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:ملخص
ومن، تهدف الدراسة الحالية الى معرفةالعالقة واالثر بين العدالة التنظيمية و الوالء التنظيمي في ظل الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي
اجل اإلجابة على إشكالية الدراسة وتحقيق أهدافها واختبار صحة فرضياتها تم اعداد استبيان وتوزيعيه على عينة من أساتذة كلية
،Smart Pls  باستخدام برنامجSEM العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية وتم استخدام نمذجة املعادالت البنائية
 وجود تأثير مباشر للعدالة التنظيمية، وجود تأثير مباشر للعدالة التنظيمية على الثقة التنظيمية:وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية
 وجود تأثير غير مباشر للعدالة التنظيمية على الوالء التنظيمي بوجود الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي لدى عينة،على الوالء التنظيمي
. والء تنظيمي، ثقة تنظيمية، ثقة، عدالة تنظيمية، عدالة: كلمات مفتاحية.الدراسة
M14،M12: JELتصنيف
Abstract:
The present study aims to know the relationship and impact between organizational justice and
organizational loyalty in the light of organizational confidence as a median variable. In order to
answer the problem of the study and achieve its objectives and test the validity of its hypotheses. By
using MSE (Smart PLSprogram), The study reached the following results: There is a direct impact
of organizational justice on organizational trusthaving a direct impact of organizational justice on
organizational loyalty, there is a direct impact of organizational justice on organizational loyalty to
the existence of organizational trust and variable mediators for the study sample.
Keywords: Justice, organizational justice, trust, organizational trust, organizational loyalty
Jel Classification Codes :M12، M14
Résumé :
La présente étude vise à connaître la relation et l'impact entre la justice organisationnelle et la
loyauté organisationnelle sous la confiance organisation nelle en tant que variable intermédiaire. En
utilisant le programme Smart PLS ( MES) ,de l’étude, qui a abouti aux résultats suivants: La justice
organisationnelle a un impact direct sur la confiance des organisations, Il y a un impact direct de la
justice organisationnelle sur la loyauté organisationnelle à l'existence de la confiance
organisationnelle et médiateurs variables pour l'échantillon d'étude.
Mots-clés :Justice, justice organisationnelle, confiance, confiance organisationnelle. Loyauté
organisationnelle
Codes de classification de Jel:M12.M14
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.1مقدمة:
تعد الثقة التنظيمية في عالقات العمل إحدى الدعائم األساسية التي تساعد املؤسسات على تدعيم فاعليتها و تحقيق أهدافها،
وتمتع األفراد العاملين بالثقة في منظماتهم قد تصل إلى درجة أنهم يضحون من أجلها و يقدمونها على أهدافهم الشخصية،
ولتحقيق املؤسسة أهدافها هي في حاجة إلى أفراد يتمتعون بثقة عالية ووالء مستمر ،وبرغم من أن إرساء ثقة تنظيمية ايجابية
داخل املنظمات تعتبر مهمة صعبة ومعقدة إال أن للقادة دورا مهما و بارزا في هذه العملية من خالل عملهم على توفير عوامل
وابعاد و بيئة عمل و مناخ تنظيمي يركز على بناء الثقة داخل املنظمة و يساعد على تعزيزها و تنميتها.
 .1.1إشكالية الدراسة:
وبناء على ما سبق ،فان اإلشكالية الرئيسية التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة والتي يمكن بلورتها في التساؤل
التالي:
العالقة بين العدالة التنظيمية و الوالء التنظيمي في ظل الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم
االقتصادية التجارية وعلوم التسييربجامعة غرداية؟
ولإلجابة على التساؤل الرئيس ي نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مفهوم وأهمية كل من العدالة التنظيمية ،الثقة التنظيمية ،والوالء التنظيمي؟
 ما مستوى ممارسة كل من العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية من وجهة نظر أساتذة الكلية محل الدراسة؟
 ما درجة تحقق الوالء التنظيمية من وجهة نظر أساتذة الكلية محل الدراسة؟
 ما طبيعة العالقة بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية؟
 ما طبيعة العالقة واالثر بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي؟
 ما طبيعة العالقة واالثر بين الثقة التنظيمية والوالء التنظيمي
 .2.1فرضيات الدراسة:
بناءا على ما تم تناوله في املقدمة وإشكالية الدراسة يمكن تلخيص فروض الدراسة في االتي:
 الفرضية األولى :هناك تأثير مباشر ذو داللة إحصائية بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية لدى أساتذة كلية
العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية.
 الفرضية الثانية :هناك تأثير مباشر ذو داللة احصائية ألبعاد الثقة التنظيمية على الوالء التنظيمي لدى أساتذة
الكلية محل الدراسة.
 الفرضية الثالثة :هناك تأثير مباشر ذو داللة إحصائية ألبعاد العدالة التنظيمية على الوالء التنظيمية لدى أساتذة
الكلية محل الدراسة.
 الفرضية الرابعة :هناك تأثير غير مباشر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على الوالء التنظيمي بوجود الثقة
التنظيمية كمتغير وسيطي لدى أساتذة الكلية محل الدراسة.
 .1.1أهداف الدراسة:
ً
تهدف هذه الدراسة إجماال إلى الكشف عن العالقة بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمة وأثر هذه العالقة على تحقيق
الوالء التنظيمي في كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية ولتحقيق الهدف العام فقد تم صياغة
مجموعة من األهداف الفرعية هي كالتالي:
أ .التعرف على مفهوم واهمية كل من العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية والوالء التنظيمية؛
ب .التعرف على مستوى ممارسة كل من العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية والوالء التنظيمية في الكلية محل الدراسة؛
ت .التعرف على أثر كل من العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية على درجة تحقيق الوالء التنظيمي؛
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ث .تقديم بعض التوصيات للقائمين في الكلية محل الدراسة ،التي من شانها املساهمة في رفع درجة الوالء التنظيمي اتجاه
الكلية وتطويرها إيجابيا.
 .1.1أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية املوضوع الذي تعالجه وهو اثر كل من العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية في تحقيق
الوالء التنظيمي بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية و األهداف التي تسعى لتحقيقها ،فمفهوم
العدالة التنظيمية ومفهوم الثقة التنظيمية يرتبطان بعدة متغيرات تؤثر على تحقيق الوالء التنظيمي في املؤسسات ،كما ان
املؤسسات التي تسودها العدالة و الثقة تمتلك مفاتيح النجاح بخالف التي تغيب عنها ،فضال عن ان تحقيق الوالء التنظيمي يعد
من األمور الهامة التي تساهم في تحقيق األداء املتميز  ،ويؤمل أن تساهم نتائج هذه الدراسة وما سوف تطرحه من توصيات التي
من شانها املساعدة في تعزيز سبل تحقيق الوالء التنظيمي في كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير من خالل
تشخيص نقاط القوة والضعف ملمارسات إدارة الكلية للعدالة والثقة التنظيمية تجاه أساتذة الكلية ومحاولة معالجتها وتحسينها
وتطويرها.
 .1.1حدود الدراسة:
حددت هذه الدراسة في املجاالت التالية:
أ .الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على دراسة العالقة بين العدالة التنظيمية -التوزيعية ،اإلجرائية ،التفاعلية،
التقييمية –والثقة التنظيمية-الثقة بزمالء العمل(األفقية) ،الثقة في الرئيس املباشر(الرأسية) ،الثقة في إدارة املنظمة-
وأثرها في تحقيق الوالء التنظيمي في كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية.
ب .الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من أساتذة كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم
التسيير بجامعة غرداية ،حيث قدر إجمالي العينة األساسية ب ( )43أستاذ.
ت .الحدود املكانية :أجريت هذه الدراسة في كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية بوالية
غرداية.
ث .الحدود الزمنية :تم إجراء الدراسة خالل جوان.2102
.1.1هيكل الدراسة:
سيتم تناول الدراسة من خالل جانبين هما :جانب نظري (نتناول فيه األدبيات النظرية ملتغيرات الدراسة) وجانب تطبيقي نتناول
فيه دراسة حالة في كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية حيث يتم اختبار الفرضيات ومناقشة
النتائج باإلضافة إلى خاتمة نستعرض فيها أهم نتائج وتوصيات الدراسة.
 .2الجانب النظري للدراسة:
.1.2العدالة التنظيمية:
تعتبر العدالة التنظيمية متغيرة مهما ومؤثرا في عمليات اإلدارة ووظائفها .إذ ينظر إليها كأحد املتغيرات التنظيمية ذات العالقة
بكفاءة األداء الوظيفي للمرؤوسين في املنظمات فضال عن أداء املنظمات ذاتها ،ولها عالقة أيضا بدافعية اإلنجاز لدى املرؤوسين،
ومنه سنحاول التعرف على مفهوم واهمية العدالة التنظيمية واهم ابعادها من خالل االتي:
.1.1.2مفهوم العدالة التنظيمية:
كلمة العدالة مأخوذة في األصل من الكلمة الالتينية  jusوكانت ذات معنى ديني ،وتعني ذلك الذي يقول الحق و العادل ،وعرف
جوستيناف العدالة :بأنها اإلرادة الثابتة و األبدية إلعطاء كل فرد ما يتوجب له( معمري ،)22 :2104،اما مفهوم العدالة
التنظيمية يستمد أصوله التاريخية من نظرية املساواة التي اقترحها ( ، )Adams,1963وقد حظيت هذه النظرية باهتمام كبير
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آنذاك نظرا لتأثيرها املباشر على دوافع وجهود العاملين ،األمر الذي أدى إلى اعتبار هذه النظرية إحدى أهم نظريات السلوك
اإلنساني في املنظمات لفترة طويلة( شقراني و شتاتحة .)322 :2102،وقد تتعددت تعاريف العدالة التنظيمية فقد عرفت :
بانها(عيسات وجميل )413 :2102،مستوى إدراك العامل لحالة االنصاف واملساواة في املعاملة ومختلف اإلجراءات التي تتخذها
إدارة املؤسسة ومقارنة مع الجهود املبذولة من قبل العامل والعوائد املتحققة منها ،بشكل يساهم في تحقيق أهداف املؤسسة .
كما عرفها ( )Colquitt et al,2001بانها تعني:التركيز على السوابق والنتائج لنوعين من املدركات الذاتية التي تعرف بعدالة توزيع
املخرجات وعدالة اإلجراءات املستخدمة لتحديد توزيعات تلك املخرجات(العربي.)20 :2102 ،
وعرفها كل من ( )Saal &Moore,2003بانها تعني :القيمة املحصلة من جراء إدراك الفرد للنزاهة واملوضوعية لإلجراءات
.
واملخرجات الحاصلة باملنظمة التي يعمل بها(عبدالوهاب)2103:2 ،
وبناء على ما سبق يمكن ان نعرف العدالة التنظيمية بأنها طريقة إدراك او شعور الفرد لعدالة القضايا املرتبطة بعمله واألسلوب
الذي يستخدمه رئيسه معه في املنظمة وينعكس ذلك في طريقة حكمه على ذلك.
.2.1.2اهمية العدالة التنظيمية:
تكمن أهمية العدالة التنظيمية في االتي  (:دره( )22:2112 ،عطا واخرون)042:2103 ،
ً ً
 توضح حقيقة النظام التوزيعي للرواتب واألجور في املنظمة وتعتبر العدالة التوزيعية في هذا الجانب بعدا هاما من
األبعاد التي يتم عبرها تقييم النظام التوزيعي والعائد املادي املعمول به في املنظمة؛
ً ً
 تؤدي إلى تحقيق السيطرة الفعلية والتمكن في عملية اتخاذا لقرار ،وتعتبر العدالة اإلجرائية في هذا الجانب بعدا هاما
يتحدد في ضوئها نظام العقوبات وااللتزامات الوظيفية ،وكيفية األداء لبلوغ األهداف املطلوبة في املنظمة ،وكيفية حل
املشكالت املترتبة؛
 تنعكس العدالة التنظيمية سلوكيا على حاالت الرضا عن الرؤساء وعلى سلوكيات املواطنة التنظيمية وااللتزام
التنظيمي وغيرها؛
 تسلط الكشف عن األجواء التنظيمية واملناخ التنظيمي السائد في املنظمة ،وبالتالي بناء تصورات خاصة ضمن بعد
العدالة في التعامالت حول السياقات واملعامالت والعالقات التنظيمية واإلنسانية واالجتماعية ،والتعامل معها من
خالل ما تعكسه من حاالت التجاوب ودرجات التفاعل التنظيمية؛
 تؤدي الى تحديد جودة نظام املتابعة والرقابة والتقييم والقدرة على تفعيل أدوار التغذية الراجعة بشكل يكفل جودة
استدامة العمليات التنظيمية واإلنجازات عند أعضاء املنظمة؛
 تبرز منظومة القيم االجتماعية واألخالقية والدينية عند االفراد وتحدد طرق التفاعل والنضج األخالقي لدى أعضاء
املنظمة في كيفية ادراكهم وتصوراتهم للعدالة الشائعة في املنظمة.
.1.1.2ابعاد العدالة التنظيمية:
حدد كل من ( ) Niehoff& Moormأربعة ابعاد للعدالة التنظيمية هي:
أ .العدالة التوزيعية :فتعرفها على انها مدى مطابقة توزيع املوارد مع املعايير املالئمة لذلك ،ولتقرير ما إذا تحققت العدالة يتم
التركيز على معايير التوزيع املقبولة للجماعة واملنظمة معا(.) yaday ,yaday,2016 : 20كما تعرف ايضا بانها :عدالة املخرجات أو
العوائد التي يحصل عليها املوظف والتي تتمثل في األجور والحوافز ،و فرص الترقية ،وعدد ساعات العمل وأعباء وواجبات
الوظيفة .وهي العدالة املدركة من املخرجات أو النتائج أو التوزيعات التي يحصل عليها الفرد في البيئة التنظيمية ،والعدالة
التوزيعية بنيت على الفرضين التاليين( :دره)42:2112 ،
ً
 إن األفراد دائما ما يجرون عمليات مقارنة اجتماعية مع الجماعات املرجعية أي أن الفرد يقيس بشكل مستمر النسبة
بين مخرجاته إلى مدخالته مع مقارنة هذه النسبة بالشخص املرجعي؛
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ً
 إن الفرد مدفوع أساسا بواسطة مدركات عدم العدالة ،وبعبارة أخرى فإن تواجد ظروف العدالة تجعل الفرد في حالة
توازن ديناميكي ،أما ظروف عدم العدالة فهي التي تجعل الفرد يشعر إما بالغضب أو الذنب مما يجعله يسعى إلعادة
التوازن الديناميكي بالبحث عن تحقيق العدالة.
ب .العدالة اإلجرائية :تعود بداية مفهوم العدالة اإلجرائية الى بداية السبعينيات حينما أشار الباحثون الى ان تقييم االفراد
للعدالة ال يبنى فقط على نتائج القرارات (العدالة التوزيعية) وانما أيضا على كيفية اتخاذ هذه القرارات والذي يعرف بالعدالة
اإلجرائية(عطا واخرون،)042:2103 ،وتعرف بانها :تعبر عن العدالة املدركة(الخزاعي )43:2104 ،عن االجراءات املستخدمة
والسياسات في اتخاذ القرارات في مكان العمال وتعرف بأنها درجة الشعور املتولدة لدى العاملين إزاء عدالة االجراءات التنظيمية
التي تستخدم.
وحدد () Leventhal, 1980ستة قواعد للعدالة اإلجرائية تتمثل في :
قاعدة االنسجام :وتعني تطبيق نفس اإلجراءات على جميع االفراد الذين يخصهم قرار معين دون إعطاء امتياز الي منهم دون
االخرين ،وان تنسجم وتتناغم إجراءات توزيع الجزاءات واملكافآت على جميع االفراد في كل األوقات .
قاعدة عدم االنحياز :أي االبتعاد عن تمكين الفائدة الشخصية من التأثير على مجريات عملية اتخاذ القرار.
قاعدة الدقة :أي يجب ان تتخذ القرارات بناء على معلومات صحيحة وسليمة ودقيقة وان تجمع هذه املعلومات واآلراء وتحلل
باقل خطاء ممكن.
قاعدة االستئناف (قاعدة قابلة للتصحيح) :أي توفر فرص لتبديل القرارات اذ ما ظهر ما يبرر ذلك ويدعمه.
قاعدة التمثيل :أي يجب ان تستوعب عملية اتخاذ القرارات وجهات النظر والتوقعات والقيم واالعتبارات األساسية لألفراد
الذين تخصهم إجراءات قرار معين.
قاعدة أخالقية :أي ان إجراءات التخصيص يجب ان تتم وفق املعايير األخالقية السائدة واملتوافقة مع القيم األخالقية واملعايير
املقبولة لألفراد.
ج .العدالة التفاعلية ( التعاملية ):وهي مدى إحساس العامل بعدالة املعاملة التي يحصل عليها عندما تطبق عليه بعض اإلجراءات
الرسمية ،او معرفته أسباب تطبيق تلك اإلجراءات ويالحظ ان هناك ترابطا وثيقا بين عدالة التوزيع وعدالة اإلجراءات والعدالة
التفاعلية ذلك ان شعور املوظف بالعدالة يؤثر في مستوى والئه ملنظمته ،فاملوظف الذي يشعر بعدالة اإلجراءات وعدالة
التوزيع والعدالة التفاعلية يكون مستوى والئه مرتفعا لذلك فان كال من عدالة اإلجراءات والتوزيع والتفاعلية يمكن ان يؤثر في
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية( السعود،سلطان ،)214-212 : 2112،وتشير دراسة Greenbergالى ان العدالة التعاملية
تنقسم الى نوعين من العدالة التنظيمية هما عدالة العالقات الشخصية و عدالة املعلومات،) yaday ,yaday,2016 :22(.حيث
يقصد بعدالة املعلومات :تتمثل في مالئمة املعلومات املستعملة في شرح كيفية اتخاذ القرارات ودقة الحسابات املقدمة ،اما
عدالة شخصية تشير الى درجة التعامل مع االفراد من حيث االحترام والتقدير( حمدي.)232:2102،وعليه فان العدالة
التعاملية تركز على معاملة االفراد بواسطة الرؤساء وتقديم شرح مناسب الى االفراد العاملين بخصوص القرارات التي يتأثرون
بها.
د .العدالة التقيمية  :أضاف كل من الباحثين (  )Niehoff , Moorma,1993,527-556بعدا رابعا اسماه العدالة التقيمية وهي
تلك العدالة التي تتضمن عمليات وإجراءات وأنظمة محددة تسمح بالتأكد من ان حقوق العاملين ومستويات اداءهم يتم تقيمها
بطريقة عادلة ونزيهة حيث تؤمن لهم الشعور باألمان واالستقرار الوظيفي الضروري لرضا العاملين عن العمل ،ومن خالل
مالحظة أداء العديد من املنظمات وجد ان عملية تقييم أداء العاملين يمكن ان تؤثر في إحساس الشخص بالعدالة وهنا برزت
الحاجة الى ضرورة تطبيق العدالة التقييمية في عموم املنظمات .
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.2.2الثقة التنظيمية :تعد الثقة التنظيمية في عالقات العمل إحدى الدعائم األساسية التي تساعد املؤسسات على تدعيم
فاعليتها و تحقيق أهدافها ،وتمتع األفراد العاملين بالثقة في منظماتهم قد تصل إلى درجة أنهم يضحون من أجلها و يقدمونها على
أهدافهم الشخصية ،ولتحقيق املؤسسة أهدافها هي في حاجة إلى أفراد يتمتعون بثقة عالية ووالء مستمر ،وبرغم من أن إرساء
ثقة تنظيمية ايجابية داخل املنظمات تعتبر مهمة صعبة ومعقدة إال أن للقادة دورا مهما و بارزا في هذه العملية من خالل عملهم
على توفير عوامل وابعاد و بيئة عمل و مناخ تنظيمي يركز على بناء الثقة داخل املنظمة و يساعد على تعزيزها و تنميتها.
.1.2.2مفهوم الثقة التنظيمية:
تعد الثقة التنظيمية مصطلحا معقدا حيث تتخذ اشكاال وابعادا متعددة وعلى ذلك لم يكن هناك اتفاق حول تحديد تعريف
موحد لها ،ومن ثم اختلفت تفسيراتها وتعدد تعريفاتها الواردة في األدبيات املختلفة ورغم اتفاق الباحثين واملفكرين الواسع في
مختلف حقول العلوم اإلنسانية على أهمية الثقة في العالقات اإلنسانية وتأثيرها االيجابي في هذا املجال ،إال أنهم لم يتفقوا على
وجود تعريف محدد لهذا املفهوم ،ومن بين تعاريف الثقة التنظيمية على سبيل املثال ال للحصر:
تعرف بانها :ايمان العامل بمصداقية املنظمة ،وأنها لن تستغله وستكون متوافقة معه ،وانه يمكن التنبؤ بسياسات وإجراءات
العمل التي تطبقها ،وأنها سوف تعامل أعضاءها او املعنين من خارجها بطريقة مؤتمنة او جديرة بالثقة (الحسيني ،احمد،
)22:2112
وهناك من يعرفها بأنها توقعات ومعتقدات ومشاعر ايجابية يحملها األفراد اتجاه املنظمة التي ينتمون إليها ،واملرتبطة باملمارسات
والسلوكيات اإلدارية املطبقة التي روعي فيها االلتزام بالقيم األخالقية العامة واإلدارية الخاصة واالبتعاد عن كل ما يضر باملصالح
املشتركة(فيصل احمد.)232:2102 ،
وهناك من يصفها بانها :توقعات املوظفين العاملين في املنظمة واملتعاملين معها ،حيث يمكن االعتماد عليها في تحقيق نتائج
مرغوبة لديهم ،كما يمكن االستمرار في العمل فيها أو التعامل معها ،بسبب ما يجدونه من كفاءة في النظام اإلداري فيها ،وكفاءة
مديريها ،وجودة إنتاجها ،ووفائها بااللتزامات املترتبة عليها(املرشد)02:2103 ،
في حين هناك من يعتقد) (Robbins, etal,2012:184ابهنا :متغير أساس ي في التنبؤ بموافق االفراد العاملين او سلوكهم داخل
املنظمة ،في حين حدد كل من() 2003, Dhillon and Chenخمسة عناصر اساسية تعكس مفهوم الثقة التنظيمية
وهي(:الحسيني)223:2103،
أ.االحسان :شعور طرف ما بان الطرف االخر يحسن عليه بالخير ويمده بالعطف؛
ب .املعولية :ويمثل املدى الذي يعتمد فيه شخص ما على شخص او مجموعة أخرى؛
ج.الكفاءة :وتمثل املدى الذي يمتلك فيه الفرد الطرف املؤتمن املهارة واملعرفة والخبرة؛
د.االستقامة :وهي شخصية وسالمة ونزاهة ومصداقية الطرف املؤتمن؛
و.االنفتاح :يشير الى املدى الذي يكون ليس فيه هناك أي حجب للمعلومات من االخرين.
ومما سبق نستخلص إن الثقة التنظيمية هي عبارة عن عالقة تبادلية بين االفراد تقوم على مجموعة من السلوكيات والتوقعات
والتفاعالت العاطفية اإليجابية التي يحملها االفراد اتجاه املنظمة التي ينتمون اليها والتي تنمو وتتعزز باالحتكاك اليومي بين
األفراد والتي يعتقد االفراد بانها تجلب املنفعة لكال الطرفين (االفراد واملنظمة) وتساهم في تحقيق نتائج مرجوة وأهداف مشتركة
مرغوبة
 .2.2.2أهمية الثقة التنظيمية:
ان وجود الثقة في املنظمة هو إشارة واضحة للفوائد التي حصل عليها العاملين من منظمتهم واعتراف بنزاهة اإلدارة وسعيها
لتوفير الخدمات وظروف العمل املناسبة للعمل (علي،)042:2102 ،وللثقة التنظيمية أهمية كبيرة على مستوى تحقيق
األهداف التنظيمية لألفراد أو املنظمات وعموما يمكن إجمالي أهمية الثقة التنظيمية في النقاط التالية:
 تساعد على مشاركة املعرفة واملعلومات وبالذات حينما يكون مصدر املعرفة موثوق يؤدي ذلك لسرعة نشرها وتداولها
في املنظمة؛
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 تؤدي غالبا لرفع مستوى الكفاءة في العمل ألنها تقود العتراف منهي من قبل االخرين بجدارة الشخص املوثوق به ويعتبر
قدوة بين زمالءه ويحصل على اإلشادة؛
 الثقة بإدارة املنظمة تسهم بدرجة كبيرة بتسهيل اإلجراءات وتفهم العاملين لها دون نقاش او نزعات؛ (علي)042:2102 ،
 عامل مهم في تحقيق التكامل للمنظمة ومفتاح رئيس ي متوقع للسلوك الشخص ي ألي شكل من اشكال التفاعل
اإلنساني؛
 تشكل العنصر األساس ي في الفاعلية التنظيمية اذ ليس هناك منظمة تستطيع العمل من دون وجود الثقة بين العاملين
وليس هناك قائد يستطيع اهمال العنصر القوي للثقة في ممارسة االعمال؛
 ان بناء الثقة التنظيمية له تأثير كبير على مخرجات العمل داخل املنظمة فهي ذات عالقة موجبة معنوية مع كل من
األداء وسلوك املواطنة التنظيمية وهي ذات عالقة سالبة مع كل من دوران العمل والغياب والصراع داخل املنظمة؛
(نجم ،كريم)402:2102 ،
 تؤدي الثقة التنظيمية الى ارتفاع الروح املعنوية والرضا عن العمل؛
 الدافع للعمل والرغبة في تحمل املزيد من املسؤولية؛
 التفاعل والتعامل الصادق املبني على الصدق والصراحة؛
 تعتبر عامل حيوي في العمل اإلبداعي داخل املنظمات؛
 تمثل أحد العناصر األساسية فيفي حل املشاكل اإلدارية؛ (هتوار ،محمد)033:2102 ،
 منح العاملين الثقة لتحديد املشكالت واقتراح الحلول املناسبة التي تواجههم؛
 تعزز من قدرة العاملين على االبتكار وإبداع أساليب وأفكار حديثة؛
 يمكن تأهيل العاملين في الوصول إلى قرارات أكثر دقة وموضوعية؛(فيصل احمد)221:2102 ،
ويمكن القول مما سبق أن أهمية الثقة التنظيمية تكمن في ضمان التبادل املشترك بين جميع األطراف إلنجاز املهام واألعمال
والفعاليات املختلفة للمنظمة وذلك لتحقيق النجاح للمنظمة ونموها والوصول إلى األداء العالي املتميز.
.1.2.2أبعاد الثقة التنظيمية:
تعددت الدارسات التي تناولت أبعاد الثقة التنظيمية إال أن اغلب الدراسات ركزت على تقسيم أبعاد الثقة التنظيمية إلى ثالث
أبعاد ،هي (الثقة باملشرفين ،الثقة بزمالء العمل ،الثقة بإدارة املنظمة وهذا التقسيم هو ما تم األخذ به في هذه الدراسة وهذه
األبعاد هي:
أ .الثقة الرأسية(الرئيس املباشر):تتمثل بتلك التوقعات اإليجابية الواثقة للمرؤوسين اتجاه مشرفهم في العمل وفقا للعالقات
املتبادلة بين الطرفين وذلك ان الثقة هي سمة رئيسة مرتبطة بالقيادة ،اذ ان األمانة واالستقامة هي سمة أساسية وحتمية
للقيادة فعندما يثق االفراد بالقائد فانهم يرغبون ان يكونوا تحت طوع أوامره ألنهم على ثقة بان كل من حقوقهم ومصالحهم
سوف لن يساء لها اذانه من غير املحتمل ان يتبع االفراد ما يرونه غير امينا او يعمل على استغاللهم( .هتوار ،محمد)032 :2102،
ب .الثقة األفقية (بزمالء العمل) :هي ثقة االفراد داخل املنظمة بعضهم بالبعض االخر من خالل العالقات التعاونية
واالتصاالت املفتوحة بين جميع االفراد ،وبما تعكس تطابق القيم واملبادئ بين الطرفين (كاظم.)243:2103 ،
ج.الثقة بإدارة املنظمة :تكون اإلدارة جديرة بثقة العاملين في املنظمة من خالل اشباع احتياجاتهم ورغباتهم وتقوم بتوفير
الدعم املادي واملعنوي للعاملين وتطابق اقوالهم ووضوح افعالهم وتوقعاتهم وتوفير الهيكل التنظيمي املرن باإلضافة الى التعامل
العادل مع كافة األقسام والفروع ،فانعدام الثقة يجعل االفراد يفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح املنظمة ومن ثم
انخفاض والءهم والتزامهم التنظيمي (.الحسيني)222 :2103،
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 .3.2الوالء التنظيمي:
يعتبر مفهوم الوالء التنظيمي مفهوما قديما تطرق اليه كال من علماء االجتماع والسلوك في أوقات سابقة حيث حاولوا إعطاء
التفسيرات واالجتهادات القائمة على ان االنسان كائن اجتماعي يعيش مع افراد في بيئة اجتماعية منظمة تتطلب الحياة فيها
التعاون واالنتماء واإلخالص للوصول الى الغايات واالهداف وقد بين الباحثون في مجال العلوم االجتماعية الى ان الوالء هو
امتداد للوالء االجتماعي املتمثل في مشاعر الفرد ووالئه وانتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه(كاظم ،)243:2103 ،ومن االتي
سنحاول التعرف على مفهوم واهمية الوالء التنظيمي.
.1.1.2مفهوم الوالء التنظيمي :
لقد تعددت تعاريف الوالء التنظيمي بتعدد وجهات النظر باإلضافة الى الزاوية التي ينظر بها لهذا املفهوم فهناك بعض الباحثين
من ينظر اليه من زاوية عاطفية في حين البعض االخر ينظر اليه بوصفه حالة شعورية مستمرة وفيمايلي سنحاول عرض بعض
التعاريف على سبيل املثال ال الحصر :
هناك من يعرف الوالء التنظيمي بانه :استعداد الفرد لبذل درجة عالية من الجهد لصالح املنظمة التي يعمل بها مع وجود الرغبة
الحقيقة في االستمرار داخل املنظمة وقبول أهدافها وقيمها(ناصر.)322:2103 ،
وهناك من يعتقد ان الوالء التنظيمي يعني :ذلك املستوى من الشعور اإليجابي املتولد عن املوظف إزاء منظمته وااللتزام بقيمها
واإلخالص ألهدافها والشعور الدائم باالرتباط معها واالفتخار باالنتماء اليها(حسن.)422:2102 ،
وهناك من يصفه (  )mehta,tarika,2010 :98بأنـه :مجموعة من املشاعر الداخلية التي تتجل في مجموعة من الطرق الجديدة
واملتنوعة .
في حين هناك من يعني به قوة ايمان الفرد وقبوله ألهداف املنظمة وقيمها ،والرغبة في بذل اقص ى الجهود لصالحها ،واملحافظة
على عضويته فيها( .غني)030:2103 ،
ومن خالل ما سبق يمكن تعريف الوالء التنظيمي بانه درجة ارتباط الفرد بمنظمته والتوافق وااللتزام مع قيمها وأهدافها االمر
الذي يعزز رغبته ببدل اقص ى جهد ممكن لتحقيق اهدافها والبقاء واالستمرار في العمل بها.
.2.1.2اهمية الوالء التنظيمي :ال تكمن أهمية الوالء التنظيمي ضمن نطاق العمل فقط داخل املنظمة رغم انه يؤدي بازدياده
الى تقليل معدل دوران العمل وانخفاض نسبة الغياب بين العاملين باإلضافة الى تحسن األداء الوظيفي بل وتمتد أثره خارج
نطاق العمل حيث يؤثر على حياة العاملين الخاصة حيث بان املوظف ذي الوالء املرتفع يشعر بدرجة عالية من الرضا والسعادة
وعموما تكمن أهمية الوالء التنظيمي في االتي:
 يمثل الوالء التنظيمي عنصرا هاما في الربط بين املنظمة واألفراد العاملين بها السيما في األوقات التي ال تستطيع فيها
املنظمات أن تقدم الحوافز املالئمة لدفع هؤالء األفراد العاملين للعمل وتحقيق أعلى مستوى من اإلنجاز؛
 كلما زاد شعور األفراد بالوالء للمنظمة ساعد ذلك على تقبلهم ألي تغيير يكون في صالح املنظمة وتقدمها إيمانا بأن اي
ازدهار للمنظمة يعود عليهم بالخير؛
 إن والء األفراد ملنظماتهم يعتبر عامال هاما في التنبؤ بفاعلية املنظمة؛
 إن الوالء التنظيمي من أكثر املسائل التي أخذت تشغل بال إدارة املنظمات كونها أصبحت تتولى مسؤولية املحافظة على
املنظمة في حالة صحيحة وسليمة تمكنها من االستمرار والبقاء وانطالقا من ذلك برزت الحاجة لدراسة السلوك
اإلنساني في تلك املنظمات لغرض تحفيزه وزيادة درجات والئه بأهدافها وقيمها؛
 يعتبر الوالء التنظيمي من العناصر الرئيسية لقياس مدى التوافق بين األفراد من جهة وبين املنظمات من جهة أخرى.
 إن والء األفراد وخاصة املديرين للمنظمات التي يعملون بها يعتبر عامال هاما أكثر من الرضا الوظيفي في التنبؤ ببقائهم
في منظماتهم أو تركهم العمل؛
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 إن شعور األفراد بالوالء للمنظمة يخفف من عبء الرؤساء في توجيه املرؤوسين ،ألن األفراد يستجيبون لتعليمات
الرئيس بطريقة أفضل ويحولون العمل بكفاية أفضل مما يحقق الثقة والود بين الرئيس واملرؤوسين؛





يساهم الوالء التنظيمي في احترام العمال ألنظمة وقوانين العمل؛( بوعطيط)402-402 :2102،
يشجع الوالء التنظيمي االفراد العاملين ذوي الوالء املرتفع على املشاركة في تشخيص وحل املشاكل التي تواجه املنظمة،
واتخاذ القرارات حول القضايا التي تسبب تلك املشاكل؛
الحد من نسب التغيب والتأخر عن العمل واإلهمال؛
يزيد من شعور االفراد بالرضا والسعادة مما ينعكس إيجابيا على أدائهم ،ويجعلهم يستمتعون عند أداء عملهم ،ويقوي
رغبتهم في االستمرار بالعمل في املنظمة.

 تنمية السلوك اإلبداعي لدى االفراد أصحاب الوالء املرتفع فقد اشارت دراسة الى وجود ارتباط قوية بين الوالء
التنظيمي والسلوكيات اإلبداعية؛
 تحقيق التقدم املنهي ،اذ من يمتلك والء مرتفع ،يكون مجدا ومجتهدا في عمله ،مما يزيد من فرصه في الترقية والتقدم في
املراتب الوظيفية؛
 يزيد من شعور االفراد بالرضا والسعادة مما ينعكس إيجابيا على أدائهم  ،ويجعلهم يستمتعون عند أداء عملهم ،ويقوي
رغبتهم في االستمرار بالعمل في املنظمة؛(سكر)240:2102،
.3اإلطارالتطبيقي للدراسة :
.1.1منهج الدراسة:
ان الغرض األساس ي من الدراسة هو محاولة بناء واختبار صالحية نموذج نظري الختبار العالقة بين العدالة التنظيمية والوالء
التنظيمي في ظل الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي .والستكمال الهدف الذي تسعى الدراسة لتحقيقه ،تم اتباع دراسة املنهج
الوصفي الذي يعتمد على محاكاة دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،والتركيز على الدراسة امليدانية للحصول على البيانات
واملعلومات من مصادرها الرئيسية من خالل االعتماد على منهج نمذجة املعادالت البنائية  SEMباستخدام برنامج Smart Pls
لدراسة العالقات املباشرة وغير املباشرة وتحليل املسارات للعالقات البينية بين متغيرات الدراسة ،من خالل استخدام أداة
الدراسة املتمثلة في استبانة صممت لإلجابة عن اشكاالت الدراسة واملالحظة العلمية وفق الخطوات املعتمدة بهذا الشأن
ومعالجة البيانات وتحليلها الختبار الفرضيات قصد الوصول إلى استنتاجات تساهم في تحقيق التحسن والتطور ،وقد استخدم
الباحثان مصدرين للمعلومات هما:
 املصادر الثانوية :حيث اتجه الباحثان في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في
الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة باملوضوع ،والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث
واملطالعة في مواقع االنترنت املختلفة.
 املصادر األولية :ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع البحث لجأ الباحثان إلى جمع البيانات األولية من خالل اعتماد
االستبيان كأداة رئيسية للدراسة تم تصممه وتوزيعه على عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير بجامعة غرداية.
.2.1مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في كل األساتذة الدائمين بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية والبالغ
عددهم  23استاذ وقد تم اختيار عينة عشوائية-مكونة من  34مفردة -أي ما يمثل % 24من مجتمع الدراسة -للقيام بالدراسة.
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 .1.1أداة الدراسة:
الختبار العالقات السببية بين متغيرات الدراسة وبناء نموذج قياس ي ألبعادها تم تصميم استبانة أعدت لغرض الدراسة شملت
 66سؤاال مقسمة على ثالثة أجزاء وزعت على عينة الدراسةكما هو موضح في الجدول رقم ()10
جدول رقم ( : )11فقرات قياس أبعاد متغيرات الدراسة
املتغير
العدالة التوزيعية
العدالة االجرائية
العدالة التنظيمية
العدالة التفاعلية
العدالة التقييمية
الثقة األفقية
الثقة التنظيمية
الثقة الرأسية
الثقة في ادارة املنظمة
الوالء التنظيمي

العبارات
)Mean(AA1.AA6
)Mean(AB7.AB15
)Mean(AC16.AC23
)Mean(AD25.AD29
)Mean(BA1.BA9
)Mean(BB10.BB20
)Mean(BC21.BC28
C1.C9
املصدر :من إعداد الباحثين

املصدر
Niehoff& Moorma
Leventhal, 1980
Greenberg
Niehoff & Moorma,1993
هتوار،عمر2102،
هتوار،عمر2102،
الحسيني2103،

وبالتالي تم تمثيل هذه الفقرات وأبعاد املتغيرات وفق نموذج الدراسة وهو النموذج الذي يجمع كل العالقات السببية
بين املتغيرات الكامنة ،وبين املتغيرات الكامنة ومتغيراتها املقاسة ،وتم التوصل الى النموذج العام للدراسة انطالقا من أدبيات
الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع البحث.
.3.4عرض وتحليل نموذج الدراسة:
ويتكون النموذج العام للدراسة من شقين :شق قياس ي ،وهو الذي يعبر عن املتغيرات الكامنة وعالقاتها بمؤشراتها ،وشق بنائي:
والذي يعبر عن العالقة بين املتغيرات الكامنة مع بعضها البعض ،والشكل املوالي يوضح ذلك:
الشكل رقم ( : )11بناء نموذج العالقة الوسيطية للثقة التنظيمية بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي

املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على برنامج Smart PLS
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واملالحظ أنه بعد فحص التشبعات ،تبين بأن هناك عبارات ال تحقق الحد األدنى املطلوب ( ،)1,3أنظر امللحق رقم
( ،)01ويتعلق األمر بالعبارات  C2&C1بالنسبة ألبعاد الوالء التنظيمي ،وبالتالي يأخذ هيكل العالقة الوسيطية الصورة املبينة في
الشكل األتي؛
الشكل رقم ( : )12الهيكل املعدل لنموذج العالقة الوسيطية ملتغيرالثقة التنظيمية بين العدالة التنظيمية والوالء
التنظيمي

املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على برنامج Smart PLS

ولتأكد من مدى داللة املسارات فقد تم االعتماد على تقنية  Bootstrappingبتوليد  0111عينة جزئية ،فكانت النتائج على النحو
املبين في الشكل االتي:
الشكل رقم ( : )11مسارات النموذج البنائي

املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على برنامج Smart PLS

.0.1.1الصدق التقاربي:
بينت اختبارات الصدق التقاربي ألبعاد ومتغيرات للنموذج النتائج املوضحة حسب الجداول املبينة أدناه:
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الجدول رقم ( : )12الصدق التقاربي
املتغيرات
الثقة التنظيمية
العدالة التنظيمية
الوالء التنظيمي

ألفا كرونباخ

مؤشر RHO

الثبات املركب CR
1.212

1.242
1.242
0.111
1.221
1.242
1.242
املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات Smart PLS

متوسط التباين
املستخلص AVE
1.322
1.340

و يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ( )12أن كل متوسطات التباين املستخرج )(AVEأكبر من  ، 1.2كما أن جميع معامالت
الثبات املركب ) (CRمعنوية ومقبولة لكونها أكبر من  1.3و وكذلك معامالت كرومباخ ألفا و  Rho De joreskogمقيولة و أكبر من
 1.3ومنه نستنتج أنالصدق التقاربي محقق .
.2.1.1الصدق التمايزي :
يهدف هذا املقياس الى توضيح خلو املقياس من ضوضاء التحميل املزدوج أقل في التحميل أو التشبع  ،فقد أعطى كل من فورنل
والركر معيارا أساسيا لصدق التمايز  ،وهذا املعيار واسع االنتشار في الدراسات التطبيقية في مختلف املجاالت املعرفية .واملعيار
ينص على أن متوسط التباين املستخلص ()Average Variance Extracted-AVEلكل عامل في املقياس يجب أن يكون أعلى من
التباين املشترك () SV-Variance Shareلجميع العالقات أو االرتباطات .ويتضح من نتائج الجدول التالي:
الجدول رقم ( : )11الصدق التمييزي وفي معيارFornell-Larcker Criterion
العدالة التنظيمية

الثقة التنظيمية
العدالة التنظيمية
الوالء التنظيمي

الثقة التنظيمية
1.222
1.334
1.224
1.322
املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات Smart PLS

الوالء التنظيمي

1.222

يتضح من الجدول السابق أن املعيار محقق وهو ما يثبت الصدق التمايزي للمقياس كما بينت نتائج الصدق التمايزي أن :
أقص ى مربع التباين املشترك ) (MSVأصغر من متوسط التباين املستخرج)(AVE
.1.1اختبارالفرضيات:
وبعد التأكد من صدق وثبات نموذج الدراسة .بينت تائج تحليل مسارات العالقات بين أبعادها ما يلي:
الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل املسارات املباشرة
P-values
T-value
Std.Dev
Beta
املسارات
1.113
2.202
1.042
1.313
الثقة التنظيميةالوالء التنظيمي
0.000
02.222
1.124
1.334
العدالة التنظيمية الثقة التنظيمية
0.000
03.322
1.132
1.224
العدالة التنظيمية  الوالء التنظيمي
املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات Smart PLS

الشكل رقم ( :)11تمثيل بياني للتأثيرات املباشرة

املصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات Smart PLS
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 من نتائج الجدول رقم ( )13نستنتج أن هنالك عالقة تأثير مباشرة ذات داللة احصائية بين العدالة التنظيمية والثقة
التنظيمية وهو ما يثبت صحة الفرضية األولى والتي تنص على :ان هناك تأثير مباشر ذو داللة إحصائية بين العدالة
التنظيمية والثقة التنظيمية لدى أساتذة كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسييربجامعة غرداية.
 كما يوضح الجدول رقم ( )13وجود عالقة تأثير مباشرة بذات داللة احصائية ين الثقة التنظيمية والوالء التنظيمي
وهو ما يثبت كذلك صحة الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص على ان :هناك تأثير مباشر ذو داللة احصائية ألبعاد
الثقة التنظيمية على الوالء التنظيمي لدى أساتذة الكلية محل الدراسة.
 كذلك وجود عالقة تأثير مباشرة ذات داللة احصائية بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي مما يثبت كذلك صحة
الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على ان :هناك تأثير مباشر ذو داللة إحصائية ألبعاد العدالة التنظيمية على
الوالء التنظيمية لدى أساتذة الكلية محل الدراسة.
والختبار صحة الفرضية الرابعة الجدول املوالي يوضح نتائج التحليل:
الجدول رقم ( : )11نتائج تحليل املسارات غيراملباشرة
P-values
T-value
Std.Dev
Beta
املسارات
1.112
2.323
1.004
1.402
العدالة التنظيمية الثقة التنظيمية الوالء
التنظيمي

املصدر  :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات Smart PLS
ويتضح جليا من نتائج الجدول رقم ( )12العالقة الوسيطية غير املباشرة لبعد الثقة التنظيمية في العالقة بين العدالة
التنظيمية والوالء التنظيمي حيث بينت الداللة االحصائية وجود عالقة غير مباشرة العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي في ظل
الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي لعينة البحث من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية
باستخدام تقنية شد االحزمة  . Bootstrappingوهو ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية الرابعة التي تنص على ان :هناك تأثير غير
مباشر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على الوالء التنظيمي بوجود الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي لدى أساتذة
الكلية محل الدراسة.
 .1خاتمة:
تندرج هذه الدراسة ضمن سلسلة الدراسات املؤصلة الختبار العالقة بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي في ظل وجود
الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي .حيث حاولت التوفيق بين مختلف الدراسات السابقة للوصول الى بناء نموذج نظري يفسر
العالقات البينية بين متغيرات الدراسة باستخدام نمذجة املعادالت البنائية SEMالختبار األثر املباشر وغير املباشر ملتغيرات
الدراسة باستخدام برنامج .Smart PLS
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:
 وجود تأثير مباشر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على الثقة التنظيمية لدى عينة الدراسة من أساتذة كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية عندمستوىداللة.1.12
 وجود تأثير مباشر ذو داللة إحصائية للثقة التنظيمية على الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة من أساتذة كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية عندمستوىداللة.1.12
 وجود تأثير مباشر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة من أساتذة كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية عندمستوىداللة.1.12
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 وجود تأثير غير مباشر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على الوالء التنظيمي بوجود الثقة التنظيمية كمتغير
وسيطي لدى عينة الدراسة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية
عندمستوىداللة.1.12
وفي ضوء النتائج السابقة تقترح الدراسة االتي:
 ضرورة التركيز على اهمية الجانب النفس ي لألستاذ ،ألنه هو القوة الدافعة لالداء املتميزمن خالل تحسيسهم باالهتمام
واملشاركة في صنع القرارات ،ورسم الرؤية املستقبلية للكلية والجامعة مما يولد لديهم شعور داخلي ايجابي بالثقة
والوالء للجامعة ألن نجاحها من نجاحهم.
 تشجيع الجامعة على تبني بيئة تنظيمية تنمي روح الوالء من خالل الحرص على ممارسة العدالة التنظيمية وتحقيق
املساواة واإلنصاف بين األساتذة ،مما يولد الشعور بالثقة التنظيمية ،ويعززها.
 االهتمام بالتوزيع العادل للمهام واالعباء الوظيفية لألساتذة ،واالهتمام باملحفزات املادية واملعنوية على حد سواء.
 .1قائمة املراجع:
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أبو القاسم األخضر حمدي( ،)2102أثر العدالة التنظيمية املدركة على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس،
دراسة حالة في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة االغواط ،املجلة األردنية في إدارة االعمال ،املجلد ،00
العدد. 4
اميرة خضير كاظم( ،)2103الثقة التنظيمية ودورها في تعزيز الوالء التنظيمي ،دراسة تطبيقية ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية
واإلدارية ،املجلد  ،12العدد.40
اقبال غني محمد( ،)2103أثر املناخ التنظيمي في الوالء التنظيمي دراسة تحليلية ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،املجلد ،12العدد.22
بوعطيط سفيان( ، )2102الوالء التنظيمي :تنميته استراتيجية هادفة للتأثير في أداء األفراد واملنظمات ،مجلة العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،جامعة تبسة ،املجلد ،12العدد.0
خالدية مصطفى عطا( ،)2103مها عارف برسيم ،سامي احمد عباس" ،العدالة التنظيمية وأثرها في الحد من الصراع التنظيمي
دراسة استطالعية" ،مجلة كلية املأمون الجامعة ،العدد.24
خير الدين محمد علي( ،)2102تأثير الثقة التنظيمية على العمل املعرفي دراسة تحليلية ،مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات
االقتصادية واإلدارية واملالية ،املجلد ،01العدد.3
راتب السعود ،سوزان سلطان( ،)2112درجة العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام االكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية
وعالقتها بالوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها ،مجلة جامعة دمشق ،املجلد  ،22العدد(.)2+0
سوسن جواد الحسيني( ،)2103دور الثقة وااللتزام في تحسين األداء الوظيفي ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة،
العدد.21،
شقراني صفية ،شتاتحة عائشة( ،)2102قياس أثر العدالة التنظيمية املدركة على مستوى الرضا الوظيفي للمورد البشري في
املؤسسة ،مجلة الباحث ،ورقلة ،املجلد ،02العدد.0
ياسر عبد الوهاب ( ، )2103العدالة التنظيمية وتأثيرها على الرضا الوظيفي وتحسين االداء ،مجلة االكاديمية للدراسات
االجتماعية واالنسانية ،قسم العلوم االقتصادية والقانونية ،العدد . 02
عزه احمد محمد الحسيني ،ايمان زغلول راغب احمد( ،)2112الثقة التنظيمية وفعالية األداء املدرس ي بجمهورية مصر العربية،
مجلة التربية ،العدد.03
عمر محمد دره( ،)2112العدالة التنظيمية وعالقتها ببعض االتجاهات اإلدارة املعاصرة ،ط ،0دار الرضوان للنشر والتوزيع،
القاهر مصر.
عيسات فطيمة الزهرة ،جميل أحمد( ،)2102العدالة التنظيمية وأثرها على التمكين االداري في املؤسسات الجزائرية ،املجلة
الجزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية ،املجلد  ،13العدد .10
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فراح العربي( ،)2102أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية على االلتزام التنظيمي (دراسة تطبيقية على املؤسسات
االستشفائية العمومية) ،اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير تخصص ادارة أعمال ،جامعة ابو بكر بلقايد،
تلمسان ،الجزائر.
كريم ناصر علي( ،)2103الوالء التنظيمي لدى تدريس ي الجامعة املستنصرية ،مجلة كلية التربية األساسية ،املجلد  ،24العدد.23
ماهر علي الخزاعي( ،)2104أثر العدالة التنظيمية على االنتماء التنظيمي ،رسالة ماجستير في ادارة اعمال ،كلية االقتصاد،
جامعة ال بيت األردن.
مروان صباح حسن( ،)2102الوالء التنظيمي وأثره في تحقيق امليزة التنافسية دراسة تطبيقية ،مجلة الجامعة العراقية ،املجلد،4
العدد.42
معمري حمزة( ،)2104إدراك العدالة التنظيمية وعالقتها التنظيمية لدي أساتذة التعليم الثانوي اطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه في علم النفس العمل والتنظيم ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.
مي فيصل احمد( ،)2102الثقة التنظيمية لدى العاملين في كليات التربية /جامعة بغدد ،مجلة كلية التربية األساسية املجلد ،40
العدد.32
منى عبد الهادي املرشد( ،)2103الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستير في العلوم اإلدارية ،جامعة نايف
للعلوم األمنية ،السعودية.
هتوار فتاح كريم ،عمر مصطفى محمد( ،)2102دور الثقة التنظيمية في تعزيز وتدعيم االستغراق الوظيفي دراسة استطالعية،
مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،املجلد ،12العدد.02
ياسر عبد الوهاب( ،)2103العدالة التنظيمية وتأثيرها على الرضا الوظيفي وتحسين االداء ،مجلية االكاديمية للدراسات
االجتماعية واالنسانية ،قسم العلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،12العدد .12
ناجي رجب سكر( ،)2102اإلدارة بالقيم وعالقتها بالوالء التنظيمي من خالل االتجاه نحو القيم املمارسة كمتغير وسيط دراسة
تطبيقية ،مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ،املجلد  ،22العدد .3
نجيب عبد املجيد نجم ،خولة صدر الذين كريم( ،)2102دور الثقة التنظيمية في تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية دراسة
تشخصية تحليلية آلراء عينة من العاملين في مديرية بلدية كركوك ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،املجلد
 ،12العدد .12
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