف التاديد 

دنببببدمت تاببببون المنظمببببة  ببببي حتلببببة تببببدهوف  لببببي د  ذلببببك االرامببببت  تددددداو  المو مددددة:  -1
نظ مببي وغيرهببت مببن التغييببرات  والتببي مببن المدتمببل أن تبب  ر دلببي الببتمرافية مراكببزهع الت

 الو  ة ة الدتل ة 

معظببع العببتملين  ببي المنظمببة يلورببوا دلببي دفايببة تتمببة دلرببج لببيتع توقددع اعددادج الةي لددة:  -2
التتلص من دع  المراكز الو  ة ة المو وده دلي مستو  المنظمة أو الوحدات ال ري ة 

ه للتات  أو القنتل دلبي المميبزات الق مبة المرتعطبة دتلو   بة المو بوده  اعادجالتي ليتع 
 ق ل دمل ة إدتده الا للة 
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والتببي ينظببر إلياببت دلببي أراببت تمهببل تتةبب   للطلببب التايددراظ التووولوايددة لددي المو مددة:  -3
دلببي مابببتفات العبببتملين  بببي المنظمبببة  خصوصبببتب  بببي  بببل   بببتع  بببرة إدبببتده التبببدفيب  

 هذا التاديد دلي خطر  قدان الو   ة ذاتات  ودتده مت ينطو  

ال شبك أن دعب  الو بتئي تعت بر خطبره  وبتلتبتلي  بإن التاديبد تةديد التعرض لإلصابة:  -4
دتلتعرد لاصتدة يعرد المو بي لتطبر االلبتمراف  بي الو   بة   بتلتطر الجسبد  أو 

    ي ال دري يعت ر مصدفا للقلق  ومن  ع يلون مصدفاب هتمتب لعد. األمتن الو 

 :داتــــة التهد ــــن مواجهــــز عــــالعج: البعد الثاني

أن العجز دن موا اة التاديبد يصبير  (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) ير  
إلي دد. قدفه ال رد دلي مقتومة التاديدات التتصة دتلو   ة ر سات أو التصبتئص المرتعطبة بابت  
وذلبببك لعبببد. قدفتبببج دلبببي البببتدلع  بببي األشببب تل السبببل  ة غيبببر المتوقعبببة التبببي قبببد تببب  ر دلبببي و بببعج 

ذين يمتلابون قبوه أو قبدفه أن األ براد الب (Ashford, Lee, Bobko, 1989)البو   ي  ويو بع 
 أك ر دلي موا اة تلك التاديدات  ل لون لدياع مستو  أقل من دد. األمتن الو   ي 

يعت بببر الصبببعوف دبببتلعجز أو دبببد. القبببدفه دلبببي موا ابببة التاديبببدات مبببن العنتصبببر أو المدبببددات 
ويملببن أن يلخببذ  الاتمبة لعببد. األمببتن الببو   ي  ألرببج يبب د  إلببي ت بتقع التاديببد الببذ  يصببعر دببج العببتملين 

 :(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984)ذلك العجز أفبعة أشلتل ألتل ة تتمهل ف مت يلي 
حيبب  أن النقتدببتت ورظببع التقتدببد ودقببود العمببل مببن أشببلتل الدمتيببة عدددم واددود الةمايددة:  -1

 التي تتد. تعزيز قوه ال رد  ي مقتومة التاديدات التي تتعرد لات التمرافية الو   ة 
ويتمهل العتمل الهتري البذ  يسبتهع  بي الصبعوف بابذا العجبز  بي غير الواضةة:  التوقعاظ -2

التوقعتت غير الوا دة   علبي لب يل المهبتل  قبد يصبعر المو بي بتاديبد دصبلن البتمرافية 
الو   بببة لانبببج قبببد ال يعبببرف مبببت هبببو األدال المرغبببوع البببالع. للمدت ظبببة دلبببي الو ببب  أو 

و ببود رظببت. مالئببع أو  ببت ي لتقيبب ع األدال غتلعببتب المر ببز الببو   ي   ببنقص إدفاة المو ببي ل
مت يلون الس ب الرئ سي للتوقعتت غير الوا دة  وبتلتتلي  إن الصعوف دتلعجز ينصل ألن 

 المو ي ال يعرف مت هي اإل رالات التصد د ة التي تتتذ لتجنب أ  تاديد مدتمل 
شعوف المو ي دتلعجز   من المدتمل أينتب أن ت  ر  قت ة المنظمة دليثقالة المو مة:  -3

دببببن الد ببببتا دلببببي االلببببتمرافية المرغوبببببة  ببببي الو   ببببة   صببببعوف المو ببببي دببببتلعجز دببببن 
 موا اة التاديدات لوف يت تقع: 

  إذا  تر  المنظمة ال تمتلك قوادد أو معتيير قوية ومددده للعدالة 

  إذا  تن المو ي ال يملك التدخل  ي القرافات ول   لج الدق  ي االدتراد دليات 
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  إذا  تن الرؤلتل متعس ين أو مست دين  ي تقي متتاع للمو  ين   مت أراع متقل ين  بي
 قرافاتاع التي ت  ر دلي المو  ين 

معتقدددداظ المدددوظفين بشدددأن اادددراقاظ العمدددل ال يا دددية لن دددتاواق عدددن المدددوظفين أو  -4
ويتمهبببل العتمببل الرادبب  المببب  ر  ببي دجبببز المو ببي دببن موا ابببة التاديببدات  بببي اقددالتة : 

معتقببدات المببو  ين دصببلن إ ببرالات العمببل الق تلبب ة لاللببتغنتل دببن المببو  ين أو إقببتلتاع 
التتصببة دتلمنظمببة    ببي حتلببة ال صببل أو االلببتغنتل دببن المببو  ين   ببإن   ببتع دعبب  
الس تلتت مهل المرا عة األوتومتت ل ة لقراف ال صل يجعل المو  ين يصعرون دلراع تد  

ل   يببر  و ببي حتلببة تتةبب   قببوه العمببل  ببإن العديببد مببن فحمببة المصببر ين أو الرؤلببتل دصببل
المنظمتت تلجل إلي تسريع المو  ين  إ رال دمل ر تلي أو مع تف  دون أن ت ار  بديتب 
 ي بدائل أخر  مهل التقتدد المعلر أو المصتف ة  بي العمبل  وتسبتمد معتقبدات المبو  ين 

مبن تط يبق هبذت الس تلبتت  أو من معر بة الس تلبتت ال عل بة  أو البتنتتو تلبك المعتقبدات 
 من خالل فصد ومالحظة األحدا   ي المنظمتت األخرى 

لتو  ع  (Greenhalgh &Rosenblatt, 1984)يملن تو  ع النموذو التتة بب 
 أدعتد دد. األمتن الو   ي  ي الصلل التتلي  مت يلي: 

 يـــــان الوظيفـــــدم األمـــــاد عـــــ(: أبع3شكا )

 
 (Greenhalgh and Rosenblatt, 1984)المصد : 
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 و قببببببببببببببببتب للنمببببببببببببببببوذو الببببببببببببببببذ  قدمببببببببببببببببج (Ashford, Lee, Bobko 1989) يببببببببببببببببر  
(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984)  أن هنبتة خمسبة ملوربتت لعبد. األمبتن البو   ي

 والتي تتمهل  ي: 

المببدفة للتصببتئص أو المميببزات الو  ة ببة المتنودببة  مهببل  ببرة الترر ببة والدريببة  التاديببد -1
 ي تدديد  داول العمل و وده اإلشراف وتنوع المابت.  و لمبت عادت التصبتئص الو  ة بة 

 المعر ة للتاديد  لمت عاد دد. األمتن الو   ي 
األهم ببببة النسبببب  ة للتاديببببد المتعلببببق دتلتصببببتئص الو  ة ببببة المتنودببببة  مببببن خببببالل تدديببببد  -2

 احتمتل ة خستفه  ل ختص ة 
 التاديد المدفة للو   ة ر سات  وذلك من خالل ال صل أو التسريع الم ق  للعتملين  -3

 األهم ة النس  ة للتاديد المتعلق دتحتمتل ة خستفه الو   ة ر سات  -4

 لتاديد العجز دن موا اة ا -5

دتلت رقبة ببين دبد. األمبتن البو   ي  (Chirumbolo & Hellgren, 2003)كمبت قبت. 
والبذ  يعلب  التغيبرات التبي تدبد   بي المنظمبة  Objective Job Insecurityالمو بودي 

الذ  يصير  Subjective Job Insecurityأو المجتم  دمومتب  ودد. األمتن الو   ي الذاتي 
  ي نببي دلببي إدفاة ال ببرد لعببد. التلكببد  وهببذا يعنببي أرببج  ببي حتلببة التعببرد إلببي التصببوف الببذاتي الببذ

لن   الموقي المو ودي  إن الصعوف دعد. األمتن قد يتتلي من  رد فخر  وهذا يعنبي أن دبد. 
 األمتن دال شك هو تصوف ذاتي يقو. دلي تصوفات وت سيرات األ راد ل يئة العمل ال عل ة 

أن دببببببد. األمببببببتن  (Chirumbolo,&.Areni,2005)دصببببببلل أكهببببببر تو بببببب دتب  يببببببر  
الو   ي المو ودي والذ  ير   إلي دع  الدتالت مهل تتة   حجع العمتلة دتلمنظمة وإدبتده 
الا للببة وال صببل مببن الو ببتئي  يبب د  دببتده إلببي مزيببد مببن دببد. األمببتن الببو   ي الببذاتي الببذ  قببد 

 يتتلي من  رد فخر  

أربج يجبب النظبر إلبي (Pienaar,et al.,2013 ;Sverke, et al.,2006)يبر   بل مبن
التوف من  قدان الو   ة واحتمتل ة  قبدان الو   بة دتدتعبتفهع ملبورين من صبلين لعبد. األمبتن البو   ي 

  Affective Job Insecurityولبببذا  قبببد قبببتموا دتلت رقبببة ببببين دبببد. األمبببتن البببو   ي العبببتل ي 
    ي المعر ببببببببببببيوالببببببببببببذ  يعنببببببببببببي التببببببببببببوف مببببببببببببن  قببببببببببببدان الو   ببببببببببببة  ودببببببببببببد. األمببببببببببببتن الببببببببببببو 

 Cognitive Job Insecurity  والببذ  يعنببي احتمتل ببة  قببدان الو   ببة  ععببدين لعببد. األمببتن
 الو   ي 
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دلي الرغع من تعدد و اتت النظبر السبتدقة دصبلن تدديبد أدعبتد دبد. األمبتن البو   ي  بإن 
 ,.De Witte & Naswall, 2003; De Witte, 2005; Sverke ,et al)معظع العتحهين 

2006; Chirumbolo & Areni, 2010; DeWitte ,et al.,2010)  ي رقبون ببين دعبدين
لعد. األمبتن البو   ي أال وهمبت دبد. األمبتن البو   ي الامبي ودبد. األمبتن البو   ي النبودي والتبي 

 يملن تو  دات ف مت يلي:

 : Quantitative Job Insecurityعدم األمان الوظيفي الومي -1

احتمتل ة خسبتفه الو   بة ر سبات  حيب  يلبون األ براد غيبر متلكبدين يصير هذا الم او. إلي 
دصببببببببببلن مببببببببببت إذا  ببببببببببتروا قببببببببببتدفين دلببببببببببي االحت ببببببببببتا بو ببببببببببتئ اع الدتل ببببببببببة أ. أراببببببببببع ل صببببببببببعدون 

ويابتع دبد. األمبتن البو   ي (DeWitte & Naswall, 2003; De Witte, 2005)دبتللين
ة ر سبات  وهبذا التبوف يتعلبق ددبد  مبت أو المتتوف المتعلقة دتلتمرافية الو    الامي دتلتاديدات

قد يدبد   بي المسبتق ل  والبذ  مبن المدتمبل أن يلبون أقبل و بوحتب  بي الوقب  الدبتلي  وبللمبتت 
أخببببر    ببببإن دببببد. األمببببتن الببببو   ي الامببببي يصببببلل تاديببببداب أكهببببر غمو ببببتب وأقببببل إدفاكببببتب دتلنسببببعة 

  (Chirumbolo & Areni, 2010)لل رد

 : Qualitative Job Insecurityي عدم األمان الوظيفي النوع-2

يصببير إلببي دببد. التلكببد دصببلن التسببتفه المدتملببة للمميببزات أو التصببتئص الق مببة المرتعطببة 
 دتلو   ببببببببة مهببببببببل األ ببببببببوف ولببببببببتدتت العمببببببببل والببببببببزمالل مببببببببت تتنببببببببمنج الو   ببببببببة مببببببببن لببببببببلطتت

(DeWitte, & Naswall, 2003; De Witte, 2005)  

لتاديدات التتصة دتلجوارب الملمولة للو   ة والتي وياتع دد. األمتن الو   ي النودي دت
تببرتع  دصببلل معتشببر بببدوف الو   ببة  مهببتل ذلببك التاديببدات التببي تتعببرد لاببت الماببت. والمسببئول تت 

  (Chirumbolo & Areni, 2010)والرواتب 

 & Sverke, Hellgren, Naswall,2006 ;Chirumbolo)ويببر   ببل مببن

Areni, 2005)  ي النببودي يصببير إلببي التاديببدات المدف ببة دصببلن التسببتفه أن دببد. األمببتن الببو  
المدتملة لعالقتت العمل أو لنوي ة الموقي التنظ مي  مهبتل ذلبك ارت بتد البدخل  ورقبص  برة 

 العمل  وتدهوف  روف العمل  والمتتوف دصلن تا   ال رد م  المنظمة  ي المستق ل 
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دلبي أن دبد. األمبتن البو   ي النبودي  (Chirumbolo & Areni, 2010)ويصبير 
يتعلببق دببتلتوف والقلببق مببن خسببتفه المميببزات أو التصببتئص الاتمببة للو   ببة والتببي قببد ينببت  دناببت 

 تنم ة الرواتب دصلل غير  ت ي  ورقص  رة العمل  وترد   روف العمل 

ويتنع هنت أن دد. األمتن الو   ي هو إدفاة ذاتبي يتتلبي مبن شبتص فخبر  ويتابون 
عبببدين ألتلببيين وهمبببت دببد. األمبببتن الببو   ي الامبببي والببذ  يصبببير إلببي التبببوف والقلببق دصبببلن مببن د

  ودبد. األمبتن البو   ي (Worries about losing the Job Itself)خسبتفه الو   بة ر سبات 
النببودي والببذ  يصببير إلببي التببوف والقلببق دصببلن خسببتفه المميببزات أو التصببتئص الاتمببة المرتعطببة 

والتبي تتنبمن تنم بة  (Worries about the loss of important Job Features)دتلو   ة 
 الرواتب  ومنمون الو   ة  وال رة الو  ة ة المستق ل ة  و روف العمل 

وبعد التعرد لو اتت رظر العتحهين لتدديد أهع أدعتد دبد. األمبتن البو   ي  إرابت ل سب  
تعر بات دصبم مبن الت صبيل  وقبت. متعتف ة أو متتل بة  بي  وهرهبت  ولابن دعب  العبتحهين قبد ال

 العع  افخر بدمجات  ي أدعتد أقل 

حيب  تعتمببد  ت بة و اببتت النظببر دلبي الت تدببل ببين  ال ببة ملورببتت لعبد. األمببتن الببو   ي 
والتببي تصببمل التاديببد المببرتع   (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984)والمقترحبة مببن ق ببل

  والتاديد دصلن خسبتفه التصبتئص الوظيفي الوميعدم األمان دتستفه الو   ة ر سات ويصير إلف 
دتإل بت ة إلبي عدم األمان الوظيفي الووعي،  أو المميزات المتنودة المرتعطة دتلو   ة ويصير إلبف

دد. القدفه دلي من  أو موا ابة التاديبد التتصبة دتسبتفه الو   بة أو المميبزات المرتعطبة بابت وهبو 
 ات  مت يطلق دل ج العجز دن موا اة التاديد

وبالتالي يم ن اإلشا ج الى األبعاد التي  يت  االعتمداد عليةدا لدي الد ا دة والتدي تتم دل 
 فيما يلي:

 والذ  يصير إلي التاديد دصلن التمرافية الو   ة ر سات عدم األمان الوظيفي الومي:  -1
والببذ  يصبببير إلببي التاديببد دصبببلن خسببتفه التصبببتئص أو عدددم األمدددان الددوظيفي الودددوعي:  -2

 الاتمة المرتعطة دتلو   ة  المميزات

 والذ  يصير إلي العجز أو دد. القدفه دلي موا اةالعجز عن موااةة التةديداظ:  -3

 التاديدات التتصة دتستفه الو   ة ر سات أو التصتئص والمميزات الاتمة المرتعطة بات 
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تي يعمل بات ال رد تتنمن إشعتع احت ت تت معينة لل رد مهل ممت الشك ف ج أن الو   ة ال
أن يصعع لديج دخبل  تبب   أن يصبعع لديبج دالقبتت ا تمتي بة خبتفو مدب   العتئلبة و بذلك قدفتبج 
دلي التقد. والتطوف ا تمتي تب وي د  الصعوف دعد. األمتن الو   ي إلي  قدان المزايت الستدقة لل رد 

  (DeWitte, 1999)ي األ رادوهذا ي د  لنتتئ  مدمره دل

وقببببد رببببتل دببببد. األمببببتن الببببو   ي والنتببببتئ  المترتعببببة دل ببببج اهتمببببت. العببببتحهين وقببببد ادت ببببرت 
الدفالتت أن دد. األمتن الو   ي هبو دتمبل  بغ  لبج تبل ير لبل ي دلبي األ براد وقبد يلبون تبل يرت 

تنزف الصعوف   حي  يس((Sverke, &Hellgren,2002أقو  من تل ير ال قدان ال علي للو   ة
دعببد. األمببتن الببو   ي لتقببتت ال ببرد ويبب  ر دلببي تو اببتت ولببلو  تت األ ببراد دلببف المببدى الطويببل 

  (Richter, 2011)والمدى القصير 

 تراع التأثيراظ السلبية لعدم األمان الوظيفي أنه يتضمن عوصرين اامين: 

 * عدم القد ج علي التة   لي األمو .    * عدم التوقع.

 (Cheng, & Chan, 2008;DeWitte,1999)يجعله  ببًا للضاط والقلقواذا ما 
  دند الصعوف دعد. األمتن الو   ي ال يملبن ل  براد توقب  مبت لب دد   بي المسبتق ل ومبن

 هنت ال يملناع التصرف دطريقة صد دة لعد. معر ة مت يجب  علج 
 د والببذ  دعينببج كببذلك دببد. القببدفه دلببي الببتدلع  ببي األمببوف أو العجببز دببن موا اببة التاديبب

  (De Witte, 1999)ألتس دد. األمتن ي د  اللتنزاف لتقتت ال رد 

دند تعتقد ال رد م  المنظمة  إرج ينصل مت يعرف دتلعقد الن سي والذ  يعني أن  بل لبرف 
لج حقول ودل ج وا عتت تجتت الطرف افخر وأ  إخالل باذا التعتقد لج تبل ير لبل ي دلبي  بل مبن 

الصبببعوف دعبببد. األمبببتن البببو   ي يسببب ب ارتاتكبببتب للعقبببد الن سبببي ببببين المنظمبببة  والشبببك أن الطبببر ين 
واأل بببراد ومبببن هنبببت يسبببعي ال بببرد اللبببتعتده التبببواعن  بببي دالقبببة األخبببذ والعطبببتل دبببن لريبببق إ ابببتف 

 ( Emberland,& Rundomo,2010; DeWitte,2005)تو اتت و  ة ة وتنظ م ة لل  ة

ل ي دلي ح ته العتملين ولبلو  تتاع وتو ابتتاع الشك أن دد. األمتن الو   ي لج تل ير ل
 الو  ة ببببببببة حيبببببببب  يببببببببرتع  الصببببببببعوف دعببببببببد. األمببببببببتن الببببببببو   ي دعببببببببد. التلكببببببببد دصببببببببلن المسببببببببتق ل

(Ashford, Lee, Bobko, 1989)  من المعروف أن الو   بة تمبد األ براد دتلبدخل  العالقبتت 
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ديبببد يدببب   دبببل  مبببن هبببذت اال تمتي بببة و بببذلك ال رصبببة للتطبببوف والتقبببد.  بببي الد بببته  والشبببك أن تا
العنتصببر ودببد. قببدفه ال ببرد دلببي موا اتببج يبب د  إلببي التسبب ب  ببي النببغ  ويبب د  إلببي العديببد مببن 
التببل يرات السببل  ة دلببي ال ببرد ودلببي الو   ببة وف مببت يلببي لببتتنتول العتحهببة أهببع النتببتئ  السببل  ة لعببد. 

 متن الو   ي األمتن الو   ي والتي تع التعرا ات  ي الدفالتت المتعلقة دعد. األ

 : الرفاهية والصحة النفسية واجلسد ة لألفراد .1

 ;Ashford, Lee, Bobko, 1989 (DeWitte,2005 أشببتفت دفالببة  ببل مببن

;Dewitt, 1999)  يببرتع  لببل  تب بر ته ببة األ ببراد و ببذلك يببرتع  بزيببتده أن دببد. األمببتن الببو   ي
 ,Sverke, et al., 2006; Martinez)وقببد ات قبب  دفالببة الصببلتو  الصببد ة والجسببدية 

Decuyper & DeWitte, 2011; Chen & Chan, 2008)  أن دبد. األمبتن البو   ي
ي د  لتقليل ف ته ة األ راد و ذلك يتس ب  ي عيتده الصلتو  الصد ة والن سب ة ويزيبد مبن معبدالت 

 الصعوف دتلنغ  الن سي والقلق 

 فيما يتعلق بالتواةاظ والسلوكياظ الوظيفية: 

أن األ راد الذين يصبعرون دعبد. األمبتن (Greenhalg & Rosenblatt, 1984)يصير 
 البببببو   ي يقومبببببون ببببببردود أ عبببببتل تجبببببتت هبببببذا الصبببببعوف والشبببببك أن هبببببذت األ عبببببتل لابببببت تبببببل ير دلبببببي

 ك تله المنظمة 
 : يــــــوظيفــــــا الــــــــــــالرض .2

 Ashford, Lee, Bobko, 1989 ;Hartley, Jacobson)تصير دفالتت  ل من 

Kalndermans & Van Vauren, 1991;Rosenblatt & Ruvio, 1996 

;Heaney, Israel & House, 1994 ;De Witte, 1999 ;Davy, Kinicki & 

Scheck, 1997 ;Cheng & Chan, 2008 ;Sverke, Hellgren & Naswall, 

2006 ;Sora, Caballer & Peiro, 2010) البو   ي لبج تبل ير لبل ي دلبي  أن دبد. األمبتن
 األمببببببتن الر بببببت الببببببو   ي ل  ببببببراد   الشبببببك أن األ ببببببراد الببببببذين يصبببببعرون بببببببدف تت دتل ببببببة مبببببن دببببببد.

 البببببو   ي تابببببون معبببببدالت الر بببببت البببببو   ي لبببببدياع أقبببببل مبببببن هببببب الل البببببذين يصبببببعرون أن مسبببببتق لاع 
 الو   ي أكهر أمترتب 
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 : اـــــرك العمـــــا تـــــنوا  .3

 ,Greenhalg & Rosenblatt, 1984 ;Ashford, Lee)نتصبير دفالبتت  بل مب

Bobko, 1984 ;Davy, Kinicki & Scheck, 1997 ;Rosenblatt & Ruvio, 

1996 ;Rosenblatt, Talmud & Ruvio, 1999)  أن دبد. األمبتن البو   ي يب د  إلبي
 ,chirumbolo, Hellgren)عيتده معدالت ترة العمل داخل المنظمة وتت ق دفالتت  ل من 

2003 ;Sverke, Hellgren, Naswall, 2006 ;Cheng, Chan, 2008 ;Sora, 

Caballer & Perio, 2010 ;Staufenbiel & Konig, 2010) دلبف أن دبد. األمبتن
الو   ي يجعل األ راد أقل ف عة  ي العقتل داخل المنظمة وختصبة األ براد المب هلين ذو  المابتفات 

 أخر  دساولة  العتل ة حي  يملناع من إيجتد و تئي

 : يــــــزام التنظيمــــــااللت .4
 & Ashford, Lee, Bobko, 1989;Rosenblatt)توصببل  دفالببة  ببل مببن

Ruvio, 1996;Dewitte, & Naswll, 2003;Chirumbolo & Hellgren, 

2003;Sora, Caballer & Peiro, 2010;Cheng & Chan, 2008)  أن دبد. األمبتن
 تزا. التنظ مي الو   ي يرتع  لل  تب دتالل

حي  أن األ راد الذين يصعرون دعد. األمبتن البو   ي يعتقبدون أن المنظمبة ارتالب  العقبد 
الن سي الم ر. بينامت ولذا  بإن األ براد يلوربوا أقبل التزامبتب تجبتت المنظمبة رت جبة لعبد. التبزا. المنظمبة 

 بتو ير األمتن لاع 
أن دببد. األمببتن  (Picolo, De Witte & Pasini, 2011)كببذلك تصببير دفالببة 

 الو   ي يرتع  لل  تب دتاللتزا. التنظ مي العتل ي 

 : ابـــــــدالت الغيـــــــمع .5
 & Rosenblatt & Ruvio,1996 ; Chirumbolol)كذلك تصير دفالتت  ل من

Areni ,2005) أن دد. األمتن الو   ي ي د  لزيتده معدالت الغ تع 

 : يـــــــاألداء الوظيف .6
 & Rosenblatt & Ruvio, 1996 ;Chirumbolo)دفالببة  ببل مببن  تصببير

Areni, 2005 ;Ashford, Lee, Bobko, 1989 ;Picolo, De Witte, Pasini, 

2011 ;Cheng & Chan, 2008)  أن دببد. األمببتن الببو   ي لببج تببل ير لببل ي دلببي األدال
 الو   ي الو   ي حي  يقل األدال الو   ي ل  راد الذين يصعرون دعد. األمتن 
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 : ريــــــة التغيــــــمقاوم .7
إلبف أن دبد. األمبتن البو   ي يب د   (Rosenblatt & Ruvio, 1996)تصبير دفالبة 

 لزيتده مقتومة العتملين للتغيير 

ويملبببن ت سبببير النتبببتئ  السبببل  ة لعبببد. األمبببتن البببو   ي أن الصبببعوف بتاديبببد  قبببدان الو   بببة 
لبببببترات ج تت للتا ببببب  معابببببت وتظابببببر هبببببذت ايعت بببببر دتمبببببل  بببببغ  ر سبببببي ويتطلبببببب مبببببن األ بببببراد 

لببترات ج تت  ببي صببوفه رتببتئ  لببل  ة دلببي األ ببراد والمنظمببتت  مببت لببعق  اإلشببتفه للببتتلص مببن اال
  (Chirumbolo &Hellgren,2003)دتمل النغ  الذ  يق  تدتج ال رد

أن األ ببببراد الغيببببر فا ببببين داخببببل المنظمببببة ال  (DeWitte,2005)كببببذلك تصببببير دفالببببة 
يبببق أهبببداف المنظمبببة ولابببن قبببد ي سبببدون الجبببو العبببت. داخلابببت  و بببذلك يسبببعي األ بببراد يسبببعون لتدق

الم هلين لترة المنظمة وهذا ي  ر دلي المنظمة ويزيبد مبن مصبرو تتات ختصبة  بي  بل الظبروف 
 الغير مستقره 

 :دركــــي املــــم التنظيمــــالدع .8

 ي لببج تببل ير أن دببد. األمببتن الببو   (Rosenblatt &Ruvio,1996)أشببتفت دفالببة 
 لل ي دلي الددع التنظ مي المدفة 

 :ةـــــة التنظيميـــــالثق .9

أن دببببد. األمببببتن الببببو   ي لببببج تببببل ير  (Ashford,Lee,Bobko.1989)تصببببير دفالببببة 

لببببببببببببببببببببببببببل ي دلبببببببببببببببببببببببببببي  قببببببببببببببببببببببببببة األ بببببببببببببببببببببببببببراد  ببببببببببببببببببببببببببي المنظمبببببببببببببببببببببببببببة  وتت ببببببببببببببببببببببببببق دفالبببببببببببببببببببببببببببتت 
(Chen,&Chan,2008;Richter,2011)  أن دببد. األمببتن الببو   ي يبب د  لترا بب  الهقببة  ببي

 المنظمة و ذلك لج تل ير لل ي دلي مصتف ة األ راد  ي العمل 

 : ةــــــاءة التنظيميــــــالكف .11

أن دبد. األمبتن (Kinnunen, Mauno, Natti,Happonen, 2000)تصبير دفالبة

 الو   ي ي د  لترا   الا تله التنظ م ة 
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 : Deviant work behaviorداخا العما لإلنتاجيةاضادة السلوكيات امل .11

أن دببد. األمببتن الببو   ي يبب د  لترا بب  افتعببت   (Reisel,et al., 2010)تصببير دفالببة
األ راد دتلمنظمة وتصبعع لبلو  تت االردبراف  بي األدال البو   ي أكهبر دلبي لب يل المهبتل التبلخر 
دن مواديبد العمبل الرلبم ة  أخبذ  تبرات فاحبة ألبول مبن المسبمود  تقليبل األدال البو   ي  و بذلك 

  العمل دصلل أدطل

 :ةــــــة التنظيميــــــاملواطن .12

يرتع  دد. األمتن الو   ي لل  ت دسلوة الموالنة التنظ م ة وذلك ددسب مت أشبتفت إل بج 
  (Reisel,et al. , 2010 )دفالة

 

دبد. أن دد. األمتن الو   ي هو دتمل مرتع  دعد. التوق  و  (DeWitte, 2005)يصير 
القدفه دلي التدلع  ي األموف ودلي الرغع من هذا  إن النتتئ  السل  ة لعد. األمتن الو   ي يملن 

 تجن ات أو التقليل منات دن لريق مت يلي: 

  االتصببتل التنظ مببي والببذ  يصببير إلببف تببد ق المعلومببتت واأل اببتف والدقببتئق بببين العببتملين
 ي المنظمة وبين اإلدافه العل ت ممت يصج  العتملين دلف الهقبة  بي اإلدافه والمصبتف ة  بي 

و يبب د   (2115)عبددد الةددادت،دمل ببة اتتببتذ القببراف ومنتقصببة القنببتيت الاتمببة دتلمنظمببة 
وف ال ببرد دتألمببتن الببو   ي لببذا  ببإن االتصببتل الصببريع والم تببود هببذا إلببف عيببتده مببن شببع

داخببل المنظمببة يعت ببر هببت.  ببي تقليببل إدفاة دببد. األمببتن الببو   ي حيبب  يسبباع  ببي عيببتده 
التوقبب  والقببدفه دلببي الببتدلع  ببي األحببدا  المسببتق ل ة دتإل ببت ة أن هببذا االتصببتل الم تببود 

 امج  مو ي يتع احتر  جداخل المنظمة يزيد من شعوف ال رد أر

  دبن مسبتق ل المنظمبة يسباع  بي شبعوف ال برد  بي قدفتبج دلبي  المشا كة لي اتخاذ القدرا
الببتدلع  ببي األمببوف و ببذلك يزيببد القببدفه دلببي توقبب  األحببدا  المسببتق ل ة وبتلتببتلي يترا بب  

 الصعوف دعد. األمتن الو   ي  ذلك يصعر ال رد دتلتقدير داخل المنظمة 

   وختصببة ددالببة اإل ببرالات لتقليببل الصببعوف دعببد. األمببتن  ميددةزيددادج العدالددة التو يتبب د
 الو   ي حي  يصعر ال رد دتلمستواه وتزيد قدفتج دلي توق  األحدا  
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 البببببببددع اال تمبببببببتدي مبببببببن العتئلبببببببة واألصبببببببدقتل يلعبببببببب دوفاب هتمبببببببتب  بببببببي تقليبببببببل الصبببببببعوف 
 الو   ي  دعد. األمتن

 إملتر ببببببتت وقببببببدفات األ ببببببراد للتعتمببببببل مبببببب  التغييببببببرات التنظ م ببببببة والتا بببببب  مبببببب   تطببببببوير
 أوقتت األعمتت 

  ل مببن يببتقلالمببن قببدفتاع دلببي موا اببة التدببديتت و  لزيببتده عيببتده قببدفات األ ببراد وماببتفاتاع
 النتتئ  السل  ة لعد. األمتن الو   ي 

  دالقة الجاد والعتئد حي  كذلك  إن دد. األمتن الو   ي ينصل  نت جة لعد. التواعن بين
ي ذل األ راد  اداب معينتب للدصبول دلبي دتئبد معبين وأن أ  إخبالل بابذت العالقبة يتسب ب 

  ي قلق األ راد 

وينتمي دد. األمتن الو   ي لجترب العتئد لذا ف ملن التعتده التواعن  ي هذت العالقة إمبت 
قليل األيعتل دلي ال برد أو بزيبتده شبعوفت بزيتده العوائد األخرى مهل الملت آت أو التعوينتت أو بت

الشك أن  ل مت ل ق يعت ر حلوالب مقترحة لتقليل الصعوف دعد. األمبتن البو   ي  دتألمتن الو   ي 
ولان  ي  ترات الر ود االقتصبتد  قبد ال تابون هبذت الدلبول دمل بة حيب  تنب   أيعبتل وتابتل   

 لمنظمة ادلف 
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تنببتول هببذا ال صببل دفالببة تدليل ببة لعببد. األمببتن الببو   ي مببن حيبب  التعببرف دلببف م اومببج 
ومبببن  بببع التعبببرف دلبببف أدعبببتدت و بببذلك المتغيبببرات التبببي قبببد تببب  ر  بببي إدفاة العبببتملين لعبببد. األمبببتن 
الببو   ي والنتببتئ  المترتعببة دل ببج وأخيبببراب األدوات اإلدافيببة التببي قببد تسببباع  ببي تقليببل الصببعوف دعبببد. 

 ن الو   ي  األمت

 ولتتنتول العتحهة  ي ال صل التتلي التدليل اإلحصتئي للدفالة ورتتئ  الدفالة الميدار ة  

 



 

ة.ــــــــدمـــــمق 

ملقاييس املستخدمة يف الدراسة.أواًل: ا 

.ثانيًا: اختبار صدق وثبات قائمة االستقصاء 

 ثالثـــــًا: األيـــــل ابيميـــــة ال ســـــبية ل  اصـــــ 
 مقاييس الدراسة. 

    راب ـــــًا ا اصــــــاء ال صــــــDescriptive 

statistics  ت "واختبارT–test " 

خامسًا: نتائج اختبارات ف وض الدراسة. 

عــــل ال ابـــــص ال صـــــمألخ. 
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يتمثل الهدف من الدراسة الميدانية في قياس تأثير العدالةة التظييميةة ى ةد اكرال العةام ين 
اختجةةار مةةد  ق  لعةةدا اامةةاو الةة ويتيق قلتذايةةم  ةةبا ثامةةض الجاوثةةة   لةةو م م ىةةة مةةن التةةرق 

استاصاء  ظاء ى د المااييس المستخدمة في الدراسات الساباة في صذتها ىن طريم اىداك ثائمة 
 قياس كل من أبعاك العدالة التظييمية قىدا ااماو ال ويتي.

قثد ثامض الجاوثة  تتريغ اإلجابات ى د ااسئ ة ب داقل البيانات قتم تذ ي ها قاستخالص 
البةةرامم اإلوصةةائية ل ع ةة ا الظتةةائم مةةن خةةالل تعبيةةم بعةةا ااسةةاليل اإلوصةةائية الةة ارك  بذ مةةة 

( قتذديةدا  SPSSالمعرقفةة باسةم   Statistical Package for Social Science االجتماعيةة
 تم االستعانة بااساليل التالية:

 .Cronpach's alphaمعامل ألتا كرقنجاخ  -1
 .Descriptive Statisticsالتذ يل ال صتي ل بيانات  -2
 .Kruskl-Wallis testاختجار كرقسكال قاالس  -3

 .Mann-Whitney testاختجار ماو قيتظي  -4

 .T- test"ت"  اختجار  -5

 .Chi-Squareاختجار كا تربيو  -6

 .تذ يل االنذدار الخعي أس  ب -7

تعةةةةةدكت الماةةةةةاييس المسةةةةةتخدمة فةةةةةي قيةةةةةاس العدالةةةةةة التظييميةةةةةة قىةةةةةدا اامةةةةةاو الةةةةة ويتيق 
الدراسةةةةةةات التةةةةةةي بذثةةةةةةض ت ةةةةةة  المتةةةةةةا يمق قثةةةةةةد ثامةةةةةةض الجاوثةةةةةةة ب ىةةةةةةداك قيرجةةةةةةو ىلةةةةةة  الةةةةةةد تعةةةةةةدك 

ىةةةةةةةدا ق  ثائمةةةةةةةة استاصةةةةةةةاء بةةةةةةةالرج م ل دراسةةةةةةةات السةةةةةةةاباة المتع اةةةةةةةة بكةةةةةةةل مةةةةةةةن العدالةةةةةةةة التظييميةةةةةةةة
اامةةةةةاو الةةةةة ويتيق قثةةةةةد تةةةةةم ىةةةةةر  الاائمةةةةةة ى ةةةةةد أسةةةةةاتب  متخصصةةةةةين فةةةةةي اكار  ااىمةةةةةال قتةةةةةم 

 اجراء التعديالت الالزمة ى يها:
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 : ةـــــة الت ظيميــــال دالاس ــــمقي .1
 يضةةةةةم المثيةةةةةاس ثةةةةةالس م م ىةةةةةات مةةةةةن ااسةةةةةئ ة تثةةةةةيس كةةةةةل م م ىةةةةةة بعةةةةةدا  مةةةةةن أبعةةةةةاك 

 العدالة التظييمية: 
  تثيس ىدالة الت زيو.5-1عجارات التار  ااقلد ) 
   تثيس ىدالة اإلجراءات. 11-6عجارات التار  الثانية ) 
   لتتاىالت.( تثيس ىدالة ا16-12عجارات التار  الثالثة 

( غيةر م افةم بةةد  1قثد تم استخداا مثياس ليكرت المك و من خمس رتل تتةراق   ةين  
 ( م افم تماما . 5وتد  

 :  ــــان ال ظي ــــدم ابمــــمقياس ع .2

يضةةةم المثيةةةاس ثةةةالس م م ىةةةات مةةةن ااسةةةئ ة تثةةةيس كةةةل م م ىةةةة بعةةةدا  مةةةن أبعةةةاك ىةةةدا 
 ااماو ال ويتي:

   تثيس ىدا ااماو الكمي. 20-17عجارات التار  الرابعة ) 
   تثيس ىدا ااماو ال ويتي الظ ىي. 28-21عجارات التار  الخامسة ) 
   تثيس الع   ىن م اجهة التهديد. 31-29عجارات التار  الساكسة ) 

 

ت ثائمةةة االستاصةةاء ثجةاق  ثامةض الجاوثةةة بة جراء اختجةةار الصةدا قالثجةةات ل تأ ةةد مةن صةةدا
 قىل  ى د الظذ  التالي: 

 :اءــــــدق االستقصــــــص .1
ياصةد بصةدا االستاصةةاء أو تثةيس أسةئ ة االستاصةةاء مةا قلةعض لثياسةةكق  هةدف التأ ةةد 
مةةن ثةةدر  المثيةةاس التع يةةة ى ةةد قيةةاس مةةا يتتةةر  قياسةةك  دثةةةق قثةةد ثامةةض الجاوثةةة بثيةةاس صةةدا 

 االستاصاء ىن طريم:

 :  نــــالمحكميدق ــــص (1/1)

ثامةةض الجاوثةةة بعةةر  ثائمةةة االستاصةةاء فةةي صةة رتها المبدئيةةة ى ةةد ل ظةةة اإل ةةراف قبعةةد 
اجراء التعديالت الالزمة ثامض الجاوثة بعرلها ى د م م ىة من أساتب  اكار  ااىمال ل تأ د من 

  الصةياغة صالويتها من الظاوية الع ميةق قثد اثتةر  ااسةاتب  م م ىةة مةن التعةديالت مثةل: اىةاك
قفاةةةا لهةةةبت الماتروةةةات ثامةةةض الجاوثةةةة  تعةةةديل الاائمةةةة ق  لةةةجعا الرجةةةارات قوةةةبف بعةةةا الرجةةةاراتق

 متابعتهةةةةا ق  نق قبأخةةةةب جميةةةةو المالويةةةةات بعةةةةين االىتجةةةةاريوسةةةةل مةةةةا أ ةةةةار اليةةةةك السةةةةاك  المذكمةةةة
 مو ل ظة اإل راف.
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 ة:ـــــدق القائمــــار صــــاختب (1/2)

قالمذت  ق قثد تم وسابك ىن طريم اي اك ال بر التربيعي قيستخدا لتأ يد صدا البظاء   
 لمعامل الثجات ألتا كرقنجاخ مما يةير الد أو التظاسم الداخ ي لاائمة االستاصاء يعد ث يا  

 (4م )ـــــدول رقـــــج
 نتائج قياس درجة الصدق لقائمة االستقصاء

 م امل الصدق عدد ال بارات

31 0,778 

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات           

 :اءـــــات االستقصـــــثب .2
ىةدا تييير ةا بةةكل كبيةر ق  ياصد  ثجات االستاصاء االستارار في نتائم ثائمة االستاصةاء

فيمةةةا لةةة  تةةةم اىةةةاك  ت زيعهةةةا ى ةةةد أفةةةراك العيظةةةة ىةةةد  مةةةرات خةةةالل فتةةةرات زمظيةةةة معيظةةةة تذةةةض نتةةةس 
اليرقف قالةرقطق قثد تذااض الجاوثة من ثجات ثائمة االستاصاء من خالل اختجةار  معامةل ألتةا 

  رقنجاخ( كما    م لح بال دقل التالي:
 (5دول )ــــــج
 الثبات لقائمة االستقصاء نتائج قياس درجة

 م امل الثبات عدد ال بارات

31 0,605 

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 ما تم قياس معامل  ألتا كرقنجاخ( لمتييرات الدراسة قثد جاءت نتائ ةك كمةا  ة  م لةح 
 بال دقل التالي: 

 (6) دولـــــج
 قياس الثبات لكل من متغريي الدراسة 

 م امل الثبات )أل ا( عدد ال بارات متغريات الدراسة

 0,887 15 ال دالة الت ظيمية

 0,713 16 عدم ابمان ال ظي  

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات    
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 :م امل االتساق الداخأل  ل بارات املقياس .3
 أبعاد العدالة التنظيمية: 

 (7) دولــــــــــج
 م امل االتساق الداخأل  ل بارات ب د عدالة الت زيع

 امل   ية م امل االتساق الداخأل  عبارات ب د عدالة الت زيع م

 0.00 **480. تت اسب ساعات عمأل  مع ظ ويف اخلاصة 1

 0.00 **680. راتيب الشه ي م اسب جلهدي يف ال مل 2

 0.00 **677. أعبائ  ال ظي ية م اسبة ملؤيالت  3

 0.00 **789. االمتيازات اليت أاصل عأليها من وظي يت عادلة 4

 0.00 **681. ت جد عدالة يف ت زيع املهام عألى ال امألني 5

 0.01** تشير إلي معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 

نتااائج عدالااة نتةةائم ال ةةدقل السةةا م ى ةةد صةةالوية جميةةو العظاصةةر الخاصةةة  جعةةد  أ ةةدت
( 0.79: 0.48ويث أ دت ى د ىل  قيم معامالت االتساا الداخ ي قالتي تراقوض  ين   التوزيع

 يعكةةةةس مصةةةةداقية جميةةةةو البظةةةة ك لثيةةةةاس بعةةةةد  0.01قثةةةةد جةةةةاءت جميعهةةةةا معظ يةةةةة ىظةةةةد مسةةةةت   
 ىدالة الت زيو. 

 ( 8دول )ـــــج
 م امل االتساق الداخأل  ل بارات ب د عدالة ا ج اءات 

 امل   ية م امل االتساق الداخأل  عبارات ب د عدالة ا ج اءات م

 0.00 **661. غري متحيز أسأل بتتخذ ا دارة ق اراتها ب 1

 0.00 **748. تتاح ل  ف صة إبداء ال أي قبل اختاذ الق ارات املت ألقة ب مأل  2

عألى مجع امل أل مات الدقيقة قبل اختاذ أي ق ار حي ص املدي   3

 خاص بال مل
.770** 0.00 

 0.00 **766. ا ص ا دارة عألى ال د عألى ما أبديه من است سارات 4

 0.00 **701. تطبق الق ارات عألى ال امألني بال استث اء 5

 0.00 **693. يسمح لأل امألني بالتظألم من الق ارات اليت يتم اختاذيا 6

 0.01** تشير إلي معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 
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نتااائج عدالااة أ ةةدت نتةةائم ال ةةدقل السةةا م ى ةةد صةةالوية جميةةو العظاصةةر الخاصةةة  جعةةد 
 قالتةةةةةةةةي تراقوةةةةةةةةض التسةةةةةةةةاا الةةةةةةةةداخ ي ويةةةةةةةةث أ ةةةةةةةةدت ى ةةةةةةةةد ىلةةةةةةةة  قةةةةةةةةيم معةةةةةةةةامالت ااإلجاااااااارا ات 

ممةا يعكةس مصةداقية جميةو  0.01معظ يةة ىظةد مسةت    ( قثد جاءت جميعهةا0.77: 0.66 ين  
 البظ ك لثياس بعد ىدالة اإلجراءات.

 ( 9) دولــــــج
 م امل االتساق الداخأل  ل بارات ب د عدالة الت اعالت 

 امل   ية م امل االتساق الداخأل  عبارات ُب د عدالة الت اعالت م

747. يت امل رئيس  املباش  م   باارتام ع د اختاذ ق ارات تت ألق ب مأل  1
**

 0.00 

870. يت امل رئيس  املباش  م   ب ض ح ع د اختاذ أي ق ار يت ألق ب مأل  2
**

 0.00 

3 
يبدي رئيس  املباش  ايتماما حبق ق  ال ظي ية ع د اختاذ الق ارات 

 اخلاصة ب مأل 
.873

**
 0.00 

4 
املباش  عألى ت ضيح ابسباب وراء اختاذ الق ارات حي ص رئيس  
 املت ألقة ب مأل 

.887
**

 0.00 

861. ي اقش رئيس  ال تائج املرتتبة عألى أي ق ار يؤث  عألى عمأل  5
**

 0.00 

 0.01** تشير إلي معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 

نتاااائج عدالاااة نتةةةائم ال ةةةدقل السةةةا م ى ةةةد صةةةالوية جميةةةو العظاصةةةر الخاصةةةة  جعةةةد  أ ةةةدت
( قثةةةد 0.89: 0.75ويةةةث أ ةةةدت ى ةةةد ىلةةة  قةةةيم معةةةامالت االرتجةةةاط قالتةةةي تراقوةةةض  ةةةين   التفااااع ت

 يعكس مصداقية جميو البظ ك لثياس بعد ىدالة التتاىالت.  0.01جاءت جميعها معظ ية ىظد مست   
 لوظيفي:أبعاد عدم األمان ا 

 ( 10) دولـــــــج
 م امل االتساق الداخأل  ل بارات ب د عدم ابمان ال ظي   الكم  

 امل   ية م امل االتساق الداخأل  عبارات ُب د عدم ابمان ال ظي   الكم  م

705. أش   بالقألق عأل  مستقبأل  ال ظي   1
**

 0.00 

671. أت  ض ملضايقات من رؤسائ  بت ك عمأل  2
**

 0.00 

695. أايانًا يتم االستغ اء عن ب ض ال امألني 3
**

 0.00 

630. أرى أن ي اك إمكانية ل قأل  إىل وظي ة أقل 4
**

 0.00 

 المصدر: من إعداد الباحثة  0.01** تشير إلي معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 
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نتااائج عاادم أ ةةدت نتةةائم ال ةةدقل السةةا م ى ةةد صةةالوية جميةةو العظاصةةر الخاصةةة  جعةةد 
 ويةةةةةةث أ ةةةةةدت ى ةةةةةةد ىلةةةةة  قةةةةةةيم معةةةةةةامالت االرتجةةةةةاط قالتةةةةةةي تراقوةةةةةةض  الكمااااااي الةةةةةة ويتياألماااااان 
ممةةا يدكةةد ى ةةد صةةالوية  0.01( قثةةد جةةاءت جميعهةةا معظ يةةة ىظةةد مسةةت   0.70: 0.63 ةةين  

 جميو البظ ك لثياس ىدا ااماو ال ويتي الكمي.
 ( 11) دولـــــــــــــج 

 م امل االتساق الداخأل  ل بارات ب د عدم ابمان ال ظي   ال  ع 

 امل   ية الداخأل  م امل االتساق عبارات ُب د عدم ابمان ال ظي   ال  ع  م

505. تت اف  ل  ف ص جيدة لألرتقية إىل وظي ة أعألى 1
**

 0.00 

568. يت اسب راتيب مع اجلهد املبذول يف عمأل  2
**

 0.00 

500. الس  ية يف راتيب م اسبةالزيادة  3
**

 0.00 

575. ميك ين احلص ل عألى امل أل مات الالزمة  جناز عمأل  4
**

 0.00 

537. لدي عالقات طيبة مع زمالئ  يف ال مل 5
**

 0.00 

618. رأي رئيس  املباش  يف أدائ  لأل مل يام بال سبة ل  6
**

 0.00 

549. طألبات ال مالء اش   بأيمية وظي يت ع د اجناز 7
**

 0.00 

549. أا ص عألى أداء ما يس د إىل من مهام 8
**

 0.00 

 المصدر من إعداد الباحثة0.01** تشير إلي معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 

نتائج عدم األمان أ دت نتائم ال دقل السا م ى د صالوية جميو العظاصر الخاصة  جعد 
 ويةةةةةةةةث أ ةةةةةةةةدت ى ةةةةةةةةد ىلةةةةةةةة  قةةةةةةةةيم معةةةةةةةةامالت االرتجةةةةةةةةاط قالتةةةةةةةةي تراقوةةةةةةةةض الااااااااوظيفي النااااااااوعي 

ممةةةا يدكةةةد ى ةةةد  0.01   أثةةةل مةةةن( قثةةةد جةةةاءت جميعهةةةا معظ يةةةة ىظةةةد مسةةةت  0.62: 0.50 ةةةين  
 مصداقية جميو البظ ك لثياس ىدا ااماو ال ويتي الظ ىي. 

 (12) دولــــــــج
 م امل االتساق الداخأل  ل بارات ب د ال جز عن م اجهة التهديد

 امل   ية م امل االتساق الداخأل  ُب د ال جز عن م اجهة التهديد م

475. ميك ين التكيف مع التغريات اليت قد تؤث  عألى مستقبأل  ال ظي   1
**

 0.00 

474. ال  اقب املرتتبة عألى تقصريي يف عمأل  غري جيدة 2
** 0.00 

701. ت جد ق انني اميين إذا ما ت  ضت وظي يت لألتهديد 3
**

 0.00 

 من إعداد الباحثة المصدر: 0.01** تشير إلي معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية  

 0,01جاءت جميو عجارات بعد الع   ىن م اجهة التهديد معظ ية ىظةد مسةت   أثةل مةن 
 .مما يدكد مصداقية جميو الرجارات
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FriedmanTest

لتذ يةةةل اا ميةةةة الظسةةةبية ل عدالةةةة التظييميةةةة كمتييةةةر مسةةةتال تةةةم اسةةةتخداا اختجةةةار فريةةةدماو 
لبياو مت سط الرتةل لعظاصةر العدالةة التظييميةةق قيمكةن معرفةة العظصةر اا ثةر أ ميةة ىةن طريةم 

 ميةةمت سط الرتلق أ  أو العظصةر الةب  يأخةب أى ةد مت سةط ل رتةل يكة و  ة  العظصةر اا ثةر أ 
لثيةاس قجة ك  Chi square test 2إكرا ا  من قجهة نير المجذ ثينق كما تم استخداا اختجةار كةاق 

 P- value بعاك قفيةك يةتم تذديةد الداللةة أق المعظ يةةاااختالف أق اتتاا في اا مية  ين عجارات 
أبعةاك  فة و ىلة  يعظةي قجة ك فةرقا فةي اا ميةة  ةين عجةارات 0.05فعظدما تك و المعظ ية أثةل مةن 

 الدراسة من قجهة نير المجذ ثين.

 ال سبية ل  اص  ال دالة الت ظيمية فيمكن ت تيبها واأليألها كما يأل : األيل ابيميةق أواًل: ت تيب

 ( 13) دولـــــــج
 ابيمية ال سبية ل  اص  ب د عدالة الت زيع

 امل   ية 2كا الرتتيب مت سط ال تب دــــــــــب ـال م

    

316,
61 

0,00 

 1 3,94 تت اسب ساعات عمأل  مع ظ ويف اخلاصة 1

 5 2,31 راتيب الشه ي م اسب جلهدي يف ال مل 2

 2 3,64 أعبائ  ال ظي ية م اسبة ملؤيالت . 3

 3 2,57 االمتيازات اليت أاصل عأليها من وظي يت عادلة. 4

   4 2,54 ت زيع املهام عألى ال امألنيت جد عدالة يف  5

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من الجدول السابق يتضح اآلتي: 
 ق ةةبا يعظةةي قجةة ك اخةةتالف فةةي اا ميةةة الظسةةبية 5أثةةل مةةن  2مسةةت   المعظ يةةة الختجةةار كةةا %

 المجذ ثين. لكل عجار  من عجارات الجعد من قجهة نير 

فةي المرتجةة ااقلةد مةن ويةث  )تتناسب ساعات عملي مع ظروفي الخاصة(تأتي الرجةار  
 يظمةا تةأتي  3,49اا مية الظسبية  ين عجةارات  ةبا الجعةد ويةث سة ل مت سةط الرتةل لهةبت الرجةار  

 . 2,31في المرتجة ااخير  بمت سط رتل  )راتبي الشهري مناسب لجهدي في العمل (الرجار  
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 ( 14) دولـــــج
 بيمية ال سبية ل  اص  ب د عدالة ا ج اءاتا

 امل   ية 2كا الرتتيب مت سط ال تب دــــــــــــــــــــــــــــ ـالب م

    

35,975 0,000 

 4 3,25 غري متحيز أسأل بتتخذ ا دارة ق اراتها ب 6

 3 3,45 قبل اختاذ الق ارات املت ألقة ب مأل تتاح ل  ف صة إبداء ال أي  7

حي ص املدي  عألى مجع امل أل مات الدقيقة قبـل اختـاذ أي قـ ار     8
 خاص بال مل

3,74 1 

 1 3,74 ا ص ا دارة عألى ال د عألى ما أبديه من است سارات 9

 5 3,17 تطبق الق ارات عألى ال امألني بال استث اء 10

 2 3,66 يسمح لأل امألني بالتظألم من الق ارات اليت يتم اختاذيا 11

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من الجدول السابق يتضح اآلتي:

 مما يدكد قج ك اختالف في اا مية الظسةبية لكةل 5أثل من  2مست   المعظ ية الختجار كا %
 عجار  من عجارات الجعد من قجهة نير المجذ ثين.

يحرص المدير علاى جماع المعلوماات الدةيقاة ابال اتخاار أي اارار  ااص تأتد الرجارتين  
فةي المرتجةة ااقلةد مةن ويةث  (تحرص اإلدارة على الرد على ما أبديه مان استفساارات )( بالعمل

 يظمةةا  3,74اا ميةةة الظسةةبية مةةن  ةةين عجةةارات  ةةبا الجعةةد ويةةث سةة ل مت سةةط الرتةةل لهةةبت الرجةةار  
 .  3,17( في المرتجة ااخير  بمت سط رتل تطبق القرارات على العاملين ب  استثنا تأتد الرجار   

 ( 15) دولـــــــــج
 ابيمية ال سبية ل  اص  ب د عدالة الت اعالت

 امل   ية 2كا الرتتيب مت سط ال تب دــــــــــــــــــــــــ ــبــال م

    

 
131,52 

 
0,00 

ــاذ     12 ــد اختـ ــاارتام ع ـ ــ  بـ ــ  م ـ ــ  املباشـ ــل رئيسـ يت امـ
 ق ارات تت ألق ب مأل .  

3,51 1 

يت امـــل رئيســـ  املباشـــ  م ـــ  ب ضـــ ح ع ـــد اختـــاذ أي  13
 ق ار يت ألق ب مأل .

3,28 

 2 

ــة     14 ــ ق  ال ظي يـ ــا حبقـ ــ  ايتمامـ ــ  املباشـ ــدي رئيسـ يبـ
 ع د اختاذ الق ارات اخلاصة ب مأل  

2,67 4 

ــباب وراء      15 ــيح ابسـ ــى ت ضـ ــ  عألـ ــ  املباشـ ــ ص رئيسـ حيـ
 اختاذ الق ارات املت ألقة ب مأل  

2,87 3 

ي ــاقش رئيســ  ال تــائج املرتتبــة عألــى أي قــ ار يــؤث         16
 عألى عمأل .

2,67 4 

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات
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 من الجدول السابق يتضح اآلتي:

 مما يدكد قج ك اختالف في اا مية الظسةبية لكةل 5أثل من  2مست   المعظ ية الختجار كا %
 عجار  من عجارات الجعد من قجهة نير المجذ ثين.

    فةةي يتعاماال رئيسااي المباعاار معااي باااحترام عنااد اتخااار ااارارات تتعلااق بعملاايتةةأتد الرجةةار )
ت  ةةبا الجعةةد ويةةث سةة ل مت سةةط المرتجةةة ااقلةةد مةةن ويةةث اا ميةةة الظسةةبية مةةن  ةةين عجةةارا

ينااش رئيسي النتائج المترتباة علاى أي اارار  يظما تأتد الرجارتين   3,51الرتل لهبت الرجار 
يبدي رئيساي المباعار امتماماا بحقاواي الوظيعياة عناد اتخاار القارارات  ق (يؤثر على عملي
 .2,67( في المرتجة ااخير  بمت سط الخاصة بعملي

 وت تيب ابيمية ال سبية ل  اص  عدم ابمان ال ظي   كما يأل : انيا: األيلث

 (16) دولــــــــــــج
 ابيمية ال سبية ل  اص  ب د عدم ابمان ال ظي   الكم 

 امل   ية 2كا الرتتيب مت سط ال تب دـــــــــــــــــــــــــــــالب  م

    

143,912 0,00 

 1 3,05 أش   بالقألق عأل  مستقبأل  ال ظي  . 17

 3 2,34 أت  ض ملضايقات من رؤسائ  بت ك عمأل  18

 0 2,57 أايانًا يتم االستغ اء عن ب ض ال امألني. 19

 4 2,04 أرى أن ي اك إمكانية ل قأل  إىل وظي ة أقل  20

 .على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً 

 من الجدول السابق يتضح اآلتي:
 مما يدكد قج ك اخةتالف فةي اا ميةة الظسةبية 5أثل من  2مست   المعظ ية الختجار كا %

 لكل عجار  من عجارات الجعد من قجهة نير المجذ ثين.
    في المرتجة ااقلد من ويث اا ميةة أشعر بالقلق علي مستقبلي الوظيفيتأتد الرجار )

 يظمةةا  3,05الظسةةبية مةةن  ةةين عجةةارات  ةةبا الجعةةد ويةةث سةة ل مت سةةط الرتةةل لهةةبت الرجةةار  
( فةي المرتجةة ااخيةر  بمت سةط أرى أن هناك إمكانية لنقلي إلى  ظييةىة أ ى تأتد الرجةار   

 . 2,04رتل
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 (17دول )ـــــــج
 ال ظي   ال  ع  ابيمية ال سبية ل  اص  ب د عدم ابمان

 امل   ية 2كا الرتتيب مت سط ال تب دـــــــــــــــــــــــــــــالب  م

     

 
1064,42 
 
 

 

 
0,00 

 6 3,98 تت اف  ل  ف ص جيدة لألرتقية إىل وظي ة أعألى 21

 7 2,62 يت اسب راتيب مع اجلهد املبذول يف عمأل    22

 8 1,91 الزيادة الس  ية يف راتيب م اسبة.   23

 5 4,05 ميك ين احلص ل عألى امل أل مات الالزمة  جناز عمأل  24

   1 6,14 لدي عالقات طيبة مع زمالئ  يف ال مل.   25

   4 5,47 رأي رئيس  املباش  يف أدائ  لأل مل يام بال سبة ل  26

   3 5,78 طألبات ال مالء  اش   بأيمية وظي يت ع د اجناز 28

   2 6,04 أا ص عألى أداء ما يس د إىل من مهام  27

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من الجدول السابق يتضح اآلتي
 مما يدكد قج ك اخةتالف فةي اا ميةة الظسةبية 5أثل من  2مست   المعظ ية الختجار كا %

  ين عجارات ىدا ااماو ال ويتي الظ ىي من قجهة نير المجذ ثين.
    فةي المرتجةة ااقلةد مةن ويةث لدي  عقاداط بيبدع مدال يمقيدي عدي الع د تأتد الرجةار )

سةةة ل مت سةةةط الرتةةةل لهةةةبت الرجةةةار  اا ميةةةة الظسةةةبية مةةةن  ةةةين عجةةةارات  ةةةبا الجعةةةد ويةةةث 
( فةةي المرتجةةة ااخيةةةر  الزيىىا ا الوىىىنظية تىىي راسبىىىي مناوىىبة يظمةةا تةةأتد الرجةةار   6,14

 1,91بمت سط رتل 
 (18دول )ــــــــج

 ابيمية ال سبية ل  اص  ب د ال جز عن م اجهة التهديد

 امل   ية 2كا الرتتيب مت سط ال تب دـــــــــــــــــــــــــــــالب  م

    

45,599  

0,00 

ــى        29 ــؤث  عأل ــد ت ــيت ق ــتغريات ال ــع ال ــف م ــ ين التكي ميك
 مستقبأل  ال ظي  

2,28 1 

 2 1,88 ال  اقب املرتتبة عألى تقصريي يف عمأل  غري جيدة 30

 3 1,84 ت جد ق انني اميين إذا ما ت  ضت وظي يت لألتهديد 31

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات
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 من الجدول السابق يتضح اآلتي:
 مما يدكد قج ك اخةتالف فةي اا ميةة الظسةبية 5أثل من  2مست   المعظ ية الختجار كا %

 لكل عجار  من عجارات الجعد من قجهة نير المجذ ثين.

( فةي التغيارات التاي ااد تاؤثر علاى مساتقبلي الاوظيفي يمكنني التكيف ماعتأتد الرجةار   
المرتجةةة ااقلةةد مةةن ويةةث اا ميةةة الظسةةبية مةةن  ةةين عجةةارات  ةةبا الجعةةد ويةةث سةة ل مت سةةط الرتةةل 

( فةي توجد اوانين تحميني إرا ما تعرضت وظيفتي للتهدياد يظما تأتد الرجةار    2,28لهبت الرجار  

 .1,84المرتجة ااخير  بمت سط رتل 

Descriptive StatisticsT-test 

ثامض الجاوثة ب جراء التذ يل ال صتي ل بيانات لثياس مد  قج ك العدالة التظييمية كاخةل 
 المظيمات مذل الدراسة ىن طريم:

  وساب قيمة ال سط الذسا ي: لكل بعد من أبعاك العدالة التظييمية لثياس مد  اكرال أفةراك
 لعيظة ى د قج ك العدالة التظييمية كاخل مظيماتهم.ا

  آراء العيظةة ى ةد تعبيةم العدالةة ق  االنذراف المريار : بير  تذديد مد  اتتةاا ات ا ةات
 التظييمية كاخل مظيماتهم.

 عجار  ىن االنذراف المريار  ماس ما  ى د ق   ما تم وساب معامل االختالف ل رجارات   
 .ال سط الذسا ي

 ت" لثيةةةةةةاس التةةةةةةرا المعظةةةةةة   السةةةةةةت ابات أفةةةةةةراك نتةةةةةةس العيظةةةةةةةق قيمكةةةةةةن معرفةةةةةةة  اختجةةةةةةار"
مةةةةةد  االتتةةةةةاا أق االخةةةةةتالف  ةةةةةين اسةةةةةت ابات أفةةةةةراك العيظةةةةةة ىةةةةةن طريةةةةةم قيةةةةةاس مسةةةةةت   

% كل ىلةةةةةة  ى ةةةةةةد قجةةةةةة ك 5المعظ يةةةةةةة ويةةةةةةث أنةةةةةةك اىا كةةةةةةاو مسةةةةةةت   المعظ يةةةةةةة أثةةةةةةل مةةةةةةن 
  .تجاين  ين است ابات أفراك العيظة
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   ل بارات ال دالة الت ظيمية:أواًل: ا اصاء ال ص 

 (19دول )ـــــــج
 ا اصاء ال ص   ل بارات ب د عدالة الت زيع

 اراتــــــــــــــــــــــــــــــال ب م
ال سط 
 احلساب 

االحن اف 
 امل ياري

م امل 
 االختالف

 امل   ية ت

 0.00 10.795 %30 1.11929 3.7299 تت اسب ساعات عمأل  مع ظ ويف اخلاصة. 1

 0.00 9.785- %53 1.21015 2.2847 راتيب الشه ي م اسب جلهدي يف ال مل  2

 0.00 5.694 %35 1.1989 3.4124 أعبائ  ال ظي ية م اسبة ملؤيالت . 3

 0.00 6.459- %49 1.24395 2.5146 االمتيازات اليت أاصل عأليها من وظي يت عادلة. 4

 0.00 7.155- %48 1.19891 2.4818 ت جد عدالة يف ت زيع املهام عألى ال امألني 5

 0.017 2.404- %27.5 0.79402 2.8847  عـــــــــــــــة الت زيـــــدالـــــع 

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من   ل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:

 ااقسةاط الذسةا ية كالةة معظ يةا  وة ل بعةد ىدالةة الت زيةو ويةث أو كرجةة المعظ يةة لكةةل  أو
 .%5الرجارات أثل من 

   توجاااااد ق راتباااااي الشاااااهري مناساااااب لجهااااادي فاااااي العمااااال (جةةةةةاءت الرجةةةةةارات التاليةةةةةة(
)االمتيااااازات التااااي أحصاااال عليهااااا ماااان ق (عدالااااة فااااي توزيااااع المهااااام علااااى العاااااملين

( ويةةةةةث أو 3أثةةةةةل مةةةةةن المت سةةةةةط أ  أثةةةةةل مةةةةةن  ( كالةةةةةة معظ يةةةةةا  قلكةةةةةن وظيفتاااااي عادلاااااة
 كرجة الم افاة ى يها س بية.

 ممةةةةةةةا يةةةةةةةدل ى ةةةةةةةد أو آراء  (2,8847)   ةةةةةةةغ ال سةةةةةةةط الذسةةةةةةةا ي اإلجمةةةةةةةالي لهةةةةةةةبا الجعةةةةةةةد
العيظةةةةةة بالظسةةةةةجة لهةةةةةبا الجعةةةةةد أثةةةةةل مةةةةةن المت سةةةةةط ممةةةةةا يةةةةةةير الةةةةةد ىةةةةةدا اكرال العةةةةةام ين 

 ل عدالة الت زيرية.

 ق ةبا يةدل ى ةد ، %5ر ت أو مست   المعظ ية ل ميو الرجارات أثل مةن نالوظ من اختجا
استجابات أفراد العينة استجابات بعضها موجبة أي أنها أعلى معظ ية الرجاراتق كما أو 

وأ ار  ساالبة أي أنهاا ااال مان المتوسا  لجمياع  3من المتوسا  لجمياع الاباارات وماو
 .3الابارات ومو
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 ( 20دول )ــــــج
 ص   ل بارات ب د عدالة ا ج اءاتا اصاء ال 

 اراتــــــــــــــــــــــــال ب م
ال سط 
 احلساب 

االحن اف 
 امل ياري

م امل 
 االختالف

 امل   ية ت

 0.00 1.396- %43 1.2549 2.8942 غري متحيز. أسأل بتتخذ ا دارة ق اراتها ب 6

تتاح ل  ف صة إبداء ال أي قبل اختاذ القـ ارات   7
 املت ألقة ب مأل . 

3.0000 1.23146 41% 0.000 0.00 

حي ص املدي  عألى مجع امل أل مات الدقيقـة قبـل    8
 اختاذ أي ق ار خاص بال مل 

3.12 1.276 41% 1.515 0.00 

ــن       9 ــه م ــا أبدي ــى م ــ د عأل ــى ال اــ ص ا دارة عأل
 است سارات

3.14 1.168 37% 1.965 0.00 

 0.00 2.116- %44 1.256 2.84 تطبق الق ارات عألى ال امألني بال استث اء. 10

يسمح لأل امألني بالتظألم من الق ارات اليت يـتم   11
 اختاذيا.  

3.15 1.220 39% 1.981 0.00 

 0.677 0.418 %29.5 0.89224 3.0225  اءاتــــــــــــــة ا جــــــــــــــعدال

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من   ل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:

  أو ااقسةةاط الذسةةا ية كالةةة معظ يةةا  وةة ل بعةةد ىدالةةة اإلجةةراءات ويةةث أو كرجةةة المعظ يةةة
 .%5لكل الرجارات أثل من 

   تطباق القارارات علاى  )ق (غيار متحيا . أسالو اراراتهاا بتتخا  اإلدارة جاءت الرجةارات التاليةة
( ويةةث أو 3أثةةل مةةن المت سةةط أ  أثةةل مةةن  ( كالةةة معظ يةةا  قلكةةن العاااملين باا  اسااتثنا .

 كرجة الم افاة ى يها س بية.
 ممةةةةا يةةةدل ى ةةةد أو آراء العيظةةةةة  (3,0225)   ةةةغ ال سةةةط الذسةةةا ي اإلجمةةةةالي لهةةةبا الجعةةةد

بالظسجة لهبا الجعد أى د من المت سط مما يةير الد زياك  اكرال العام ين ل عدالة اإلجرائية 
 كاخل المظيمات مذل الدراسة.

 ما أو است ابات ، %5الرجارات أثل من  كلنالوظ من اختجار ت أو مست   المعظ ية ل 
 3نهةا أى ةد مةن المت سةط ل ميةو الرجةارات ق ة أفراك العيظة است ابات بعضها م ججةة أ  أ

 . 3قأخر  سالجة أ  أنها اثل من المت سط ل ميو الرجارات ق  
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 ( 21دول )ـــــــــج
 ا اصاء ال ص   ل بارات ب د عدالة الت اعالت

 اراتــــــــــــــــــــــال ب م
ال سط 
 احلساب 

االحن اف 
 امل ياري

م امل 
 االختالف

 امل   ية ت

12 
يت امل رئيس  املباش  م   بـاارتام ع ـد اختـاذ    

 ق ارات تت ألق ب مأل .  
3.82 1.100 29% 12.359 0.00 

13 
يت امل رئيس  املباش  م   ب ض ح ع د اختاذ أي 

 ق ار يت ألق ب مأل 
3.66 1.144 31% 9.556 0.00 

14 
 يبدي رئيس  املباش  ايتماما حبق ق  ال ظي يـة 

 ع د اختاذ الق ارات اخلاصة ب مأل  
3.25 1.260 39% 3.261 0.00 

15 
حي ص رئيس  املباش  عألى ت ضيح ابسـباب وراء  

 اختاذ الق ارات املت ألقة ب مأل  
3.39 1.197 35% 5.400 0.00 

16 
ي ــاقش رئيســ  ال تــائج املرتتبــة عألــى أي قــ ار   

 يؤث  عألى عمأل .
3.27 1.217 37% 3.722 0.00 

 0.00 7.884 %28.8 1.0053 3.4788 التــــــــــاعـــــة الت ـــــدالـــــع

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من   ل الجدول السابق:

  فةةي 5نالوةةظ أو جميةةو الرجةةارات ىات كاللةةة اوصةةائية ىظةةد مسةةت   معظ يةةة أثةةل مةةن %
 المظيمات مذل الدراسة.

  تةير قيم اختيار "ت" الد أو است ابات أفراك العيظةة اسةت ابات م ججةة أ  أنهةا أى ةد مةن
 .3المت سط ل ميو الرجارات ق   

  أو ااقسةةاط الذسةةا ية كالةةة معظ يةةا  وةة ل بعةةد ىدالةةة التتةةاىالت ويةةث أو كرجةةة المعظ يةةة
 .%5لكل الرجارات أثل من 

  المذايد قالم افمق كما يةةير ال سةط الذسةا ي ال سط الذسا ي ل ميو الرجارات ياترب من
ممةا يةدل ى ةد أو  (3,4788)  غ ال سةط الذسةا ي اإلجمةالي لهةبا الجعةد ويث جعد العاا ل

آراء العيظةةة بالظسةةةجة لهةةبا الجعةةةد أى ةةد مةةةن المت سةةط ممةةةا يةةةير الةةةد زيةةاك  اكرال العةةةام ين 
 لعدالة التتاىالت كاخل المظيمات مذل الدراسة.

  ممةةةا يدكةةد انختةةةا  نسةةجة االنذةةةراف 50االخةةتالف ل ميةةةو الرجةةارات أثةةةل مةةن معامةةل %
المريار  بالظسجة ل  سط الذسا يق مما يةةير الةد انختةا  نسةجة التةةتض فةي آراء العيظةة 

 و ل  بت الرجارات.
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 ( 22دول )ـــــــج
 د عدم ابمان ال ظي   الكم  اصاء ال ص   ل بارات ب ا

 اراتــــــــــــــــــــــــــــبــ ــال م
ال سط 

 احلساب 

االحن اف 

 امل ياري

م امل 

 االختالف
 امل   ية ت

 0.00 3.953 %41 1.345 3.32 أش   بالقألق عأل  مستقبأل  ال ظي   1

 0.00 6.293- %49 1.229 2.53 أت  ض ملضايقات من رؤسائ  بت ك عمأل  2

 0.021 2.318- %49 1.381 2.81 أايانًا يتم االستغ اء عن ب ض ال امألني  3

 0.00 12.541- %50 1.089 2.18 أرى أن ي اك إمكانية ل قأل  إىل وظي ة أقل 4

 0.00 5.638- %31.5 85453. 2.7089 عدم ابمان ال ظي   الكم 

 .على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً 

 من   ل الجدول السابق:

  فةةي 5نالوةةظ أو جميةةو الرجةةارات ىات كاللةةة اوصةةائية ىظةةد مسةةت   معظ يةةة أثةةل مةةن %
 المظيمات مذل الدراسة.

  أ ةعر بةالا م ى ةد مسةتاب ي  لرجةار تةير قةيم اختجةار "ت" الةد أو اسةت ابات أفةراك العيظةة"
سالجة  باثي الرجاراتق  3ا أى د من المت سط ل ميو الرجارات ق  م ججة أ  أنه ال ويتي"

 . 3أ  أنها اثل من المت سط ل ميو الرجارات ق  
  ال سةةةةةط الذسةةةةةا ي ل ميةةةةةو الرجةةةةةارات ياتةةةةةرب مةةةةةن المذايةةةةةد أق أى ةةةةةد ث ةةةةةيال ق كمةةةةةا يةةةةةةير

ال سةةةةط الذسةةةةا ي العةةةةاا لجعةةةةد ىةةةةدا اامةةةةاو الةةةة ويتي الكمةةةةي الةةةةد الةةةةرأ  المذايةةةةد ويةةةةث 
 .(2.7089  غ  

  ممةةا يدكةةد انختةةا  50% أق يسةةاق  50معامةةل االخةةتالف ل ميةةو الرجةةارات أثةةل مةةن %
نسجة االنذراف المريار  بالظسجة ل  سط الذسا يق مما يةير الد انختةا  نسةجة التةةتض 

 في آراء العيظة و ل  بت الرجارات.
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 (23دول )ــــــج
 ا اصاء ال ص   ل بارات ب د عدم ابمان ال ظي   ال  ع 

 اراتــــــــــــــــــــــــــال ب م
ال سط 
 احلساب 

االحن اف 
 امل ياري

م امل 
 االختالف

 امل   ية ت

 0.00 6.552 %32 1.088 3.43 تت اف  ل  ف ص جيدة لألرتقية إىل وظي ة أعألى  5

 0.00 8.654- %55 1.285 2.33 يت اسب راتيب مع اجلهد املبذول يف عمأل   6

 0.00 18.899- %59 1.052 1.80 الزيادة الس  ية يف راتيب م اسبة  7

 0.00 6.274 %32 1.107 3.42 ميك ين احلص ل عألى امل أل مات الالزمة  جناز عمأل   8

 0.00 30.426 %18 0.822 4.51 لدي عالقات طيبة مع زمالئ  يف ال مل  9

 0.00 18.776 %25 1.026 4.16 رأي رئيس  املباش  يف أدائ  لأل مل يام بال سبة ل   10

 0.00 26.511 %20 0.850 4.36 اش   بأيمية وظي يت ع د اجناز طألبات ال مالء  11

 0.00 34.121 %16 0.717 4.48 أا ص عألى أداء ما يس د إىل من مهام  12

 0.00 -16.987 %22.4 0.54725 3.5613 عدم ابمان ال ظي   ال  ع 

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من الجدول السابق ن حظ ما يلي: 
% ممةا يعظةي أو  ةبت الرجةارات جميعهةا ىات 5مست   المعظ ية ل ميةو الرجةارات أثةل مةن  -1

 كاللة اوصائية.
قةةيم اختجةةار "ت" الةةد أو اسةةت ابات أفةةراك العيظةةة اسةةت ابات بعضةةها م ججةةة أ  أنهةةا  تةةةير -2

 جعاقأخر  سالجة أ  أنها اثل من المت سط ل 3الرجارات ق   اعجأى د من المت سط ل
 . 3الرجارات ق  

يةةير ال سةةط الذسةا ي العةةاا لجعةةد ىةدا اامةةاو الة ويتي الظةة ىي الةةد الةرأ  المذايةةد ويةةث  -3
 (2,5613  غ  

% ممةةةا يدكةةةد انختةةةا  50( أثةةةل مةةةن 12ق11ق10ق9ق8ق5معامةةةل االخةةةتالف ل رجةةةارات   -4
نسجة االنذراف المريار  بالظسجة ل  سط الذسا يق مما يةير الد انختةا  نسةجة التةةتض 

( فاةد كانةض أى ةد ث ةيال  ممةا 7ق6في آراء العيظة و ل  بت الرجاراتق أما بالظسجة ل رجارات 
  ل  بت الرجارات.يدل ى د ىدا ت انس اآلراء و
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 ( 24دول )ـــــج
 ا اصاء ال ص   ل بارات ب د ال جز عن م اجهة التهديد

 اراتـــــــــــــــــال ب م
ال سط 
 احلساب 

االحن اف 
 امل ياري

م امل 
 االختالف

 امل   ية ت

13 
ميكــ ين التكيــف مــع الــتغريات الــيت قــد تــؤث  عألــى         

 مستقبأل  ال ظي  
3.78 1.067 28% 12.115 0.00 

 0.00 3.760 %37 1.205 3.27 ال  اقب املرتتبة عألى تقصريي يف عمأل  غري جيدة 14

 0.496 0.682 %46 1.418 3.06 ت جد ق انني اميين إذا ما ت  ضت وظي يت لألتهديد 15

 0.00 4.517- 24.5 69104. 3.37 ال جز عن م اجهة التهديد

 .على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً 

 من   ل الجدول السابق نستطيع استنتاج ما يلي:

  ق ماىةةدا عجةةار  5الرجةةارات فةةي  ةةبا الجعةةد كالةةة اوصةةائيا  ىظةةد مسةةت   معظ يةةة أثةةل مةةن%
( ويةةث أو كرجةةة المعظ يةةة لهةةبت توجااد اااوانين تحمينااي إرا مااا تعرضاات وظيفتااي للتهديااد 

 %5الرجار  أ بر من 

 .معامل االختالف ل رجارات مظختا مما يدل ى د ت انس آراء العيظة و ل  با الجعد 
  تةير قيم اختجار "ت" الد أو است ابات أفراك العيظةة اسةت ابات م ججةة أ  أنهةا أى ةد مةن

 . 3المت سط ل ميو الرجارات ق  

 

 صائ  لأل  ض ابول: أواًل نتائج التحأليل ا ا
 "ي جد تأثير لك كاللتك اإلوصائية ابعاك العدالة التظييمية ى ي ىدا ااماو ال ويتي."

 (25) دولـــــــج
 م امل االحندار واختبار )ت( لأل م ذج املقرتح لألدراسة

R امل   ية ف الداللة ت βم امل االحندار املتغريات املستقألة
2

 

  32.147 3.894 الثابت 

37.546 0.000 .294 
X1 000. 5.358- 211.- ال دالة الت زي ية 

X2 000. 2.499- 106.- ال دالة ا ج ائية 

X3 013. 2.609- 090.- عدالة الت اعالت 

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات
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 ي حظ من الجدول السابق ما يلي: 
 االنذةةدار لجعةةد ىدالةةة الت زيةةو سةةالل ممةةا يعظةةي أو ىدالةةة الت زيةةو لهةةا تةةأثير سةة بي  معامةةل

 ى د ىدا ااماو ال ويتيق فك ما زاكت ىدالة الت زيو ثل ىدا ااماو ال ويتي. 
  معامةةل االنذةةدار لجعةةد ىدالةةة اإلجةةراءات سةةالل ممةةا يعظةةي أو ىدالةةة اإلجةةراءات لهةةا تةةأثير

 فك ما زاكت ىدالة اإلجراءات ثل ىدا ااماو ال ويتي. س بي ى د ىدا ااماو ال ويتيق 
  معامةةل االنذةةدار لجعةةد ىدالةةة التتةةاىالت سةةالل ممةةا يعظةةي أو ىدالةةة التتةةاىالت لهةةا تةةأثير

 س بي ى د ىدا ااماو ال ويتيق فك ما زاكت ىدالة التتاىالت ثل ىدا ااماو ال ويتي. 

   مسةت   الداللةة الختجةارT-Testأثةل  0.00ا ة مةو المتييةر التةابو  ةي( ل متييةرات المسةت
% ممةةا يةدل ى ةةد قجةة ك ىالثةة معظ يةةة ىات كاللةة اوصةةائية لكةةل 1مةن مسةةت   المعظ يةة 

 بعد من أبعاك العدالة التظييمية مو ىدا ااماو ال ويتي.

  أ ثةةر أبعةةاك العدالةةة التظييميةةة تةةأثيرا  ى ةةد ىةةدا اامةةاو الةة ويتي  ةةي ىدالةةة الت زيةةو ويةةث
قمةن ثةم ىدالةة اإلجةراءات  T=2.609ي يها بعد ىدالة التتةاىالت T) 5.358  يض قيمة  

 .T= 2.499ويث 

 ي لةةةةح معامةةةةل التذديةةةةدR
الظسةةةةجة المئ يةةةةة ل تتسةةةةيرات التةةةةي يسةةةةتعيو المتييةةةةر المسةةةةتال  2

Rتتسير ا ل تييرات التي تعةرأ ى ةد المتييةر التةابوق قب يةض قيمةة 
2
( أ  أو أبعةاك (0.294

مةةن التييةةرات فةةي ىةةدا اامةةاو الةة ويتي  %29.4و تتسةةر العدالةةة التظييميةةة اسةةتعاىض أ
لةةةم يتضةةةمظها نمةةةة ى   أخةةةر   يرجةةةو لع امةةةل %70.6 مةةةا يعظةةةي أو ال ةةة ء المتجاةةةي ق ةةة  

 فضال  ىن ااخعاء العة ائية. مثل بعا الع امل الةخصية اق االجتماعية االنذدار

  :النمورج الكمي 

Y= β0 + β1x1 + β2x2 +β3x3 

 ن: إحيث 
  ال ويتي يرم  لك  ىدا ااماوY) 
   ىدالة الت زيو يرم  لها بالرمx1             ) 
   ىدالة التتاىالت يرم  لها بالرمx3) 
   مادار ثا ض يرم  لك بالرمβ0) 
  قيمة معامل االنذدار لعدالة الت زيو يرم  لكβ1) 
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  قيمة معامل االنذدار لعدالة اإلجراءات يرم  لكβ2) 
  قيمة معامل االنذدار لعدالة التتاىالت يرم  لكβ3) 

 عدالة الت اعالت 0,090 –عدالة ا ج اءات  0,106-عدالة الت زيع 0,211- 3,894= عدم ابمان ال ظي  

لةةك كاللةةة سةة بي : "ي جةةد تةةأثير ثباات صااحة الفاار  األولممةةا سةةبم يمكةةن الاةة ل أنةةك ثةةد 
 التظييمية ى د ىدا ااماو ال ويتي". العدالةاوصائية ابعاك 

 ويث أنك ي جد تأثير س بي ابعاك العدالة التظييمية ى د ىدا ااماو ال ويتي.

 ثانيًا: نتائج التحأليل ا اصائ  لأل  ض الثان :  
"ال ت جةةد فةةرقا ج  ريةةة ىات كاللةةة اوصةةائية فةةي آراء المستاصةةد مةةظهم قفاةةا ل متييةةرات 

ظةةة مق العمةةةرق المسةةةت   التع يمةةةي( فيمةةةا يتع ةةةم بةةة كرال العدالةةةة التظييميةةةة الديم جرافيةةةة التاليةةةة:  ال
 قأبعاك ا."

 (26دول )ـــــــــج
 (Mann-Whitney )اختبار قياس التباين حبسب فئات ال  ع

 مست ى امل   ية قيمة مان ويتين مت سط ال تب ال دد ال  ع دـــــــــــالب 

 ال دالة الت ظيمية
 135,30 92 ذك ر

8169,500 0,744 
 138,61 182 إناث

 عدالة الت زيع
 129,43 92 ذك ر

7630,000 0,230 
 141,58 182 إناث

 عدالة ا ج اءات
 138,10 92 ذك ر

8317,000 0,929 
 137,20 182 إناث

 عدالة الت اعالت
 142,26 92 ذك ر

7934,500 0,478 
 135,10 182 إناث

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 ي حظ من الجدول السابق: 
اإلنةاس بالظسةجة إلكرا هةم ل عدالةة ق  ال ت جد فرقا معظ ية ىات كاللة اوصةائية  ةين الةبك ر

 التظييمية قابعاك ا. 
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 (27) دولــــــــج
 (Kruskal-Wallisقياس التباين يف آراء ال ي ة حبسب فئات ال م  )اختبار 

 مت سط ال تب ال دد  ـــــــات ال مـــــــفئ الب د
قيمة ك وسكال 

 واالس

مست ى 

 امل   ية

ال دالة 

 الت ظيمية

 121,39 18 س ة 30أقل من 

2,919 0,404 
 131,07 106 س ة 40إىل أقل من 30من

 140,10 85 س ة 50إىل أقل من  40 من

 149,05 65 س ة فأكث  50

 عدالة الت زيع

 134,75 18 س ة 30أقل من 

3,436 0,329 
 129,77 106 س ة 40إىل أقل من 30من

 136,16 85 س ة 50إىل أقل من  40من 

 152,61 65 س ة فأكث  50

عدالة 

 ا ج اءات

 117,00 18 س ة 30أقل من 

2,173 0,537 
 134,20 106 س ة 40إىل أقل من 30من

 139,59 85 س ة 50إىل أقل من  40من 

 145,82 65 س ة فأكث  50

عدالة 

 الت اعالت

 119,47 18 س ة 30أقل من 

2,159 0,540 
 132,55 106 س ة 40إىل أقل من 30من

 142,22 85 س ة 50إىل أقل من  40من 

 144,39 65 س ة فأكث  50

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 ويتضح من الجدول السابق: 

أنةةةك ال ت جةةةد فةةةرقا معظ يةةةة ىات كاللةةةة اوصةةةائية  ةةةين التئةةةات العمريةةةة افةةةراك العيظةةةة فةةةي 
 اكرا هم ل عدالة التظييمية قابعاك ا المخت تة.
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 (28) دولــــــــج
 (Kruskal-Wallis التباين يف آراء ال ي ة حبسب املست ى الت أليم  )اختبار قياس

 مت سط ال تب ال دد املست ى الت أليم  دـــــــــالب 
قيمة ك وسكال 

 واالس
مست ى 
 امل   ية

 ال دالة الت ظيمية

 137,10 73 مؤيل مت سط

4,031 0,258 
 114,11 35 مؤيل ف ق املت سط
 144,22 134 مؤيل جام  
 135,86 32 دراسات عأليا

 عدالة الت زيع

 128,88 73 مؤيل مت سط

2,426 0,489 
 134,03 35 مؤيل ف ق املت سط
 144,94 134 مؤيل جام  
 129,83 32 دراسات عأليا

 عدالة ا ج اءات

 138,47 73 مؤيل مت سط

5,511 0,138 
 110,71 35 مؤيل ف ق املت سط

 145,34 134 جام   مؤيل
 131,73 32 دراسات عأليا

 عدالة الت اعالت

 141,84 73 مؤيل مت سط

4,126 0,248 
 112,34 35 مؤيل ف ق املت سط
 140,32 134 مؤيل جام  
 143,33 32 دراسات عأليا

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 ويتضح من الجدول السابق: 
أنك ال ت جد فرقا معظ ية ىات كاللة اوصائية  ين فئات المد ل الع مةي  ةين أفةراك العيظةة 

 في اكرا هم ل عدالة التظييمية قابعاك ا المخت تة.
: "ال ت جةةد فةةرقا ج  ريةةة ىات كاللةةة ممااا ساابق نسااتنتج صااحة الفاار  الثاااني القائاال

قفاةا ل متييةرات الديم جرافيةة التاليةة:  الظة مق العمةرق المسةت    اوصائية في آراء المستاصةد مةظهم
 التع يمي( فيما يتع م ب كرال العدالة التظييمية قأبعاك ا."
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 نتائج التحأليل ا اصائ  لأل  ض الثالث: :ثالثًا
ال ت جةةد فةةةرقا ج  ريةةةة ىات كاللةةةة اوصةةةائية فةةةي آراء المستاصةةةد مةةةظهم قفاةةةا ل متييةةةرات 

 اإلكار ق سظ ات الخبر ( ى د اكرال العدالة التظييمية. التظييمية  المست   
 (29) دولـــــــج

 (Kruskal-Wallis)اختبار  قياس التباين يف آراء ال ي ة حبسب املست ى ا داري

 مت سط ال تب اجم ال ي ة املست ى ا داري الب د
قيمة ك وسكال 

 واالس
مست ى 
 امل   ية

ال دالة 
 الت ظيمية

 133,18 210 م ظف

4,811 0,186 
 156,09 24 رئيس قسم
 160,38 26 مدي 

 119,46 14 مدي  عام

 عدالة الت زيع

 134,49 210 م ظف

5,211 0,157 
 135,57 24 رئيس قسم
 168,63 26 مدي 

 118,29 14 مدي  عام

عدالة 
 ا ج اءات

 132,74 210 م ظف

8,353 0,039 
 169,20 24 رئيس قسم
 158,71 26 مدي 

 107,75 14 مدي  عام

عدالة 
 الت اعالت

 134,33 210 م ظف

1,751 0,626 
 153,35 24 رئيس قسم
 147,21 26 مدي 

 131,29 14 مدي  عام

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 من الجدول السابق يتضح ما يلي:
ال ت جةةةد فةةةرقا ج  ريةةةة ىات كاللةةةة اوصةةةائية فةةةي آراء المستاصةةةد مةةةظهم قفاةةةا ل مسةةةت   
اإلكار ق ى ةةد اكرا هةةم ل عدالةةة التظييميةةةق قىدالةةة الت زيةةو .قىدالةةة التتةةاىالت قىلةة  يرجةةو الةةد أو 

 .%5مست   المعظ ية أ بر من 

مستاصةد مةظهم  يظما أ ارت الظتائم الةد قجة ك اختالفةات ىات كاللةة اوصةائية فةي آراء ال
 %. 5في اكرا هم لعدالة اإلجراءات قىل  او مست   المعظ ية أثل من
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 قياس التباين يف آراء ال ي ة حبسب س  ات اخلربة (:30) جدول
 (Kruskal-Wallisار ــــــــ)اختب

 مت سط ال تب اجم ال ي ة ربةــــــ ات اخلــــــس  دــــــالب 
قيمة ك وسكال 

 واالس
 مست ى
 امل   ية

ال دالة 
 الت ظيمية

 162,75 2 س  ات 3أقل من 

0,255 0,968 
 134,06 8 س  ات 5بقل من  -3من 
 139,45 46 س  ات 10بقل من 5من 

 136,98 218 س  ات فأكث 10

 عدالة الت زيع

 108,00 2 س  ات 3أقل من 

1,108 0,775 
 145,50 8 س  ات 5بقل من  -3من 
 146,63 46 س  ات 10بقل من -5 من

 135,55 218 س  ات فأكث 10

عدالة 
 ا ج اءات

 193,00 2 س  ات 3أقل من 

1,596 0,660 
 115,88 8 س  ات 5بقل من  -3من 
 136,61 46 س  ات 10بقل من -5من 

 137,97 218 س  ات فأكث 10

عدالة 
 الت اعالت

 157,00 2 س  ات 3أقل من 

0,262 0,967 
 131,19 8 س  ات 5بقل من  -3من 
 134,40 46 س  ات 10بقل من -5من 

 138,21 218 س  ات فأكث 10

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات

 وتشير نتائج الجدول السابق إلى ما يلي: 
ال ت جد فةرقا ج  ريةة ىات كاللةة اوصةائية فةي آراء المستاصةد مةظهم قفاةا لعةدك سةظ ات 

قىدالةةةة اإلجةةةراءاتق قىدالةةةة التتةةةاىالت  قالخبةةةر  ى ةةةد اكرا هةةةم ل عدالةةةة التظييميةةةةق قىدالةةةة الت زيةةةو
 %.5قىل  يرجو الد أو مست   المعظ ية أ بر من 

د فةةرقا ج  ريةةة ىات كاللةةة : "ال ت جةةممااا ساابق نسااتنتج صااحة الفاار  الثالااث ج ئياااً 
اوصةةةائية فةةةي آراء المستاصةةةد مةةةظهم قفاةةةا ل متييةةةرات التظييميةةةة التاليةةةة:  المسةةةت   اإلكار ق ىةةةدك 

 سظ ات الخبر  ( فيما يتع م ب كرال العدالة التظييمية قأبعاك ا."
فيما ىدا أنك ت جةد اختالفةات ىات كاللةة اوصةائية فةي آراء المستاصةد مةظهم فةي اكرا هةم 

 اإلجراءات بالظسجة ل مست   اإلكار .  لعدالة
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تضةمن التصةةل تذ ةةيال  اوصةةائيا  ل بيانةةات التةةي تةم الذصةة ل ى يهةةا مةةن الدراسةةة الميدانيةةةق 
 التي أجرتها الجاوثة الختجار فرق  الدراسةق قثد نتم ىن التذ يل اإلوصائي ىد  نتائم تةمل: 

التظييميةة ى ةد  العدالةةلك كاللة اوصائية ابعةاك  س بي "ي جد تأثير :صحة الفر  األول -1
ويةةث أنةةك ي جةةد تةةأثير سةة بي ابعةةاك العدالةةة التظييميةةة ى ةةد ىةةدا ىةةدا اامةةاو الةة ويتي". 

 ااماو ال ويتي.

"ال ت جةد فةرقا ج  ريةة ىات كاللةة اوصةائية فةي آراء المستاصةد صحة الفر  الثااني:  -2
م جرافيةة التاليةة:  الظة مق العمةرق المسةت   التع يمةي( فيمةا يتع ةم مظهم قفاةا ل متييةرات الدي

 "ب كرال العدالة التظييمية قأبعاك ا

: "ال ت جةةةد فةةةرقا ج  ريةةةة ىات كاللةةةة اوصةةةائية فةةةي آراء صاااحة الفااار  الثالاااث ج ئيااااً  -3
المستاصد مظهم قفاا ل متييرات التظييمية التالية:  المست   اإلكار ق ىدك سظ ات الخبر ( 

ا يتع م ب كرال العدالة التظييمية قأبعاك ا."  يظما ت جةد اختالفةات ىات كاللةة اوصةائية فيم
 فةةةةةةةةةةةةةةةي آراء المستاصةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةظهم فةةةةةةةةةةةةةةةي اكرا هةةةةةةةةةةةةةةةم لعدالةةةةةةةةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةةةةةةةةراءات بالظسةةةةةةةةةةةةةةةجة 

 ل مست   اإلكار . 



 

 مقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 أواًل: نتةةةةةةةةةةةةةة      د   ةةةةةةةةةةةةةة  

 ث نيةةةةةةةً : الدةةةةةةةي     د   ةةةةةةة    

 ث  ثةةً : ثةةلت ملةةتققرتي  مق  ةة    

 مرتخةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
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هاا ا اصل ااخ اً  االا صًنتاالتو اصتااي ا هااًا دصاساال هاا ل اصدراساا   ااا   اا   اصدراساا   يتناال  
اصنظرياااا   اصنادالتاااا  صتاااا اار اصمداصاااا  اصتنظتنتاااا  عًاااام د راو اصماااالاًا  صمااااد  ا ااااال  اصاااا  تلي هاااا ا 

 . بلإلضلف  بمض اصت هتلت  آصتلت انلا هل ام يًي بمد ذصك بمض اصنقترحلت صبح ث استقبًت 

بمد ا تبلر هح  أ   ط  اصلر ض في اصل خ اصسلبق ساتم عرض اً  لا صًنتالتو اصتاي 
 . ام اصت هخ دصاسل بلإلضلف  دصم اقتراح اجن ع  ا  اصت هتلت اصنتمًق  بتًك اصنتلتو

 (31) دولةةةةةةةةةج
 يةةةةةةةةة   إل    ةةةةةةةةة    تحرتيةةةةةةةةةنت  

 روضةةة      ةةة   ختقةةةةةةنت     روضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةة   م
صا   لصتا  اإلح التت   ساًبي "ي جد ا اار 1

 بمااااال  اصمداصاااااا  اصتنظتنتاااااا  عًااااااي عااااااد  
 .ا ال  اص  تلي

 صحة الفرض األول حيث أنه:
   ي جااااد ااااا اار سااااًبي صمداصاااا  اصت  ياااا  عًاااام عااااد

 ا ال  اص  تلي. 
   ي جااد ااا اار سااًبي صمداصاا  اإلجاارامات عًاام عااد

 ا ال  اص  تلي. 
   ي جااد ااا اار سااًبي صمداصاا  اصتلاالع ت عًاام عااد

 ا ال  اص  تلي. 
ل ا جاااد فاااار ة ج هرياااا  ذات  لصاااا   2

دح االتت  فااي آرام اصنستق اام ااانسم 
اصتلصتاا     فقاال صًنترااارات اصدرن جرا تاا 

)اصنااا ا  اصمنااار  اصنسااات ي اصتمًتناااي  
 تنال يتمًاق باا راو اصمداصا  اصتنظتنتاا  

  أبمل هل."

صحححة الفححرض ال ححثنأ حيححث أئححثلت نيححث   اليح يحح  
 اإلحصث أ إلى أنه: 

  ل ا جااد فاار ة ذات  لصاا  امن ياا  بااا  اصاا   ر
  اإلللث بلصنسب  إل راكسم صًمداص  اصتنظتنت . 

 صاا  امن ياا  بااا  اصل االت ل ا جااد فاار ة ذات  ل
اصمنرياااااا  اصن تًلاااااا  بلصنسااااااب  إل راكساااااام صًمداصاااااا  

 اصتنظتنت . 
   ل ا جد فر ة ذات  لصا  امن يا  باا  اصمالاًا

بحساااام اصنساااات ي اصتمًتناااااي بلصنسااااب  إل راكسااااام 
 صًمداص  اصتنظتنت .
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 روضةةة      ةةة   ختقةةةةةةنت     روضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةة   م
ل ا جاااد فاااار ة ج هرياااا  ذات  لصاااا   3

ااانسم  دح االتت  فااي آرام اصنستق اام
 فقااااال صًنتراااااارات اصتنظتنتااااا  اصتلصتااااا   
)اصنسااااااات ي اإل ارس  عااااااااد  ساااااااان ات 
اص باار(    تنااال يتمًاااق باااا راو اصمداصااا  

 اصتنظتنت   أبمل هل."

 صحة الفرض ال ثلث جز يًث:  
   ل ا جاااااااد فااااااار ة ذات  لصااااااا  دح ااااااالتت  باااااااا

اصمااالاًا  اااا  حاااا  د راكسااام صًمداصااا  اصتنظتنتااا  
  فقلا صمد  سن ات اص بر(. 

 ا جاااااااد فااااااار ة ذات  لصااااااا  دح ااااااالتت  باااااااا   ل
اصمااااالاًا  اااااا  حاااااا  د راكسااااام صمداصااااا  اصت  يااااا  

  عداص  اصتللع ت بحسم اصنست ي اإل ارس 
   ي جاااد فااار ة باااا  اصمااالاًا  فاااي د راكسااام صمداصااا

 اإلجرامات  ذصك بحسم اصنست ي اإل ارس 

اتنثااخ   بناالم عًاام لتاالتو اصتحًاااخ اإلح االتي صًبتللاالتفااي ضاا م اإلااالر اصنظاارس صًدراساا  
   ا هتلت اصدراس   تنل يًي

 ( 32) دولةةةةةةةةةةةةج
  ةةةةةةةةةةة     د   ةةةةةةةةةةةالدي

 ذةةةةة     تن يةةةةةآ ي  جله   مللئل   عن   تن يذ  ةةةةةةةةةةةةةةةلديةةةةة  ت م

 عاام ااادر لت اصماالاًا  صًمداصاا   1
ااااااا   اااااا   ا  ياااااا  اصت  يعتاااااا  

 اصح افز  اصنكلفآت.

   د ار( اصنااااااااااااااااااااااااا ار
 اصبشري  

عقاااااد   رات امريلتااااا  صًمااااالاًا  صتاااااد تم 
فسنسااااااام صوساااااااو اصن ضااااااا  ت  صت  يااااااا  

 .اصنكلفآت

الهتناااااال  بتاااااا فر اصمداصاااااا  فااااااي  2
ا  ياااا  اصنساااال  اص  تلتاااا  عًاااام 

 .اصملاًا 

  اإل ار( اص سااااااااااطم
)اصرؤسااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم 

 اصنبلشري  

ا ضتح اس  صتلت  اخ فار  اا   ضر ر( 
     عقد اجتنلعلت   ري  صًملاًا . 

الهتناااااااال  بتمرياااااااا  اصماااااااالاًا   3
باالإلجرامات اصنتبماا  فااي ا  ياا  
اصنكلفاااااااآت  اصحااااااا افز  اصنسااااااال  
اص  تلتااااااااااااااااا   أس امااااااااااااااااادر ت 

 .ستجري عًاسل لحقال

   د ار( اصنااااااااااااااااااااااااا ار
 اصبشري 

 

  اصرؤسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم
 اصنبلشري 

بت ضاااتح أ  اقااا   د ار( اصنااا ار  اصبشاااري  
اإلجااااااارامات اصنتبمااااااا  فاااااااي اصمناااااااخ  أس 

 اثخ   لامدر ت ستجري عًاسل لحقا 

  .دجرامات ا  ي  اصنكلفآت  اصح افز 
  دجرامات ا  ي  اصن ار  عًم اصملاًا.   
 دجرامات لظم اقاتم ا  ام. 
  قتااااااال  اصرؤسااااااالم اصنبلشاااااااري  بتلساااااااار

 اضاااااااااح صًنرؤ ساااااااااا   تنااااااااال يتمًاااااااااق 
 بلإلجرامات اصتي يتم دابلعسل.
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 ذةةةةة     تن يةةةةةآ ي  جله   مللئل   عن   تن يذ  ةةةةةةةةةةةةةةةلديةةةةة  ت م

ضااااااااااار ر( اطبااااااااااااق اصقااااااااااارارات  4
اإل ارياااا  عًاااام  لفاااا  اصماااالاًا  

 .بن ض  ت   بد   احاز

 اإل ار( اصمًتل 

 اإل ار( اص سطم 
قتااااااااال  ااجلهااااااااالت اصنرؤ ساااااااااا  لحااااااااا  
اصرؤسلم صنمرفا  اال دذا  ال  هنالو احااز 

 صبمض ا فرا  أ  ل

اطباااق اصقاارارات عًاام اصماالاًا   5
     اساااااااتثنلم  لعطااااااالم اصحاااااااق
صًمااالاًا  بااالصتظًم اااا  اصقااارارات 

 .اصتي يتم اا لذهل

  اإل ار( اصتنلا ر 

     د ار( شااااااااااااااااااااااااااااا
 اصملاًا 

 

ااا فار ألظناا  صًرقلباا   اصتااي اساالعد عًاام 
رقلباااا  اإلجاااارامات اصنت اااا (  اصسااااً  تلت 

 اصنتبم  س ام صًنديري  أ  اصملاًا .

هتلكااخ انظتنتاا   اضااح   درجاال  6
صتحدياااااااد اصنسااااااا  صتلت  اصنسااااااال  

 .صكخ است ي   تلي

  ع  ارياق  ضا  هتكاخ انظتناي  اضاح  اإل ار( اصتنلا ر
ن   احااااااد  صً  اااااالتم  ا ااااااخ اصننظناااااالا

 .    بطلقلت اص هم اص  تلي

 

7 
ضاااااااااار ر( الهتناااااااااال  بحقاااااااااا ة 
اصماااالاًا  عنااااد اا اااالذ اصقاااارارات 

 اصنتمًق  بمنًسم. 

  اااااااا فار قنااااااا ات الا ااااااال  فاااااااي جنتااااااا   اإل ار( اصمًتل
 الاجلهلت.

ضاااااااااااار ر( ا ضااااااااااااتح أساااااااااااابل   8
اصقااااااارارات اصتاااااااي ياااااااتم اا لذهااااااال 
 انلقشاا  أس قاارارات ااا  شاا لسل 

 أ  اؤار عًم اصملاًا 

  عقااد اجتنلعاالت   رياا  صًماالاًا   ساانلا  اإل ار( اصتنلا ر
آراتساام  ااال قااد يااؤار عًاام  أ ام اساالاسم 

 اص  تلت 

باااالصقًق  اقًاااااخ شاااام ر اصماااالاًا  9
عًاااااااااام   اااااااااالتلسم  اصننااااااااااازات 

 اصنرابط  بسل. 

 اضاااح  صًترقتااا  اماااليار اقب صااا     ضااا   اإل ار( اصمًتل 
 انح اصنكلفآت  اقاتم ا  ام  غارهل اا  
اص  اااالتم اصنرابطاااا  بلص  تلاااا  صتقًاااااخ 

 شم ر اصملاًا  بمد  ا ال  اص  تلي

آصتاالت ااا  شاا لسل امزيااز  درجاال  10
قااااادر( اصمااااالاًا  عًااااام ا اجسااااا  

 اصتسديدات اصنرابط  بلص  تل 

   د ار( اصنااااااااااااااااااااااااا ار
 اصبشري 

الماااااخ   ر اصنقلباااالت فااااي اصحلاااال  عًاااام 
حقااااا ة اصمااااالاًا    يااااال ( قااااادراسم عًااااام 
 ا اجس  اصتسديدات اصنرابط  بلص  تل . 
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فااي اجاال  اصدراساا   اال   ااال ا  ااا  اصنجااللت اصسلااا  ساا ام ااا  اصنلحتاا   اصبحاا لظااراا    
ألاا  رنثااخ ااتاادا ا صًنجساا  ات اصمًنتاا  اصتااي انااا فااي هاا ا اصنجاال      ا كل رنتاا  أ  اصنلحتاا  اصمنًتاا 

 في ض م اا ا اصبلحثا  عًام ا  بتالت اصنتمًقا  بنتراارات اصدراسا   فاي ضا م اال اقترحا  بماض 
 اصنستقبًت    قلا ا بدراس  اًك اصنترارات اقترح اصبلحث  بمض اصدراسلتاصبلحثا  اص ي  

 ا  اصننك  اطباق للو اصدراس  عًم عان  ا تًل  اثخ اصملاًا  في اصقطلا اص لص.  -1
  . راس  اصم ق  با  عد  ا ال  اص  تلي  سً  تلت اصن اان  اصتنظتنت  -2
  .عد  ا ال  اص  تلي  السترراة اص  تلي  راس  اصم ق  با  -3

 .  راس  اصم ق  با  عد  ا ال  اص  تلي  اص لم اصتنظتني -4

 . اصم ق  با  اصمداص  اصتنظتنت   التشلر اصسً  تلت اصنضل ( -5

 

ااا  اناال   اصل ااخ اص االاو اً  االا صنتاالتو اصدراساا    اا صك اناال   بمااض اصت هااتلت اصتااي 
آصتالت انلاا هل     ش لسل  يل ( د راو اصملاًا  صًمداص  اصتنظتنت   اقًاخ د راكسم صمد  ا ال  اصا  تلي

  أ اراا انل   بمض اصنقترحلت صًبح ث اصنستقبًت . 



 

 .أواًل: املراجععععععععع  ا  ر  ععععععععع 

 

 .ثان ععععا: املراجعععع  ا ج   عععع   
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  :ععععع  ا  ر  ععععراجععمعا : أواًل
الفساا ا اااا ك تغير ااي  فااال الاا  ال   اا   اا    :(2016أحمدد، ئددمحم  )مدد،  الجندد،    -1

عدالاا  الييعا اا ح  ن ساا   التناا  اليدراغااا  :ا افاا  نلعامااا  علااد ال اا  ل     لي ااداح 
العددد،   40المجلدددل المةددددرل لل،ااتدددمة اللجماردددل  المجلددد،  الغ لاااا   غ  الرااا  النل ي اااا  

 الثمني  جم عل المنةواة  كليل اللجماة 

خيق ال ند الدفس  تيفال ال  ال         اا اك ال دال   (:2015حسن   دئت حسين  -2
  اليدراغا   اليهكم اليدراغ : ا افا    داياا  علاد  ةال   الباياعا ال   ا  الغةايا 

 كليل اللجماة- جلل الب)وث الممليل واللجمارل الع،  الثملث  جم عل بواتعي، 
التناا  اليدراغااا  تغ اادا لل   اا   اا   ال دالاا   (:2014اضددوا   رددماو اضددوا   )مدد،   -3

   جلدل اللجدماة واللموردل العد،  الدالدة كليدل اليدراغا   االليزام اليدراغا : ا افا  نلعاماا 
 اللجماة جم عل رنطم 

 سينعل إاا ة الغيا ا البشيا  ا اف  نلعاما  علد (: 1999عب، الهم    أحم، إبددايي    -4
لد  المدمرمد العلمدي السدنو  ال دم ) عتدد اللنميل   ل)دث  دد،إ إ  ض الغدرغ ح  غةي

 جم عل المنةواة – ةد  كليل اللجماة  –البتدرل ئي الورن العدبي( 
أثااي الةااغت اليدراغاا  علااد ال  لااا  انااا   الناايا اح (: 2015عبدد، الهددم    أ يدددة أحمدد،   -5

سليد إ ااة   اتملل  مجياااا ا    ليلع ق علد  دييا  اليي ا   الي لام  غ  الر  الد هلا 
 جم عل المنةواة -أعممل كليل اللجماة 

:ا   ال دالاا  اليدراغااا  الاا  ناواااض  ااري  ( 2016علددو   اددبمر إبدددايي   )مدد،    -6
  المجلددل العلميددل لل،ااتددمة ال غاال: ا افاا    دايااا   اا ليلع ق علااد     اا   داا ة الساايا 

كليدددددل اللجدددددماة  –اللجماردددددل والبيليدددددل المجلددددد، السدددددملة العددددد،  ا ول جم عدددددل  ندددددمة السدددددور) 
  لمإلتممعيليل

أثااي ال دالاا  اليدراغاااا  الاا  الشاا ي   اا ال:ييا  الاااي اف : ( 2018علددي  لددم   )مدد،   -7
المجلددل العلميددل ا افاا    دايااا  علااد   ااض  اادييا ح  عا ة الشااب    اليا  اا  ال يا ااا   

 كليدددل –لل،ااتدددمة اللجماردددل والبيليدددل المجلددد، اللمتدددة  العددد،  الثدددمني جم عدددل  ندددمة السدددور) 
 اللجماة لمإلتممعيليل 
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 رسالة مقدمة من الباحثة 

 ال ــــم إدارة األعمــــدة بقســــمعي
 اــــة بنهــــجامع - ارةــــة التجــــكلي

 األعمالإدارة من متطلبات احلصول على املاجستري يف  كجزء

 
 إـشراف
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 ة ــــــت الفاضلــــــل/ األخــــــاألخ الفاض

 حتية طيبة وبعد 
الباحثووب راسا ووب توولعدا الااالووب العلى إ ووب الووم ينساع الاووانلدل لاووا  ا نووا  الوو       تقوو  

ولذا فإ  الباحثب تلنل ف  تااونكم الصانق الا نلء القائإب، وتلنل ف  تحاي الاقب والإ ض ع ب 
 الا اإلجابب ال كل  ؤال، وعق ا أ  جهاكم ه  ا  اس للجاح هذه الاسا ب.

أ  نا تقان نه نل نال نات وآساء   ك   ن ضو  السوا ب العانوب  وأون أ  أوضح لس انتكم
 ولل يسعخا  يال  غااض البحث الالإ  فقط.

 أشكركم سلفاً على حسن تعاونكم، مع خالص تمنياتي بمزيد من التقدم والرقي.

 

 ةــــــاحثــبــال

 املعيدة بقسم إدارة األعمال
  بنها جامعة -كلية التجارة 
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ياجوم قوااءك كول نلهوا جدواا عوم ف إا يل  باض العباسات الع  تابا اول الااالوب العلى إ وب 
 وض  االنب أنا  كل عباسك أ  ل االخع اس الذي يابا ال نسجب الإ افقب:

غري موافق 
 على اإلطالق

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما

 ـــــارةـــــــــــــــــــــــــــــبــعـال
 م

 1 تتناسب ساعات عملي مع ظرويف اخلاصة     

 2 راتيب الشهري مناسب     

 3 احلوافز املالية اليت أحصل عليها مناسبة     

 4 عبء العمل اخلاص بي مناسب     

 5 أعبائي و واجباتي الوظيفية مناسبة     

 6 اإلجراءات املتبعة يف تقييم أدائي عادلة     

 7 املتبعة يف توزيع املكافآت عادلةاإلجراءات      

 8 تطبق اإلجراءات على كافة العاملني بال استثناء     

ــ اص          ــتال  األ ـ ــم اخـ ــتمرار رغـ ــراءات باسـ ــق اإلجـ تطبـ
 واألزمنة

9 

 10 تستند اإلجراءات املتبعة داخل عملي إىل معلومات دقيقة       

 11 معايري أخالقيةتستند اإلجراءات املطبقة داخل العمل إىل      

 12 تراعي اإلجراءات املتبعة مصاحل كافة األطرا  املتأثرة بها     

لـدي الفرصــة للتعـبري عــي برائــي بشـأت اإلجــراءات املطبقــة         
 داخل العمل

13 

 14 ميكنين الطعي يف نتائج اإلجراءات املطبقة      

 15 حيرص املدير على معامليت بطريقة حتفظ كراميت     

 16 يتجنب املدير التعليقات غري الالئقة عند التحدث معي       

 17 يتعامل املدير مع مجيع الزمالء بنفس القدر مي االحرتام     

يقدم لي املدير مربرات معقولة ملا يت ـه  مـي قـرارات  ـ           
 عملي

18 

 19 يبلغين املدير باملعلومات اليت أحتاجها يف الوقت املناسب     

يشرح املدير بوضوح أي قرارات مت ا اذهـا بشـأت عملـي إذا         
 ما رغبت يف ذلك

20 

 21 حيرص املدير على التحدث معي مبنتهى الصراحة     

 22 لى تساؤالتيعاملعلومات اليت يقدمها لي املدير كافية للرد      

 23 ال خي  املدير البعض باملعلومات دوت البعض اآلخر     
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يلو  باووض العبواسات العو  تابووا اول اوا  ا نووا  الو      ياجوم قووااءك كول نلهووا  ف إوا
 جداا عم وض  االنب أنا  كل عباسك أ  ل االخع اس الذي يابا ال نسجب الإ افقب:

 ارةـــــــــــــــــــــــبـعـال م
موافق 
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 على اإلطالق

      أ عر بعدم األمات بشأت مستقبلي الوظيفي   1

      اقلق مي إمكانية خسارة وظيفيت احلالية يف أي وقت 2

ــة      3 ــيفيت احلاليـ ــارة وظـ ــة خسـ ــأت إمكانيـ ــق بشـ اقلـ
 واالنتقال إىل وظيفة يف مستوى تنظيمي أقل

     

مي إمكانية فقـدات وظـيفيت احلاليـة واالنتقـال      أقلق 4
 إىل وظيفة أخرى يف نفس املستوى التنظيمي

     

أقلق مـي إمكانيـة التعـرل للطـغو  مـي جهـة العمـل         5
 للموافقة على التقاعد املبكر

     

ال أعتقد أت فرص الرتقية املسـتقبلية سـتكوت متاحـة     6
 بشكل كايف  

     

ــي   7 ــات عمل ــد أت مك ــل     ال أعتق ــرو  عم ــي ظ ــيوفر ل س
 حتفيزية يف املستقبل

     

ــ     8 ــي يطــع يف مقدمــة أولويات ال اعتقــد أت مكــات عمل
 زيادة االمتيازات اخلاصة بي

     

      ال اعتقد أت راتيب سيزيد بالقدر الهي كنت أتوقع  9

      ال توجد لدي احلرية يف جدولة العمل اخلاص بي  10

تتوافر لـدي احلريـة الكـايف ألداء عملـي باألسـلو        ال 11
 الهي أرا  مناسبا

     

ال تتوافر لدي احلرية الكافية يف احلصول على املوارد  12
 مي املواد واملعلومات

     

      ال تتسم طبيعة اإل را  داخل العمل باجلودة 13

ــى       14 ــأثري جــوهري عل ــيس جــا ت ــات وظــيفيت ل ــعر ب ا 
 اآلخريي

     

      أقلق مي إمكانية خسارة عالقات العمل اخلاصة بي 15

ليس لدي القدرة علـى الـتحكم يف األحـداث الـيت قـد       16
 تؤثر على مستقبل وظيفيت احلالية

     

ال أستطيع منع األحداث السلبية اليت قـد تـؤثر علـى     17
 وضعي الوظيفي

     

ــدرة   18 ــدي الق ــيس ل ــيفيت     ل ــة وظ ــى  اي ــة عل الكافي
 وخصائصها مي الفقدات

     

ال اعر  مستوى األداء الواجب علي الوصول إليـ  لكـي    19
 أجتنب أي تهديد حمتمل لوظيفيت

     

 



 

 (2مـــلـــحـــــــــق )
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 (2ـق )ــــملـحـــ

 ةــــــــــــــــــــــــــــليـكـال مــــــــــــــــــــــاالس

 جامعة المنصورة -كلية التجارة 

 

 جامعة المنصورة - كلية التجارة

 

 جامعة المنصورة -كلية التجارة 

 

 جامعة المنصورة -كلية التجارة 

 

 جامعة المنصورة -كلية التجارة 

 

 جامعة المنصورة -كلية التجارة 

 

 جامعة الزقازيق -كلية التجارة 

 

 جامعة الزقازيق -كلية التجارة 

 



 

 (3مـــلـــحـــــــــق )
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 ة:ــــت الفاضلــــاألخل / ـــــاألخ الفاض
 ،،حتية طيبة وبعد

تقوووالباحثة بوووسب " اأوووسبلبتووو التباحم"احوووسباحاك الاوووسب لووو بألم ا باحموووة لل بحمووو"لبا  وووة ب
م اأسبتطباقاسب ل ببمضباحلك لةتببلحةف سباحقللاباسل،بوحذابفإ باحثة بسبت  و بب–احاظافي

واحلاضواياسب كو"باابةبوسبفيب س بتمةونكمب كو"ب و اباحقةةلوس،ب لوةبت  و بفويبتحوت باح" وسب
   ب  بأؤال.

وأومبأ بأوضحبحساةمتكمبأ ب ةبتق" انهب  ب ملا ةتبأاكا ب اضعباحسووتيسباحاة سب
 وح بيساخ"لبألالب غتاضباحثحثباحمللي.

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

 ةــــــاحثــبــال

 املعيدة بقسم إدارة األعمال
 جامعة بنها -كلية التجارة 

 

 

ب  
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نرجاام  ااا تاايادتكم التكاار   م اا   فيمااا ي ااض الااا ال ااااعاق المتل قاا  االلدالاا  الت  يمياا  أواًل:
 ( أ ا  كل عااعة أتفل دعج  الممافق  التض تتفق    وجه  ن رك:عال  )

موافق  ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـعـال
غري  حمايد موافق متاما

 موافق
موافق غري 

 بشدة
 1 2 3 4 5 تاكةأببأة ةتب لليب عبظتوفيباحخةصس.ب-1
       اتبيباحشهت ب كةأببحجه" بفيباحمل بب-2
      أيثةةيباحاظافاسب كةأثسبحلؤهالتي.ب-3
      اال ااةزاتباحايبأ ص ب للهةب  بوظافايب ةمحس.ب-4
      تاب"ب "احسبفيبتازيعباحلهةلب ل باحمة لل .ب-5
      تاخذبااما ةب تا اتهةبب ألاببغلتب احلز.ب-6
تاوووةيبحوووويبفتصوووسبأل وووو"ااباحووووتأ ب بووو باتخووووة باحقووووتا اتبب-7

 .باحلاملقسببمللي
     

يحووتاباحلوو"لتب لوو ببلووعباحلملا ووةتباح" اقووسب بوو بب-8
 .باتخة بأ ب تا بخةاببةحمل 

     

تحووووووتابااما ةب لوووووو باحووووووتمب لوووووو ب ووووووةبأ "يووووووهب وووووو بب-9
 اأافسة ات.ب

     

      تطبقباحقتا اتب ل باحمة لل ببالباأابكةا.ب-10
يسوووولحبحلمووووة لل ببووووةحا لمب وووو باحقووووتا اتباحاوووويبلووووامبب-11

 .باتخة هة
     

لامة وو ب ةاسوويباحلثةعووتب موويببووة اتالب كوو"باتخووة بب-12
 .ب تا اتبتاملقببمللي

     

لامة وو ب ةاسوويباحلثةعووتب موويب اضووايب كوو"باتخووة بب-13
 أ ب تا بلاملقببمللي.

     

لبوو" ب ةاسوويباحلثةعووتباهالة ووةببحقووا يباحاظافاووسبب-14
 .ب ك"باتخة باحقتا اتباحخةصسببمللي

     

يحوووتاب ةاسووويباحلثةعوووتب لووو بتاضووواحبا أوووثةببب-15
 .بو ااباتخة باحقتا اتباحلاملقسببمللي

     

لكة شب ةاسيباحكاةةجباحلاتتثسب ل بأ ب وتا بلوؤاتبب-16
  ل ب للي.
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الا ال ااعاق المتل ق  الد  األ ان المظيفض نرجام  اا تايادتكم التكار   م ا  فيما ي ض  ثانيًا:
 ( أ ا  كل عااعة أتفل دعج  الممافق  التض تتفق    وجه  ن رك:عال  )

موافق  ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـعـال
غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري موافق 

 بشدة
      أعمتببةحقلقب ليب ساقبليباحاظافي.ب-17
      .بأتمتضبحلضةيقةتب  ب ؤأةةيب تت ب لليب-18
      أ اةنًةبلامباالأاغكةاب  ببمضباحمة لل .ب-19
      .بحكقليبألح بوظافسبأ  بأ ىبأ بهكة بأل كةناسب-20
      تااافتبحيبفتاببل"ةبحلات اسبألح بوظافسبأ ل .ب-21
      .ب اتبيب عباحجه"باحلبذولبفيب لليلاكةأببب-22
      احزيةمةباحسكايسبفيب اتبيب كةأثسبب-23
      نجةزب للييلكككيباححصالب ل باحلملا ةتباحالز سباب-24
      .بح" ب ال ةتبطلثسب عبز الةيبفيباحمل ب-25
       أ ب ةاسيباحلثةعتبفيبأماةيبحلمل بهةلببةحكسثسبحيب-26
      نجةزبطلثةتباحملالابألاعمتبب هلاسبوظافايب ك"بب-27
      أ تاب ل بأمااب ةبيسك"بألح ب  ب هةل.ب-28
يلكككووووويباحاكاووووورب وووووعباحاغلوووووتاتباحاووووويب ووووو"بتوووووؤاتب لووووو بب-29

 .ب ساقبليباحاظافي
     

      احماا بباحلاتتثسب ل بتقصلت بفيب لليبغلتببل"ة.ب-30
      أل اب ةبتمتضتبوظافايبحلاه"ل"بتاب"ب اانل بتحللكيب-31

 ثالثًا : فيما يلي بعض البيانات ألغراض الدراسة:

 النــــــــــوع: .1

  ذكر                أنثى 

 العمر بالسنوات: .2

   سنة 30أقل من         سنة 40إلى أقل من 30من 

   سنة 50إلى أقل من  40من 50  سنة فأكثر 

 :يـــــالمؤهل العلم .3

  مؤهل متوسط   مؤهل فوق المتوسط  مؤهل جامعي   دراسات عليا   

 :الدرجة الوظيفية .4

  موظف  رئيس قسم      مدير  مدير عام 

 :سنوات الخدمة .5

   سنوات  3أقل من    سنوات 5ألقل من  -3من 

   سنوات 10ألقل من -5من  10 سنوات فأكثر 



 

 (4مـــلـــحـــــــــق )
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 (4مـــلـــحـــــــــق )
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 (5مـــلـــحـــــــــق )
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 (5مـــلـــحـــــــــق )

 



 

 

 أواًل: ملخـص الدراســة باللغـــة العربيـــــة.

 ثانيا: ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزيـــة.
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تعددالعدعاعدددتلعدمية م ددتلجددتلعدمادد اللعدح جددتلعدمددملمدد بللثيددفلعإممدد  لعد دد م  تل ددمل  ع  ل
ل  لعد شريتلوذدكلدم لدح لجتلتأث رلإ  لثيفلسيوك  للعدع جي ت.عدموع

نةرًعلديمغ درعللعدمماد  ثتل دملة ادتلعدعمد ل ادالتععردالعدعو لعدعد جي تلنعدا لعفجد  لعددو   مل
ل.لجم لقالرؤثرلثيفلعدع جي تلوأ عئحملعدو   م

مشتتةلا دراسد تتا لتتر درليتت ت ثلتر ل تتتة ا  دريادرتتا درلراكمكتتا ثلتتر   سد  دريتت ملا   تمثلت 
 ريام دألم ن دروظكفرل وب رلحايا مح ورا دإلج با ثلر درلس ؤالت درل ركا:

لج لجايل   عكلعدع جي تلديعاعدتلعدمية م تل عخ لعدميةم للجح لعدا عست؟ -1
لعدميةم للعدم حوثت؟لج لجايل   عكلعدع جي تلدعا لعفج  لعدو   مل عخ  -2
لج لإولتأث رلعدعاعدتلعدمية م تلنأنع  إ لثيملثا لعفج  لعدو   م؟ل -3
إدد لتلميددرل   عكلعدعاعدددتلعدمية م ددتلندد خمتغلنعددالعدممغ ددرعللعداتموارعو ددتل عداددت لعديددو  ل -4

 عدمامويلعدمعي مم(؟

ويلعإل ع ي لإد لتلميدرل   عكلعدعاعددتلعدمية م دتلند خمتغلنعدالعدممغ درعللعدمية م دتل عدماددم -5
 سيوعللعدلبر (؟

 

 لر ضوء مشةلا دراسد ا وتس ؤالته  تسيى درب حثا رلحقاق دألهادت درل ركا: 

لتحارالجايل   عكلعدع جي تلديعاعدتلعدمية م تل عخ لعدميةم للجح لعدا عست. -1
ليةم للعدم حوثت.تحارالجايل   عكلعدع جي تلدعا لعفج  لعدو   مل عخ لعدم -2
 ق  سلأثرلعدعاعدتلعدمية م تلنأنع  إ لثيملثا لعفج  لعدو   م. -3

تحارالج ل ذعلك  ل   عكلعدعاعدتلعدمية م تلتلميرلن خمتغلنعدالعدممغ درعللعداتموارعو دتل -4
  عدات لعديو  لعدمامويلعدمعي مم(.

جدد ل ذعلكدد  ل   عكلعدعاعدددتلعدمية م ددتلتلميددرلندد خمتغلنعددالعدممغ ددرعللعدمية م ددتللتحارددا -5
  عدمامويلعإل ع ي لسيوعللعدلبر (.
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  عكً  رلحقاق أهادت دراسد ا تسيى درب حثا  رى دخلب س ماى صحا درف وض درل ركا: 

عإلمص ئ تلفنع  لعدعاعدتلعدمية م دتلثيدملثدا لعفجد  لدهل ادمهلسيبمل"رواالتأث رلل:درف ض دألول
 عدو   م."

"التوادددال دددرويلاوإريدددتلذعلل اددددتل مصددد ئ تل دددمل  عقلعدماماصدددفلجددديحملو اددد للدرفتتت ض درثتتت  ر:
ديممغ ددرعللعداتموارعو دددتلعدم د دددت:ل عديدددو  لعدعمددر لعدمادددمو لعدمعي مدددم(لو مددد لرمعيددد ل

 نإ  عكلعدعاعدتلعدمية م تلوأنع  إ ."

التوادددال دددرويلاوإريدددتلذعلل اددددتل مصددد ئ تل دددمل  عقلعدماماصدددفلجددديحملو اددد للض درث رتتت :درفتتت  
ديممغ رعللعدمية م تلعدم د ت:ل عدمامو لعإل ع ي لثا لسديوعللعدلبدر ل(لو مد لرمعيد ل

 نإ  عكلعدعاعدتلعدمية م تلوأنع  إ ."

 صحا درف ض دألول حا  أ ه:

 ل.لرواالتأث رلسيبملدعاعدتلعدموبيعلثيفلثا لعفج  لعدو   م
 ل.لرواالتأث رلسيبملدعاعدتلعإلارعقعللثيفلثا لعفج  لعدو   م
 لرواالتأث رلسيبملدعاعدتلعدم  ثتللثيفلثا لعفج  لعدو   م. 

 صحا درف ض درث  ر حا  أش ست  ل ئج درلحلال دإلحص ئر  رى أ ه: 

 ل.لتواال رويلذعلل ادتلجعيويتلة تلعدذكو لوعإلن ثلن ديا تلإل  عكحملديعاعدتلعدمية م تلا
 التواددال ددرويلذعلل ادددتلجعيويددتلةدد تلعد ادد للعدعمريددتلعدملمي ددتلن ديادد تلإل  عكحددملديعاعدددتل

 .لعدمية م ت

 التواددددال ددددرويلذعلل ادددددتلجعيويددددتلةدددد تلعدعدددد جي تلنحادددد لعدماددددمو لعدمعي مددددملن ديادددد تلل
 . عكحملديعاعدتلعدمية م تإل 

 صحا درف ض درث ر  جزئكً : 

 التواال رويلذعلل ادتل مص ئ تلة تلعدع جي تلجتلم ثل   عكحملديعاعدتلعدمية م دتلو ادً ل
ل.لدعا لسيوعللعدلبر 
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 التواال رويلذعلل ادتل مص ئ تلة تلعدع جي تلجتلم ثل   عكحدملدعاعددتلعدموبيدعلوثاعددتل
ل لعإل ع ي.عدم  ثتللنحا لعدمامول

 رواال رويلة تلعدع جي تل مل   عكحملدعاعدتلعإلارعقعللوذدكلنحا لعدمامو لعإل ع يل. 

 خمسا لصول:  رى تحقكقً  ألهادت دراسد ا  وت تقوم درب حثا بلقسكم هذه دراسد ا 

 .درفصل دألول: دإلط س دري م رلاسد ا

  .درث  ر: دريادرا درلراكمكا درفصل

  .ثام دألم ن دروظكفر درفصل درث ر :

 .درفصل در دبع: درلحلال دإلحص ئر و ل ئج دراسد ا درمااد كا

  .دررل ئج ودرلوصك ت درفصل درخ مس:
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First: Introduction: 

Organizational justice is one of important fields that received great 

attention from researchers of human resources management, and this is because 

its important effect on employees behavior. 

As a result of quick changes in business environment, employees feeling 

of job insecurity has increased and this would affect employees and their 

performance. 

Second : Statement of problem: 

The problem of the study is to identify "The effect of organizational 

justice on employees' perception of job insecurity" and specifically to answer 

the following questions: 

1- To what extent does employees perceive organizational justice within the 

organizations under study ? 

2- To what extent does employees perceive job insecurity within 

organizations under study ? 

3- What is the effect of organizational justice and its dimensions on job 

insecurity? 

4- Does the perception of organizational justice differ according to some 

demographic variables (age, gender, and level of education)? 

5- Does the perception of organizational justice differ according to some 

organizational variables (administrative level, and years of experience)? 

Third: Study objectives: 

1- Determining to what extent does employees perceive organizational 

justice within the organizations under study. 

2- Determining to what extent does employees perceive job insecurity 

within the organizations under study. 

3- Measuring the effect of organizational justice and its dimensions on job 

insecurity. 

4- Determinig whether the perception of organizational justice differ 

according to some demographic variables(age ,gender ,level of 

education). 

5- Determinig whether the perception of organizational justice differ 

according to some organizational variables (administrative level, and 

years of experience)? 

Fourth: study hypotheses: 

In order to achieve study objectives the researcher tried to test the 

following hypothesis: 

Hypothesis one: There is a significant effect of organizational justice 

dimensions on job insecurity 
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Hypothesis two: There is no significant differences among population sample 

according to demographic variables in the perception of 

organizational justice and its dimensions. 

Hypothesis three: There is no significant differences among population 

sample according to some organizational variables 

(administrative level and years of experience) in the 

perception of organizational justice and its dimensions. 

Fifth: Study results: 

The first hypothesis was confirmed as there is: 

 Negative effect of distributive justice on job insecurity. 

 Negative effect of procedural justice on job insecurity. 

 Negative effect of interactional justice on job insecurity. 

The second hypothesis was confirmed as results indicated that: 

 There is no significant differences between males and females in their 

perception of organizational justice. 

 There is no significant differences among employees with different ages 

in their perception of organizational justice. 

 There is no significant differences among employees with different 

education levels in their perception of organizational justice. 

The third hypothesis was partially confirmed : 

 There is no significant differences among employees in their perception 

of organizational justice according to years of experience . 

 There is no significant differences among employees in their perception 

of distributive justice and interactional justice according to 

administrative level. 

 There is significant differences among employees in their perception of 

procedural justice according to administrative level. 

Sixth: Study content: 

The researcher classified this study to five main chapters that can be 

viewed as following: 

Chapter 1: Deals with the general framework of the study. 

Chapter 2: Literature review of organizational justice. 

Chapter 3: Literature review of job insecurity. 

Chapter 4: The field study. 

Chapter 5: Results and study recommendations 


