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 ملخص الدراسة

، التقييمية(، ، اإلجةائية، التعامالت)التوزيعيةبعاادها ألى التعةف على العالقة بين العادالة التنظيمية و إهادفت الادةاسة 

بعااده )ظةوف العمل، العالقة مع الةؤساء، العالقة مع الزمالء، أنظمة التةقيات، الُمةتب والحوافز(، لادى أوالةضا الوظيفي و 

حقيق وإلجةاء هذه الادةاسة ُأسُتخاِدم المنهُج الوصفي، ولت(، ميناء بنغازي البحةي  )فةع العاملين في الشةكة الليبية للموانئ

بالشةكة الليبية  العاملينجميع  الادةاسة منوتكون ُمجتمع ، االستبانة استناادًا على الادةاسات السابقةاهادافها تم تطوية استماة  

( فةادًا، موزعين على جميع األقسام والمكاتب والوحادات 1411عادادهم )( وبلغ 2019خالل عام ) (فةع بنغازي )للموانئ 

أن ، ولقاد َخُلصت الادةاسة إلى فةاداً  (302حجم العينة الُمناسب )سلوب العينة العشوائية البسيطة وكان أُ بالشةكة، وتم اتباع 

العاملين  ُمستوى الةضا الوظيفي لادىكما تبين أن متوسطة،  ادةجة العادالة التنظيمية لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ

ة معنوية طةادية )موجبة( ذات اداللوجواد عالقة ، باإلضافة إلى بالشةكة الليبية للموانئ )فةع ميناء بنغازي البحةي( ُمتوسط

وأوصت  و ،العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ )فةع ميناء بنغازي البحةي(بين عالية 

، يميةظإحساس العاملين بالشةكة الليبية للموانئ )فةع بنغازي( بالعادالة التن االهتمام الادةاسة بُجملة من التوصيات، أبةزها:

إتباع  و ،التأكياد على ضةوة  الحيااد والنزاهة في كافة اإلجةاءات والقةاةات اإلاداةية لالةتقاء بتةسيخ مفاهيم العادالة التنظيميةو 

 وُمحاداد  لتقييم االاداء واالبتعااد عن الُمحابا  والُمجامالت في عملية التقييم.ة إجةاءات واضح

 ضا الوظيفي، ميناء بنغازي البحةي.العادالة التنظيمية، الة ِمفتاحية: كلمات 
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Abstract 

The study aimed to identify the relationship between organizational justice and its dimensions 

(distributive, procedural, transactions, evaluative), and job satisfaction and its dimensions 

(working conditions, relationship with superiors, relationship with colleagues, promotion 

systems, salary and incentives), among workers in the Libyan Ports Company (branch). 

Benghazi sea port), and to conduct this study the descriptive approach was used, and to achieve 

its goals, a questionnaire was developed based on previous studies, and the study community 

consisted of all employees of the Libyan Ports Company (Benghazi branch) during the year 

(2019) and their number was (1411) individuals, distributed over All departments, offices and 

units in the company, and the simple random sampling method was followed, and the 

appropriate sample size was (302) individualsAnd the study concluded that the degree of 

organizational justice among the workers of the Libyan Ports Company is medium, and it was 

found that the level of job satisfaction among the workers of the Libyan Ports Company 

(Benghazi seaport branch) is medium, in addition to the existence of a direct (positive) 

relationship with a high moral significance between organizational justice. And job satisfaction 

among the workers of the Libyan Ports Company (Benghazi seaport branch), and the study 

recommended a set of recommendations, most notably: Paying attention to the sense of workers 

in the Libyan Ports Company (Benghazi branch) of organizational justice, and emphasizing the 

need for impartiality and integrity in all administrative procedures and decisions to improve 

the consolidation of concepts of justice organizational, and following clear and specific 

procedures for evaluating performance and avoiding favoritism and compliments in the 

evaluation process. 

Keywords: organizational justice, job satisfaction, Benghazi sea por 

 مقدمة

ُيشكل العمُل الجزء الحيوي والمةكزي في حيا  الناس في الُمجتمعات الُمتقادمة، والعنصة البشةي هو الادعامة 

الةئيسية لنجاح الُمنظمات وتحقيقها ألهادافها، ولذلك الباد من زيااد  االهتمام به والعمل على استخادمه االستخادام الفعال. ولقاد 

بة على العمل بغض النظة عن ةضاه عن وظيفته التي يشغلها، وقاد تةتب على سااد االعتقااد في حاالت خاصة ان الفةاد مج

ذلك إهمال العنصة البشةى وخاصة في المنظمات الحكومية، وبالتالي حادث االنخفاض الملحوظ في ااداء العاملين في 
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ين ا الموظفاالجهز  الحكومية، لذلك أصبح من الضةوة  البحث عن حل لهذه المشكلة، عن طةيق تحسين مستوى ةض

 (.2: 2017)أبوحةب،

الِقيم  خالقيًا له ضةوةته في ُسلمأالتي َطالبت بها الُمجتمعات عامًة، والتزامًا  ،وُتعاد العادالة من القيم اإلنسانية

ةاة ونمو حتى تضمن استق ،خ ُبعاد العادالةلتةس   ؛وعملت على تفعيلها ،التشةيعات لذلك ادأبت األمم على سن   ؛اإلنسانية

 إلى .(، لنظةية المساوا 2016كما أوضح )حساني،  .وتعواد بادايات العادالة التنظيمية، (2014المجتمع )الطبولى وآخةون، 

حيث تفتةض هذه النظةية بأن العامل يقوم بمقاةنة نسبة العائاد  ،)آدمز(ناادي بها  عنادما ،ات القةن الماضييبادايات ستين

إذا ف ،مع معادل مخةجات اآلخةين إلى مادخالتهم ،من خالل مقاةنة بين معادل مخةجاته إلى مادخالته ،هالذي يتحصل علي

؛ مساوا تقان في أادائه، بينما إذا شعة الفةاد بعادم الواإل ،باداعإلويادفعه إلى ا ،مما يعطيه حافزًا إيجابياً  ،تساوت شعة بالعادالة

 و عادم الجادية في العمل. أ ،وعادم االةتياح، وقاد يادفعه ذلك إلى الالمباال  ،وعادم الةضا ،ُيصاب بالتوتة

وتحتل العادالة التنظيمية أهمية في المنظمات مهما اختلفت طبيعة نشاطها، وقاد زااد االهتمام بالعادالة التنظيمية من 

مالت من قبل ةؤسائهم في المنظمة، خالل الادةاسات واألبحاث في مجال اإلاداة ، حيث إن شعوة العاملين بالعادالة في المعا

ُيساعاد في تعاديل اتجاهاتهم، مما يؤادى إلى تحسين أادائهم في العمل، ويمنحهم الثقة في إاداةتهم، كما تمنحهم حافزًا للتعاون 

مع ةؤسائهم في العمل، وبالتالي يؤادي إلى حادوث اةتفاع في مستويات أاداء المنظمة، أما في حالة عادم إحساس العاملين 

ونظةًا ، (2016لعادالة التنظيمية؛ فقاد يتةتب على ذلك العادياد من النتائج السلبية، كاالحتجاجية الُعمالية )الزهة  و أحماد، با

الةتباط الةضا الوظيفي بالعادالة التنظيمية اةتباطًا مباشةًا، فإنه سيتم معةفة العالقة التي تحققها العادالة التنظيمية بأبعاادها 

لما له  ؛هذا األخية الذي أصبح حتمية ال يمكن تجاهلهاو ت، التوزيعية، التقييمية( في الةضا الوظيفي، )اإلجةائية، التعامال

، بناًء على ما سبق: فإن هذه الادةاسة تبحث عن العالقة التي تؤاديها العادالة التنظيمية من أثة على ضمان نجاحها واستمةاةها

 بنغازي. -الوظيفي بين األفةااد العاملين بالشةكة الليبية للموانئ السائاد  في ميناء بنغازي البحةي في تحقيق الةضا

 :السابقة الدراسات أواًل:
بعنوان: "العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي لادى عمال الصنادوق الوطني للضمان  (:2018دراسة بثينة ) -

الادةاسة إلى الكشف عن مستوى كل من العادالة التنظيمية والةضا  تاالجتماعي للعمال غية األجةاء بأم البواقي". هادف

الوظيفي، لادى عمال صنادوق الضمان الوطني للضمان االجتماعي بأم البواقي بالجزائة، وأظهةت الادةاسة أن مستوى 
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ال مالعادالة التنظيمية لادى عمال صنادوق الضمان الوطني جاء بادةجة )متوسطة(، وأن مستوى الةضا الوظيفي لادى ع

 صنادوق الضمان الوطني جاء بادةجة )متوسطة(، وأنه ال توجاد عالقة بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي.

بعنوان: "العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للادهن بالبوية ". (: 2015دراسة سعيدة ) -

ت ها بالةضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للادهن بالبوية  بالجزائة، وخلصتناولت الادةاسة العادالة التنظيمية وعالقت

الادةاسة الى أن مستوى كل من العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للادهن، كان بادةجة 

 لوظيفي.)منخفضة(، وأن هناك عالقة طةادية )قوية( بين متغية العادالة التنظيمية والةضا ا

بالةضا الوظيفي لادي  هبعنوان: "ادةجة العادالة التنظيمية لادى ماديةي الماداةس الحكومية وعالقت(: 2012)شذا دراسة  -

وعالقتها  ،هادفت الادةاسة إلى تحادياد ادةجة العادالة التنظيمية لادى ماديةي الماداةس الثانويةمعلمي الماداةس الثانوية الحكومية". 

لباحثة خةجت االغةبية. في محافظات شمال الضفة  ،حل الثانوية في الماداةس الحكوميةابالةضا الوظيفي لمعلمي المة 

ادةجة العادالة التنظيمية لادي ماديةي الماداةس الثانوية الحكومية. كما يةاها المعلمون. كبية   أن همها، أ بمجموعة من النتائج

ة تباطية إيجابية قوية، بين ادةجة العادالة التنظيميجادًا في المجال الكلي، كذلك توصلت نتائج الادةاسة إلى وجواد عالقة اة 

لادي ماديةي الماداةس الحكومية، وعالقتها بالةضا الوظيفي لمعلمي الماداةس الثانوية الحكومية بمحافظة شمال الضفة الغةبية 

 من وجهة نظةهم.

ة الماداةس الحكومية، والخاص بعنوان: "العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي لادي معلمي: (2010دراسة السبوع ) -

هادفت الادةاسة إلى التعةف على العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي لادى المعلمين في محافظة كةكوك".  في

جة العادالة ة لى مجموعة من النتائج أهمها: أن ادإ، وتوصلت الادةاسة كةكوكالماداةس الحكومية والخاصة في محافظة 

 وك،بل ماديةي الماداةس من وجهة نظة معلمي الماداةس الحكومية والخاصة في محافظة كةكالتنظيمية المماةسة من ق

ى ، وكذلك توصلت الادةاسة إلوأن ادةجة تحقيق الةضا الوظيفي لادى المعلمين جاء بادةجة متوسطة ،جاءت بادةجة متوسطة

 . بعاادهوجواد عالقة إيجابية )طةادية( بين العادالة التنظيمية وأبعاادها، والةضا الوظيفي وأ

بعنوان: "العالقة بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للمعلمين في مادةسة بنادة  (:2010دراسة زانا ليبور واخرون ) -

عباس المتوسطة بإيةان". هادفت هذه الادةاسة لتحليل االةتباط بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للمعلمين في مادةسة 

من  ي: وجواد عالقة اةتباطيه موجبة بين بعادينبنادة عباس بإيةان. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الادةاسة ما يل
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اإلشةاف، زمالء )العادالة التوزيعية والعادالة التفاعلية(، وأةبعة أبعااد من الةضا الوظيفي هي: )أبعااد العادالة التنظيمية هما: 

ةتباطًا ئية أحةزت االعمل، الادافعية، التعزيز(. ولم تكن هناك عالقة مع بعاد طبيعة العمل، ومن ناحية أخةي، وجاد أن اإلجةا

 ملحوظًا بكافة أبعااد الةضا الوظيفي.

الةسمية،  األةادنيةالجامعات  فياألكااديمية  األقسامبعنوان: "العادالة التنظيمية لادى ةؤساء (: 2006دراسة سلطان ) -

على مستوى  فوعالقتها بالةضا الوظيفي، والوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التادةيسية فيها". هادفت الادةاسة إلى التعة  

العادالة التنظيمية لادى ةؤساء األقسام األكااديمية في الجامعات األةادنية الةسمية، وبين عالقتها بكل من الةضا الوظيفي، 

والوالء التنظيمي لادى أعضاء الهيئات التادةيسية، وتوصلت الادةاسة النتائج أهمها: وجواد عالقة إيجابية طةادية ذات اداللة 

 ؤساء األقسام األكااديمية للعادالة التنظيمية، والةضا الوظيفي.إحصائية بين مماةسة ة 

وعلى الةغم من االهتمام الكبية بالعادالة التنظيمية والةضا الوظيفي، إال أنه ال زالت الادةاسات السابقة قليلة على المستوى 

المحلي ــ على حاد علم الباحث ـــ  لذلك جاءت هذه الادةاسة لساد النقص الحاصل في هذا المجال، وادةاسة العادالة التنظيمية 

جةائية، والمعامالت، والتقييمية(، وعالقتها بالةضا الوظيفي في الشةكة الليبية للموانئ )فةع بكل أبعاادها )التوزيعية، واإل

ُيميز  الادةاسة عن الادةاسات السابقة، أن الادةاسة الحالية اختلفت عن الادةاسات السابقة جميعها من حيث  هذا ماو بنغازي(، 

 .انئ بميناء بنغازي البحةي كمجتمع لهامجتمع الادةاسة، فهي اختاةت العاملين بالشةكة الليبية للمو 

إن نجاح أي مؤسسة ال يقتصة في الحصول على الموااد الخام وةأس المال واآلالت الحاديثة، بل  :الدراسة ةثانيًا: مشكل

 ييتعاداه إلى امتالك مواةاد بشةية فعالة، والتي تعتبة الثةو  الحقيقية والمحوة األساسي لإلنتاج في منظمات األعمال، والذ

يساعاد المنظمة على تحقيق أهادافها، فمهما بلغت المنظمة من تطوة في تصميم الهيكل التنظيمي ووضع خطط العمل 

وتجوياد األعمال الفنية واإلاداةية، إال أن ذلك يعاد غية كافي إذا ما صاحبه سوء اختياة األفةااد أو سوء تسييةها المواةاد البشةية 

ن المنظمات بمختلف أحجامها تذمة واستياء العمال وعادم الةضا من طةيقة تعامل و التعامل معها، حيث تواجه الكثية م

إاداة  هذه المنظمة واالساليب المنهجية من طةفها نحوهم مما يولاد لاديهم اإلحساس بالظلم والشعوة بغياب المساوا  والعادالة 

 (.2018)بثينة، 

صوصا، حيث يعتبة هذا المةفق الحيوي شةيانًا مهمًا ولميناء بنغازي خُ  ،نظةًا لألهمية االستةاتيجية للموانئو 

ولمادينة بنغازي بصفة خاصة، ولقلة الادةاسات عن هذا المةفق، ومن هذا المنطلق قام الباحث  ،لالقتصااد الوطني بصفة عامة
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لى العاملين ع بميناء بنغازي البحةي، حيث ومن خالل ادةاسة استطالعية قام بها بتسليط الضوء على الشةكة الليبية للموانئ

أن  ى تبين أن العادالة التنظيمية تةتبط بمجموعة من المتغيةات، ولكن من خالل عمل الباحث بهذه الشةكة، ية  ؛بالشةكة

 بضةوة على القطاع المصةفي ( 2004السنوسي،) وأوصت ادةاسةالعادالة التنظيمية تةتبط اةتباطًا وثيقًا بالةضا الوظيفي، 

العادالة التنظيمية في مختلف القطاعات الخادمية من خالل ةبطها بعادياد من المتغيةات منها العالقة بين  التعمق والبحث في

 ة التنظيميةالعادال عالقةما  وتأسيسًا على ذلك يمكن صياغة مشكلة الادةاسة في السؤال الةئيسي التالي:الةضا الوظيفي، 

 نئ؟للمواالعاملين في الشةكة الليبية  بالةضا الوظيفي لادى

على نتائج الادةاســات الســابقة، وتحقيقًا ألهاداف الادةاســة الحالية، يمكن صــياغة فةضــيات  بناءً  :الدراســة فرضــياتثالثًا: 

 الادةاسة على النحو التالي: 

 الشةكة بال توجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين  الرئيسية: ةالفرضي

 :كما يليوتنبثق من هذه الفةضية عاد  فةضيات فةعية )فةع بنغازي(،  للموانئالليبية 

  :العاملين  لادى ،وجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين عادالة التوزيع والةضا الوظيفيتال الفرضية الفرعية األولى

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئب

 :ادى العاملين ل ،اداللة إحصائية بين عادالة اإلجةاءات والةضا الوظيفيوجاد عالقة ذات تال  الفرضية الفرعية الثانية

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئب

 :ادى العاملين ل ،وجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين عادالة المعامالت والةضا الوظيفيتال  الفرضية الفرعية الثالثة

 .فةع بنغازي()للموانئ الشةكة الليبية ب

 ادى العاملين ل ،وجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين عادالة التقييم والةضا الوظيفيتال  رعية الرابعة:الفرضية الف

 .فةع بنغازي()للموانئ الشةكة الليبية ب

 على النحو التالي: إيجازها هاداف يمكنتهادف ادةاسة هذا الموضوع إلى تحقيق جملة من األرابعًا: أهداف الدراسة: 

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئ العادالة التنظيمية للعاملين فيالتعةف على مستوى تحقق  -

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئ قياس مستوى ةضا العاملين في -

 قياس ما إذا كانت هناك عالقة بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي. -
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تحقيق  لىعاعاد أصحاب القةاة بالشةكة التوصل إلى نتائج يمكن من خاللها صياغة بعض التوصيات، التي تس -

 والةضا الوظيفي. مفهومي العادالة التنظيمية

تكمن أهمية الادةاســـة في كونها تعالج أحاد أهم المواضـــيع في العملية اإلاداةية والعمل، أال وهو  :ةخامســًا: أهمية الدراســ

 الادةاسة أهميتها من:موضوع العادالة التنظيمية وعالقتها بتحقيق الةضا الوظيفي. كما تستماد هذه 

الهتمام ا  -، كونها تبحث وتســــــــلط الضــــــــوء على الادوة الذي يلعبه إادةاك العامل للعادالة التنظيمية وضــــــــةوةتها لةضــــــــاه -

 في نجاح المنظمة او فشلها.التي تساهم بموضوع العادالة التنظيمية، كونها تعتبة من المحاوة األساسية 

 ء للعاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي.يساهم في تحسين االاداالةضا الوظيفي  -

 على المستوي التنظيمي. (والةضا الوظيفي) (العادالة التنظيمية)أهمية كل من مفهومي  -

صـــف عميق و  ذا أهمية وفائاد  علمية، لما يقادمه من اً تحقيق الةضـــا الوظيفي، يعتبة موضـــوعب العادالة التنظيمية وعالقتها -

 له من عائاد علمي يستفياد منه المتخصص في هذا المجال.للظاهة ، وكذلك لما 

 متغيرات الدراسة:سادسًا: 

 ادالة )عادالة اإلجةاءات، عادالة التوزيع، ع األبعااد التالية: ويشمل (العادالة التنظيميةيتمثل في )وهو  المتغير المستقل

 المعامالت، عادالة التقييم(. 

 عالقة )الةضا عن العمل، العالقة مع الةؤساء، ال األبعااد اآلتية: ويشمل (الةضا الوظيفي) يتمثل في وهو المتغير التابع

 .مع الزمالء، أنظمة التةقيات، المةتبات والحوافز(

 الجزء الثاني: اإلطار النظري للعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي

 العدالة التنظيمية:أواًل:  

 (،1960آادمز، ) من نظةية المساوا  التي قادمهاُيستماد مفهوم العادالة التنظيمية أصوله التاةيخية  مفهوم العدالة التنظيمية:-1

م بمقاةنة المنظمة، حيث أوضحت أن العامل يقو في  العاملين بين األفةااد (توزيع المخةجات)أساساً لعادالة  وُتعتبة هذه النظةية

 هقةانأ ادل مخةجاته إلى مادخالته، مع معادل مخةجات إلى مادخالتنسبة العائاد الذي يتحصل عليه من خالل مقاةنة بين مع

فالعادالة ، (2006 وسلوكه )الصماادي، هلعادالة أو عادم العادالة يؤثة على اتجاهلالفةاد  لمن العاملين في المنظمة، وأن ةاد  فع



                                                                              
 

 
 33                                                                                    ...   العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي   

بنغازي -للجامعة المفتوحة المجلة العلمية   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

عليه  ئاد الذي يتحصلون العامقاةنة حصيلة  من خاللالتنظيمية تعكس الادةجة التي يشعة العاملون من خاللها باإلنصاف 

ويعاد مفهوم (، 2014 واخةون، الطبولى،الظةوف واإلمكانات )نفس جهوادهم بجهواد العاملين اآلخةين المناظةين لهم في  من

يعتبةه قاد  ة؛عاادل اعلى أنه فةادُ ال انظة إليهيَ التي  ةالتنظيمي اتالعادالة التنظيمية من المفاهيم النسبية، بمعنى آخة أن اإلجةاء

ات نزاهة وموضوعية اإلجةاءُيحادادها مادى إادةاك الفةاد لإجةاء متحيز أو غية موضوعي، ولذا فإن العادالة التنظيمية  نهة أآخ

 (. 2013والمخةجات )الخزاعي، 

بأنها: "الطةيقة التي يحكم من خاللها الفةاد على  )كاريكار ويليامز( وتعادادت تعةيفات العادالة التنظيمية حيث عةفها

 ,karrikar & williams)عادالة األسلوب الذي يستخادمه المادية، في تعامله معه على المستويين الوظيفي واإلنساني" 

( أنها "ادةجة تحقيق النزاهة والمساوا  في الحقوق والواجبات، التي تعبة عن 429:2008البشاشة، )، وأضاف (2009:114

عالقة الموظف بمؤسسته، وتجساد فكة  العادالة التنظيمية مبادأ تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين، تجاه المؤسسة التي 

( العادالة التنظيمية بأنها: " عباة  14: 2004يعملون بها، وتعمل على بناء الثقة بين الطةفين"، وُيعة ف )الفهاداوي والقطاونة، 

اداةيًا، من خالل إجةاء الُمقاةنات بين  تالُمنظمة، في إطاة التقييما عن إحساس إنساني يشعة به أعضاء المتولاد  نفسيًا وا 

اداة  المنظمة"، وعة ف )  العادالة أنها: "القيمة الُمتحصلة من سال ومور(القيم المتباادلة المتحصل عليها من قبل األعضاء وا 

 (.(Seal & Moore, 1993:109الحاصلة في المنظمة" جةاء إادةاك الموظف للنزاهة والموضوعية لإلجةاءات والُمخةجات 

الة بعااد العادأالسابقة، نجاد أن هناك تباين آةاء بشأن والمةاجع  ادبياتمن خالل مةاجعة األ أبعاد العدالة التنظيمية: -2

العادالة ) :هماو  نها تتكون من ُبعادينأ، فهناك من أشاة إلى ةتختلف باختالف وجهات النظ الباحثين، وأنهاالتنظيمية من قبل 

، وهناك من قاموا Greenberg,1990)وادةاسة ) Moormans,1991)( كما في ادةاسة )والعادالة اإلجةائية) (التوزيعية

آخة لألبعااد  اً من أضاف ُبعاد ك(، وهنا2008، الصمااديكادةاسة ) العادالة التفاعلية )التعامالت( :وهو بإضافة ُبعادًا ثالث  

التةكيز على  فتمالحالية الادةاسة أما في (، 2010( وادةاسة )السبوع، 2003كادةاسة )القطاونة, العادالة التقييمية  وهوالسابقة 

 بعااد وهي:أأةبعة 

ِه، سواٌء أكانت الفةاد من وظيفتِ  هعلي صلُ حَ َيتَ  ذيالأو العائاد خةجات عادالة المُ  يعةفها الباحث على انها العدالة التوزيعية:-1

ومزايا، وتتحقق العادالة التوزيعية عناد شعوة الفةاد أن ما يتحصل عليه يتناسب مع  مكافآت، أو مةتبات أو في صوة  ُأجوة



                                                                              
 

 
 34                                                                                    ...   العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي   

بنغازي -للجامعة المفتوحة المجلة العلمية   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

العادالة التوزيعية إلى  قاد صنف (2003) كوبمان ( فإن2006نقاًل عن )سلطان، و ما يبذله من جهاد مقاةنة مع زمالئه، 

 ثالثة أنواع: 

 (اإلنصاف):  اوى العامل الذي يعمل بادوام جزئي ال يتس بمعني أن، بحسب إسهامات الفةادقوم على قاعاد  توزيع العوائاد يو

 صاف.ناإل وفي حالة اختةاق هذه القاعاد ، ال يتحققفي األجة مع من يعمل بالادوام الكامل، 

 (المساواة): ًا العةق، وأن يأخذ الجميع فةصلعوائاد بغض النظة عن الجنس واللون و العاادل لتوزيع ال وتعتماد على مبادأ

 .مةتبطًا بكفاء  ومهاة  الفةادمتساوية، ويكون التوزيع 

 (الحاجة):  ًتستحق  ،األم التي لاديها طفالن أو أكثة :يعتماد هذا النوع في توزيع العوائاد مبادأ صاحب الحاجة األولى، مثال

 .زيااد  عن األم التي لها طفل واحاد، شةيطة تساوي جميع الظةوف األخةى 

واحاد، وهو األبحاث والادةاسات في إةهاصاتها األولى أشاةت إلى ُبعاد أن  (2015، نأبو سمعا)ذكة  عدالة اإلجراءات:-2

( المتعلقة بعادالة التوزيع، أضاف  1963، ولكن بعاد سنوات من ادةاسة آادمز ) ية لمفهوم العادالة التنظيميةعادالة التوزيعال

 ،( ُبعادًا جاديادًا لمفهوم العادالة التنظيمية وهو ما ُعةف بعادالة اإلجةاءات، ويةتكز هذا الُبعاد علي العمليات1975) ايبوت ولكر

ة في هذا وتتحقق العادالوالظةوف التي تتم فيها عملية توزيع العوائاد والمخةجات علي العاملين في المنظمة،  ،واإلجةاءات

ا أن العادالة ، وبمالمشاةكة وصناعة القةاةات المتعلقة بتحادياد المخةجات والعوائاد يأخذ العاملون فةصتهم فيالُبعاد حينما 

التوزيعية تتعلق بمادى عادالة توزيع المخةجات، فإن العادالة اإلجةائية تتعلق بمادى عادالة اإلجةاءات التي يتم استخادامها لتوزيع 

ن العادالة التوزيعية واإلجةائية، حيث إن إحساس تلك الُمخةجات، ومن خالل ما سبق يتضح أن هناك عالقة اةتباطية بي

أنها عادالة ب ويعرفها الباحث:العامل بعادالة التوزيع ُمةتبط بمادى إحساسه بأن القةاةات قاد تمت وفقًا لطةق وقوانين عاادلة، 

هذا الشةط  ة تطبيقاإلجةاءات اإلاداةية الُمتبعة التي يتم تطبيقها اداخل الُمنظمة على جميع االفةااد ادون استثناء، وفي حال

 تتحقق العادالة اإلجةائية.

ادالة المعاملة عباألفةااد  حساسإ : تتمثل بمادىاً إن عادالة التعامالت كما عةفها الباحث إجةائي عدالة التعامالت )التفاعالت(:-3

طبيقها، ت، وهذا يعني أهمية مةاعا  أسلوب التعامل مع األفةااد عناد عليهم ق اإلجةاءاتيتطبيتم التي يحصلون عليها عنادما 

، ( أن هناك أةبعة محادادات لعادالة المعامالت2018)مليكة،  ألنه يمكن أن يؤثة على إحساس الفةاد بالعادالة، ولقاد ذكةت

، إلجةاءاتة التي تنفذ بها االكيفي، و مةاعا  أسلوب التعامل مع األفةااد عناد تطبيق اإلجةاءات وهي: موج وبايز توصل إليها
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عادالة المعامالت فيما يتعلق بشةح وتفسية مبةةات القةاةات وةادواد ، و ثناء تطبيق اإلجةاءاتأواحتةامهم  ة األفةااد،كةامومةاعا  

 الفعل.

ادةجة شعوة الموظف بنزاهة التقييم اإلاداةي الصاادة  ( أن العادالة التقييمية: بأنها2008قاد بين )ادة  ، العدالة التقييمية:-4

، وتؤادي العادالة هئونموه الوظيفي وتقييم أادا هإزاء تةقي وطمأنينتهالعمل  فيبحقه في األاداء والسلوك والعمل، مما يعزز ةضاه 

القادة  على إعااد  و  ،ذية الةاجعةخلق القادة  على تفعيل أادواة التغ، و تحادياد جواد  نظام المتابعة والةقابة والتقييم التقييمية إلى:

قامة التصوةات الالزمة، بشكل يكفل وجواد اس االنحةافاتتصحيح ، و ادواة التنظيميةتصميم التنظيم في الوظائف واأل تادامة وا 

 بأنها هي مادى إحساس العامل بنزاهة عملية التقييم ويعرفها الباحث، العمليات التنظيمية واإلنجازات عناد أعضاء المنتادى

 نوي الذي يقوم به ةئيسه المباشة بعيادًا عن المجامالت والُمحابا .الس

 ثانياً: الرضا الوظيفي:
ُيعتبة )الةضا الوظيفي( من المفاهيم األكثة ُغموضًا َلاَدى علماء النفس ، وذلك لصعوبة قياس مفهوم الرضا الوظيفي: -1

( إلى ظهوة العادياد من الادةاسات في هذا الموضوع في 1976) لوكالحالة االنفعالية وادةاستها بكل موضوعية، ولقاد أشاة 

الواليات المتحاد  األمةيكية، ولعل  من أهم أسباب تعاداد البحوث لموضوع الةضا الوظيفي باعتباةه أحيانًا كمتغية ُمستقل يؤثة 

 المنح و ة بالةاتب ونظامفي سلوك العمال كاألاداء والتغيب واالتصال الةسمي وغية الةسمي، وأـحيانًا كمتغية تابع يتأث

، ونظام اتخاذ القةاةات، وغيةه من المواضيع والمتغيةات النفسية واالجتماعية والماادية المتعلقة بموضوع الةضا في مكافآت

 (. 2015محيط العمل         ) الباةوادي، 

ي، منها: ةأى الةضا الوظيفوهناك عاد  تعةيفات للةضا الوظيفي نظةًا الختالف اختصاصات الباحثين المهتمين بادةاسة 

( أن الةضا هو "المواقف التي تؤثة بكل فةاد من العاملين نحو األعمال التي 239: 2012( نقال عن )سنادس، 1964) فروم

( بأنه: "الحالة التي يتكامل فيها مع وظيفته وعمله، أو يصبح 4: 2016نقال )األمين ويحي،  سنون يقومون بمزاولتها"، ُيعةفه 

تغةقه الوظيفة ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي، وةغبته في النمو والتقادم، وتحقيق أهادافه االجتماعية من إنسانًا تس

( "هو عباة  عن مجموعة من االهتمامات بالظةوف النفسية والماادية 28: 2009نقال عن )عسلي،  هوبوكخاللها، "تعةيف 

( 20: 2006نقال عن )القاةوط،  الندى وترامبةاد"، تعةيف كل من التي ُتسهم متضافة  في خلق الوضع الذي يةضى به الف
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حيث يةيان "أن الةضا الوظيفي يستخادم للاداللة على مشاعة العاملين تجاه العمل بنفس الطةيقة التي يستخادم بها عباة  نوعية 

 عام الفةاد عن الحيا ". تالحيا  المعيشية، لوصف ةادواد فعل أو انطباعا

وبالنظة إلى التعةيفات التي تم ذكةها للةضا الوظيفي نستنتج أنه ال يوجاد اتفاق من قبل الباحثين على تعةيف الةضا 

نظةًا الختالف وجهات نظة كل منهم للةضا عن العمل، فمنهم من أشاة إلى أنه مشاعة الفةاد الحسنة أو السيئة التي يشعة 

نظةت إليه بأنه الحالة التي يتكامل فيها مع وظيفته وعمله، ومنهم من تحادث بها حول الظةوف الماادية والمعنوية، وأخةى 

، هو مادى الةضا والقبول بين الموظف والمنظمة وُيعرفه الباحثعن أنه يستخادم للاداللة على مشاعة العاملين تجاه العمل، 

مقابل العمل الذي قام  من خالل ةضا المنظمة عن الموظف في عمله، وةضا الموظف عن العائاد الذي يتحصل عليه

 بتأاديته.

 أبعاد الرضا الوظيفي: -2

 هناك العادياد من تصنيفات أبعااد الةضا الوظيفي وتم اعتمااد أهمها في الادةاسة كما يلي:

: األجة وسيلة مهمة إلشباع الحاجات الماادية واالجتماعية لألفةااد، وأن مستوى الادخل يؤثة الرضا عن األجور والرواتب -أوالً 

الةضا الوظيفي للعاملين، وقاد ذكةت العادياد من الادةاسات أن هناك عالقة طةادية بين مستوى الادخل والةضا عن العمل، في 

 (.2008فكلما زااد مستوى ادخل األفةااد اةتفع ةضاهم عن العمل والعكس صحيح )ضويفي،

اة  للعاملين ُيعاد حافزًا ُمهمًا، له تأثيةه (  أن االستقةاة الذي توفةه اإلاد2016ذكة )البلوي، الرضا عن ظروف العمل:  -ثانيا

على معنوياتهم ومنها على إنتاجيتهم؛ ألن ضمان استقةاة الفةاد في العمل يؤثة على حياته مع أسةته ويمنحه االطمئنان 

والةاحة مما يادفعه إلى العطاء في العمل، حيُث أظهةت األبحاث والادةاسات أن هناك عالقة بين ظةوف العمل والةضا 

لوظيفي، وأن الموظفين ُيفضلون ظةوف العمل التي ال يوجاد فيها تهادياد، وتتمث ل ظةوف العمل أواًل بالعوامل الخاةجية التي ا

تشمل المناخ والظةوف الجوية، وثانيًا العوامل الذاتية، وتشمل الجنس والعمة والشعوة بالتعب والمواقف غية المالئمة أثناء 

 مل المةتبطة بالمنظمة واإلنتاجية مثل ماد  مناوبة العمل، وساعات العمل، ومادى اإلجهااد في العمل.القيام بالعمل، وثالثًا العوا

( أن أغلب الادةاسات تشية إلى وجواد عالقة طةادية بين توفة 2016بين )ادبوشة، الرضا عن فرص الترقية والنمو:  -ثالثاً 

قعات الفةاد لفةص التةقية يعتبة من العوامل التي لها إن طموح أو تو  (1964فرم )فةص التةقية والةضا الوظيفي، فيشية 
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تأثية على الةضا الوظيفي للعامل، وهذا العامل يقل كلما كانت فةص التةقية أقل من طموحاته، بمعنى كلما لم تحقق له 

 ةضاه. ادمؤسسته كل طموحاته وتوقعاته للتةقية قل ةضاه، وكان طموح التةقية لاديه أقل مما هو متاح له فعال كلما زا

إن الفةاد في المنظمة يؤثة ويتأثة بالمحيطين به من زمالئه في العمل، وهو عنصة الرضا عن العالقة مع الزمالء:  -رابعاً 

مهم في تحقيق الةضا، فإذا كان العمل بين أفةااده يسواده االحتةام والتقادية والتفاهم فهي؛ ستزياد ةضا الفةاد عن عمله، أما في 

 ة النزعاجه فهي حتمًا؛ تقلل من ةضاه الوظيفي.حالة وجواد صةاعات ومصاد

ومما يزياد في ادةجة الةضا الوظيفي: ظهوة التعاون في إطاة جماعات العمل العفوية غية الةسمية، ألن هذا 

بين األفةااد الذين يةبطهم جذب ُمتباادل، أما التعاون المفةوض على العامل  لالتعاون في الحقيقة هو زيااد  االتصال والتفاع

اد يخلق له توتةًا، لذلك العمال يكونون جماعات عمل غية ةسمية صغية  اداخل الجماعة الةسمية الكبية ، وهذا يحقق لهم فق

 (. 2009سعااد  ُمعينة وادةجة من الةضا )عسيلي، 

نبغي أن ي تشية األبحاث والادةاسات إلى أنه إذا أةاادت اإلاداة  القيام بمهامها بشكل فعال؛الرضا عن نمط اإلشراف:  -خامساً 

تكون العالقة بينهما وبين العاملين عالقة حسنة بشكل يحقق األهاداف الكلية. وتفياد األبحاث التي أجةيت من قبل باحثين 

واداةسين في جامعة "ميشيغان األمةيكية" إلى أن المشةف الذي يجعل من العاملين تحت إاداةته محوةًا الهتمامه يكسب والءهم 

ذ ا كان غية ذلك فسوف ينعكس سلبًا على العاملين ومن َثمَّ على إنتاجية العمل )الخطابية، ويحقق الةضا المطلوب، وا 

2015.) 

 ثالثُا : منهجية الدراسة
اتبعت الادةاسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعكس الهادف األساسي من البحث، بحيث يتناسب مع أواًل: منهج الدراسة: 

 أادا  البحث والمحاوة األساسية. 

والبالغ  ،يتكون مجتمع الادةاسة من جميع العاملين بفةع الشةكة الليبية للموانئ بميناء بنغازي البحةي ثانيًا: مجتمع الدراسة: 

من العاملين بالشةكة بسيطة قام الباحث بأخذ عينة عشوائية  ؛، ومن أجل تحقيق أهاداف الادةاسة( عامال1411عادادهم )

( من %78.8)للتحليل يمثلون نسبة  ة( صالح238عاماًل، وقاد تم استةادااد ) (302) ُحادادت بعادادالليبية للموانئ بنغازي، 

م( إلى )يناية،  2019حجم العينة، علمًا بأن الفتة  التي تم توزيع االستبانة على المبحوثين واستةاداادها هي )نوفمبة، 

 م(.2020
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 الادةاسة بالطةيقتين التاليتين:تم التأكاد من صادق وثبات أادا   صدق وثبات أداة الدراسة:ثالثًا: 

مين من ( من الُمحك  7للتأكاد من صادق االستبانة تم عةضها على ) :الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين( -1

ذوي االختصاص والخبة ، وُطلب منهم إباداء مالحظاتهم لالستفااد  منها سواًء بالتعاديل أو اإلضافة أو الحذف ومادى سالمة 

من مالحظات تم تعاديل وحذف بعض عباةات االستماة  حتى ظهةت بصوةتها  اه الُمحكمون وبناًء على ما أباد، لغوياً العباةات 

( عباة  تتوزع 19( عباة ، بحيث تكون عباةات العادالة التنظيمية )46النهائية بحيث وصل مجموع عباةات االستماة  إلى )

 ة( عباة  موزع26تكون مقياس الةضا الوظيفي من )ي، والتقييمية(، في حين على محاوةها )التوزيعية، واإلجةائية، والتعامالت

ن للتأكاد مو  ،على محاوةها )ظةوف العمل، العالقة مع الةؤساء، العالقة مع الزمالء، أنظمة التةقيات، المةتب والحوافز( 

 عباةاتلل على معامل الصادق الجذة التةبيعي لقيمة معامل الثبات ليتم الحصو  تم ذلك عن طةيق حساب صادق العباةات

 .الادةاسة

كةونبـاخ ألفـا  اختبـاةاســــــــــــــتخـادام ذلـك عن طةيق تم  للتحقق من ثبـات مقيـاس الـادةاســـــــــــــــة، ثبات عبارات االســـــــــتبانة:-2

(Cronbach's Alpha)، كما هو موضح في الجادول. 

 

 لمتغيرات الدراسة نتائج معامل الصدق والثبات: (1الجدول )

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المقياس
 0.96 930. 19 العدالة التنظيمية
 0.85 0.72 5 العدالة التوزيعية
 0.93 860. 5 العدالة االجرائية
 0.93 870. 4 عدالة التعامالت
 0.93 86.0 5 العدالة التقييمية
 0.97 940. 27 الرضا لوظيفي
 0.91 830. 4 ظروف العمل

 0.95 910. 7 العالقة مع الرؤساء
 0.88 78.0 5 العالقة مع الزمالء
 0.91 830. 5 انظمة الترقيات
 0.93 86.0 6 المرتب والحوافز

 0.98 0.96 46 للمقياس الدرجة الكلية
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، كما تحصلت محاوة %96سم بالثبات بادةجة مةتفعة تَ أن استماة  االستبانة تَ السابق من خالل الجادول يتبين 

الادةاسة المتمثلة في العادالة التنظيمية على معامالت عالية؛ حيث بلغ معامل الصادق للمحوة األول )العادالة التنظيمية( 

ا ، وهذا ما يؤهلها ألن تكون أادا  مناسبة ويمكن تطبيقه%94، ومعامل الصادق للمحوة الثاني )الةضا الوظيفي( 93%

 ألغةاض التحليل.

 

الادةاسات  بتطويةها باالعتمااد على اعتمادت الادةاسة على االستبانة كأادا  لجمع البيانات األولية وتمرابعًا: وصف أداة الدراسة: 

(، وقاد اشتملت على ثالثة محاوة 2006السابقة ذات العالقة من خالل تطوية المقياس المستخادم في ادةاسة )سلطان، 

يحتوي  ي:المحور الثانسنوات الخادمة(،  -يحتوي على البيانات الوظيفية وهي: )المستوى التعليمي األول:المحور ةئيسية: 

يحتوي  المحور الثالث:( عباة  موزعة على أةبعة محاوة، 19على العباةات التي تقيس العادالة التنظيمية وقاد اشتمل على )

( عباة  موزعة على خمسة محاوة، حيث أُعطي لكل عباة  27) على العباةات التي تقيس الةضا الوظيفي وقاد اشتملت على

 من عباةات االستبانة وزنًا نسبيًا حسب مقياس ليكةت الخماسي لتقادية ادةجة الموافقة هو موضح في الجادول.

 

 ( توزيع الوزن النسبي والوسط الحسابي المرجح حسب مقياس ليكرت2الجدول )

 المستوى  المرجحالوسط الحسابي  الرأي الوزن النسبي
 عال جاداً  5ـ  4.20 موافق بشاد  5
 عال 4.19ـ  3.40 موافق 4
 متوسطة 3.39ـ  2.60 محاياد 3
 منخفضة 2.59ـ  1.80 غية موافق 2
 منخفضة جاداً  1.79ـ  1 غية موافق بشاد  1

 

ادام اختباة الطبيعي أم ال فقاد تم استخالختباة ما إذا كانت بيانات الادةاسة تتبع التوزيع خامسًا: اختبار التوزيع الطبيعي: 

 ( المادونة نتائجه في الجادول أادناه:Kolmogorov ̵ Smirnovكلمجةوف ـ سمةنوف )
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 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي3الجدول )

 القيمة االحتمالية ادةجة الحةية القيمة اإلحصائية المحوة
 2000. 238 0.046 العادالة التنظيمية
 2000. 238 0.046 الةضا الوظيفي

 
لذا تتوزع البيانات توزيعًا  ،050.وهي أكبة من  2000. الحظ من الجادول الســــابق أن القيمة االحتمالية تســــاوي نُ 

 طبيعيًا؛ وبهذا تم استخادام االختباةات المعلمية للتحقق من فةضيات الادةاسة.

لتحقيق أهاداف الادةاســـة وتحليل البيانات التي تم تجميعها تم االســـتعانة الدراســة:  فياألســاليب اإلحصــائية الُمســتخدمة -2

، أو كما ُيســـــــــــــمى بالحزمة اإلحصـــــــــــــائية للعلوم االجتماعية، ومن الُمعالجات اإلحصـــــــــــــائية SPSSبالبةنامج اإلحصـــــــــــــائي 

ةاســة وفق ادةجة أفةااد الادالُمســتخادمة: النســب المئوية والتكةاةات لوصــف أفةااد الادةاســة، الُمتوســط الحســابي لتةتيب اســتجابات 

الموافقة، االنحةاف المعياةي لمعةفة كفاء  الُمتوســـــــط الحســـــــابي بحيث يكون أكثة جواد  كلما قلت قيمة االنحةاف المعياةي، 

ـــــــــــــــــ ســـمةنوف لمعةفة ما إذا كانت البيانات تخضـــع للتوزيع  معامل الفا كةونباخ لقياس ثبات االســـتبانة، اختباة كولمجةوف ـ

 .( بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفيPearson Correlation Coefficientمعامل اةتباط بيةسون )الطبيعي أم ال، 

توى المستم في هذا الجزء تحادياد تحليل الخصائص العامة لعينة الادةاسة من حيث:  :سادسًا: خصائص عينة الدراسة

  الخادمة. تالتعليمي، سنوا

 للمتغيرات الوظيفيةتوزيع أفراد العينة تبعًا ( 4الجدول )
 النسبة المئوية العاداد الفئة المتغية

 المستوى التعليمي

 %19.7 47 إعاداادي فأقل
 %24.8 59 ثانوي 

 %16.8 40 مهني /ادبلوم متوسط
 %17.6 42 ادبلوم عالي
 %16.8 40 ليسانس /بكالوةيوس
 %4.3 10 ماجستية

 بالشةكة الخادمة ماد 

 %0.4 1 سنوات. 5أقل من 
 %18.5 44 سنوات. 10أقل من  – 5من 
 %60.1 143 سنة. 15أقل من  – 10من 
 %21.0 50 سنة فأكثة. 15من 
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، يليها %24.8( أن النسبة األكبة من عينة الادةاسة الُمستهادفة من المستوى التعليمي )ثانوي( بنسبة 4يتَِّضُح من الجادول )

، في حين بلغت نسبة المستوى % 17.6وبلغت نسبة )ادبلوم عالي( ، % 19.7المستوى التعليمي )إعاداادي فأقل( بنسبة 

، ويةجع سبب انخفاض نسبة المؤهالت %4.3، ونسبة المستوى التعليمي )ماجستية( %16.7ليسانس( /التعليمي)بكالوةيوس

ي قسم ف إلى طبيعة العمل في بعض األقسام التي تحتاج الى مجهواد بادنى ُخصوصاً  -حسب ةأى الباحث-العلمية العليا 

من عاداد العاملين بالشةكة، كما تبين من الجادول أن النسبة األكبة من العينة هم  %50المناولة والتخزين والذي ُيمثل نسبة 

أقل  5، ثم )من %21.0سنة فأكثة( بنسبة  15، تليها )%60.1( بنسبة 15سنوات أقل من  10ممن لاديهم خبة  من )من 

 .% 0.4سنوات( بنسبة  5أقل من ، تليها )%18.5سنوات( بنسبة 10من 

 ة:يعرض وتحليل البيانات الخاصة بمحاور الدراسة الرئيس

وانئ بالشركة الليبية للم نالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية من وجهة نظر العاملي -1

ةاسة نحةاف المعياةي الستجابات أفةااد عينة الادلإلجابة على هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالفرع بنغازي؟ 

عن كل عباة  من عباةات مقياس العادالة التنظيمية ومحاوة المقياس بشكل عام، ويبين الجادول التالي المتوسطات 

 الحسابية واالنحةافات المعياةية لمحاوة مقياس العادالة التنظيمية، وتةتيب المحاوة، ومستوى المماةسات لكل محوة.

 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس العدالة التنظيمية ومستوى الممارسة5) جدول

 المستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  محاو العدالة التنظيمية
 متوسطة 3 0.898 2.628 العدالة التوزيعية
 متوسطة 2 0.919 2.807 العدالة اإلجرائية

 مةتفعة 1 0.956 3.066 التعامالتعدالة 
 ُمنخفضة 4 0.986 2.372 ةالعدالة التقييمي

 متوسطة - 0.760 2.700 العدالة التنظيمية 
   

من خالل الجادول  يت ِضُح أن ادةجة مماةسة أفةااد )عينة الادةاسة( بالعادالة التنظيمية لمحاوة )التوزيعية، اإلجةائية، التعامالت، 

(، حيث جاء ُمتغية "عادالة التعامالت" كُبعاد من أبعااد 3.066و 2.372التقييمية( تةاوحت الُمتوسطات الحسابية لهم بين )
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(، 2.807(، يليها ُمتغية "العادالة اإلجةائية" بمتوسط حسابي )3.066بة األولي بمتوسط حسابي )العادالة التنظيمية في المةت

مما ، (2.372(، وأخيةًا ُمتغية "العادالة التقييمية" بمتوسط حسابي )2.628يليها ُمتغية "العادالة التوزيعية" بمتوسط حسابي )

حول مستوى العادالة التنظيمية حيث بلغ المتوسط الحسابي العام يعني أن هناك تفاوتًا في استجابات أفةااد عينة الادةاسة 

 (، وهذا يادل على أن مستوى العادالة التنظيمية لادى أفةااد عينة الادةاسة جاءت بادةجة متوسطة.2.700)

ل للوصو  ؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما ُمستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي  -2

إلى إجابة السؤال الثاني وتحادياد ُمستوى الةضا الوظيفي للعاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي تم ذلك من خالل 

 الوظيفي، كما موضح ذلك في الجادول التالي: الةضا العام لمحاوة المعياةي  واالنحةاف العام الحسابي المتوسط إيجااد
 

 افات المعيارية لمقياس الرضا الوظيفي ومستوى الممارسة(: المتوسطات الحسابية واالنحر 6جدول )
 الُمستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  محاور الرضا الوظيفي

 متوسطة 3 0.996 2.652 ظروف العمل
 متوسطة 2 0.903 3.142 العالقة مع الرؤساء
 مةتفعة 1 0.828 3.423 العالقة مع الزمالء
 منخفضة 4 0.972 2.449 أنظمة الترقيات
 منخفضة 5 0.965 1.974 المرتب والحوافز

 متوسطة   0.692 2.734 مستوى الرضا الوظيفي
 

من خالل الجادول يتضح أن مستوى إحساس أفةااد عينة الادةاسة بالةضا الوظيفي من خالل عاد  محاوة تةاوحت المتوسطات 

(، 3.423"العالقة مع الزمالء" في المةتبة األولي بُمتوسط حسابي )(، حيث جاء ُمتغية 3.423و 1.974الحسابية ما بين )

(، يليها "أنظمة التةقيات" بمتوسط 2.652(، يليها "ظةوف العمل" )3.142يليها "العالقة مع الةؤساء" بمتوسط حسابي )

(، 2.7734العام )(، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.974(، واخيةًا "المةتب والحوافز" بمتوسط حسابي )2.449حسابي )

 عليه فإن مستوى الةضا الوظيفي لادى أفةااد عينة الادةاسة جاء بادةجة متوسطة.

االةتباط  والفةضيات المنبثقة عنها قام الباحث باستخادام تحليل الختباة الفةضية الةئيسية صحة فرضيات الدراسة: .اختبار3

العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي ( بين أبعااد Pearson Correlation Coefficientالمتمثل في معامل اةتباط بيةسون )

                 حيث كانت النتائج على النحو التالي: الشةكة الليبية للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي  في للعاملين
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 الرضا الوظيفيو العدالة التنظيمية نتائج اختبار العالقة بين (: 7)جدول 
 المتغير التابع                  

 المتغير المستقل
 الرضا الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط
 ةفض الفةضية الصفةية الةئيسة 0.00 **0.786 العدالة التنظيمية

 0.00 **0.660 العدالة التوزيعية
 يةصفة الالفةعية ةفض الفةضية 
 ولىاال

 0.00 **0.583 اإلجرائيةالعدالة 
الفةعية الصفةية ةفض الفةضية 
 ثانيةال

 0.00 **0.568 عدالة التعامالت
ية الصفة  الفةعيةةفض الفةضية 
 ثالثةال

 0.00 **0.720 العدالة التقييمية
ية الصفة الفةعية ةفض الفةضية 
 ةابعةال

 .%1عناد مستوى اداللة معنوية** 

 
 يتضح من الجادول: 

العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للعاملين بالشةكة الليبية  بينعالية اداللة معنوية  طةادية )موجبة( ذاتوجواد عالقة   .1

( وهي أقل من 0.00لمناظة  لها )ا(، والقيمة االحتمالية r=0.786)بنغازي، حيث كان معامل االةتباط للموانئ فةع 

 وجواد عالقة ذات اداللة إحصائية بين"عادم تنص على:  الةئيسية التيالفةضية  نةفض. وعليه (%1)مستوى المعنوية 

العادالة ه كلما زاادت وهذا يعني أن"، بنغازي  العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين في الشةكة الليبية للموانئ فةع

ذه الادةاسة مع نتائج ه ، وتتفق نتيجةلاديهمالوظيفي  العاملين بالشةكة الليبية للموانئ يزادااد مستوى الةضالادى  التنظيمية

التي أظهةت وجواد عالقة  (2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2010؛ السبوع، 2012؛ شذا، 2015)سعياد ،  ادةاسات كل من

( التي 2018العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي وتختلف هذه الادةاسة مع نتائج ادةاسة )بثينة،  بين )موجبة( طةادية

 ة والةضا الوظيفي، أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادال

العادالة التوزيعية والةضا الوظيفي لادى العاملين بالشةكة بين معنوية )ُمتوسطة( ذات اداللة )موجبة( وجواد عالقة طةادية  .2

( وهي أقل 0.00(، والقيمة االحتمالية لمناظة  لها )r=0.660حيث كان معامل االةتباط ) ،بنغازي الليبية للموانئ فةع 

ائية عالقة ذات اداللة إحصعلى: "ال توجاد التي تنص  الفةعية االوليالفةضية  نةفض، وعليه %1من مستوى المعنوية 
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عادالة ت ه كلما زاادنأوهذا يعني "، بنغازي عادالة التوزيع والةضــــا الوظيفي لادى العاملين الشــــةكة الليبية للموانئ فةع بين 

نتيجة هذه الادةاســـة  ، وتتفقالعاملين بالشـــةكةلادى الةضـــا الوظيفي يزادااد التوزيع في الشـــةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي 

؛ ســــــلطان، 2010؛ الســــــبوع، 2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2012؛ شــــــذا، 2015)ســــــعياد،  مع نتائج ادةاســــــات كل من

لتوزيع والةضــــــا الوظيفي وتختلف هذه الادةاســــــة مع نتائج ادةاســــــة عادالة االتي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006

 ( التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادالة التوزيع والةضا الوظيفي.2018)بثينة، 

العادالة اإلجةائية والةضــــــــــــــا الوظيفي لادى العاملين بين معنوية )متوســــــــــــــطة( ذات اداللة )موجبة( وجواد عالقة طةادية   .3

( 0.00لمناظة  لها )ا(، والقيمة االحتمالية r=0.583بنغازي حيث كان معامل االةتباط )ئ فةع بالشــــــــــةكة الليبية للموان

ات عالقة ذعلى: "ال توجاد الثانية التي تنص الفةعية الفةضـــــــــية  نةفض، وعليه (%1)وهي أقل من مســـــــــتوى المعنوية 

نه أوهذا يعني ، "بنغازي لليبية للموانئ فةع عادالة اإلجةائية والةضـــا الوظيفي لادى العاملين الشـــةكة ااداللة إحصـــائية بين 

، وتتفق الشــةكةالعاملين بلادى الةضــا الوظيفي اد ايزادالعادالة اإلجةائية في الشــةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي كلما زاادت 

؛ ســلطان، 2010؛ الســبوع، 2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2015)ســعياد ، نتيجة هذه الادةاســة مع نتائج ادةاســات كل من

العادالة اإلجةائية والةضا الوظيفي، وتختلف هذه الادةاسة مع نتائج ادةاسة التي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006

 ( التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادالة اإلجةائية والةضا الوظيفي.2018)بثينة، 

عادالة التعامالت والةضــــــــــــــا الوظيفي لادى العاملين بين معنوية )متوســــــــــــــطة( ذات اداللة  )موجبة( وجواد عالقة طةادية  .4

( 0.00(، والقيمة االحتمالية لمناظة  لها )r =0.568بنغازي حيث كان معامل االةتباط )بالشـــــــةكة الليبية للموانئ فةع 

ذات  عالقةعلى: "ال توجاد التي تنص  لثةالثاالفةعية الفةضـــــــــية  نةفض، وعليه (%1) وهي أقل من مســـــــــتوى المعنوية

نه أوهذا يعني ، "بنغازي عادالة التعامالت والةضا الوظيفي لادى العاملين الشةكة الليبية للموانئ فةع ة إحصائية بين ادالل

، وتتفق الشــةكةالعاملين بلادى الةضــا الوظيفي اد ايزادعادالة التعامالت في الشــةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي كلما زاادت 

؛ ســلطان، 2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2010؛ الســبوع، 2015)ســعياد ،  مننتيجة هذه الادةاســة مع نتائج ادةاســات كل 

عادالة التعامالت والةضا الوظيفي، وتختلف هذه الادةاسة مع نتائج ادةاسة التي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006

 ( التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين عادالة التعامالت والةضا الوظيفي.2018)بثينة، 
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ة والةضـــــا الوظيفي لادى العاملين بالشـــــةك ةالعادالة التقييميبين معنوية )عالية( ذات اداللة )موجبة( ةادية وجواد عالقة ط  .5

( وهي أقل 0.00(، والقيمة االحتمالية لمناظة  لها )r=0.720بنغازي حيث كان معامل االةتباط )الليبية للموانئ فةع 

عالقة ذات اداللة على: "ال توجاد التي تنص  لةابعةاالفةعية الفةضــــــــــــــية  نةفض، وعليه (%1) من مســــــــــــــتوى المعنوية

نه كلما أوهذا يعني ، "بنغازي والةضـــا الوظيفي لادى العاملين الشـــةكة الليبية للموانئ فةع  ةالعادالة التقييميإحصـــائية بين 

، وتتفق نتيجة ةكةالعاملين بالشلادى الةضا الوظيفي يزادااد العادالة التقييمية في الشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي زاادت 

التي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006؛ ســــــــلطان، 2010الســــــــبوع، )من هذه الادةاســــــــة مع نتائج ادةاســــــــات كل 

العادالة التقييمية والةضــــــــا الوظيفي وتختلف هذه الادةاســــــــة مع نتائج ادةاســــــــة التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادالة 

 اإلجةائية والةضا الوظيفي.

 أن تم تحليل البيانات المتحصل عليها من الادةاسة ظهةت مجموعة من النتائج تتلخص في اآلتي:بعاد  :النتائج

اء ُبعاد "عادالة وجأوضحت نتائج الادةاسة أن ادةجة العادالة التنظيمية لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ متوسطة،  -1

بادةجة عاد "العادالة اإلجةائية" في المةتبة الثانية، و بُ  ، يليهالتعامالت " في المةتبة األولى، وبادةجة موافقة )ُمةتفعة(

اء ُبعاد "العادالة ج، وأخيةا ُبعاد "العادالة التوزيعية" في المةتبة الثالثة وبادةجة موافقة )ُمتوسطة( ، ثمموافقة )ُمتوسطة(

 التقييمية" في المةتبة الةابعة وبادةجة موافقة )ُمنخفضة(. 

بينت نتائج الادةاسة أن ُمستوى الةضا الوظيفي لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي  -2

عالقة مع ُبعاد "ال ، وجاءجاء ُبعاد "العالقة مع الزمالء" في المةتبة األولي وبادةجة موافقة )ُمةتفعة()ُمتوسطة(، حيث 

افقة ُبعاد "ظةوف العمل" في المةتبة الثالثة وبادةجة مو  ، يليه)ُمتوسطة(الةؤساء" في المةتبة الثانية وبادةجة موافقة 

 ُبعاد "أنظمة التةقيات" في المةتبة الةابعة وبادةجة موافقة )ُمنخفضة(.في المةتبة األخية  جاء ، و )ُمتوسطة(

ضا مية والة العادالة التنظي ذات اداللة معنوية عالية بينطةادية )موجبة( وجواد عالقة كشفت نتائج الادةاسة عن  -3

 لعادالة التنظيميةايعني أنه كلما زاادت  الوظيفي لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي، مما

 الةئيسية التيية الفةض تم ةفضوعليه  لاديهم،الوظيفي  العاملين بالشةكة الليبية للموانئ يزادااد مستوى الةضالادى 
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العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين في الشةكة اللة إحصائية بين وجواد عالقة ذات اد"عادم تنص على 

 " وكذلك ةفض الفةضيات الفةعية.بنغازي  الليبية للموانئ فةع

( بين ُمتوسطات استجابات العاملين بالشةكة الليبية α=0.05توجاد فةوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة ) -4

 البحةي حول الةضا الوظيفي، ُتعزى لُمتغية الجنس.للموانئ فةع ميناء بنغازي 

( بين ُمتوسطات استجابات العاملين بالشةكة الليبية α=0.05توجاد فةوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة ) -5

للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي حول الةضا الوظيفي، ُتعزى لُمتغية الُمسمى الوظيفي، وُيعزز ذلك بنتائج اختباة 

(Scheffe با -ةئيس الوحاد   -ةئيس المكتب  -( للمقاةنات البعادية "حيث يشعة )ةئيس القسم )لةضا المشةف

 الوظيفي بمتوسط أعلى من عامل المناولة".

من خالل عةض النتائج التي توصـــلت إليها الادةاســـة، تقادم الادةاســـة مجموعة من التوصـــيات والتي تتمثل في  التوصــيات:

 اآلتي: 

أن نتائج الادةاســة قاد أشــاةت إلى أن ادةجة مماةســة العادالة التنظيمية الكلى جاءت بادةجة "ُمتوســطة" إال على الةغم من  .1

 أنها كانت قةيبة جادًا إلى حاد االلتصاق من الحادواد الاُدنيا لمستويات العادالة التنظيمية، وعليه توصي الادةاسة ب:

العاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي بالعادالة التنظيمية نظةاً الةتباطها بعادياد من الُمتغيةات  إحساساالهتمام ب -

 السلوكية منها الةضا الوظيفي.

 لتنظيمية.، لالةتقاء بتةسيخ مفاهيم العادالة ااإلاداةيةوالقةاةات  اإلجةاءاتكافة  فيالتأكياد على ضةوة  الحيااد والنزاهة  -

واضحة وُمحاداد  لتقييم األاداء واالبتعااد عن الُمحابا  والُمجامالت في عملية التقييم حتى ال يشعة  إتباع إجةاءات -

 العاملون الذين يقع عليهم العبء األكبة في العمل باإلحباط مما يؤثة على إنتاجيتهم.

ب العلمية ق واألساليعقاد ادوةات تادةيبية ووةش عمل لةؤساء األقسام والمكاتب لتعةيفهم بأهمية تقييم األاداء وطة  -

 الُمتبعة في عملية التقييم.
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أشاةت النتائج أيضًا أن مستوى مماةسة الةضا الوظيفي الكلي جاءت بادةجة   "ُمتوسطة" إال أنها كانت قةيبة جادًا من  .2

 الُحادواد الاُدنيا لمستويات الةضا الوظيفي، وعليه توصي الادةاسة: 

ين ذوي للُمحافظة على العامل اإلاداةيةث تشمل جميع المستويات تحسين وتطوية سياسة الحوافز والمكافئات بحي -

 الكفاء  والخبة .

 تطوية ُسلم الةواتب بحيث ُيةاعي معادالت المعيشة والتضخم. -

طالع العاملين عليها إلكساب الثقة بين العامل واالاداة ، مع تفعيل اللوائح  - وضع معايية واضحة ومحاداد  للتةقيات وا 

 لتشجيعية للعاملين المتميزين. والقوانين للتةقيات ا

إجةاء ادةاسات ُمستقبلية للعادالة التنظيمية على بقية فةوع الشةكة الليبية للموانئ من خالل ةبطها بمتغيةات )االنتماء  .3

 التنظيمي، والتمييز التنظيمي، وتحسين األاداء الوظيفي(.

 :المراجع

 -موظفي القطاع الحكومي وعالقته بقلق المستقبل"الرضا الوظيفي لدى (. 2017). زأبوحةب، محماد عباد العزي،" 

 والسياسية للادةاسات العليا، جامعة األقصى، فلسطين اإلاداة ةسالة ماجستية غية منشوة . أكااديمية 

 ُمحددات العدالة التنظيمية وعالقتها بســــــلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر (. 2015)، محماد ناصـــــــــة. نأبو ســـــــــمعا"

 ، غز ، فلسطين.اإلسالمية". ةسالة ماجستية غية منشوة . كلية التجاة ، الجامعة بمدينة غزةضباط الشرطة 

 ( .2016البلوى، محماد بن صياح .) وزارة العملفي"العدالة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملين 

 .األةادنمعة مؤته، عمان، ، ةسالة ماجستية غية منشوة . عمااد  الادةاسات العليا، جاالسعودية"

 ( ،2015الباةادوادي، منال الباةوادي .)المجموعة العةبية ، القاهة : الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

 للتادةيب والنشة.

  ةســـــــــــالة ماجســـــــــــتية غية منشـــــــــــوة . كلية علوم يةرلبشارد اولمأداء اعلى وظيفيلاضا رلار"تأثي(. 2016ويحي. )األمين ."

 ، الجزائة.تلمسانياد،بلقا ربيبكأجامعة االقتصاادية، 
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 ( .2015الخطابية، نوة عبادالحليم .) درجة الرضا لدى األكاديميين عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بجودة األداء"

". ةسالة ادكتوةاه غية منشوة . كلية التةبية، جامعة اليةموك، عمان، محافظات الشمال فيالجامعات الحكومية األردنية  في

 .األةادن

 ( .2008البشاشة، سامة عبادالمجياد .)أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية "" .

 .429، ص 4، العاداد4المجلة األةادنية في إاداة  االعمال: المجلاد 

 ( .2004الفهادوي والقطاونة .)2، العاداد 24". المجلة العةبية لإلاداة : المجلاد"تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي 

 .12-11ص 

 ( .2013الخزاعي، ماهة علي ،)ةسالة غية منشوة . قسم إاداة  االعمال، "أثر العدالة التنظيمية على االنتماء الوظيفي ،"

 ةيا.جامعة ادمشق، ادمشق، سو 

 -( .2008الصماادي، ولياد محماد ،) ةسالة ماجستية غية منشوة .  كلية إاداة   االلتزام الوظيفي" في"أثر العدالة التنظيمية

 المال واألعمال، جامعة ال بيت، عمان، األةادن.

  .ةسالة "العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدي مديرى المدارس الحكومية في(." الجدية 2006)القاةوط، صاادق سميح ،

 ماجستية غية منشوة . كلية الادةاسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، الضفة الغةبية، فلسطين.

 ( .2004السنوسي، زهة  جمال .)ة غية " ةسال" العالقة بين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ومستويات أدائهم الوظيفي

 منشوة . قسم اإلاداة ، جامعة بنغازي، بنغازي، ليبيا.

 ( .2003القطاونة، نشأت أحماد .)ةسالة غية منشوة . جامعة مؤته. األةادن."تأثير العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي " 

  .فيهيئة التدريس  أعضــــــاءبالعدالة التنظيمية وســــــلوك المواطنة التنظيمية لدي  اإلحســــــاس"( 2014)الطبولي واخةون 

 .6والثاني، ص  األولالعاداد ". مجلة جامعة بنغازي العلمية: جامعة بنغازي 

 ( . 2009الصماادي، الةواشاد" ) المجلة األةادنية في  ".محددات الرضا و االستقرار الوظيفي في مؤسسة الموانئ في األردن

 . 327: العاداد الثالث، ص إاداة  األعمال
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 ( .2018بثينة، طوبال .) الوطني للضـــمان االجتماعي "العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضـــا الوظيفي لدى عمال الصـــندوق

". ةســــــالة ماجســــــتية غية منشــــــوة . كلية العلوم اإلنســــــانية واالجتماعية، جامعة العةبي بن للعمال غير األجراء بأم البواقي

 مهيادي، أم البواقي، الجزائة.

 ( .2016حساني، ةاضية ،)كلية علون  ، ةسالة ماجستية غية منشوة .يمي"ظلتنام ازعالقتها بااللت"العدالة التنظيمية و

 ، الجزائة، الجزائة.يـــقوالبــــاديا مامهين بي بةلعاجامعة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، 

  ،القاهة : اداة الةضوان للنشة العدالة التنظيمية وعالقتها ببعض االتجاهات اإلدارية المعاصرة(. 2008)ادة ه، عمة محماد ،

 والتوزيع.

 ( .2016ادبوشة، عيسي .) ةبية . ةسالة غية منشوة . قسم التالوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية""مستوى الرضا

 البادنية والةياضية، جامعة محماد بوضياف، المسيلة، الجزائة.

 ( .2006ســــــــلطان، ســــــــوزان أكةم" .) الرســـــمية  األردنيةالجامعات  فياالكاديمية  األقســـــامالعدالة التنظيمية لدى رؤســـــاء

 ". ةســــــالة غية منشــــــوة . كلية الادةاســــــاتظيفي والوالء التنظيمي ألعضــــاء الهيئات التدريســــية فيهاوعالقتها بالرضــــا الو 

 .األةادنالتةبوية العليا، جامعة عمان العةبية للادةاسات العليا، عمان، 

 ( .2006ســــــــلطان، ســــــــوزان أكةم" .) الرســـــمية األردنيةالجامعات  فياالكاديمية  األقســـــامالعدالة التنظيمية لدى رؤســـــاء 

 ". ةســــــالة غية منشــــــوة . كلية الادةاســــــاتوعالقتها بالرضــــا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضــــاء الهيئات التدريســــية فيها

 .األةادنالتةبوية العليا، جامعة عمان العةبية للادةاسات العليا، عمان، 

 ( .2012شذا، لطفي ،)بالرضا الوظيفي لدي معلمي  ه"درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية وعالقت

 "، ةسالة ماجستية غية منشوة . كلية الادةاسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.المدارس الثانوية الحكومية

 ( .2009عسلي، نوةي .)"ة ، ةسال"إدارة الصراع وأثرها على الرضا الوظيفي للعاملين دراسة حالة مؤسسة مطاحن الحضنة

 علوم االقتصاادية وعلوم التسيةية، جامعة الجزائة، الجزائة، الجزائة. ةمنشوة . كلي ةماجستية غي

". ةســــالة ماجســــتية غية منشــــوة . كلية العلوم "العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي(. 2018مليكة، بطة. ) -

 واالجتماعية، جامعة محماد بوضياف، المسيلة، الجزائة. اإلنسانية
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