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عليها فرضت   20 القرن  نظماتمن أ (et Huselid 1999 Becker ين)شير الباحثي

اجتماعي واقتصادي متزايد التنافس نظرا في محيط عمل الظروف أن ت
لسياق العولمة الذي  تنمو في إطاره.ففي مثل هذه الظروف يتفق الباحثين 
و الممارسين على أن الموارد البشرية تكون المورد األساسي الذي يسمح 

.بالتالي فيبدو من الضروري االستثمار في هذه  لها بالمنافسة المستدامة
راهنة على ممارسات تسيير الموارد البشرية التي الموارد البشرية بالم

تعزز وتشجع بروز االتجاهات االيجابية للعاملين نحو منظمتهم مثل 
 .(In G. Simard et al 2005 )االلتزام التنظيمي 

إن االلتزام أو الوالء يشير إلى تمسك العامل بمنظمته وهذه الحالة      
النفسية لها أثر على نية البقاء في المؤسسة وعدم تركها و من بين العوامل 



التي قد يمكن أن تؤسس ترك أو البقاء في المؤسسة نجد مدى شعور الفرد 
 بالعدالة التنظيمية.

 

 : يةاالهتمام بالعدالة التنظيم دواعي-
 

إلى قرارات تتعلق بهم سوا كان ذلك على مستوى   يتعرض العاملين يوميا
على العموم و ظروف العمل أو على مستوى السياق العام للعمل.  الرواتب

إذا كان قرارا  يقوم العامل بالحكم على القرار إذا كان مرضيا بالنسبة له و
فالشعور بالعدالة يشير إلى الحكم الذي يتبناه الفرد اتجاه  عادال.وبالتالي

إلى النوعية المدركة  شأنه كما يشير هذا الشعور القرارات المتخذة في
 (.Caroline Piasecki 2017)للمعاملة التي يتلقاها في المنظمة 

 

 (Daft 2001 )حسب الباحث (La justice organisationnelle)تعتبر العدالة التنظيمية    

 ىوعل المنظمات، وتميز نجاح علي المؤثرة الرئيسة العوامل أهم أحد
 عبد ياسر )األداء وتحسين الوظيفي الرضا مثل مختلفة أخري ظواهر

 .( 2017الوهاب

أن  البحوث  حول مصطلح العدالة (  (Steiner et Rolland 2006يشير الباحثين  
هي عناصر وضعية العمل التي تؤدي بالعاملين  التنظيمية تسمح بفهم ما

إلدراك أن هذه الوضعية  عادلة  أو غير عادلة ومعرفة نتائج هذه األحكام 
(Caroline Piasecki 2017.) 

أن العدالة تمثل   S. Frimousse, J.M. Peretti & A. Swalhi) (2008يوضح الباحثين    
العاملين في المؤسسة .فالعاملين  يتصرفون  فهم سلوكاتفي  ايرئيس عامال

انطالقا من تصوراتهم .فلغرض التنبؤ أو التوقع وفهم وتغيير استجاباتهم 
 يجب فهم العناصر المكونة لتصوراتهم للعدالة. 

ن العدالة وعلى الخصوص فيما أالعمال لديهم توقعات أو تطلعات بشإن     
ارات والمعامالت الشخصية يتعلق بتوزيع األجور وإجراءات أخذ القر

اتجاههم.بالتالي فإن إدراك العدالة في المنظمة يؤدي إلى استجابات انفعالية 
و وجدانية ايجابية نحو المنظمة مثل الفعالية في العمل وسلوكات المواطنة 
التنظيمية  .بالمقابل فإن إدراك غياب العدالة يمكن أن يؤدي إلى سلوكات 

يجعل العدالة التنظيمية تحتل مكانة أساسية غالية الثمن للمؤسسة.ما 
     في كل ميادين تسيير الموارد البشرية. يومصطلح رئيس



أن مفهوم العدالة التنظيمية يمكن أن   (1990Greenbergالباحث )يؤكد        
يفسر العديد مـن المتغيرات المؤثرة على السلوك التنظيمي للعاملين، نظراً 

تعكس الطريقـة التي يحكم من خاللها الفرد على عدالة األسلوب  لكونها
الذي يستخدمه المدير في التعامل معـه علـى المستوى الوظيفي والمستوى 

 .اإلنساني

ن شعور العاملين بالعدالة سوف أ)2001 عبد الحكيم أحمد نجم) الباحث يشير     
يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد توقعاً للحصول علـى نتائج أكثر إيجابية، 
وعلى العكس من ذلك فإن إحساس العاملين بعدم العدالة يزيد من استيائهم 
ويعطي داللة على انخفاض مستوى العدالة في المنظمة، وعلى ذلـك فـإن 

لعاملين في المنظمة يعتمد على إحساسهم بهذه اإليجابي ل زيـادة الـسلوك 
 (2007عن محمد عمر دره)العدالة 

 أهمية العدالة التنظيمية 
 ومضمون كقيمة التنظيمية العدالة أنGreenberg,1990) )الباحث وضح قدل   

 من العديد يفسر أن ويمكن التنظيمي، رالتأثي في دالالته له ومتغير
 المنظمة، في للعاملين التنظيمي السلوك في المؤثرة األخرى المتغيرات

 يتسنى خاللها من التي الطريقة توضح التنظيمية العدالة أن من انطالقًا
 على معهم تعاملها في المنظمة عدالة على الحكم المنظمة ألعضاء

 المستويين
 النتيجة هذه Ball, Trevino, & Sims, 1994) ) الباحثين أيد قدل .واإلنساني الوظيفي

 من بالعدالة يحسون الذين العاملين أن إلى لهم دراسة في أشارواو
 التي (التنظيمي الوالء) للمؤسسة باالنتماء الشعور لديهم يتولد مديريهم،

 المزيد بذل إلى يدفعهم مما الوظيفي، الرضا لديهم ويتحقق فيها، يعملون
 بدوره هذا و ذلك، منهم يطلب لم لو حتى األداء، مستوى لرفع الجهود من

 .(2009 سلطان سوزان و السعود راتب) المنشودة التنظيمية الفاعلية تحقيق إلى يؤدي

 
 من له توافر ما لنتائج تلخيصه معرضفي ( 2000Rahim) الباحث أشار   

 أن أوضحت قد الدراسات تلك أن إلى التنظيمية، العدالة عن دراسات
 األداء على سلوكيًا تنعكس المديرون يمارسهاالتي   التنظيمية العدالة

 مستوى زيادة و العمل في رغبتهم و دافعيتهم وزيادة للعاملين، الوظيفي
 نتائج أن Kottraba  2003) ))أوضح مشابه، تحليل في و.عندهم التنظيمي الوالء



 عالقات وجود إلى أشارت قد المجال هذا في ,أجريت التي الدراسات
 جهة من التنظيمي والوالء جهة من التنظيمية العدالة بين قوية ارتباطية

 (.2009 سلطان سوزان و السعود راتب)أخرى

 مثلي ي مفهوم العدالة التنظيمية أن (Caroline Piasecki 2017) توضح الباحثة     
وبالتالي يمكن  (Risques) psychosociaux مؤشر هام للمخاطر النفسية االجتماعية

 ,.Elovainio et al)التنظيمية والصحة في العملالتأكيد على العالقة بين العدالة 

2003 ; Maslach et Leiter, 2008 ;  (Robbins et al., 2012.البحوث المتعلقة أن  كما
ثر الذي يمارسه الشعور األبينت حسب نفس الباحثة بالعدالة التنظيمية 

في  الهامةالسلوكات  العاملين و اتبغياب العدالة على اتجاه بالعدالة أو
 ; Colquitt, Conlon,Wesson, Porter et Ng, 2001 (Cohen-Charash et Spector, 2001 العمل

; Colquitt, Scott et al.,2013 ; Whitman, Caleo, Carpenter, Horner et Bernerth, 2012) 

 واألداءكما أكدت على وجود عالقات لها داللة بالرضا عن العمل 
 ,.Elovainio et al. 2003 Greenberg, 2006; Robbins et al)وسلوكات المواطنة والصحة

2012; , Tepper, 2001 
; Zapata-Phelan, Colquitt, Scott et Livingston, 2009 )  

 بالعدالة التنظيمية أمر أساسي وهذا لعدة أسباب : مإن االهتما
تضمن مراقبة المكافآت ونتائج القرارات من طرف األفراد والحرص -

احترام القيم األخالقية في المنظمة وتدعم الشعور بتقدير على 
 (Gillespie et Greenberg, 2005)الذات

تقدم العدالة التنظيمية إدراكات )تصورات( تتسم  بشفافية الهيكل -
هذا الهيكلة  التنظيمي وتعمل هذه الشفافية على تشجيع الشعور بالثقة اتجاه

لشفافية في المنظمة يدفع العامل إلى التنظيمية.بالمقابل فإن إدراك ضعف ا
ويكون أكثر تعرضا لالحتراق  حالة الشك في قيمة قرارات المنظمة

 المهني.
إن العدالة التنظيمية التي تشجع المبادئ األخالقية ومبادئ النزاهة -

فهذا لدى العاملين (  sentiment de contrôle)الحياد( تدعم الشعور بالمراقبة )
 Brien-Robidoux et al )بانخفاض وبالتقليل من االحتراق المهنيالشعور يرتبط 

(2017) et Moliner et al., 2005). (In W. Giordano 2018 ) 

بالمراقبة فرصة التعبير عن الرأي وتقديم الحجج واألفكار  الشعوريعني    
نتائج على التأثير  ىكما يعني الشعور بالقدرة عل في سيرورة أخذ القرارات

 . سيرورة القرارات



 العدالة أهمية 2003 نشأت ،والقطاونة فهمي الفهداوي،الباحثين  حددلقد 
 :التالية النقاط خالل من التنظيمية

للرواتب واألجور في  العدالة التنظيمية توضح حقيقة النظام التوزيعي إن-
المنظمـة وتعتبر العدالة التوزيعية في هذا الجانب بعداً هاماً من األبعاد 

التوزيعي والعائد المادي المعمول به في  التي يتم عبرها تقييم النظـام 
 .(Robbins et al 2000المنظمة )

العدالة التنظيمية تؤدي إلى تحقيق السيطرة الفعلية والتمّكن فـي  إن- 
العدالة اإلجرائية في هذا الجانب بعداً هاماً عمليـة اتخـاذ القرار وتعتبر 

يتحدد في ضوئها نظام العقوبات وااللتزامات الوظيفية، وكيفية األداء 
المشكالت المترتبة )  لبلوغ األهداف المطلوبة في المنظمة، وكيفيـة حـل 

 (1997خليفة 
العدالة التنظيمية تسلّط الكشف عن األجواء التنظيمية والمناخ التنظيمي -

الـسائد في المنظمة، وبالتالي بناء تصورات خاصة ضمن بعد العدالـة فـي 
التعـامالت حـول السياقات والمعامالت والعالقات التنظيمية واإلنسانية 

ت التجاوب خالل ما تعكسه من حاال واالجتماعية، والتعامـل معهـا مـن 
 أي ما تبرزه العدالة التفاعلية.) Rahim 2000ودرجات التفاعل التنظيمية )

تنعكس العدالة التنظيمية سلوكياً على حاالت الرضا عن الرؤسـاء ونظـم 
  al 2001 )القـرار وعلى سلوكيات المواطنة التنظيمية، وااللتزام التنظيمي

Blader et) 
العدالة التنظيمية تؤدي إلى تحديد جودة نظام المتابعة والرقابة   إن-

والتقييم، وخلـق القدرة على تفعيل أدوار التغذية الراجعة، والقدرة على 
واألدوار التنظيمية وتصحيح  إعادة تصميم التنظيم في الوظـائف 

 .(1990) زايد  االنحرافات
العدالة التنظيمية تبرز منظومة القيم االجتماعية واألخالقية والدينية  إن-

عند األفـراد وتحدد طرق التفاعل والنضج األخالقي لـدى أعـضاء 
  .وتصوراتهم للعدالة الشائعة في المنظمة  المنظمـة فـي كيفيـة إدراكهـم 

ً  مؤشرا التنظيمية العدالة تعد  وظيفيال األمن تدعيم حول لإلدارة مهما
 في للعاملين

 .المنظمات



 عن للتخلي الحاجة وتنامي أهمية إلى التنظيمية بالعدالة االهتمام يعود-
 السياسات
 العاملين بحق التهديد ومشاعر البيروقراطية على القائمة الهدامة التنظيمية

 المنظمات في
 .المتطورة

 االنحراف التسيب سلوكيات من والتقليل الحد في التنظيمية العدالة تساهم-
 justice org magعن  .العدالة غياب نتيجة والمنظمات لمجتمعا تجاه والمعادة

arabe  
  ؟ العدالة التنظيمية  مفهوم 

 Adams) للباحث مفهوم العدالـة التنظيميـة مـن نظريـة المـساواة جاء     

رئيـسية وتستند نظريات العدالة والمساواة التنظيمية على مقدمة  (1963
تقول بأن األفراد يبحثون عن العدالة أو المساواة في العالقة االجتماعية 

المتبادلة بـين العامـل وصاحب العمل أو الرئيس، وأن إدراك عدم العدالة 
في هذه العالقة يؤدي إلى خلق حالة مـن التوتر النفسي الذي ينشط بدوره 

لفـرد فـي محاولة منه مجموعة من التغيرات السلوكية والمعرفية لـدى ا
  .(1998حمد صالح الدعيج) لقليل هذا التوتر

إلى  (Beugré 1998) يشير مصطلح العدالة التنظيمية حسب الباحث        
التي تحدث في المؤسسة سواء (des échanges)العدالة المدركة في التبادالت 

أو اقتصادية والتي نهم الفرد في عالقته مع المشرفين و  كانت اجتماعية
 المرؤسين والزمالء ومع المنظمة باعتبارها نظام اجتماعي

 (2016 Cyprien Delaporte (In 
 

 
 نهابأالتنظيمية  العدالة( Cropanzano and Greenberg,2007 ) لقد عرف الباحثين      

 قبل من يعاملون بها المعاملة التي  في اإلنصاف لحالة األفراد إدراك
 (2017الوهاب عبد ياسر)المنظمات

 يشعر التي الدرجة تعكس التنظيمية العدالة( أن Moorman1991)  الباحث يوضح
 مدخالت  نواتج حصيلة مقارنة بموجب باإلنصاف خاللها من العاملون
 عبد محمد (اإلمكانات و الظروف في اآلخرين العاملين جهودمع  جهودهم

 ) . 2015نالطبولي وآخرو الحميد
ً  ون وس ؤ المر  بين النسبة لقياس زمالئهم، مع مستمر بشكل مقارنة عمليات يجرون ما دائما

ً  مدخالتهم مع مخرجاتهم  2014 الشهري، الوظيفة نفس في العمل بزمالء قياسا
 



بالمخرجات بأنها تلك االمتيازات التي يحصل (Adams) الباحث يقصد   
عليها الفرد في التبـادل االجتماعي مثل: النقود والمكافآت والسلطة والمدح 
والتقدير والمركز االجتماعي وواجبـات أو مهام العمل. أما المدخالت في 

على أنها الخصائص أو الصفات  (Adams) التبادل االجتماعي فينظر إليها
الفرد مثل: العمر والجنس ومستوى التعليم والخبرة والمعرفة  التي يمتلكها

 )2000والمهارة والجهد والدافع )العجمي وآخرون،  والـذكاء 
من ( 1990 محمد عادل زايدحسب الباحث ) يعد مفهوم العدالة التنظيمية    

المفاهيم النسبية، بمعنى أن اإلجراء التنظيمي الذي ينظـر إليه فرد ما على 
إجراء عادل قد يكون إجراء متحيزاً أو غير موضوعي في نظر فرد أنه 

 (2007محمد عمر دره)عن  آخر 
بصفة أساسية (Saal & Moore, 1993 حسب الباحثين)العدالة التنظيمية  تتحدد  

في ضوء ما يدركه الفرد من نزاهـة وموضـوعية المخرجات واإلجراءات 
 .  التنظيمية

العاملين لمدى اإلنصاف داخل المؤسسة  هذا المصطلح إلى إدراك يشير
(Greenberg 1987). 

 على : (Colquitt & Rodell, 2005)العدالة التنظيمية حسب الباحثين شمل ت
 justice) النتائج المتحصل عليها )العدالة التوزيعية(توزيع اإلنصاف في -

distributive)  
  (اإلجراءاتالعدالة )عدالة اإلجراءات الرسمية المطبقة في توزيع النتائج -

(justice procédurale) 
   (justice interpersonnelle)عدالة المعاملة أو نوعية المعامالت بين األشخاص -
 . (la justice informationnelle)عدالة توزيع المعلومات -

أن كل واحدة من هذه األشكال تؤثر على  (Colquitt et al 2013) يوضح الباحثين
  ( In Daboussi .A.Ayadi2018)االتجاهات وسلوكات العاملين

 ،لتوضيح وتبسيط مختلف األشكال التي تشير إليها العدالة التنظيمية  
يمكن مقارنة هذا إذ  (Piasecki 2017. Cنستدل بهذا المثال الذي أوردته الباحثة)

( التي يجب تقسيمها إلى عدة un gateauكعكة )المصطلح إلى 
الموزعة من  واالقتصادية االجتماعية( والتي تمثل الموارد حصصأجزاء)

طرف المنظمة.فالعدالة التوزيعية تمثل الجزء الذي يتم منحه لكل 
مع المعايير المحددة لتقسيم األجزاء.أما عامل.تتطابق عدالة اإلجراءات 



التي من خاللها يتم تقديم لة التفاعلية تمثل الطريقة عدالة المعاملة أو العدا
 األجزاء للعاملين )نوعية الخدمات ونوعية المعلومات المقدمة(.

النـشاط  أنها ب العدالة التنظيميـة (Notz & Starke , 1987) الباحثين فيعر   
التنظيمـي المستخدم في توزيع الموارد والمكافآت من خالل استخدام 

بجانب معاملة العاملين باحترام، بما يكفل  .إجراءات موحدة ودقيقة ونزيهة
  ( Byars & Rue, 1997 ) .المحافظة على الحقوق الفردية الخاصة بهم

 محصلة التنظيمية هي العدالة (Byars & Rue, 1997) عرف الباحثين وقد
 بين االتفاق
 األهداف تحقيق في يساهم بشكل عنها، المتحققة والعوائد المبذولة الجهود

الباحث سعيد شعبان   يراها كما التنظيمية العدالة تشير.للمنظمة المطلوبة
. منظماتهم قبل من المرؤوسونبها إلى الطريقة التي يعامل  ( 2003 )حامد

  المعالجة إلى تشير التنظيمية العدالة أن( Eberlin & Tatum 2005)  يذكر الباحثان
     (2007 عمر درهعن محمد ) .المنظمة ضمن لألفراد واألخالقية العادلة

  :أبعاد العدالة التنظيمية
  (La justice distributive) التوزيعية العدالة-

 

القرارات التي العدالة التوزيعية بالشعور بالعدالة المدرك اتجاه تتعلق 
( Greenberg, 1987, 1990تتخذها المنظمة في شأننا أو اتجاه المكافآت الممنوحة )

فيما يخص توزيع الموارد أو المكافآت المادية واالجتماعية والوجدانية 
.إن المكافآت الممنوحة الوسائل(–ساعات العمل -التقييم–الترقيات -)األجور

يمكن أن تشير إلى االعتراف الرسمي أو غير الرسمي للمجهودات 
 المبذولة.

هذه العدالة في عملية التوزيع إذا كانت المكافآت على العموم يدرك العامل 
باآلخرين أو بوضعية الوقت( مقارنة –االداء –مناسبة مع إسهاماته )الجهد 

 سابقة.
 ( (Adams, 1965 ; Cropanzano, Byrne, Bobocel et Rupp, 2001 ; Homans, 1961). 

استثمارهم الحصول  يتوقعون مقابل أن األفراد  (Homans 1981) يشير الباحث
.يمكن الكالم على مبدأ التبادل والمعاملة بالمثل على ما يعادل ذلك

(réciprocité( على شكل عقد نفسي )contrat  psychologique)  بأنه الذي يعرف
مجموعة الوعود وااللتزامات المتبادلة بين صاحب العمل و المستخدمين 



(Robinson et Rousseau, 1994)  عندما ال يفي صاحب  والذي يمكن أن يتوقف
 .(Caroline Piasecki 2017 )العمل بهذه االلتزامات

 

العدالة التوزيعية على أنهـا: عدالـة  (Moorman, 1991 ) لباحثا يعرف    
المخرجـات أو العوائد التي يحصل عليها الموظف والتي تتمثل في: 
األجور والحوافز، و فـرص الترقيـة، وعدد ساعات العمل، وأعباء 

 .ةوواجبات الوظيف
أن العدالة التوزيعية تتحقق عنـدما (  Kurland & Egan , 1997)  لباحثا يرى     

اإلسهامات التي يقدمها الفرد للمنظمة التي يعمل فيها مع ما يحصل تـرتبط 
عليه من المكافآت المقدمـة له مثل: المرتب والحوافز والترقيات 

 . والتسهيالت المادية ومهام العمل
على أهمية وجود أسس  )  2003محمد حسين علي)الباحثيؤكد     

لعاملين، فإذا كان توزيع موضوعية لضمان العدالة في توزيـع العوائد بين ا
العوائد يتم على أساس مـدخالت الـشخص ) إسـهاماته داخل التنظيم ( 
وبعيداً عن التحيزات الشخصية زاد احتمال إدراك العـاملين لعدالـة عمليـة 
التوزيع، على النقيض اآلخر فإن زيادة درجة تأثير االعتبارات الشخـصية 

من احتمال إدراك العامل بأنه كوفئ علـى قـرارات توزيع العوائد يقلل 
 .مكافأة عادلة مقارنة باآلخر

لفهم أثر العدالة التوزيعية  أنه  )1990زايد،  محمد عادل)الباحثيشير      
على العالقات بـين العـاملين داخـل المنظمة يجب مالحظة أن هذا األثر 
يتوقف إلى حد كبير على األهمية النـسبية لقـيم العمـل االقتصادية 
واالجتماعية، فإذا زادت أهمية القيم االقتصادية بالنـسبة للعـاملين فـال شـك 

سيكون له األثر األكبر على سلوكهم، أما في  أن اإلحساس بعدالة التوزيع
الحاالت التي تطغى فيها القيم االجتماعية للعاملين على قيمهم االقتصادية، 
فإن اإلحساس بعدالة التوزيع سوف يكون أقل أهمية في التأثير على سلوك 

 .العاملين
 (2007محمد عمر دره)عن 

 : ( La justice procédurale)  اإلجراءاتعدالة -

عن الطرق واألساليب أو  .(Bagger et al., 2006)يعبر هذا البعد حسب الباحثين 
لقد قام والمكافآن في المنظمة.موارد الاإلجراءات المستعملة في توزيع 



من خالل  بإدخال هذا المصطلحThibaut et Walker (1975 )بعض الباحثين منهم ) 
سياق أخذ القرارات التنظيمية.يشير هذين الباحثين إلى انه حتى يتم الحكم 

فمن الضروري أن يكون لدى العاملين الشعور على  القرارات أنها عادلة 
أو القرار ذاته)تقديم  عن سيرورة القرارات (sentiment de contrôleبالمراقبة )

مكانية التأثير على نتائج الرأي والحصول على البراهين (وهذا يعني إ
فعلى سبيل المثال فالتغيير التنظيمي حتى يتم قبوله وال يولد إلى القرارات.

 ,Aubert Jabes) يمكن إشراك العاملينالمؤسسة  كل نسبة قليلة من الضغط في

Laroche, Michel et Gruere, 1994)  .يعتمد أساسا على  فالشعور بعدالة اإلجراءات
 Caroline)  (Randall et Mueller 1995 تمنح للفرد في صنع القرار)المشاركة التي 

Piasecki 2017).  
 

: بأنها اإلجراءات عدالة إلجراءات  (Greenberg , 1990) الباحث  يعرف 
الرسمية العادلـة المرتبطة بالتوزيع العادل للمكافآت والحوافز التي يحصل 

  :تشتمل على جانبين هماالعدالـة هذه  عليها العامـل. ويـرى أن 
ويعبر عن مدى استخدام اإلجراءات الرسمية العادلة في  : ماديال الجانب- 

اإلجراءات المتعلقة باألجور، واإلجراءات المتعلقة  هاالمنظمة، ومن
بالتعامل مع الشكاوي، واإلجراءات المتعلقة بوضع معدالت األداء وتقيمه، 

 .وإجراءات الترقية والتدريب والنقل
وهو االحترام الذي يظهره صانع القرار لمستقبلي  :االجتماعيالجانب -

القرار، وذلـك مـن خـالل إخبـاره للعاملين بمسببات القرار وخطوات 
 (2007محمد ع. دره )اتخاذه

 
 

   S. Frimousse, J.M. Peretti & A. Swalhi) 2008حسب الباحثين(   (Leventhal1980لقد حدد 
تقييم األفراد   عدالة اإلجراءات وهذا ألنست قواعد يجب أن تبنى عليها 

 هي :   لمدى عدالة اإلجراءات يتم انطالقا من هذه القواعد و

 للجزاءات  التوزيع إجراءات  وتتناغم انسجام تعني  ( :L’uniformité) االنسجام-
 .األوقات كل وفي األفراد  جميع على والمكافآت

( :وذلك بالتقليل أو القضاء على األحكام La suppression du parti pris) عدم التحيز-
تفادي تأثير الجوانب الشخصية الشخصية في إجراءات توزيع الموارد أي 

 على مجريات اتخاذ القرارات. 



أي أن إدراك ( :La possibilité de révision )قاعدة االستئناف() إمكانية المراجعة-
العدالة  في اإلجراءات مرهون بوجود فرص وإمكانية مراجعة وتعديل 

 واإلجراءات في مختلف مراحلها.القرارات 
تكون هذه اإلجراءات مبنية على دقة : (La précision de l’information )دقة المعلومات-

 .وسليمة القرارات بناءا على معلومات صحيحة المعلومات وتتخذ
(:يجب أن يكون التمثيل لكل األفراد في عملية اتخاذ La représentativité) لتمثيلا-

 وجهات النظر لألطراف المعنية. العملية جميعالقرارات وتستوعب هذه 
( :تتم اإلجراءات في توزيع Les principes moraux et éthiquesالمبادئ األخالقية )-

 عني وجود مجموعة من القواعد ووهذا يالموارد  وفقا للمبادئ األخالقية .
 القيم التي تتأسس عليها القرارات.

 
 (La justice interactionnelle)التعامالت/التفاعلية العدالة -

بأنها مدى إحساس العاملين بعدالة   )2000، يعرفها ) العجمي وآخرون
المعاملة التـي يحصل عليها العامل عندما تطبق عليه اإلجراءات الرسمية 

مدى معرفته بأسباب تطبيق تلك اإلجراءات، وتتمثل في المعاملة بأدب أو 
واحتـرام مـن جانـب الـرئيس للمـرؤوس، والثقـة والمصارحة بين الرئيس 

 (2007محمد ع. دره.)والمرؤوس، واهتمام الرئيس بمصالح الموظف
 

إلى نوعية  Bies et Moag, 1986)حسب الباحثين ) تشير العدالة التفاعلية     
 In AL AKREMI et alاآلخرين  قبلفراد من األالمعاملة الشخصية التي يتلقاها 

إلى انشغاالت األفراد عن نوعية المعاملة التي يتلقاها األفراد    أو )  (2006
معايير  ةأربع(     (Bies 1986.لقد حدد الباحث  أثناء تطبيق أو تنفيذ اإلجراءات

 العادلة وهي :محددة إلدراك المعاملة 
 (honnêtetéالصدق )-
 (la courtoisieاللباقة أو المجاملة )اللطف أو   -
 (le respectاالحترام )-
 (opportun  le feedbackالتغذية العكسية المناسبة )-

خمسة معايير محددة إلدراك  فلقد شخصوا   (Tyler et Bies 1989)أما الباحثين 
 المعاملة العادلة وهي :

 (la considération adéquate des opinionsاالعتبار المناسب لآلراء واحترامها )-
 ( la suppression des préjugés personnelsالقضاء عن األحكام الشخصية ) -



 l’application uniforme)التطبيق الموحد للقرارات على األشخاص في كل وقت  -

des prises de décisions à travers les personnes et dans le temps)  

 la remise d’informations précises concernant lesتقديم معلومات دقيقة عن القرارات )-

décisions) 

 (l’explication adéquate des décisionsالشرح المناسب للقرارات ) -
                           )  In S. Frimousse, J.M.Peretti & A. Swalhi  2008) 

.  
 جانبين)  (AL AKREMI et al 2006الباحثين  حسب  التعامالت عدالة تتضمن

 : وهما
واالحترام  تغطي الصدق(La justice interpersonnelle) :الشخصية العالقات عدالة -

  .خرينالذي يتلقاه الفرد من طرف اآل
تشير إلى مدى تناسب (:La justice informationnelle)  المعلومات عدالة -

 للقرارات و مناسبال شرحال تقديم أيلألفراد  التفسيرات المقدمة
 يؤديقراراتها  بشأن المنظمة تقدمهاالتي  المنطقيةيرات فالتبراإلجراءات.

  .العاملين قبل العدالة منإدراك  إلى
عدالة المعلومات تعرف بالصدق  أن  )Materson et al., 2005( يوضح الباحث

عن القرارات المتخذة وبنوعية البراهين  اإلعالمواالنفتاح والصراحة في 
  .(معلومات صحيحة في آجال مناسبة) المقدمة
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