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Abstract:
The organizations are based on a number of foundations, one of which is financial and
non-financial resources. Non-financial resources include human resources and nonhuman resources. The human resource is distinguished from all other resources of the
organization by reason and by its psychological and social dimensions. Organizations
therefore need personnel who are psychologically linked to their work in the present and
future. And that no governmental or private organization can develop its efficiency and
effectiveness without the will of its staff to cooperate with it and their desire to do so,
unless, and to the extent that it has effective and competent staff. The present study
aims at reviewing the Arabic and foreign studies related to the job commitment and its
relation to organizational justice.
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االلتزام الوظيفي وعالقته بالعدالة التنظيمية :إطار نظري
يزن طاھر الشوابكة ، 1أ.د .موسى اللوزي
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الملخص
ُ
المنظمات على عدد من األسُس ،أحدُھا الموار ُد الماليةُ وغي ُر المالية ،وتشم ُل الموار ُد غي ُر المالي ِة الموار َد البشريةَ
تقو ُم
واالجتماعي له.
النفسي
ي عن كلﱢ موار ِد المنظم ِة األخرى بالعق ُل وبالبُعْدي ِْن
غير بشرية ،ويتمي ُز المور َد البشر ﱠ
وموار َد َ
ﱡ
ﱡ
ُ
المنظمات موظفينَ يرتبطونَ إرتباطا نفسيا بأعمالھم في الحاضر والمستقبل .والنه ال تستطي ُع أيﱡ منظمة
ولذا تحتا ُج
حكوميةً أو خاصة أن تُطور كفاءتھا وفاعليّتھا بدون إرادة موظفيھا للتعاون معھا ورغبتِھم في ذلك ،وما لم – وإلى أن
– يتوفّر لھا موظفونَ فاعلونَ وأكفاء .وبالتالي تھدف الدراسة الحاليه لمراجعة الدراسات العربية واالجنبية المتعلقه
باإللتزام الوظيفي وعالقته بالعدالة التنظيمية.
كلمات مفتاحية :اإللتزام الوظيفي ،العدالة التنظيمية ،إطار نظري.
 .1المقدمة
تتأث ُر كفاءةُ الموظفين – وبالتالي كفاءةُ المنظمة – بعدد كبير من العوامل ،منھا استراتيجيةُ إدارة الموارد البشرية
ووظائفُ ھذه االستراتيجية كاالستقطاب واالختيار والتعيين والتحفيز والتنمية والتطوير والترقية ،ومنھا كذلك العدالةُ
الوظيفي ومنا ُخ المنظمة .ومستوى العدالة التنظيمية ال ُمد َر ُ
ك والمحسوسُ من قِبَ ِل الموظفينَ يؤث ُر في
التنظيميةُ والرضا
ﱡ
ت الفرديّ
ي وفي أدا ِء
ي
الوظيف
م
ھ
م
والتزا
م
ھ
وتحفيز
م
ھ
ت
لكفاءا
ة
بقدر كبير ويؤث ُر ذلك يالتالي في أدائھ ُم الفرد ﱢ
ِ
ِ
ِ
ِ
المستويا ِ
ﱢ
ِ
ِ
ٍ
ِ
المنظم ِة وإنتاجيتِھا ) .(Mukherjee, Singh, & Mehrotra, 2016وفي وقتنا الحاضر يعد تنميةُ ِحسّ االلتزام عند
والتماثل
ت الحديثة ويُقص ُد بااللتزام إرادةُ اإلبقا ِء على العضوي ِة في المنظم ِة
ت نجاح المنظما ِ
الموظفين أح ُد أھم متطلبا ِ
ِ
صة ً
الوظيفي أھميةً خا ّ
التطابق – معھا والرغبةُ في ذلك واالستعدا ُد له ) .(Saeed et al., 2017يكتسبُ االلتزام
– أو
ﱡ
ِ
ب عن
دوره في
نواتج تنظيمية ،ومن
ة
بعد
ه
ارتباط
حيث
من
ب العم ِل والتغيّ ِ
تمكين اإلدار ِة من التنب ِّؤ باإلنتاجي ِة وأتعا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للتنبؤ
ت المنظم ِة
ترك
العم ِل ونوايا
العمل عند الموظفين .وأ ّكد أرونيياسو ) (Aroniyiaso, 2016على أن محاوال ِ
ِ
ِ
ِ
الوظيفي كعامل ْي ِن نفسيي ِْن َح ِرجيْن ،وقد أَ ْثبِتِ ْ
ت عدةُ
ت الوظيفي ِة للموظفينَ تُرك ُز على الرضا الوظيف ﱢي وااللتزام
بالسلوكا ِ
ﱢ
األھداف الموضوع ِة في المنظمة،
لتحقيق
العوامل ال ُمحدﱢد ِة
ان من
عامالن
ت أن ھذي ِْن العاملي ِْن
دراسا ٍ
ِ
ِ
رئيسان ھا ّم ِ
ِ
ِ
ِ
وكالھما يُؤث ُر في أح ِدھما
ت التنظيمي ِة الداخلي ِة والخارجية ،ويتأثّرا ِن بھا ،وبالتالي الموظفَ
اآلخر وفي عد ٍد من المتغيرا ِ
ِ
إذا كان راضيا عن عمله وعن بيئ ِة المنظم ِة فإنه سيكونُ
أكثر التزاما وظيفيا مما لو لم يكن راضيا .ولندرة الدراسات
َ
الخاصه باإللتزام الوظيفي وخاصة العربية تھدف الدراسة الحاليه لمراجعة الدراسات العربية واالجنبية المتعلقه
باإللتزام الوظيفي.
 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 2.1تمھيد
يناقش الباحثون في األبواب التالية العدالة التنظيمية؛ تعريفھا ومداخلھا وأھميتھا ،والعوامل المؤثرة فيھا وتلك المتأثرة
بھا.
 2.2االلتزام الوظيف ّي )(Job (Work) Commitment
الوظيفي
 2.2.1تعريف االلتزام
ّ
ٌ
موقف وثي ُ
ق الصلة بالشخص تجاه
عرّفَ غوني وآخرون ) (Güney, et al., 2012االلتزا َم ) (Commitmentبأنه
ت مرتبطةً بھذا الموقف بإراد ٍة
أشخاص أو أشياء أو مواضيع نفسية ،يظ ﱡنھا ھذا الشخصُ ھا ّمةً لحياتِه ،وتأديةُ سلوكا ٍ
ورغب ٍة وسرور .وق ّدمت سْوارْ ناالثه ) (Swarnalatha, 2016تعريفا لاللتزام قريبا من ھذا التعريف ،ينصﱡ على أن
عال من االلتصاق بالمنظمة أو نشاط ) (Activityأو شخص .أما االلتزام الوظيفي ،ويُقابلُه في اللغ ِة
االلتزا َم مستو ً
ى ٍ
ت
اإلنجليزي ِة ال ُم
صطلحان ) (Job Commitmentو ) ،(Work Commitmentفقد صا َغ عد ٌد من الباحثينَ تعريفا ٍ
ِ
له مستقا ٍة من تعريفات االلتزام ،فمثال عرّف كوتزي وآخرون ) (Coetzee et al., 2014االلتزا َم الوظيف ﱠي ) Job
ت
االلتصاق
 (Commitmentبمستوى
بالعمل والتّحفّ ِز له عند الموظف ،واستشھ َد ھؤالء الباحثونَ بعدد من تعريفا ِ
ِ
ِ
الموظف في عملِه ،واألھميةُ التي يوليھا له ،واستعدادُه
استغراق
مستوى
أنه
على
ُھا
د
أح
الوظيفي ،ينصﱡ
االلتزام
ِ
ﱢ
ِ
ِ
الوظيفي وال َء الفرد
ت والطاق ِة الالزم ِة له .وبالنسبة لِسْوارْ ناالثه ) (Swarnalatha, 2016يعني االلتزا ُم
ﱡ
لتكريس الوق ِ
ِ
لعمله .وعرّف موخيرجي وآخرون ) (Mukherjee et al., 2016االلتزام الوظيفي )(Work Commitment
باإلحساس بالمسؤولية عند الفرد تجاه عمله وتجاه المھام التنظيمية الموكلة إليه ،وعرّفوه أيضا بأنه مدى إرادة الموظف
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النتائج فيما يتعل ُ
ق بإنتاجي ِة المنظمة.
أفضل
تقديم
بھدف
استخدام
أفضل
أن يبذل أقصى جھده مستخدما طاقاتِه وإمكاناتِه
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
التطابق
والتماثل – أو
أ ّما سعيد وآخرون ) (Saeed et al., 2017فقد عرّفوه بإرادةُ اإلبقا ِء على العضوي ِة في المنظمة
ِ
ِ
– معھا والرغبةُ في ذلك واالستعدا ُد له.
ﱡ
يظن الباحثون في الدراسة الحالية أن تعريف كوتزي وآخرون )) (Coetzee et al. (2014لاللتزام الوظيفي واحد
ْ
ولكن خالفا للتعريفات ال ُمتقدﱢمة يرى الباحثون أن التعريف المناسب لاللتزام الوظيفي
من أصحﱢ التعريفات لھذا المفھوم،
يجب أن يُغطّ َي أبعاد االلتزام ويشملھا .وبناء على ذلك يعرف الباحثون االلتزام عموما بأنه اختيا ُر الفر ِد البقا َء في نظام
ت المرتبط ِة
واألفكار
ت
ت والتصرفا ِ
والمواقف والسلوكا ِ
ِ
)ُ (Systemمعي ٍﱠن في بيئ ٍة ُمعيﱠن ٍة ،والمحافظةُ على المعتقدا ِ
ِ
ي منظمة أو مجموع ٍة بشري ٍة أو
التعريف أ ﱠ
بذلك ،والبقا ُء في ھذا النظام .ويعني الباحثون بالنظا ُم ) (Systemفي ھذا
ِ
تنظيمية .وعرف الباحثون االلتزا َم الوظيف ﱠي كذلك بارتباط الموظف بوظيفته والتعلّق بھا والمحافظة عليھا والتعھد
بالبقاء فيھا ،والتصرّف وظيفيّا بمقتضى ذلك .ويضع ھذا التعريفُ مفھو َم االلتزام الوظيفي في سياقه الصحيح كعالقة
بين الموظف والوظيفة خالفا لاللتزام التنظيمي ) (Organizational Commitmentالذي يُعبّ ُر عن العالقة بين
الموظف والمنظمة .ھذا وتُع ﱡد درجة التماھي والتطابق النفس ّي ) (Psychological Identificationللموظف مع
وظيفته واحدا من العوامل الھامة ال ُمفضية إلى االلتزام الوظيفي و – في نفس الوقت – أحد المؤشرات عليه.
ْ
اختلطت عندھم المفاھي ُم
وفي ختام ھذا الباب يُسلطُ الباحثون الضوء على مسألة الفتةٌ لالنتباه ،ھي أن عددا من الباحثينَ
ُ
المتغيرات االلتزا َم
أكثر كمترادفات ،وقد شملت تلك
ال ِع ّديدةُ ألنواع او متغيرات ›اإللتزام‹ ،واستخدموا اثني ِْن منھا أو
َ
الوظيف ّي )) (Job Commitment (or Work Commitmentوااللتزا َم التنظيم ّي ) Organizational
الحرْ ف ّي ) Professional
 (Commitmentوااللتزا َم ال ِمھْن ّي ) (Occupational Commitmentوااللتزا َم ِ
االلتزام الوظيف ﱢي
ي
تغير
م
الخلط َوقَ َع بين
 (Commitmentوالتزا َم ال ِمھنة ) ،(Career Commitmentوأكث ُر
ﱢ
ِ
ُ
ِ
االلتزام الوظيف ﱢي مطرو ٌ
القارئ أن متغي َر
األمر الذي يوھ ُم
وااللتزام التنظيم ّي،
ق بكثافة رُغم أن واق َع الحا ِل نقيضُ
َ
َ
ِ
ِ
ويظن الباحثون أن ھذا الخل َ
ﱡ
ط يُعزى لسبب ْي ِن رئيسيْن في آن ،ھما
ت في مدلوالتِھا.
ورغم
ذلك،
الفارق بين ھذه المتغيرا ِ
ِ
ت في تعريفاتِھا ودقّةُ
ت ھذه المتغيرات ،و )ب( أوجهُ
الخطوط الفاصل ِة بين مدلوال ِ
ِ
)أ( التقاربُ الكبي ُر بين ھذه المتغيرا ِ
االلتزام ،التي ستُناقش بدرجة من التفصيل في الباب ) - (2.2.3نفسُھا في كلﱢ الحاالت؛ بُع ٌد عاطفي ،وبُع ٌد
أو أبعا ُد
ِ
ُ
ُ
ٌ
وبالتركيز –
الصحيح
ھا
ق
سيا
في
المفاھيم
بوضع
ة
المشكل
ھذه
مع
ة
الحالي
ة
الدراس
ل
وتتعام
.
استمراري
د
ُع
ب
و
معياري،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوظيفي فقط ب ُمقتضى تعريفِه الوار ِد في ھذا الباب.
االلتزام
كنتيج ٍة – على
ﱢ
ِ
الوظيفي
 2.2.2مداخل االلتزام
ّ
أشار أَوان ) (Awan, 2018إلى أن التوصيف النظري لمحدﱢدات االلتزام الوظيفي يقوم على منھجيْن ،ھما المنھج
الظرف ّي ) (Situational Approachوالمنھج ال ِمزاجي ) ،(Dispositional Approachوذلك كما يلي:
 -1المنھج الظﱠرْ ف ّي )(Situational Approach
خصائص العمل )،(Job Characteristics Approach
بمنھج
الوظيفي كذلك
االلتزام
ت
يُس ّمى ھذا المنھ ُج لمحدﱢدا ِ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
خصائص العمل )(Awan, 2018; Eib, 2015؛ حيث يكونُ ھذا االلتزا ُم
الموظف
ويرى أن التزا َم
الوظيفي يعكسُ
َ
ِ
ﱢ
أعلى كلما كانت خصائصُ العمل مفضﱠلةً أكثر ،والعكس بالعكس ) ،(Awan, 2018ويستند ھذا المنھج على افتراض
أن ھناك قدرا من الثبات في المواقف على طول الزمن وعبر األوضاع ) .(Keller and Semmer, 2013وتشم ُل
خصائصُ العمل المقصودةُ طبيعةَ العمل ،ومھا ﱠم العمل ،واألجور ،والترقيات الوظيفية ،واألمنَ الوظيفي ،ووجو َد رئيس
داعم ،وعالقات زمالة عمل ُمجدية ،وممارسات إدارة موارد بشرية عالية األداء .وتشمل كذلك االستقاللية
) ،(Autonomyأو السيطرة على العمل ).(Keller and Semmer, 2013
 -2المنھج ال ِمزاجي )(Dispositional Approach
ت الشخصيّة )،(Personal Traits Approach
أيضا
يُعرفُ ھذا المنھ ُج لمحدﱢدات االلتزام الوظيفي
بمنھج السّما ِ
ِ
ويفترضُ أن التزا َم
ت الشخصي ِة للفرد؛ فبعضُ األفرا ِد يُبدونَ التزاما وظيفيّا عاليا بغضﱢ
الموظف الوظيف ﱠي اقترانُ السّما ِ
ِ
ظروف العمل )) .((Awan, 2018ومن ھذه السمات عواطف األفراد ومواقفھم ونظرتھم إلى الحياة
ظر عن
ِ
النّ ِ
وس ّمر ) (Keller and Semmer, 2013بتقييمات الذات الجوھرية
) ،(Wołowska, 2014وھي ما أشار إليھا ِكلّر ِ
).(Core Self Evaluations
ق لمداخل االلتزام الوظيفي يتواف ُ
ق مع منظور علم نفس ال ّشخصية لسلوكات
ختاما ،من الجدير بالذكر أن التقسي َم الساب َ
األفراد الذي يرى أن سلوكَ الفرد تُح ّددُه الفرو ُ
ق الفرديةُ بين الناس وعوام ُل سياقية .ويشي ُر الباحثون إلى أن الدراسة
ّ
ّ
الحالية تُغطي المدخل الظرف ّي من خالل المتغير المستقل؛ العدالة التنظيمية ،الذي يرتبط بسياق )أو بيئة( العمل ،ومنھجِ
ت الشخصيّة من خالل المتغير التابع؛ االلتزام الوظيفي.
السّما ِ
ظيفي
 2.2.3أبعاد االلتزام الو
ّ
لاللتزام الوظيف ﱢي أبعا ٌد ثالثة ،ھي االلتزا ُم العاطف ّي،وااللتزا ُم المعياريّ ،وااللتزا ُم االستمرار ّ
ي) Umoh, Amah, and
ِ
) ، (Wokocha (2014); Oludeyi (2015); Mukherjee et al. (2016وفيما يلي توضيح لكلﱢ من ھذه األبعاد.
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العاطفي )(Affective Commitment
 -1االلتزا ُم
ﱡ
العاطفي ھو التع ﱡل ُ
للموظف بالعمل ،ويُشي ُر إلى مدى شعور الموظف بالتعلق )(Attachment
اإليجابي
ق
االلتزا ُم
ِ
ﱡ
ﱡ
عاطفيا بالعمل الذي يؤديه في المنظمة ومدى شعوره بأھمية ھذا العمل في حياته )،(Mukherjee, et al., 2016
فھو االلتزا ُم القائ ُم على الروابط العاطفية التي يط ّورُھا الموظفُ مع المنظمة من خالل تجارب العمل اإليجابية
).(Oludeyi, et al., 2018
 -2االلتزا ُم المعياريﱡ )(Normative Commitment
ك من قِبَ ِل الموظف ) Oludeyi, 2015; Oludeyi,
ب )أو التّعھّد( ال ُم َ
در ِ
االلتزا ُم المعياريﱡ ھو االلتزا ُم النات ُج عن الواج ِ
 ،(et al., 2018ويعرفه موخيرجي وآخرون ) (Mukherjee, et al., 2016بمدى شعور الموظف باإللزام
بالمنظمة وكيف يساع ُد ھذا الشعو ُر الموظفَ على الشعور باالرتباط بالمنظمة واالستمرار في العمل فيھا .من وجھة
نظر رجبي ون ََجفزاده ) (Rajabi and Najafzadeh, 2015يعكسُ االلتزا ُم المعياريﱡ الثقةَ المتبادلةَ  -بين الموظف
والمنظمة – التي تُنش ُئ عند الموظف التعھد واإللزام بالبقاء فيھا.
 -3االلتزا ُم االستمراريﱡ )(Continuous (or Continuance) Commitment
االلتزا ُم االستمراريﱡ ھو ارتباطُ الموظف بالمنظمة بناء على تقييم المنافع االقتصادية المكتسبة ) Umoh, et al.,
 ،(2014فھو االلتزا ُم النّاب ُع من التكلف ِة ال ُمدرك ِة ال ُمرتب ِط ِة بتِرك العمل ) .،(Oludeyi, 2015وقد عرّف أو ُمه وآخرون
ف البقا َء في المنظمة بسبب استثماره الشخصي
) (Umoh, et al., 2014االلتزا َم الوظيف ﱠي االستمرار ﱠ
ي بإرادة الموظﱠ ِ
فيھا في صورة استثمارات غير منقولة ،أو غير قابلة للنقل ،تجع ُل تركَ العمل في المنظمة باھ َ
ظ التكلفة ،ومن أمثلتھا
ُ
ُ
ُ
ومھارات العمل ال ُمكت َسبَةُ في المنظمة والتي ھي
واستثمارات المھنة والتقاعد،
عالقات العمل الوثيقة مع زمالء العمل،
ُ
خا ّ
وسنوات العمل في المنظمة .أما موخيرجي وآخرون )(Mukherjee, et al., 2016
صةٌ بالمنظمة ال ُمعيﱠنة،
ي بمدى إرادة ورغبة الموظف لالستمرار في العمل في المنظمة الحالية.
تزام االستمرار ﱢ
فيعرّفون االل ِ
الوظيفي
 2.2.4أھميةُ االلتزام
ّ
ً
ً
الوظيفي أھمية خا ّ
ونواتج تنظيمي ٍة
نواتج عمل )(Work Outcomes
صة من ارتبا ِطه بعد ِة
يكتسبُ االلتزا ُم
َ
ﱡ
ِ
ليس أ ﱠولَھا وال آخ َرھا أدا ُء العمل ) ،(Work (or Job) Performanceومن
)َ ،(Organizational Outcomes
ترك العم ِل عند الموظفين
ب عن العم ِل ونوايا
دوره في
ِ
ب العم ِل والتغيّ ِ
تمكين اإلدار ِة من التنب ِّؤ باإلنتاجي ِة وأتعا ِ
ِ
ِ
) .(Agarwal, 2015; Aroniyiaso, 2016; Olaojo and Oyeboade, 2016وأ ّكد أرونيياسو ) Aroniyiaso,
الوظيفي
وااللتزام
الوظيفي
ت الوظيفي ِة للموظفينَ تُرك ُز على الرضا
ت المنظم ِة التنبؤَ بالسلوكا ِ
 (2016على أن محاوال ِ
ﱢ
ﱢ
ِ
كعامل ْي ِن نفسي ْي ِن َح ِرجيْن ،وقد أَ ْثبِتِ ْ
لتحقيق
ان رئيسا ِن من العوام ِل ال ُمحدﱢد ِة
ت عدةُ دراسا ٍ
ت أن ھذ ْي ِن العاملي ِْن عامال ِن ھا ّم ِ
ِ
أثر
األھداف الموضوع ِة في المنظمة ،وبناء على ذلك فإن االلتزا َم الوظيف ﱠ
ِ
ي عامل على قدر كبير من األھمية لما له من ٍ
في دورا ِن العم ِل ) (Job Turnoverوفي أدا ِء الموظفينَ وإنتاجيتھم ) .(Aroniyiaso, 2016وقد زاد موخيرجي
عمل
إنتاج نوعي ِة
دوره في
وآخرون ) (Mukherjee, et al., 2016على ما تَقَ ﱠد َم من جوانب أھمية االلتزام الوظيفي َ
ٍ
ِ
إنجاز
العمل وفي
لضغوط
األفضل
وتعزيز اھتمام الموظفين بأعمالھم ،وإسھا ِم ِه في اإلدار ِة
أفض َل وإبداعٍ أفضل،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األعمال المطلوب ِة في مواعي ِدھا.
ِ
الوظيفي
االلتزام
 2.2.5العوام ُل المؤثرةُ في
ِ
ّ
االلتزام الوظيف ّي ،فمثال َذك ََر غوني وآخرون ) Güney, et
ت التنظيمي ِة الداخلي ِة والخارجي ِة في
يؤث ُر العدي ُد من المتغيرا ِ
ِ
االلتزام الوظيف ّي ،وأنه
االتصال التنظيم ﱠي ) (Organizational Communicationعام ٌل مؤث ٌر في
 (al., 2012أن
َ
ِ
يؤث ُر إيجابا في ھذا اللتزام عند الموظفين ،سواء كان اتصاال منفتِحا أو ُمغلَقا .وأشار أو ُمه وآخرون ) Umoh, et al.,
ي يتأث ُر بالمنافع الوظيفية التي يحصل عليھا الموظﱠف ،وھي أيﱡ تعويضات
ي االستمرار ﱠ
 (2014إلى أن االلتزا َم الوظيف ﱠ
يحص ُل عليھا الموظفُ سوى األجور المباشرة ،وتشم ُل خطط التقاعد ،وبرامج العناية باألطفال وال ُمسنّين ،والرعاية
الطبّيّة ،واإلجازات ،والعطل مدفوعة األجر ،والضمان االجتماعي .وبيّن ْ
َت بتول وآخرون )(Batool, et al., 2017
ب( الوظيفية .ويمث ُلّ
ي يتأث ُر بالرضا الوظيفي،
والدور الوظيفي ،والجھ ِد الوظيفي ،والعوائ ِد )المكاس ِ
أن االلتزا َم الوظيف ﱠ
ِ
لاللتزام الوظيفي ) .(Awolusi, 2013; Olaojo and Oyeboade, 2016ور ّكز
التحفي ُز واحدا من القوى الدافع ِة
ِ
بعض الباحثين ،ومنھم موخيرجي وآخرون ) ،(Mukherjee, et al., 2016على أن تميي َز جھد الموظف وتقدي َره
الوظيفي عند الموظفين ،ويجبُ أن يتجاوزَ التقدي ُر
االلتزام
) (Recognitionمن أھم العوامل المؤدية إلى تنمية وتعزيز
ﱢ
ِ
ت واألفكار .وبيّن اسكندراني وغورجي ) Eskandari and
الجھ َد
َ
ت واإلمكانا ِ
ت والخبرا ِ
ليشمل المعارفَ والمھارا ِ
والتوتر المرتبطَ بالعمل ) (Work-related Stressعامالن مؤثران في االلتزام
ي
َ
 (Gorji, 2018أن الرضا الوظيف ﱠ
الوظيفي ،ويتف ُ
ق ذلك مع ما توصل إليه آغارْ وال ) (Agarwal, 2015من قبل ،وھو أن الرضا الوظيفي والتوتر
) (Stressعامالن رئيسان مؤثران في االلتزام الوظيفي.
االلتزام الوظيف ﱢي عوام َل أخرى منھا ظروفُ
أضاف أرونيياسو ) (Aroniyiaso, 2016إلى العوام ِل المؤثﱢر ِة في
ِ
ُ
والمكافآت والتعويضات
مكان )بيئة( العمل ،أو المنا ُخ التنظيمي )،(Organizational Climate
العمل ،ومنا ُخ
ِ
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) ،(Remunerationوالرفاھيةُ التي تُوفرُھا المنظمةُ لموظفيھا ،ونمطُ القياد ِة اإلداري ِة السائ ُد في المنظمة ،وھي نتيجةٌ
توافقت معھا إلى ح ﱟد ما نتائ ُج دراسة أَوان ) (Awan, 2018التي أَ ْث ْ
ت الشخصيةَ للموظف )االنفتاح،
بتت أن السّما ِ
ويقظة الضمير ،والو ّديّة( ونَ َم َ
وخصائص الوظيفة
ط القيادة التحويلية )(Transformational Leadership Style
َ
)تنوع المھارات ،وھوية المھام ،وأھمية المھام ،واالستقاللية ،والتغذية الراجعة( تؤث ُر في االلتزام الوظيفي عند
ُ
ممارسات نَ َم ِط القيادة التحويلية ،خاصة التحفي ُز اإللھام ّي ) Inspirational
الموظف تأثيرا إيجابيا ،وكانت أقواھا تأثيرا
 .(Motivationوالعوام ُل ھذه ثَبَتَ أنھا كذلك تؤث ُر في االلتزام الوظيفي عند الموظفين اإلداريين في الجامعات ،إذ
ت
أشار أولودييي وآخرون ) (Oludeyi, et al., 2018إلى أن
َ
منھج اإلدارة ،وشخصيةَ الرئيس المباشر ،وسياسا ِ
واألجور عوام ُل مؤثرةٌ في االلتزام الوظيفي عند موظفي الجامعات
المنظمة )الجامعة( ،والظروفَ الما ّديّة للعمل،
َ
اإلداريّينَ في نيجيريا .وأيّد كوتزي وآخرون )ّ (Coetzee, et al., 2014
كال من أَوان ) (Awan, 2018وأولودييي
بخصائص وظيفته مثل شمولِھا
وآخرين ) (Oludeyi, et al., 2018من حيث أن االلتزام الوظيفي للموظف يتأثر
َ
وتميزھا باسنقاللية المھام
العمل،
ت عاليةً من مسؤوليات
لمھام عمل متحدﱢية ،وتطلبِھا تنو َع مھارات ،وتض ﱡمنِھا مستويا ٍ
ِ
والتغذية الراجعة .وتوافقت مع ذلك نتائج دراسة أرونيياسو ) (Aroniyiaso, 2016التي كشفت عن أن االلتزا َم
للموظف يتأث ُر بدخلِ ِه الشھريﱢ وبموق ِع ِه الوظيف ّي .
الوظيف ﱠي
ِ
بيّن موخيرجي وآخرون ) (Mukherjee, et al., 2016وسعي ٌد وآخرون ) (Saeed, et al., 2017أن االلتزا َم
ُ
العلمي ذو العالق ِة – على نُ ْدرتِه  -أدلةً متراكمةً
البحث
السياق ق ّد َم
الوظيف ﱠي يتأثّ ُر إيجابا بالعدال ِة التنظيمية ،وضمنَ ھذا
ﱡ
ِ
لاللتزام الوظيف ﱢي ومؤش ٌر
على أن العدالةَ التنظيميةَ عام ٌل ُمح ﱢد ٌد
أساسي عليه ،وعلى أن الموظفينَ الذين يُحسّونَ
ﱞ
ِ
ُ
ت دراسات شوو
ت عدال ٍة تنظيمي ٍة مرتفع ٍة يُبدونَ التزاما وظيفيا عاليا ،والعكس بالعكس ،ومن ھذه الدراسا ِ
بمستويا ِ
وسالجقي وأصْ غَربور )،(Salajeghea andAsgharpour, 2014
وآخرين ))،(Chou, et al. (2013
ِ
وموخيرجي وآخرين ) ،(Mukherjee, et al., 2016وتتناغ ُم مع ذلك نتائ ُج دراسة راي ) (Rai, 2013التي دلّت
على أن ّ
ت تؤث ُر تأثيرا إيجابيا في كلﱟ من الرضا
كال من العدال ِة التوزيعي ِة واإلجرائي ِة والشخصي ِة وعدال ِة المعلوما ِ
وتوص َل ِرزائيزاده وآخرون
الموظفين،
عند
العمل
ترك
نوايا
في
عكسيا
وتأثيرا
الوظيفي
وااللتزام
الوظيفي
َ
ِ
ﱢ
ِ
ِ
) (Rezaeizadeh, et al., 2015إلى أن كال من العدال ِة التوزيعي ِة واإلجرائي ِة والتفاعلية تؤث ُر إيجابا في االلتزام
ي والمعياري.
الوظيفي وفي كل بعد من أبعاده؛
االلتزام العاطف ﱢي واالستمرار ﱢ
ِ
 2.2.6العوام ُل المتأثرةُ بااللتزام الوظيف ّي
والنواتج التنظيمية؛ يؤث ُر في
نواتج العمل
ت تنظيمي ِة داخلي ِة وخارجية ،وبعد ٍد من
يرتبطُ االلتزا ُم
الوظيفي بعد ِة متغيرا ِ
ﱡ
ِ
ِ
ك العمل ،ودورا ِن العمل ) Batool, et al., 2017Aroniyiaso,
بعضھا ،ويتأثﱠ ُر ببعضھا اآلخر ،فھو يُؤثّ ُر في نيّةُ تر ِ
; ،(2016والجھ ِد الذي يبذلُهُ الموظفُ في المنظمة )) ، (Batool, et al. (2017وأدا ِء الموظفينَ وإنتاجيتِھم
) Awolusi, 2013; Agarwal, 2015; Aroniyiaso, 2016; Swarnalatha, 2016; Batool, et al.,
 .(2017وأوضح كوتزي وآخرون ) (Coetzee, et al., 2014أن االلتزا َم الوظيف ّي يؤث ُر في ارتباط الموظف بعمله
سالجقي وأصْ غَربور ) Salajeghea and
وفي األداء الناجح للمنظمة ،وبالتالي في نجاحھا .وزاد على ذلك
ِ
ط الموظف وحيويتَه  ،واالبتكا َر واإلبداع  ،وااللتزا َم بثقاف ِة العم ِل  ،وھي مجموعةُ
 (Asgharpour, 2014نشا َ
ُ
ّ
ْ
العوامل التي أشار إليھا شوو وآخرون ) (Chou, et al., 2013من قب ُل عموما بنواتج العمل ،وشددا على أنھا جمي َعھا
ت ذلك – أي االلتزام الوظيف ّي  -االلتزا ُم بالمواعيد )،(Punctuality
تعتم ُد على االلتزام الوظيفي ،ومن مؤشرا ِ
واإلخالص والتّفاني في العمل ) (Devotionواحترا ُم القواع ِد واألنظم ِة اإلداربة ) Salajeghea and
ِ
.(Asgharpour, 2014; Ajadi and Alade-Yussuf, 2016
ق الرضا
وظيفي
أمن
َ
وترى سْوارناالثاه ) (Swarnalatha, 2016أن االلتزا َم الوظيف ﱠ
ﱟ
ي يؤدي إلى ٍ
أفضل وإلى تح ﱡق ِ
احترام الذات ) (Self-esteemعند الموظف ،ويقو ُد إلى تعزيز ثقة اآلخرين بالمنظمة ،ويُسھ ُم في
وتعزيز
الوظيفي
ﱢ
ِ
ِ
التطور والنمو الوظيفي للموظف .وتم ّكنَ الباحثون من استخالص عوامل أخرى من دراسة أوالوجو وأويِبود
) ،(Olaojo and Oyeboade (2016أبر ُزھا بنا ُء صور ٍة تنظيمي ٍة حسن ٍة واستدامةُ النواتج والمخرجات التنظيمية
اإليجابية ال ُمفضﱠلة .ويضيفُ الباحثون في الدراسة الحالية إلى ذلك أث َر االلتزام الوظيفي في جود ِة الخدمة وسرعة
تحقيق رضا الجمھور
وأثره في
دوره في تحسين اإلنجاز الوظيفي -
َ
أدائھا ،وسرعة إنجاز المھام وعدم تراكمھا  -أي َ
ِ
)الزبائن او العمالء(.
 .3المراجعة األدبية
دراسة الباحثاتُ )بتول وبارفين وبتول( )) (Batool, Parveen & Batool (2017دراسة ھدفت إلى تحديد
العالقات بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي والذكاء العاطفي وااللتزام الوظيفي ) (Job Commitmentواستقصاء
األدوار الوسيطة لمتغيّريﱢ الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي في العالقة بين الذكاء العاطفي وااللتزام الوظيفي .اتبعت
الدراسة المنھج البحثي الك ّم ّي ،وكانت دراسةً مسحيّةً ارتباطية .طُبّقت ھذه الدراسةُ على ) (200موظف من موظفي
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عدة مصارف في والية الھور في الباكستان ،تم انتقاؤھم بالطريقة القصدية )،(Purposive Sampling Method
يتكوّنون من ) (140موظفا و ) (60موظفةً من مختلِف المستويات الوظيفية ،تتراوح أعمارھم بين ) (30سنة و )(59
ُ
الباحثات أربعةَ
مقاييس جاھزةً في جمع بيانات الدراسة ،وھي مقياسُ الذكاء العاطفي ،واستبانةُ االلتزام
ت
َ
سنة .استخدم ِ
التنظيمي ،ومس ُح الرضا الوظيفي ،ومقياسُ األداء الوظيفي القائم على الدور .فيما يتعلق بالمتغيرات الشخصية
والمؤھل
الجنس والحالةَ الزواجيةَ )(Marital Status
) (Demographic Variablesللمبحوثين ،والتي كانت
َ
َ
العلمي ،بيّنت نتائج الدراسةأن ھذه المتغيرات ليس أليّھا تأثي ٌر في مستوى االلتزام الوظيفي عند الموظفين .أما الذكاء
العاطفي فقد كان له تأثير إيجابي في االلتزام الوظيفي ،وقد فسّر منفردا ) (%7.0من التباين في االلتزام الوظيفي عند
أفراد عينة الدراسة .ودلّت نتائج تحليل االرتباط على أن المتغيرات األربعة المدروسة ترتبط جميعھا مع بعضھا
البعض ارتباطات موجبة ذات داللة إحصائية .ووجدت الباحثات أن األداء الوظيفي يرتبط ارتباطا إيجابيا بااللتزام
الوظيفي وأن أقوى العوامل تأثيرا في االلتزام الوظيفي كان الرضا الوظيفي؛ إذ كانت العالقة بينھما موجبة متوسطة
القوة وذات داللة إحصائية .وأظھرت النتائج كذلك أن الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي ِكلَيْھما يتوسّط العالقة بين
الذكاء العاطفي وااللتزام الوظيفي توسّطا كلّيّا .وفي ضوء ھذه النتائج استنتجت الباحثات أن للذكاء العاطفي تأثيرا في
االلتزام الوظيفي ولكنه تأثي ٌر غي ُر مباشر.
دراسة أرونيياسو )) (Aroniyiaso (2016حيث درست العالقات بين عدد من العوامل التنظيمية ،وأجرى دراسة
تأثير الرّاتب ال ّشھْري والموقع الوظيفي ُمجْ تمعي ِْن في الرضا الوظيفي وااللتزام الوظيفي في مؤسسة
ھدفت إلى تَقَصّي
ِ
خدمات الجمارك النّيجيرية .اتّبعت الدراسة منھج البحث الك ّمي ،وكانت أداة جمع بيانات الدراسة استبانةً مج ﱠم َعةً من
ت وموظفي
استبانتيْن قائمتيْن ،ھما مقياسُ الرضا الوظيفي ومقياسُ االلتزام الوظيفي .كان مجتم ُع الدراسة موظفا ِ
الجمارك النيجيرية ،وتكوّنت عينة الدراسة من ) (80موظفا وموظفة من ُمختلِف المستويات الوظيفية في مؤسسة
الجمارك النيجيرية في والية أويو ،وقد تم اختيارُھم باستخدام الطريقة القَصْ دية .كان من أھم نتائج ھذه الدراسة أن
إيجابي دا ﱞل إحصائيا في الرضا الوظيفي وفي االلتزام الوظيفي عند
الرّاتب ال ّشھْري والموقع الوظيفي لھما معا تأثي ٌر
ﱞ
الموظفين ،وأنھما ُمجت ِمعي ِْن يُفسّران ) (%31.7من التباين بين الموظفين في مستوى االلتزام الوظيفي .واستنتج ھذا
الباحث بمقتضى نتائج الدراسة أن الرضا الوظيفي – الذي يُعتب ُر الراتبُ الشھريﱡ أح َد أھ ﱢم رواف ِده  -عام ٌل حاس ٌم في
تحقيق االلتزام الوظيفي.
تقدير الدور
دراسة كوتزي وسرويدر وتالدنيان )) (Coetzee, Schreuder, & Tladinyane (2014كان ھدفھا
َ
التّعديل ّي )الدور ال ُمعدﱢل ) ((Moderating Roleلثالثة دعائم وظيفية في العالقة بين االرتباط الوظيفي ) Job
 (Engagementوااللتزام الوظيفي ) (Job Commitmentللعاملين في القطاع الخدماتي في جنوب أفريقيا .وقد
أخذ ھؤالء الباحثون بنظر االعتبار ثالث دعائم وظيفية ،ھي )أ( مواھبُ العمل وقدراتُه ال ُم ْد َركةُ ذاتيا ،و )ب(
ُ
ُ
والحاجات ال ُم ْد َركةُ ذاتيا ،و )ت( القي ُم والمواقفُ األساسية .تبنّت ھذه الدراسةُ المسحيّةُ منھ َج البحث الك ّم ّي،
المحفزات
موظف قوى موارد بشرية في قطاع
واتبعت المنھج القصدي في اختيار أفراد عينة الدراسة التي تش ّكلت من )(318
ِ
ُ
الموظفات ) (%76.0منھم .وجمع ھؤالء الباحثون بيانات الدراسة باستخدام ثالث
ت
الخدمات في جنوب إفريقيا ،مثﱠلّ ِ
تر ْخت لالرتباط الوظيفي ) ،(Utrecht Work Engagement Scaleومقياسُ
استبانات جاھزة ،ھي مقياس ْأل ِ
االلتزام ال ُمرتَبِط بالمنظمة ) ،(The Organization-related Commitment Scaleومسْح التوجّه الوظيفي ) The
 .(Career Orientations Inventoryكشفت نتائ ُج التحليل اإلحصائي عن أن االلتزام الوظيفي عند أفراد عينة
الدراسة ارتبط ارتباطا موجبا ذا داللة إحصائية بكلﱟ من مواھب العمل وقدراته ال ُم ْد َركة ذاتيا ،والمحفزات والحاجات
ال ُم ْد َركة ذاتيا ،والقيم والمواقف األساسية ،وأن االرتباط الوظيفي ارتبط ارتباتطا إيجابيا ذا داللة إحصائية بااللتزام
الث لھا دو ٌر تّ
الوظيفي .وأثبت الفحص اإلحصائي أن الدعائ َم الوظيفيةَ المدروسةَ الث َ
عديلي )دو ٌر ُمعدﱢل( في العالقة بين
ﱞ
االرتباط الوظيفي وااللتزام الوظيفي؛ حيث تكون العالقة بين ھذيْن المتغيريْن أقوى كلما ازدادت مستويات ھذه الدعائم
مواھب العمل وقدراتِه ال ُم ْد َركةَ ذاتيا،
الوظيفية عند الموظفين .وبذلك يستنتج الباحثون في الدراسة الحالية أن
َ
ت ال ُم ْد َركةَ ذاتيا ،والقي َم والمواقفَ األساسيةَ مح ّد ٌ
دات من مح ّددات االلتزام الوظيفي ،وأن االرتباط
ت والحاجا ِ
والمحفزا ِ
الوظيفي تاب ٌع لاللتزام الوظيفي.
دراسة موخيرجي وآخرون )) (Mukherjee et al. (2016في العالقات بين العدالة التنظيمية وااللتزام الوظيفي
والكفاءة والتحفيز ّ
الذاتي ،ودرس ھؤالء الباحثون العدالة التنظيمية من أربعة أوجه ،ھي العدالة التوزيعية ،وعدالة
اإلجراءات ،والعدالة الشخصية )، (Interpersonal Justiceوعدالة المعلومات .ھَ َدفُ ھذه الدراسة الرئيسُ كان
مراقبة وتحليل وفھم مدى وطرق ارتباط وتأ ﱡثر االلتزام الوظيفي والكفاءة والتحفيز ّ
الذاتي بالعدالة التنظيمية في جامعة
أميتي ) (Amity Universityفي والية نويدا في الھند .مثل موظفو ھذه الجامعة مجتمع الدراسة ،وتم اختيار )(80
موظفا منھم كعينة .قامت ھذه الدراسة المسحية االرتباطية على منھج البحث الكمي ،وكانت أداةُ جمع البيانات استبانةً
ُمج ﱠمعةً من استبانتين جاھزتين ،ھما مقياس كول ِكت للعدالة التنظيمية ) Colquitt's Organizational Justice
 (Measureواستبانة ›االلتزام الوظيفي والكفاءة والحافز‹ .دلت نتائج الدراسة على أن ّ
كال من االلتزام الوظيفي
والكفاءة والتحفيز ّ
الذاتي يرتبط بالعدالة التنظيمية ارتباطا موجبا ذا داللة إحصائية.
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وأص َغربور( )) (Salajeghea & Asgharpour (2014تمت ھذه الدراسة بھدف فحص العالقة
سالجقي
دراسة )
ْ
ِ
بين االلتزام الوظيفي والعدالة التنظيمية في دائرة ضريبة محافظة كيرمان في إيران ،وأخذ ھذان الباحثان بنظر
االعتبار ثالثةً من أبعاد العدالة التنظيمية ،ھي العدالة التوزيعية ،وعدالة اإلجراءات ،وعدالة المعامالت .تكوﱠن مجتمع
الدراسة من ) (460موظفا حكوميا في دائرة الضريبة في والية كيرمان ،وح ّدد الباحثان عدد أفراد عينة الدراسة ،وھو
) (210موظفين ،ياستخدام جدول ْك ِرجي ومورجان ) ،(Krejcie and Morganواختار الباحثان أفراد عينة الدراسة
ھؤالء باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة .تبنّى الباحثان المنھج الك ّم ّي في البحث العلمي ،وكانت الدراسة مسحيةً
وصفيةً ارتباطية .أما أداة جمع بيانات الدراسة فكانت استبانةً ُمركبةً من استبانت ْي ِن جاھزتيْن ،ھما استبانة العدالة
التنظيمية ومقياس االلتزام الوظيفي .أظھر تحليل االرتباط أن عالقات االلتزام الوظيفي عند الموظفين الحكوميين أفرا ِد
عينة الدراسة مع أبعاد العدالة التنظيمية المدروسة )العدالة التوزيعية ،وعدالة اإلجراءات ،وعدالة المعامالت( كانت
ت داللة إحصائية ،وكانت أقوى ھذه العالقات ھي عالقة االلتزام الوظيفي بعدالة
عالقا ٍ
ت موجبةً متوسطةَ القوة وذا ِ
المعامالت .وكشفت نتائج تحليل العامل التوكيدي عن أن عدالة اإلجراءات ليس لھا أث ٌر دالﱞ إحصائيا في االلتزام
الوظيفي ،بينما تؤثر كلﱞ من العدالة التوزيعية وعدالة المعامالت في االلتزام الوظيفي تأثيرا موجبا ّ
داال إحصائيا .وبناء
على نتائج الدراسة استنتج الباحثان أنه يمكن تحقيق مستويات التزام وظيفي مرتفعة في مؤسسات القطاع الحكومي
بواسطة تحقيق العدالة التظيمية ،خاصة العدالة التوزيعية وعدالة المعامالت ،وتكريسھا.
إن المراجعةُ األدبيةُ للدراسات السابقة ذات العالقة بالعدالة التنظيمية وااللتزام الوظيفي كشفت عما يلي:
ُ
الدراسات األردنيةُ على العدالة التنظيمية ،وطُبقت على شركات صناعية وعلى جامعات حكومية
 -1اقتصرت
وخاصة ومستشفيات حكومية ،أي لم تَبْحث أيﱡھا في االلتزام الوظيفي ،ولم تُطب ْق أيﱡھا على وزارات .أما الدراساتُ
األجنبيةُ فقد الحظ الباحثون أنھا غطّت نطاقا واسعا من )أ( المنظمات الحكومية ،شملت المصارف ،وقطاع الخدمات،
ومؤسسات الرعاية الصحية في مستشفيات القطاع الحكومي ،و )ب( منظمات األعمال )منظمات القطاع الخاص(،
ومنھا المصارف ،وقطاع الخدمات ،وجامعات خاصة.
 -2ھناك عد ٌد من الدراسات السابقة درست العدالة التنظيمية دون تحدي ِد أبعا ِدھا المدروسة ،وھي دراسات لي ِدمو
)) ،(Ledimo (2015وموخيرجي وآخرون )) ، (Mukherjee et al. (2016و)أبو حسين ) ، ((2017و)دراوشة
).((2017
يَ ُح ﱡد عد ُم التحديد ھذا من قيمة ھذا النوع من الدراسات من ناحيتيْن) :أ( عدم اكتشاف وبيان الفروق الفردية بين أبعاد
العدالة التنظيمية في عالقاتھا بالمتغيرات التنظيمية األخرى المدروسة ،و )ب( الح ﱡد من قابلية نتائج ھذا النوع من
الدراسات للتعميم على القطاع والمنظمات المماثلة لتلك التي طُبﱠقَ ْ
ت عليھا ھذه الدراسات ،بل وعلى العدال ِة التنظيمي ِة
تشخيص مدى
القارئ على
عدم قدر ِة
نفسھا بسب ِ
ِ
بيان عد ِد وماھي ِة أبعا ِد العدال ِة التنظيمي ِة المدروسة ،وبالتالي ِ
ب ِ
ِ
عدم ِ
ِ
تمثيل األبعا ِد المدروس ِة للعدالة التنظيمية.
ِ
 .4الخاتمة
ت
اإلنساني
للتفاعل
ت المحوري ِة
ّحي ،وسوا ًء تعلّق ِ
تُش ّك ُل العدالةُ ) (Justiceأح َد أھ ﱢم المحرّكا ِ
االجتماعي السّويﱢ الص ﱢ
ﱢ
ﱢ
ِ
تخصيص الموار ِد وال ُمخرجات التنظيمية أو أيﱢ ممارس ٍة تنظيمي ٍة أخرى فإن
األدوار ومھا ﱢم العم ِل أو
ِ
ِ
العدالةُ بتوزيعِ
ُ
ْ
ُ
ُ
ﱢ
ئ العدال ِة بواسط ِة
مباد
ت
ص
خ
ش
د
بعي
ت
وق
ومنذ
.
التساؤالت
حولھا
ر
ثا
ت
وتبدأ
السطح،
على
فورا
تطفو
قضيةَ العدال ِة
ُ
ُ
ٍ
ٍ
َ
ْ
ت ولرضا موظفيھا )،(Srivastava, 2015
المنظما
لعمل
ة
وعصيب
ة
حاسم
كعوامل
االجتماع
علما ِء
وأثبتت بعضُ
ٍ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
الوظيفي
الرضا
يه
ُغذ
ي
الذي
الوظيفي،
االلتزام
في
ة
المؤثر
العوامل
من
ل
ٌ
عام
ة
التنظيمي
ة
العدال
أن
ة
المنشور
ت
الدراسا
ﱡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وسالجقي وأصْ غَربور
دراسات كلﱟ من شوو وآخرين )، (Chou, et al., 2013
ت
بشكل رئيس ،ومن ھذه الدراسا ِ
ٍ
ِ
) ، (Salajeghea and Asgharpour, 2014وموخيرجي وآخرون )) ، (Mukherjee, et al. (2016وسعيد
ت الموار ِد البشري ِة – المو َ
ُ
ظفينَ –
وآخرون )) .(Saeed, et al., (2017ولذلك تُواص ُل
المنظمات التركي َز على ُمبادرا ِ
لتُع ّزز رضاھم وارتبا َ
النجاح وميز ٍة تنافسية ) ،(Coetzee, et al., 2014وأحد
طھم والتزا َمھم الوظيف ﱠي بھدف تحقيق
ِ
ُ
ت اليو َم تنمية ِحسّ
االلتزام عند الموظفين ).(Saeed, et al., 2017
ت المنظما ِ
متطلبا ِ
ِ
يُؤث ُر مستوى العدال ِة التنظيمي ِة ال ُمد َر ُ
وتحفيز ِھم
ت الفرديّ ِة لكفاءاتِ ِھم
ك والمحسوسُ من قِبَ ِل الموظفينَ في المستويا ِ
ِ
بقدر كبير ،ويؤث ُر ذلك يالتالي في أدائھ ُم الفرديﱢ وفي أدا ِء المنظم ِة وإنتاجيتِھا ) Mukherjee, et
الوظيفي
والتزا ِم ِھم
ﱢ
ٍ
 ،(al., 2016فقد كشفت دراسة موخيرجي وآخرون ) ، (Mukherjee, et al., 2016والتي نُفﱢ ْ
ذت على موظفي
ي والكفاءةَ والتحفيزَ ّ
الذات ﱠي ترتبطُ جميعُھا
جامعة أميتي ) (Amity Universityفي الھند ،عن أن االلتزا َم الوظيف ﱠ
ت داللة إحصائية بكلﱟ من العدال ِة التوزيعية ،وعدالة اإلجراءات ،والعدال ِة الشخصية ،وعدال ِة
ت موجبةً ذا ِ
ارتباطا ِ
المعلومات .وقد َذك ََر أرونيياسو ) (Aroniyiaso, 2016أن الموظفَ إذا كان راضيا عن عمله وعن بيئ ِة المنظم ِة فإنه
سيكونُ أكث َر التزاما وظيفيا مما لو لم يكن راضيا .ويستنت ُج الباحثون في الدراسة الحالية من ذلك أن العدالةَ التنظيميةَ
نتائج دراستَ ﱢي بتول
تأثيرھا في رضاھم الوظيفي ،وينسج ُم ذلك مع
الوظيفي عند الموظفينَ من خالل
تؤث ُر في االلتزام
ﱢ
ِ
ِ
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وآخرين )) (Batool, et al. (2017واسكندراني وغورجي )) ،(Eskandari and Gorji (2018التي تُشي ُر إلى أن
االلتزام الوظيفي.
الرضا الوظيف ﱠي يقو ُد إلى
ِ
ُ
نظريات العدالة التنظيمية ) (Organizational Justice Theoriesأن الموظفينَ قد يستجيبونَ أليﱢ معامل ٍة
تقتر ُح
ت الطﱠوْ عية،
غير عادل ٍة
ت سلبية ،وأنھم قد يبدؤونَ
بإظھار عواطفَ وسلوكا ٍ
ت وااللتزاما ِ
ت والواجبا ِ
بتقليص االرتباطا ِ
ِ
ِ
ِ
ت إھما ٍل وظيفي ) .(Chou, et al., 2013وينسج ُم ذلك مع
ما يُؤث ُر في التزا ِم ِھ ُم الوظيفي ،ويُمكنُ أن يقو َد إلى سلوكا ِ
سيستجيبون
ت المحتوى الفعّال )أو النﱠ ِشط ) ،((Reactive Content Theoriesالتي تنصﱡ على أن الموظفينَ
نظريا ِ
ِ
ّ
ً
ُ
ُ
تقليص
على
ھم
ز
ف
ح
ت
،
(
Withdrawal
)
كاالنسحاب
ة
بي
سل
ت
سلوكا
تجرﱡ
سلبية،
بإظھار
ة
العادل
غير
ت
للعالقا
عواطفَ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عدم العدال ِة في التعامالت ); .(Chou, et al., 2013وأضافَ سريفاستافا ) (Srivastava, 2015ولي ِدمو ) Ledimo,
ِ
ق العدال ِة التنظيمي ِة قد يُؤدي إلى
 (2015وناكامورا وآخرون ) (Nakamura, et al., 2016إلى ذلك أن عد َم تحقّ ِ
الوظيفي بين
وااللتزام
الوظيفي
ت منخفض ٍة من الرضا
غير مرغوب ٍة
ت
كشيوع مستويا ٍ
نوات َج تنظيمي ٍة وسلوكا ٍ
ﱢ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
وانعدام التعاون ،واإلنتاجي ِة
ب عن العمل،
الموظفين ،وكثر ِة دورا ِن العم ِل أو
تغيير العمل ،وسو ِء السلوك ،وكثر ِة التغيّ ِ
ِ
ِ
ب الممتلكات.
المنخفضة،
والنزوع إلى االنتقا ِم وتخري ِ
ِ
بالذكر ّ
االلتزام الوظيف ّي المختلفة ،وھي
ت متفاوت ٍة في أوج ِه
الجدير
ِمنَ
أن أبعا َد العدال ِة التنظيمي ِة المختلفةَ تؤث ُر بدرجا ٍ
ِ
ِ
ِ
أثارھا نِ ْكلِن وآخرون ) (Nicklin, et al., 2014وموخيرجي وآخرون )، (Mukherjee, et al., 2016
قضيةٌ َ
َو َد َع َم ْ
سالجقي وأصْ غَربور ) (Salajeghea and Asgharpour, 2014التي طُبﱢقت في
ت ھذه الحقيقةَ نتائ ُج درا َس ِة
ِ
االلتزام
ت
ھذان
دائرة ضريبة محافظة كيرمان في إيران .وجد
الوظيفي عند الموظفينَ الحكوميينَ
الباحثان أن عالقا ِ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
ت داللة إحصائية،
ت كانت عالقا ٍ
ت موجبةً متوسطةَ القوة وذا ِ
أفرا ِد عين ِة الدراس ِة مع العدال ِة التوزيعي ِة وعدال ِة المعامال ِ
وكانت أقوى ھذه العالقات ھي عالقة االلتزام الوظيفي بعدالة المعامالت ،وأظھرت نتائج تحليل العامل التوكيدي
) (Confirmatory Factor Analysisأن عدالة اإلجراءات ليس لھا أث ٌر دا ﱞل إحصائيا في االلتزام الوظيفي .ومؤخرا
َو َج َد بان وآخرون ) (Pan, et al., 2018أن عدالة اإلجراءات أثّ ْ
بقدر أكب َر من
ت التنظيمي ِة اإليجابي ِة
رت في السلوكا ِ
ٍ
ت موجبةً دالّةً إحصائيا
العدال ِة التوزيعية ،ورغم ذلك فإن شوو وآخرين ) (Chou, et al., 2013وجدوا أن ھناك عالقا ٍ
الوظيفي عند ُم َحلﱢلي النﱡظُ ِم في دائر ِة الضريب ِة التايواني ِة والعدال ِة التنظيمي ِة بأبعا ِدھا الثالثة؛ العدالة
االلتزام
بين
ﱢ
ِ
التوزيعية ،وعدالة التعامالت ،وعدالة اإلجراءات ،وأن قوى ھذه العالقات كانت متساوية تقريبا .ويُف ّس ُر الباحثون في
الدراسة الحالية ھذه النتيجةَ باالختالفات بين الدراسات المختلفة في مجتمعاتھا وعيناتھا وفي أعداد أفراد عينات كل
ت في ثقافاتِھا المجتمعي ِة عموما
دراسة منھا ،وقد تكونُ ھذه النتيجةُ قد تأثرت
ت ھذه الدراسا ِ
بالفروق بين أفرا ِد عينا ِ
ِ
وثقافاتِھا التنظيمي ِة خصوصا.
إن من المھام الرئيسية لإلدارة ھو متابعة وتقييم أداء المنظمة ،كنظام متكامل يتكون من بنية متفاعلة من األنظمة
الوظيفية الفرعية ،فإلي جانب تحليل أداء األنظمة الفرعية والمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية ،وما تتضمن ھذه
المجاالت واألنظمة من عناصر قوة وضعف ،تقوم اإلدارة بتجديد مركز المنظمة اإلستراتيجية وتقييم األداء ككل من
خالل تحديد دور كل نظام في خلق قيمة محدد للمنظمة ومتابعة سلسلة القيمة المضافة ذات األثر المباشر في إتاحة
فرص البقاء أو النمو والتطوير في الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقاتھا المختلفة ) Tarhini et al., 2015; AlHrassi
;et al., 2016; Masa’deh et al., 2018a, b, c; Yassien & Mufleh, 2017; Alenezi et al., 2017
Alkandari et al., 2017; Altamony & Gharaibeh, 2017; Khwaldeh et al., 2017; Mikkawi & Al ،(Lozi, 2017وما آلت إليه التطورات التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين والضغوطات التي تمخضت عن
العولمة ) AL-Lozi, 2002; Al-Duhaish et al., 2014; Masa’deh et al., 2017a, b; Obeidat et al.,
 ،(;2013, 2016, 2017; Alananzeh et al., 2018; Abualoush et al., 2018a, bوحيث أن العالم قد
اصبح يستخدم أساليب حديثة ومتطورة في مجال اإلدارة والقرار اإلداري )Khalayleh et al., 2017; Al-
 ،(dalahmeh et al., 2018خاصة الدول المتقدمة وبالتحديد الصناعية منھا ) ;AL-Syaidh et al., 2014, 2016
 ، (Darawsheh et al., 2016; Masa’deh et al., 2015a, bفسارعت إلى تطوير نظم المعلومات اإلدارية
والخدمات االلكترونية بمختلف القطاعات ) ;Masa’deh, et al., 2008; Shannak & Obeidat, 2012
& Karajeh & Maqableh, 2014; Maqableh & Karajeh, 2014; Al-Dmour et al., 2015; Almajali
Maqableh, 2015; Maqableh & Mohammed, 2015; Maqableh et al., 2015; Masa’deh,
2016; Tarhini et al., 2016, 2017a, 2017b; Almajali & Al-Dmour, 2016; Almajali & Tarhini,
;2016; Almajali et al., 2016a, b; Aldmour et al., 2017; Obeidat et al., 2012, 2017, 2019
 ،(Tarhini et al., 2018; Masa’deh, et al., 2019a, b; Al-Dmour et al., 2019وذلك ألھميتھا في
تطوير األنماط والمفاھيم التي تتخذ بھا القرارات اإلدارية ولتسھم في التنظيم والتخطيط والرقابة اإلدارية
) ،(AlHarrasi & AL-Lozi, 2015, 2016لذا تعد نظم المعلومات اإلدارية أداة مھمة في عملية إتخاذ القرار ،يعبر
عنھا بأنھا طريقة منظمة للحصول على المعلومات الصحيحة في المكان والزمان المناسب وتقديمھا غلى متخذ القرار.
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وعليه ،توصي الدراسة الحاليه لبحث كيفية تفعيل القيادة االستراتيجية واستثمار نظم المعلومات اإلدارية المتطورة
والحديثة من أجل تحقيق التميز المنظمي والعدالة التنظيمية.
ُ
ع الواحد ،وربما في المنظم ِة الواحدة ،ليست متطابقة ،فمثال
من ناحية أخرى،
مستويات أبعا ِد العدال ِة التنظيمي ِة في القطا ِ
المدروس أعلى من مستوى العدال ِة
الحكومي
القسم
في
ت
التعامال
ة
عدال
مستوى
أن
(
Ledimo,
وجد لي ِدمو )2015
ِ
ِ
ﱢ
ِ
ِ
التوزيعية .وھذه القضيةُ الدقيقةُ تسلّطُ الضو َء على ضرور ِة دراس ِة ك ﱢل أبعا ِد العدال ِة التنظيمي ِة في المنظم ِة الواحد ِة
ْ
وتطابقت معھا واحدةٌ
أثارھا شوو وآخرون )،(Chou, et al., 2013
والقطاع الواحد ،وتُسھ ُم في
تفسير القضي ِة التي َ
ِ
ِ
حصل عليھا الحقا سريفاستافا ) ،(Srivastava, 2015وھي أن أبعا َد العدال ِة التنظيمي ِة المختلف ِة تؤث ُر
النتائج التي
من
َ
ِ
مكنُ
ت
االختالفا
إن
ل
القو
للباحثين
ي
ذلك
على
وتأسيسا
.
المختلفة
الوظيفي
االلتزام
ب
جوان
أو
ه
أوج
في
ة
متفاوت
ت
بدرجا
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
االلتزام الوظيفي المختلف ِة تُفَ ّس ُر – ولو جزئيّا –
بين أبعا ِد العدال ِة التنظيمي ِة في تأثيراتِھا في أو ُج ِه
باختالف مستويا ِ
ِ
ِ
طاع الواح ِد والمنظم ِة الواحدة .وبناء على ذلك يرى الباحثون في الدراسة الحالية أن نتائج ھذه
ھذه األبعا ِد في الق ِ
ُ
ُ
ت ومثيالتِھا تُ
َ
االعتبار ك ﱠل أبعا ِد العدال ِة التنظيمي ِة وك ﱠل أبعاد االلتز ِام
بعين
ذ
تأخ
ة
دراس
ء
إجرا
إلى
ة
الحاج
ز
بر
ٍ
ِ
الدراسا ِ
ِ
وتستكشفُ
متغير في اآلخر ،وھو ما تفعلُهُ الدراسة الحالية.
منھا
بين
ة
الفردي
ت
العالقا
الوظيفي،
كلﱟ
وأثر كلﱢ
ِ
ِ
ٍ
ِ
أوال :المراجع العربية
أبو حسين ،ا .م .م .(2017) .أثر العدالة التنظيمية على الفاعلية التنظيمية في الشركات الصناعية المساھمة العامة األردنية.
المجلة االردنية فى إدارة االعمال )االردن( ،مج ،13ع.349 - 331 ، 3
دراوشة ،نجوى ) ،(2017العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعالقتھا بالثقة التنظيمية من وجھة نظر أعضاء
ھيئة التدريس .المجلة األردنية في العلوم التربوية.388-373 ،(3)13 ،
ثانيا :المراجع األجنبية
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