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 الملخص
ل،لوللينلببحتتتاالااااسالاراحل تت تحتيتتتلتوتتدبعلد اتتدالاراتارتت لارددى ا تت لرتتتعلاراتتدتلاستتدفت الارتساستت 

تحتيتتتلير تتداللو،للتحتيتتتلتوتتدبعلد اتتدالتحوتتينلةتتباالح تتدالارااتتدلرلاتتدتلينلببحتتتاالااااسالاراحل تت 
تحتيتتلدثرتألد اتدالاراتارت لارددى ا ت لل،لولتحوينلةباالح دالارااتدلرلاتدتلينلببحتتاالااااسالاراحل ت 

تحتيتلارصاببدالارديلتباةهلل.ولتاالااااسالاراحل  استبدطًدلبدحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببح
ل،لوصتب ًللاراتار لارددى ا  ل يلتحوينلةباالح دالارااتدلرلاتدتلينلببحتتاالااااسالاراحل ت لاإسفدتد

اراتارتتت لارددى ا تتت ل تتتيلتحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدللاإرتتتللير تتتدالت م م تتت لتعدأحتتت لرد ايتتتدلإستتتفدتد
ل،لواعداتالارتساس لعلتلارتساسدالاربصف  ،لوتاتلهذهلارتساس لتنللرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  

 دستتد تاملتتتدفالاراوتتملا ةداتتدعيلاراتتدتدلرلاتتدتلينل دربحتتتالاراحل تت لرعأ تت لارأا تتتاللاراتتدفالارالاتتي
رلاتتدتلينلارتساستت ل تتيلاستتدادسالاستتد  د للوتارلتتالدااال.ل(لت تتأاا84وعتتتاه)ل  احد ىتت لارتتبااجلار تيتتتل

العالقتت لبلوةتت،لوتبصتتلالادتتدلالارتساستت لإرتتلللعأ تت لارأا تتتال احد ىتت لارتتبااجلار تيتتت دربحتتتالاراحل تت لر
طأايتتت لاارتتت لإحصتتتدل ًدلبتتتينلاراتارتتت لارددى ا تتت لوتحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتدتلينلببحتتتتاالااااسال

ل.اراحل  
لالكلمات المفتاحية: 

 .ااااسالاراحل  ل–ةباالح دالاراادل –اراتار لارددى ا  ل
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Organizational justice and improving the quality of work life for 

workers in local administration units 

BY 

Dr. Asmaa Muhammad Abdel Momen Ismail 

Associate Professor of Social Planning - Faculty of Social Work  - 

Helwan University 

Summary 

The study aimed at determining the level of organizational justice 

dimensions for workers in local administration units, determining the level 

of dimensions of improving the quality of work life for workers in local 

administration units, identifying mechanisms to improve the quality of 

work life for workers in local administration units, and identifying the 

dimensions of organizational justice most related to improving the quality 

of work life for workers In local administration units. Determining the 

difficulties facing the contributions of organizational justice in improving 

the quality of work life for workers in local administration units, leading to 

proposed planning mechanisms to activate the contributions of 

organizational justice in improving the quality of work life for workers in 

local administration units, and this study is considered one of the 

descriptive studies, The study relied on the scientific method using a 

comprehensive social survey approach for the workers in the local unit of 

Al-Rashedah Village in the New Valley Governorate, their number (84) 

individuals. The study tool was represented in a questionnaire form for the 

employees of the local unit of Al Rashda village in the New Valley 

Governorate, and the results of the study found a statistically significant 

positive relationship between organizational justice and improving the 

quality of work life for workers in local administration units. 

Key words:  

Organizational justice - quality of work life - local administration. 
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 أواًل: تحديد مشكلة الدراسة:
 كتد لورتذر لرباأعلده)لاراباسال للتحعيقلارددا  لبدلهتبلاسستدعلعال ت لارددا ت لياردلارادصألالللل

 تتتهلوارااتتتدلعلتتتللاستتتد تاتهلااستتتد تاملاسترتتتدلار اتتتد ل،لحيتتت لياد تتتأل  بتتتتلتتتتنلا تتتداالااهداتتتدم
(ل. فتتتتبلياد تتتتأل64،ص2009سهتتتتتا فدل ار أااعتتتتلل،لارتعدت ارأل وتتتت  لرد تتتتدالارادىاتتتتدالوتح  عفتتتتدل

يارتتدلار د تت لاسسدستت  لاردتتللتاداتتتللدحفتتدلوتعتتتتفدلواااهدسهتتد،ل درادصتألارباتتأعلارادتتدلارحدستت)ل تتللا 
راادسستتتت لدااتتتتم لوتفتتتتدملارااتتتتدللعليفتتتتدلارادىاتتتتدال تتتتا،دالألداباعفتتتتد،لودح دتفتتتتدلوت تتتتد العالفتتتتد

  (ل.11،لص2015، وتحعيقلاسهتاألارددى ا  ل تول)ل،لحون

تعتمد عليه  المنممهاف  هح تق يها هاا  ها  ساسية الذي ألالركيزة ا يمثل العنصر البشري وبم أن    

لوقد أصبح على المنمماف المعاصرة أن ت وم بتو ير البيئهة الماييهة والنيةهية المناسهبة للعهافليا  ي ها
(poole,2008,p23) لو تتلل تتدلتأاةتتىلتوتتدبعلاراتارتت لاا،تتدلارادىاتتدال  اتتدلاردحيتت لوعتتتملل،

 حتتقلارمدقتتدالارباتتأ  لاراددبعتت ل،لاصتتتبحالارابضتتبة  لوتتتىلتبتتدينلااةتتأاعاالوارااتتدييألارادباتت ل
 ل دلعتدمل اتدلينتانلااستدعأاسل تللبي تاراتار لارددى ا  لتملبًدلرأل تأاال ات دل،تدصلورلادىاتدال ات

ارااتتدلوتفي تت لارادتتدظلارددى اتتللاسترتتدلردحعيتتقلدهتتتاألارادىاتت ل،لوحدتتللانتتانلتتتنل،الرتتهلستتلب ًدل
ل(ل.22،لص2013صبسهدل لاسساأعل،ل  د  لارددى ا  للإي دب ًدليدا سل  ندلاسداادسلاراتار 

ً أًال تللعال تدالااااسالوو دل فتدلإ ليدىأ حي لتاتللللل يفتدل ححتتلراراتار لارددى ا ت لتدييتأًالهدتتًدلوتت
ً ألعلللاارادييأاال االاراالق ل   د  دالارادىادالوقتتستفدلعلتللتحعيتقلعالاآلااعلارب   لل فللت

 ل.ل (Cropanzana,BowenK,2007,p34 )تودعألدهتا فدل   دعالواي دالتددظلتدى ال
يورا ف مهها  ههح هاههاظ المنممههة واسههتمراريت ا  كمهها تهه  ر  ههح صههيا ة  التنميميههة  وتلعهها العدالههة    

وعليه   ه ن كلهس يةهتودا فها المنممهاف دن أرايف  .وتشهييل سهلوج ديهد وفناسها يالهل المنممهة 

ف والمخرداف  وتنشر روظ العدالة الالمدل النااظ أن تزيد اهتماف ا بالعنصر البشري وتوازن بيا

بعاي العدالة التنميمية  ح كل الاواهها المتعل هة بهالتعييا والترقيهة  بيا العمال  وتزيد فا ديراك م أل

 .ل (poole,2008,p24)ياء  ح العمل  وتوزيع الميا آف وأعباء العمل و يرهاوت ييم اآل
 التنميمية النتائج فا اليثير على كبير بشيل ي  ر يةالتنميم للعدالة العافليا ديراج أن  يث     

 وأيضا   التنميمح لتزامواال العمل ترج وهوايا الوظييح الرضا تشمل والتح العافليا اتااهاف وفن ا

 فا أه  كما   العمل عا والغياب التنميمية المواطنة سلوكياف فثل العمل  ح ت ماسلوكي على

 سواء  د على والعافليا المنمماف فا ليل كبيرة  وائد تنميميةال العدالة ودوي يق ا أن المقتمل

 التنميمية بالعدالة االهتمام ويةاهم   حالتنميم وااللتزام التنميمية الث ة زياية اليوائد هذه وتشمل

 الث ة فا دةر وبناء األ يار لتوليد اليرصة إلتا ة همرا   األ راي أياء فةتوياف ر ع  ح كبير بشيل

 العدالة  تعد  م وفا   ألرى د ة فا البعض وبعض م العافليا وبيا د ة فا واإليارة ياالعافل بيا

 ببعض م ياعافلال قافوعال والمدير  الموظف بيا العالقاف على الم  رة العوافل أهم فا التنميمية

 نأ ييترض التنميمية للعدالة عافلال ديراج   ن بالتالحوبالمنممة. الموظف عالقة لسوكذ البعض 
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 وزياية العمل وفخرداف سلوكيات  على ي  ر كما والمدراء  والزفالء بالمنممة عالقات  على ي  ر

 يم ر يث    (.pp. 28 ,2009 al., et Kumar-36.) الوظييى والرضا   الوظييى اإللتزام

 يردة الح يصل قد الذي بوظييت  والييرى الودداهى العافل ارتباط لالل فا الوظييح اإللتزام

   )اليريى العمل بآياء ترتبط ال يم وهذه المنممة قيم  ى العافل فشاركة الح باإلضا ة تطاباال

 الموظف بيا العالقة قوة يدلم العاكةة كالمرآة يعتبر الوظييح اإللتزام ان كما . (138  2015

 ةالتنميمي للعدالة الموظف يراجاما بالنسبة إل   .(et al, 2015,p16 ugizi,M  ) والمنممة

 عا والرضا   العمل عالقاف وعا   األدر عا ه رضا لالل فا  يم ر الوظييح الرضا وزياية

 وهمم اآلياء ت ييم عا والرضا  المة لية وتقملوالقوا ز    والترقية   والتودي  اإلشراف اساليا

 الذاتى والضبط الداللى اإللتزام على الشديد القرص وكذلس . (48ص  2003   فاهر ) الترقح

Anderson) ,  المنممة أهداف تق يا  ى المةاهمة اطار  ى العمل ولوائح قواعد لتطبيا

. 277)-2012,pp276  

ودوي العدالة التنميمية باف فا الضروراف االستراتياية لمنمماف االعمال  ح    ن كلس وعلى   

 : مايلى خالل من ذلك ويتضح . ( 2016هى  الينا)  عالم اليوم

 يتصل المنممة  ى واألدور للرواتا التوزيعى النمام أن   ي ة توضح ميميةالتن العدالة ان -1

 . التوزيع عدالة بمي وم

 بعدا   اإلدراءاف عدالة وتعد ال رار اتخاك عملية  ى والتميا اليعلية الةيطرة ياتق  الى ت يى -2

 . (57ص  2007  )علوان الااها هذا  ى هافا  

 التنميمى. اإللتزام وعلى الصايرة ال رار وهمم ؤساءالر عا الرضا  االف على سلوكيا   تنعيس -3

 . الةائد التنميمى والمناخ التنميمية األدواء عا لليشف الضوء تةلط -4

   رل)يية الرادعة التغذية أيوار تيعيل على وال درة والت ييم والرقابة المتابعة همام دوية تقديد -5

2003.) 

 لزياية العافل اليري يوا ع على ي  ر أه ش فا وهذا   والاماعة العمل  ريا روظ على ت  ر -6

 (23ص  3201   األسمرى ) اليري وليس الاماعة وعوائد فيا آف

 تة م أه ا عا  ضال   العافليا دىل الوظييى والرضا والث ة الوالء زياية  ى تة م العدالة أن كما -7

 . ) ,p56) 2012, Tabancali, Dundar المنمماف يالل الصراع  دة تخييف  ى

  : الي يؤدى التنظيمية العدالة غياب أن كما

 . التنميمح اإللتزام فةتوياف وترادع المرضية األدازاف فعدالف ارتياع -1

 . ودويت  الوظييى اآلياء كمية اهخياض على ي  ر التوزيع عدالة اهخياض -2

 لبيةالة التنميمية التتابعاف فا العديد ي  ر ى العايلة  ير وال راراف اإلدرائية العدالة  ياب -3

  2007  نترىعال   اليضلى ) ....و يرها( نميمىالت اإلهتماء اهخياض   الرضا ه ص ) فثل

 . (2010   ابوداسر

    وعلى كلس   ن العدالة التنميمية تة م  ى تق يا الرضا الوظييى واإللتزام الوظييى للعافليا     

 وتقييزهم على العمل بادية وفا  م يةاهم كلس  ى تقةيا دوية  ياة  

. (Heting,(2010) العمل 

        جودة حياة العمل المحسنة  نأ الى (481ص ، 2009 ، واخرون )الموسوى اشار وقد         

 االتيه:تتمثل بالجوانب 

 -دشراف ديد تااه العافليا -1

 .تو ير ظروف عمل هيةية وادتماعية وطبيعية فناسبة -2

 .ة فناسبةتو ير ظروف عمل هيةية وادتماعية وطبيعي-3

  .قاف عمل ديدةالع-4

  . راي العافليا  ح صنع ال راراف المتعل ة بعمل مألفشاركة عالية فا ا-5

 . اعلية وكياءة عالية للمنممة- -6

 .التنا ةية التيييف فع الضغوط البيئيةقدرة عالية  ح - -7
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الماييههة لعههافليا ل اسههتاابة المنممههة لقادههاف وفتطلبههاف االدن دههوية  يههاة العمههل تبههدو فهها لهه    

بعههاي ألمشههاركة  ههح اتخههاك ال ههراراف ورسههم ا ههراي  ههرص للليههاف تتههيح لالآوالمعنويههة  وتههو ير همههم و

الوظييية لبيئة العمل. يم ر فا التعاريف المتعل ة باوية  ياة العمل اه  في وم واسع النطاق  والذي 

دتماعيهة التهح تعمهل إللصقية وافنة واألفل ظروف العمل ادر  وتيايتضما اليياية والعدالة  ح األ

 ح تنميم العمل وتميا اليري فا تطوير واستخدام دميهع قدراته    وتق يها بيئهة العمهل اليعالهة التهح 

فها الهوظييح  واأل هل هيم التهح تعهزز الصهقة والر ها تيادهاف التنميميهة والشخصهية واتتيافل فع اال

والقياة لارج هطاق العمل  والتأكيهد علهى والرضا الوظييح  وتطوير اليياءاف والتوازن بيا العمل 

 راي وبيئة العمل وطبيعته   هح البيئهة المعاصهرة  أو تبهيا الشعور الايد والمدرج فا التياعل بيا األ

 الههوظييح هعم العههافليا وتعزيههز الصههقة والر هها عاليهة بيئههة العمههل ويورههها  ههح تشههييل ال ههيم التهح تههد

( lowe, G.S, 2001,p213) . 

لقيم المقلى همام فا همم اإليارة العافة الذى ينطهوى علهى ه هل بعهض اإللتصاصهاف ويعتبر ا    

والصههال ياف فهها القيوفههة المركزيههة الههى المقليههاف لمواد ههة فةهه ليات ا  ههى دطههار توزيههع األيوار 

الوظيييهة وت ةهيم العمهل بهيا المةهتوى المركهزى والمةهتوى المقلهح   وفها الميتهرض ينطهوى هههذا 

لديم راطيههة والمشههاركة     ههو فعنههى أساسهها  بوظههائف دياريههة وتنييذيههة تههرتبط النمههام علههى عنصههر ا

  هو  يهم ادتمهاعى    ( .12  ص2003ئى لألفهم المتقهده   البرههافج اإلهمهافباشهرة بم هام تنمويهة )

اف وتشاركى ا ضارى ليس   ط كفء و عال ليا أيضا  ل  ضماهاف ددتماعية   و  يم فة ل وشي

راف فتنوعة   ويروج للعدالة اإلدتماعية ويةمح بقرية اإللتيار والتعبير   ويقترم فا لالل فنمو

 . (Gowher  Rizvi 2005, p9)ةا ة فتةاوية فا القرية والديم راطية ف  وايااي 

ويتههألف همههام اإليارة المقليههة فهها فاموعههة فهها الم سةههاف واآلليههاف والعمليههاف التههى تةههمح     

 م وف ابلهة  ادهات م وتةهوية لال هات م   وفمارسهة   هوق م لمواطني ا وفاموعهات م تق يها فصهالق

  والشههس يتطلهها كلههس ديارة فقليههة اكثههر كيههاءة و اعليههة   لههذلس ووادبههات م علههى المةههتوى المقلههى 

تتطلا ايارة القيم المقلى قياية فاهرة وتعاون فتبايل ددير بالمة لية للتقةيا المةتمر  ى هوعيهة 

 ( .4  ص2005العاطى    وكياءة الخدفاف القيوفية )عبد

 يث تتولى و داف اإليارة المقلية  ى  دوي الةياسة العافة والخطة العافة للدولة دهشهاء وديارة     

لةهنة 43( فها قهاهون همهام اإليارة المقليهة رقهم 1دميع المرا ا العافة الواقعة  ى يائرت ها )المهاية )

لهى أسها  عمليتهح الت ريهر والتنييهذ   عوبذلس تمهار  المقليهاف أعمال ها ( . 4ص   1997  1979

يارة المقليهة وههى المةه لة عها دصهدار ال هراراف مليتان هما أصال  فها دلتصاصهاف اإلوهاتان الع

 ( .53   ص1994وعا تنييذها يعاوه ا  ى كلس د از تابع ل ا ) فالس الشورى   

فناسههبة تتةههم بالعدالههة  ئههة عمههلالمةهه لياف  هه ن كلههس يتطلهها تههو ير بيولل يههام بيههل هههذه الم ههام و    

التنميمية بيل صورها فا  يث التوزيع وعدالة اإلدراءاف وال هراراف واإلفتيهازاف وعدالهة  ةها 

 يهث يعهد اإللتهزام  ( .24  ص2013المعافلة التى يتل اهها الموظهف فها قبهل فديريه  ) األسهمرى   

را  فختليههة علههى اتااهههاف الههوظييى أ ههد أودهه  اإلرتبههاط بههيا العههافليا والمنممههاف   كمهها أن لهه  آ هها

ليثيهر فها كياءة و عالية المنمماف  يهث يانب ها ا وسلوكياف العافليا  ى المنمماف  يث ي  ر على

  والشهس ان كهل كلهس  اليهري والماموعهافالتياليف اإلقتصايية واإلدتماعية والنيةية علهى فةهتوى 

ل( .2003) وا     تقةيا اآلياء وفا  م تقةيا دوية  ياة العمليةاهم  ى 
وذلددع علددن الوحددو  وجددودح حيدداح العمددل ،،العدالددة التوميميددة  ولقددد تواولددع العديددد مددن الدراسددات 

 التالي:
 ية:العدالة التوميمبدراسات المرتبطة ال (أ)

لى أن ع(أكدت 2007،دره )دراسةنتائج  د تلد للدراتار لارددى ا   ل دردوب لرلتساسدالاراأتبم لللل

ف تزيد عا الدردة المتوسطة الالعدالة التوزيعية وعدالة التعاف فدركاف العافليا ليل فا بعدي
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درائية أقل فا فتوسط  وأن هناج  روقا للم يا    ح  يا أن يردة فدركات م لبعد العدالة اإل

للعمر  وسنواف الخبرة  والوظيية القالية. كما  ردعأبعاي العدالة  تبفعنوية  ح فدركاف العافليا 

 وتأ ير عيةح بيا أبعاي العدالة التنميمية  وأبعاي ضغوط العمل.  أظ رف الدراسة ارتباط

ودوي تأ ير فعنوي لل ييل التنميمح كمتغير وسيط ّ  ح  دلى ( 2007،نعساني)  دراسةوأكدت     

 ياء التنميمح.درائية والتياعلية وعوائد اآلإلاقة بيا العدالة التنميميةالالع

قة فباشرة بيا العدالة الدلى ودوي ع ,Law & Cheung) 2008(دراسة واظهرت          

 .التوزيعية وبيا التما ل التنميمح 

قة عيةية بيا فةتوى أبعاي اللى ودوي عع فقد اكدت,Chou & Jing) 2009(أما دراسة     

 العدالة التنميمية وفةتوى هية ترج العمل. 

بية بيا فةتوى قة ديااالعودويعن (Agarwal & Zhang, 2009)   دراسة أظ رفو    

التمييا وفةتوى العدالة التوزيعية وكذلس بيا فةتوى فروهة الع وي المبرفة وبيا فةتوى العدالة 

وبيا برؤسائ م تصال إلقة دياابية بيا رضا المرؤوسيا عا االدرائية  وعإلالتوزيعية والعدالة ا

 وية بيا فةتوى كل فا العدالةقة قالعودويأظ رف النتائج    ودرائية والعدالة التياعليةالعدالة اإل

قة عيةية بيا العدالة التوزيعية والعدالة الوسلوج المواطنة التنميمية  كما تبيا ودوي ع التياعلية 

 التياعلية  وبيا هية العافليا  ح ترج العمل.

ف أقل فا فتوسطة وأن الأظ رف أن يردة عدالة التعاف فقد( 2010،الخشروم )أما دراسة     

ف الالدور تزيد عا الدردة المتوسطة. كما تبيا عدم ودوي ارتباط بيا عدالة التعاف ضغوط صراع

 ف  ح صراع الدور.الوصراع الدور  وكذلس عدم ودوي تأ ير فعنوي لعدالة التعاف

قة ارتباط قوية ودياابية بيا العدالة البينت ودوي ع (2016، العكرب، رصق لأما دراسةلللل

أبعاي العدالة فنيرية وفاتمعة على بمح  وكذلس ودوي أ ر قوي ودياابح ء التنميالوالوالتنميمية 

أوصت الدراسة بضرورة دعاية النمر  ح أسس توزيع القوا ز والميا آف وزيايت ا بما وء. الوال

دتماعية  ح المنممة  القاف االهتمام بتنمية العف كل  ري  ح الشركة  وااليتناسا فع فدلال

ؤوسيا برؤسائ م  وددراء يراساف فما لة  ح المةت بل على قطاعاف والةعح لزياية   ة المر

 .وصناعاف ألرى

عا ودوي عالقة كاف ياللة ا صائية بيا كل فا  (2019كما أكدت دراسة)الشيخ ، أبو نصيب،     

تقةيا بيئة العدالة التوزيعية   واإلدرائية   والتياعلية والرضا الوظييى   وقد أكدف الدراسة على 

 ل واإلهتمام بنمام القوا ز والميا آف وفراعاة العدالة التوزيعية بيا العافليا .العم

 :بجودح حياح العمل الدراسات المرتبطة)ب( 
لاراأتبم  لرلتساسدا ل دردوب  -AL) فوجد نتائج دراسةلبجودح حياح العمل دتد

Khafaji,2012لإرل لتبصلا للعدالة ودوي عالقة كاف ياللة فعنوية بيا ديراج العافليا  (

التنميمية وتقةيا دوية  ياة العمل, كما أشارف النتائج دلى ودوي يور لبعض أبعاي الث ة التنميمية 
 ح التأ ير على العالقة بيا العدالة التنميمية ودوية  ياة العمل. وباالعتماي على هذه النتائج صيغت 

يارة اإلالتح تم تطبي  ا فا قبل عدي فا االستنتاداف فن ا ديراج عينة البقث للعدالة التنميمية  و
أن  أوصت الدراسة ا اهعيس على دوية  ياة العمل .وفتمثلة باإلدراءاف والممارساف اإليارية  فم

الث ة التنميمية وكلس ويارة اهتمام بالمتغير المةت ل العدالة التنميمية والمتغير التياعلح اإل  تولح
 .الهعيا  تأ يرهما  ح دوية  ياة العمل

الى ودوي تأ ير فعنوى لاوية  ياة العمل على اآلياء  (2016العطوى ،وتوصلت دراسة )      
 .الوظييى والتنميمح للعافليا 

تحسين جودة حياة العمل  إلى أن(Masoomzadeh et al.,2013) توصلت دراسةو    
 . إلضرابالتخريب، السرقة، العنف، ا يؤدى إلى تقليل سلوكيات العمل السلبية مثل العدوانية،
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الى وجود تأثير معنوى لجودة حياة  (Parvar et al,2013)بينما أشارت نتائج دراسة    
 العمل على اإللتزام التنظيمى .

وجود عالقة معنوية بين جودة حياة  إلى( Kasraie et al.,2013) أشارت دراسةكما     
                                                                                                      .يةوسلوكيات المواطنة التنظيم العمل وضغوط العمل، والرضا الوظيفى،

الحكومية بأنشطة  إلى أن توجه المنظمات  (Brown and Cregan,2008)واكدت دراسة
 عملية نحو لينالعام وتهكم انتقادات تقليلالمعلومات واتخاز القرار يؤدى الى مشاركة العاملين فى 

 .ويحسن من جودة حياة العمل  التغيير

انىىهل لتحسىىين جىىودة حيىىاة العمىىل يتطلىىب  (علىىى 2013 ر واخ  رو ه  زا)واكدددت دراسددة ل

وضرورة تعزيز عالقات المىودة للعمل  نظام التعويضات بحيث يكون داعما   هيكلة  ضرورة اعادة
 لوروح الفريق في بيئة العم

ا اتدالاراتارت ل وةبالعالق لبتينل:الن الدراسات السابقة  وتأسيسًا علن ما سبق عرضه من
اةأال تتت لوارد دعل تتت ل(لوتحعيتتتقلارأضتتتدلارتتتب   لل،لو تتتذر لارتتتب علارددى اتتتيل،لاارددى ا تتت  لاردبا   تتت لول

 يث تعد تلس الاواها أ د أود  اإلرتبهاط بهيا واارد املارب   لل،لوااةأاعاالواراادسسدالااااس  ل

  كما أن ل  آ ارا  فختلية على اتااهاف وسلوكياف العافليا  يث ي  ر على كياءة العافليا والمنمم  

ل. و عالية المنمم    والشس ان كل كلس يةاهم  ى تقةيا اآلياء وفا  م تقةيا دوية  ياة العمل
تحتيتتلتوتدبعل:لفديتحدد مشكلة الدراسدة من خالل الطرح السابق ونتائج الدراسات السابقة تو     

تحتيتتلتوتدبعلد اتدالتحوتينلةتباالل،لواتار لارددى ا  لرتتعلاراتدتلينلببحتتاالااااسالاراحل ت د ادالار
تحتيتتتتتلير تتتتدالتحوتتتتينلةتتتتباالح تتتتدالارااتتتتدلل،لو تتتتذر ح تتتتدالارااتتتتدلرلاتتتتدتلينلببحتتتتتاالااااسالاراحل تتتت 

وتينلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  ،لو ذر لتحتيتلارصاببدالارديلتباةهلاراتار لارددى ا  ل تيلتح
إرتتللير تتدالت م م تت لتعدأحتت لرد ايتتدلوصتتبً ل،لةتتباالح تتدالارااتتدلرلاتتدتلينلببحتتتاالااااسالاراحل تت ل

ل.اراتار لارددى ا  لردحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  
لأهمية الدراسة:  ثانيًا:

قب تًدلعلتللستلب ف)لوياالفت)للا لاراتارت لارددى ا ت لاردتللياددعفتدلاس تأاال تللارادىاتدالرفتدلتتح يأاًل .1
 سعادرف)لوعالقدتف)لبأؤسدلف)لوتأؤسيف)لواتاللف)لوارادادتلب لتاف)ل.

ثادلد لتبا ألاراتارت لارددى ا ت لارعب ت لرلاتدتلينلبتتا،دلارادىات ليتب ألارربتدالرلادىات لو تذر ل .2
 اراادييألاردللتأ تلوتبةهلارولبكلاا،دلارادىا ل.

جىودة حيىاة و بأبعادهىا المختلفىةالعدالىة التنظيميىة ن أن الكشىف عىن نىوق وقىوة العالقىة بىي .3
جىودة حيىاة العمىل  العمل سيسهم في التوصل لصىياةة سياسىات وخطىط ثسىتثمار بىرام 

 دارةالعىاملين بوحىدات اث ىفىى تقليىل مسىتويات الىتهكم التنظيمىى واإلحبىاط الىوظيفى لىد
 فى للوحدات المحليةالوظي زيادة الرضا الوظيفى للعاملين واألداء ومن ثم يةالمحل

ثدارة ا اسىة مىن أهميىة مجىال تطبيقهىا والىهل يتمثىل فىي وحىداتركما تنبع أهمية هىه  الد .4
المحليىة والتىى تلعىب دورا حيويىا فىى تىوفير كافىة الخىدمات التىى يحتاجهىا اليهىا المىىواطن 

 .ية وثشك أن فعالية هه  الوحدات المحلية تنعكس بصورة مباشرة على سكان القر
تل لارتساس لستد دملي دقتًدلسصتحدللارعتأاسلرصت دس لارو دستدالوااةتأاعاالاردتللتفيت لثادلا ل .5

  اسةباعلااي دب  ل للبي  لاراادلااااس  ل.ل
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لأهداف الدراسة: ثالثًا : 
 تحتيتلتودبعلد ادالاراتار لارددى ا  لرتعلارادتلينلببحتاالااااسالاراحل  . .1
 ادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  .تحتيتلتودبعلد ادالتحوينلةباالح دالارا .2
 تحتيتلير دالتحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  . .3
تحتيتتتتلدثرتتتألد اتتتدالاراتارتتت لارددى ا تتت لاستبدطتتتًدلبدحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتدتلينلببحتتتتاال .4

لااااسالاراحل  .
ةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتتدتلينلتحتيتتتتلارصتتتاببدالاردتتتيلتباةتتتهلاراتارتتت لارددى ا تتت ل تتتيلتحوتتتينل .5

 ببحتاالااااسالاراحل  .
دحوتينلةتباالح تدالارااتدلرلاتدتلينلببحتتاالااااسالرتحتيتلتعدأحتدالت ايتدلاراتارت لارددى ا ت ل .6

 اراحل  .
دحوتتينلةتتباالح تتدالارااتتدلراردبصتتدلإرتتللير تتدالت م م تت لتعدأحتت لرد ايتتدلاراتارتت لارددى ا تت ل .7

ل.رلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  
 رابعًا: فروض الدراسة:

أبعددداد العدالدددة التوميميدددة لدددد  " مدددن المتوأدددك أن سكدددون مسدددتو  الفدددرض ا ول للدراسدددة:  (1)
 مرتفعًا ": العاملين بوحدات اإلدارح المحلية

 التالية: ا بعادويمكن اختبار هذا الفرض من خالل 
 .اراتار لاردبا     .1

 .اراتار لااةأال   .2

 .اراتار لارد دعل   .1
أبعداد تحسدين جدودح حيداح العمدل " مدن المتوأدك أن سكدون مسدتو  للدراسدة:  نيالثداالفرض  (2)

 مرتفعًا ": للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية

 التالية: ا بعادويمكن اختبار هذا الفرض من خالل 
لاستنلوا سدعأاسلارب   ي. .1
لاى)لارا د آالواسةبس. .2
لا اتتدجل يلبي  لارااد. .3
لر دص ل درااد.اراادس  ل يلصدىلارعأاساالا .4
لاراادلار أ عي. .5
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العدالة التوميميدة وتحسدين الفرض الثالث للدراسة: " توجد عالأة طردسة دالة إحصائيًا بين  (3)
 ". جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية

 

 خامسًا: مفاهيم الدراسة:
 :(Justice Organizational)العدالة التوميمية  مفهوم (1)

العدالة التنظيمية إلى الفيلسىوف األخالقىي وعىالم اثقتصىاد اثسىكوتلندل  دم  يعود أصل مفهوملللل
 م( والتىي تقىوم علىى مبىدأ أن  1963عىام   (Theory Equity) صىاحب نظريىة العدالىة ،سىميث

له الفرد في عمله مقارنة  بالجهد  العدالة هي دافع تحفيزل من خالل الموازنة بين الدخل الهل يُحص 
ا بين زمالئه في بيئة العملالمبهول، وبالمق وعليه فإن  العدالة التنظيمية ظىاهرة تنظيميىة  ،ارنة أيض 

 ( .2-1، ص 2019  حياصات ، لها مفهوم نسبي متباين بين الباحثين
مجموعىة القىيم والمبىادل المشىتركة بىين العىاملين  ويعرف مفه و  اععداع ة اعتنميمي ة  ل ه أن       

 (.2، ص2003ة فى بيئة العمل   العامرى ، والتى توجه سلوكهم بطريقة معين
درجة تحقيىق المسىاواة والنزاهىة فىى الحقىوو والواجبىات  وتعرف اععداعة اعتنميمية  له أنها      

التىىى تعبىىر عىىن عالقىىة الفىىرد بالمنظمىىة وتجسىىد فكىىرة العدالىىة ومبىىدأ تحقيىىق اإللتزامىىات مىىن قبىىل 
لثقة التنظيميىة المطلوبىة بىين الطىرفين  العميىان ، الموظفين تجا  المنظمة التى يعملون بها وتأكيد ا

 ( .399،ص2009السعودى ،
إدراك العدالة فى مكىان العمىل مىن خىالل عالقىة المىوظفين بالمنظمىة أو  كما تعرف  له انها      

، 2007برئيسهم المباشر والتىى تىؤثر بالنهايىة علىى مىواقفهم وسىلوكياتهم فىى العمىل   العطىوى ، 
متعلىق بعدالىة النتىائ  الموزعىة نظيىر  ه أ  علعداعة اعتنميمية شقي    األول  وهذا يعن( .147ص

فيىرتبط بعدالىة اإلجىراءات المتبعىة  ، ام ا اعش ا اعن انه  أعمال ومدخالت و داء الفرد فى المنظمة 
،  2004فىىىى جميىىىع القىىىرارات والتعىىىامالت بحىىىق الفىىىرد فىىىى المنظمىىىة  جيرنبىىىر ، وبىىىارون ،

 ( .176ص
الطريقة التى يحكم من خاللها الفىرد علىى عدالىة  اععداعة اعتنميمية أيضاً  له أنها  كما تعرف     

 ,Greenberg )األسلوب الهى يستخدمه المدير فى التعامل على المستويين الوظيفى واإلنسانى 
1990 ,p401) . 

 ي ةمون اإليارية العمل بيئاف  ح العافليا أن :إلى (,Carolina 2005) كارولينا تأشار وقد   

 فا علي ا يقصلون التح النواتج: األولى تمثل المعافلة  فا  ئاف لثالث و  ا   التنميمية العدالة

 علي ا بناء التح العملياف أو الرسمية الةياساف :الثانية وتمثل التوزيعية(  )العدالة وهح: المنممة 

 )العدالة هح فع م  الشخصية افلةالمع : تتضمن والثالثة اإلدرائية(  )العدالة النواتج هذه توزيع تم

 .(1ص  2019   )عمر التياعلية(

 اشترك معم  اعباحني  في أبعاد اععداعة اعتنميمية اعنالنة اعتاعية  و   
وهي عدالة توزيع المخرجات الخاصة بالموظف مقارنة  بأقرانه من ناحية األجر   داعة اعتوزيع  -

ليها، وفرص التطور والحصول على الترقية، إضافة العمل، والحوافز التي يحصل عنظيرالمدفوق 
إلى ساعات العمل وما تتضمنه من واجبات ومسؤوليات؛ والتي تتحقق عند إحقاو المساواة في 

 توزيع المصادر والفرص التنظيمية، لها فإن ها متعلقة بجانبين رئيسين همال الماد ل، واثجتماعي. 
قة باآلليات المستخدمة في تحديد مخرجات العمل سواء  ل وهي العدالة المتعل داعة اإلجراءات -

قة بالجانب الرسمي الُمتبع لعأل أن ها مت ، علقة باألجور والحوافز وةيرهااإلنتاجية أو تلك المت
لتحقيق مثل هه  األمور من خالل القواعد والمعايير المستخدمة، وطريقة التطبيق، إضافة  إلى 

لى شرطين أساسيينل أن يتفق الطرفان المتأثران، وهما اإلدارة األطراف المتأثرة بها. وتقوم ع
د  صاحبة اإلجراء، والموظف أو العامل، على األسس المبنية عليها صيغة هه  اإلجراءات. أن يُزوَّ

 الطرف الثاني بالمعلومات الكافية والشاملة عن طريقة التطبيق من قِبَل الطرف األول.
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قة بيا الموظف وفديره المباشر والتح تعيس القالة الشعورية لليري وهح العال دالة التعامالت:ع  -

بما يتعلا بعدالة المعافلة الصايرة عا المنممة كيل فع   وتتيون فا عنصريا أساسيا هما: 

  .( 2  ص 2019)  ياصاف   القةاسية الشخصية  والمقاسبة االدتماعية

 
 

  علن أنها : الدراسة ه هذفي إجرائيًا  اععداعة اعتنميمية ويشير مفهوم    
ويدتم حأصلااااسالارال دلودصحدللارعأاسل للبي  لاراادلعلللتا   لاراابسل دراتار لبتينلاراتدتلينل

 ذلع من خالل :
تبا تتتىلل،للارا تتذو تتتىلار فتتتللارادايتت لارحتتبا  تددستت لتم مددن خددالل :) يددة وتددعدالددة التوعي ال -1

تددست لل،لو تقلستل)لتأة ت لعتدا لارااتددأقتلل تيلارل،لارا د آالوارحبا  ل صبسالعدار لبينلاراتب  ين
ت ت )لل،لارودب  لو قلاى)لعدار لاسةدااا لعلللبلحصرال،رلادتدلارذات  لارعتسااتدملبدالاراادلتىل

ل صبسلعدارهلار تالعبينلباعلاراادلتل،لتنلةفتلر سلبدىدملاراحوبب  لارادتدل ذرهيعلللتدللاآلااع
ل(ل.لاراادبفينل يلارا فبالع تالارتىلسوات للارأات يداد دل،ل
ت ت )لل،لتم يقلارعأاساالارب  ف ت لعلتللار ا تىلاو لاستدرددع العدالة اإلجرائية وتتم من خالل :) -2

ق تتتدلات تتتد لارعتتتأاسااللاراتتتدتلينلسدجد،تتتذل،للواضتتتح لوت فبتتتت لرل ا تتتىليااععلتتتللتاتتتدييأللبدتتتدعاًللاآلااع
علتتتتتللل،لا عداتتتتتدالارعتتتتتأاساالارصتتتتتداسالسضتتتتت لدولتددقاتتتتت د االرلاتتتتتدتلينالدوتتتتتاارل،ل درااتتتتتدار دصتتتتت ل

تددس لاراعببدالااااس ت لتتىلارا در تدالوارد تدوااالل،لاراالبتدالارتة ع لواركدتل ل يلات د لارعأاساا
ل(ل.ل يلارااد

عدتتتدليد تذلقتأاسًاليدالتقللوا هدادم  دلارباللاراتيأيدادتدل ل:العدالة التفاعلية وتتم من خالل  -3
ياتتأالاراتتتيألت تتأساالارعتتأاساال،للقتتأاسل ااتتهليددتتدقال  تتدلاحدتتأاملدجذلاراتتتيألعدتتتتدليد تت دراتتدتلينل،ل

يدتتحاللاراتتتيألق تتدلي صتتف)ل،لق تتدلات تتد لقتتأاسللرلاتتدتلينلارتتب   يلارددس خيأاعتتللاراتتتيأل،لاردتتيلات تتذال
ً ألاددل تتتهلعلتتتللتوتتتدع دل ل اتتت د   لتىلاراتتتدتليناتتتتيألاريدادتتتتدللاراتتتدتلينلارتتتب   يل،لات تتتد لقتتتأاسلتتتت

ل(ل.لووضبا
 ( : Quality of Work life (جودة حياة العمل مفهوم (2)

اراال تتدالارادكدتلتت لارا ممتت لواراوتتداأالواردتتلللبانهددا:(28،ص2008جاااب الاارب ،) هدداسعرف
ً ألعلتتللارح تتدالارب  ف تت لرلاتتدتلينلوح تتدتف)لارا صتت  ل،ل توتتدفتألتحوتتينلت دلتتالار بااتت لاردتتللتتت

دأات    لرلادىاتت لواراتتدتلينل يفتتدلواراداتتدتلينلواينتتًدلاردتتللتوتتده)لبتتتوسهدل تتللتحعيتتقلاسهتتتاألااستت
تلتت لاراال تت لاردتتللتدالتتقلبأ د  تت للعلددن انهددا :ل (Indumathr,2012,p4 )ويعرفهددا تافتتدل.ل

ترتد لاستتد لارتب   لل،لارادتلينلاردللتأتبطل درأضدلعنلتحتينلت ابع لتنلااحد دةتدالاااوتدا  ل
دادة  ل،لوحدةدالتعتتيألارتذاالواااساكل.....ارتخ(لارصحل،لااحد دةدالااقدصداي لوارادلل  لوااة

ل دالاراادل آااعلارادتلينلو اددةيدف)لوو لف)لارب   لل.تأتبطلةباالحلاد   لاراادس  ل للاراادل.لإ 
دوية  ياة العمل (  2012)الخفاجى،  وتعرف جودة حياة العمل بمفاهيم مختلفة منها.إذ عرف     

ل اليارية بأه ا تتق ا فا لاللطبيعية والنيةية والممارساف اا ربط ا بمروف العمل ا لاللف



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

- 595 - 

 

 العدد الخامس عشر

ئم واستخدام ددراءاف وهمم عمل تشعر اليري العافل بأهميت   ح المنممة الف تو ير دو عمل

 على اآلياء .وتقيزه 

هةاهية والنمو والت دم أي هشاط تمارس  المنممة ب دف تعزيز اليرافة االكما تعرف على انها : 

النمو وتق يا ستمرار بالعمل  تو ير ظروف العمل المناسبة والتح تد ع اليري العافل ب و للمنممة

 (.481  ص2009)الموسوى   وآلرون   والت دم للمنممة

وفزايا فايية كا ية  وف دار ظروف عمل ديدة ودشراف فناسا  وفرتباف  كما تعرف بأنها :    

ة  ح صنع ال راراف  ب در فا المشارك قاف عمل تةمحالهتمام والتقدي للوظيية  وعالفا ا

 ( .Davis, Werther,2002,p502 ( ةا  بودوي يور  ح تق يا النتائج التنميميةالوا

يتعلا ببيئة العمل والعمل المرضح والذي يتضما ( فهو  Serey ,2006,p8أما تعريف )     

 . العمل  رصة للعافل لممارسة فواهب  وقدرات  المختلية لمواد ة تقدياف

بعاي يتيون فا فاموعة فا العوافل المتشابية بناء فتعدي اال ى :جودة حياة العمل هكما ان     

فا واال هفة والر االهتادية والصقة والةالوالتقييز واالتح تتعلا بالرضا الوظييح  والمشاركة 

 ,p59  Ismail, Rethinam,)  الوظييح وتطوير اليياءاف وتق يا التوازن بيا العمل والقياة

2008 (  . 

تو ير بيئة عمل فناسبة تتةم :  بأنها الدراسةهذه في جودح حياح العمل إجرائيًا يشير مفهوم و     

اليا ية والعايلة وت يئة ميا آف واألدورال هممو مةت رة فنة والبتو ير فتطلباف شروط العمل اآل

 ويتم ذلك من خالل .ةت بال  ن وفآلالتطوير المواري البشرية  للمشاركة  ى صنع ال راراف اليرص

 :  توافر مايلى فى بيئة العمل

لاراادل، دستد لارب   يل يلت د للبساا ارلويتم ذاك من خالل : ا من واالستقرار الوظيفي -1
اادل يلتددظلارب   هل،لار دردأا طلتىللبساا،لارلارب   يلوا سدعأاسبي  لعادلتدو)ل دستد لليأتب 

ل(للارب   يلأاراودع د لعللل أصلتدكد   لردمب بلحصار،للسدعلواراأؤسينيوباهلاردادس لبينلارأؤل

يد ملاىدمل،لير دالتحتاالرلا د آالوارحبا   تبا ألل:ر ويتم ذلع من خالل نمم المكافآت وا جو  -2
ًهالالارادتدل،لارلتفدسااتىللارت،ديدددس لرالبدكدسل،لارا د آالوارحبا  ل أص ل  لعلللبلحصوت

ل(ل.ل ل ص  لتوداأاارا د آالوارحبا 

ل ا دلعدا لا تد دااايأاعللاراادلتعتي)ل) :ويتم ذلع من خالل  االندماج في بيئة العمل -3
لوااةأاعاااد لراا، ل درعباعت للم لار، لتحوين لعلل لاراادلاسااعحأص لل ي ليد ت، لدواتأ ،للارأؤسدعذ
ل(.لدديي لعنلارااعتملارللحأصلعلار،لاراادللمل اا دالتفدملوواةبدااد لراا

لارا:ويتم ذلع من خالل  المشاركة في صوك القرارات الخاصة بالعملل-4  يلتحتيتلل ادس  
لاراادلاردياراا الال للتباةه لار تالدلارا دل  ، للتحتيت تب يألاراالبتدالوااحصدعاالارأسا  ل،

،للتعي )لاردددلال،لس دربقالاراحتالردد يذلارعأال،لا رد املتد يذلارعأاساال،لتدد ا لارعأاسلاراددس ل ت د 
ل(ل.لتحدور لوضىل،مطلبتيل تىلتاأ  لةباا لارعبالوارناال

لار تالعتودعتال،لاا دالاراادللار تالعاردادو لتىلل :ويتم ذلع من خالل  العمل الفريقيل-5
تحعقلدهتاأل أ قل،للتادأضلإا دالاراادللارديحدلاراا الال،للاافدعلاراادل يلاربقالاراحتا

ل(ل.لتنل، أاال أ قلاراادلدااسد اا،لاراادللل
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 : ( ( local administration units اإلدارح المحلية مفهوم( 3)

اىدملتنلداىا لااااسالارادت لويااهلتنلداواالارددا  لاردللتعرف اإلدارح المحلية علن انها :     
لإعمدعلاراحل  ل اعدندهد لاآلااعلااااسعل للارتور لو د) ل  دعا دالاا،دصدصدالتفتألإرللا داا

ل لتفدتفد ليااع لوسفبر  لعلللسأع  ل،لوارصالح دالاردللتودعت لارادحتا لار أادتالاااادلللرألت)  
ل.(ل92،لص2003

فاموعههة فهها الم سةههاف واآلليههاف والعمليههاف التههى  نظااام اادارة المحليااة يتااألف ماان:كمددا أن    

وية لال ههات م   وفمارسههة تةههمح لمواطني هها وفاموعههات م تق يهها فصههالق م وف ابلههة  ادههات م وتةهه

 ( .4  ص2005  وق م ووادبات م على المةتوى المقلى )عبد العاطى   

 (4  ص 1997  1979لةهنة 43( فا قهاهون همهام اإليارة المقليهة رقهم 1)الماية )وأد حددت      

و داف اإليارة المقلية وهى المقا مهة والمراكهز والمهدن واأل يهاء وال هرى    يهث تتهولى و هداف 

يارة المقلية  ى  دوي الةياسة العافة والخطهة العافهة للدولهة دهشهاء وديارة دميهع المرا ها العافهة اإل

 الواقعة  ى يائرت ا .

وليل و دة فها و هداف اإليارة المقليهة فالهس تنييهذى علهى فةهتوى المقا مهة يرأسهة المقها       

التنييهذى بمعاوههة رئهيس وعلى فةتوى الو داف يرأس  رئهيس الو هدة المقليهة   ويخهتص المالهس 

ال رية  ى وضع الخطط اإليارية والمالية الالزفة لش ن ال رية   ولتنييذ قراراف وتوصياف المالس 

 ( .72  ص 1997  1979والئقت  التنييذية المقلى لل رية ) قاهون همام اإليارة المقلية 

م لهديارة المقليهة تعمهل ضهما همها وتعرف اادارة المحلية اجرائيا فى هذه الدراسة على أنها :    

بمقا مة الوايى  –عاى فةتوى ال رية) قرية الراشدة  قاهون اإليارة المقلية وتتضما فالس تنييذى

الاديد(  يرأس  رئيس الو دة المقلية ويختص بالن وض بالخدفاف التى ت دم ألبناء ال ريهة )ك ربهاء 

التنميههة بال ريههة وتنييههذها   الهه( (   وكههذلس وضههع لطههط ……  فيههاة شههرب   طههرق وفواصههالف 

ل وكذلس الخطط اإليارية والمالية الالزفة لش ن ال رية .
  اإلجراءات الموهجية للدراسة:سادسًا: 

 نوع الدراسة: (1)
ارتساستتدالااتتطللإرتتلتتتىلدهتتتا فدلتدداتتللارتساستت لارأاهدتت للتتتنلتاتت ل لارتساستت لواتوتتدقدًللاامالقتتدًل

تتنلارحصتب لعلتللتالبتتداللارتساست لسافتدلتا ددتدلاو لارتساسدالرابضتبعدتنلل دعدبدسهداربصف  ل
لتوتتدبعلاراتارتت لارددى ا تت لوتوتتدفتألهتتذهلارتساستت لتحتيتتت.لتصتتبسلارباقتتىلوتااتتدلعلتتللتحليتتدل تتباهأه

ل.دحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  ر
 الموهج المستخدم: (2)

ا ةداتتدعيلاراتتدتدلرلاتتدتلينلاعداتتتالارتساستت لعلتتللاراتتدفالارالاتتيل دستتد تاملتتتدفالاراوتتمل
 وتوعيعهم كالتالي:.ل(لت أاا84وعتاه)ل  دربحتالاراحل  لرعأ  لارأا تال احد ى لاربااجلار تيتل
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 ( 1)رأم جدول 
 لعاملين بالوحدح المحلية لقرية الراشدح بمحافمة الوادي الجديداتوعيك يوضح 

 العدد الوظيفة م العدد الوظيفة م
 4 مسئولي مركز المعلومات 13 1 رئيس الوحدح المحلية 1
 2 مسئولي المطافي 14 1 سكرتير الوحدح المحلية 2
 4 مسئولي اإلدارح الزراعية 15 5 مسئولي اإلسكان 3
 4 مسئولي التموين 16 4 مسئولي الطرق  4

مسدددددئولي شدددددبكات صددددددرف  5
 5 مسئولي التعليم 17 4 ومياهصحي 

 4 يةمسئولي الوحدح الصح 18 4 مسئولي ا مالك 6
 3 مسئولي الوحدح البيطرية 19 4 مسئولي التوميم 7
 3 مسئولي مركز الشباب 20 4 مسئولي اإلشغاالت 8

مسددئولي المركبددات )الحملددة  9
مسددددددددددددددئولي الشددددددددددددددئون  21 3 الميكانيكية(

 4 االجتماعية

 3 مسئولي بوع القرية 22 7 مسئولي التومية المحلية 10
 2 ئولي ا منمس 23 3 مسئولي مومومة الومافة 11
 3 مسئولي البريد 24 3 مسئولي الكهرباء 12

 84 اإلجمالي

 :مجاالت الدراسة (3)
 المجال البشري: (أ)

تارتتدلارا تتد لارباتتأجلرلتساستت ل تتيلاراتتدتلينل دربحتتتالاراحل تت لرعأ تت لارأا تتتال احد ىتت لارتتبااجل
ل.(لت أاا84وعتاه)ل ار تيتل

 المجال المكاني: (ب)
لاربحتالاراحل  لرعأ  لارأا تال احد ى لاربااجلار تيت.تاردلارا د لارا دايلرلتساس ل يل
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 المجال الزموي: (ج)
ل.م31/2/2019إريللم15/1/2019وهيل دأالإةأاعلارتساس لارايتاا  لوارديلبتدال

 
 أدوات الدراسة: (4)

 تمثلع أدوات جمك البيانات في:
ينلةتباالح تدالاراتارت لارددى ا ت لوتحوتحب للرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  ل د  اسدادسالاسد •

ل:اراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  
 وتم تصميم ا داح وفقًا للخطوات التالية: ▪
اربدحرتت لبدصتتا )لاستتدادسالاستتد  د لرلاتتدتلينلببحتتتاالااااسالاراحل تت لو رتت ل تتدرأةبعلإرتتللقدتتتال .1

تيتتتل،لوارأةتتبعلإرتتللارتساستتدالارادصتتل لردحاردتتأاالاردىتتأج،لوااطتتدسلاردصتتبسجلارابةتتهلرلتساستت 
 ارتساس .ل ح اداار بدساالارديلتأتبطل

 علن المحاور التالية: العاملين بوحدات اإلدارح المحليةاشتملع استمارح استبيان  .2
 ار  دادالاسور  . -
 د ادالاراتار لارددى ا  لرتعلارادتلينلببحتاالااااسالاراحل  . -
 د ادالتحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  . -
 ير دالتحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  . -
دحوتينلةتباالح تدالارااتدلرلاتدتلينلببحتتاالااااسالراراتارت لارددى ا ت لاةتهلارصاببدالارديلتبل -

 اراحل  .
 دحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  .رتعدأحدالت ايدلاراتار لارددى ا  ل -
 صدق ا داح: .3
 )صدق المحكمين(: الماهري لصدق ا (أ)

  ل ت لار تتت لا ةدادة ت لةدتات للدعندعلهي  لاردتتس س(لتنل6ت)لعأضلاسااالعلللعتال 
،لوبدتتدعلعلتتلل رتت لتتت)لتاتتتيدلو ضتتد  لوحتتذأل اتت لار بتتدساالو عتتًدلرتسةتت لات تتد ل لتعتتدلعتتنلحلتتبا 

لاسااال يلصبستفدلاردفدل  .لص دس %(,لو يلافدي لهذهلاراأحل لت)ل83.3 
 صدق المحتوي " الصدق الموطقي ": (ب)

داطالعلعلتيلاساب تدالواركدت ،لواسطتأل ترلدحعقلتنلهتذالاردتبعلتتنلارصتت لقدتتالاربدحرت ل
تحليتدلهتذهلاساب تدالواربحتبال ت)للارتساست .ل ح اتدااردىأ  ،لوارتساسدالواربحبالارود ع لارديلتددورتال
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اراأتبمتتت لبفتتتتذهلاس اتتتدال االا ستبتتتتد للوارتساستتتدالو رتتت لرلبصتتتتب لإرتتتيلاس اتتتتدالارا دل تتت لوار بتتتتدساا
تحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلد اتتتدالوتحتيتتتتللاراتارتتت لارددى ا تتت د اتتتداللتحتيتتتتلو رتتت  ااتتت ل لارتساستتت ،ل

ل.رلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  
ل
 

 صدق االتساق الداخلي: (ج)
 ستتدادسالاستتد  د لاراتتدتلينلببحتتتاالاربدحرتت ل تتيلحوتتدللصتتت لا توتتد لارتتتا،ليللااعداتتت

(ل10 تتتيلاسااال درتسةتتت لاركل تتت ،لو رتتت لرايدتتت لقباتفتتتدل ل اتتتتعلتتتللتادتتتتدلاستبتتتد ل تتتدللاسالاراحل تتت ااا
ت داتتىلارتساستت .لوت تتينلدافتتدلتادب تت لعدتتتلتوتتدب داللاراتتدتلينلببحتتتاالااااسالاراحل تت تتتنللاات تتأا

 من الجدول التالي: ارت ر لارادادسألعليفد،لود لتادتدلارصت لتع ب ،ل ادليدنم
 ( 2)رأم جدول 

 ودرجة       االتساق الداخلي بين أبعاد استمارح استبيان العاملين بوحدات اإلدارح المحليةيوضح 
لاالستبيان ككل

 ( 10)ن=
معامل  ا بعاد م

 االرتباط
 الداللة

 ** 0.944 أبعاد العدالة التوميمية لد  العاملين بوحدات اإلدارح المحلية 1
 ** 0.905 املين بوحدات اإلدارح المحليةأبعاد تحسين جودح حياح العمل للع 2
 ** 0.931 آليات تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية 3

4 
العدالدددة التوميميدددة فدددي تحسدددين  تالصددعوبات التدددي تواجددده إسدددهاما

 جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية
0.836 ** 

5 
ة التوميمية في تحسين جدودح حيداح العدال تمقترحات تفعيل إسهاما

 العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية
0.949 ** 

                                                     (0.01** معووي عود )
 (0.05* معووي عود )

 يوضح الجدول السابق أن:
وتتتنل تت)لتحعتتقللعلتتللحتتتا،ل اتتت(لركتتدل0.01اسااالاارتت لعدتتتلتوتتدبعلتادب تت ل لد اتتداتاىتت)ل

لتودبعلاررع ل يلاسااالوا عدادالعلللاددل فد.
 ثبات ا داح: .4
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ت)لحودلل بدالاسااال دسد تاملتادتدل بدال در دلتل أوابدظ(لر  )لارربدالاردعتيأ ت ل ستدادسال
تتتتنللاا(لت تتتأا10استتتد  د لاراتتتدتلينلببحتتتتاالااااسالاراحل تتت ،لو رتتت لبدم  عفتتتدلعلتتتللعيدتتت لقباتفتتتدل 

وأد جاءت الوتائج كما هي موضدحة فدي الجددول ت داىلارتساس .للحتاالااااسالاراحل  ارادتلينلببل
 التالي:

ل
 ( 3)رأم جدول 

           نتائج ثبات استمارح استبيان العاملين بوحدات اإلدارح المحلية باستخدام معامليوضح 
 )ألفا د كرونباخ(

 ( 10)ن=                                                          
معامل            ا بعاد م

 )ألفا د كرونباخ(
 0.83 أبعاد العدالة التوميمية لد  العاملين بوحدات اإلدارح المحلية 1
 0.86 أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية 2
 0.84 آليات تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية 3

العدالددة التوميميددة فددي تحسددين جددودح  تالصددعوبات التددي تواجدده إسددهاما 4
 حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية

0.87 

العدالددة التوميميددة فددي تحسددين جددودح حيدداح  تمقترحددات تفعيددل إسددهاما 5
 0.95 العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية

 0.92 ات اإلدارح المحلية ككلثبات استمارح استبيان العاملين بوحد

 يوضح الجدول السابق أن:
تدادىلبتسة لعدر  لتتنلارربتدا،لوبتذر ليا تنلا عداتدالعلتلللرأل اداتاى)لتادتالالارربدال

لاددل فدلودصبحالاسااال يلصبستفدلاردفدل  .
 :أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحليةتحديد مستو   (5)

،ل حيت لد ادالتحوينلةباالح دالاراادلرلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  للتودبعلرلح )لعل
 اسةتت لل   ال تت لاسةتتدا(،لإرتتللحتتتلتتتدل اسةدتتين(،للااتت)تكتتب لبتايتت لوافديتت ل  تتدالارا  تتدعلاررال تتي:ل

طتتتب ل،اليتتتدلارا  تتتدعلاررال تتتيلللواحتتتتا(،لتتتت)لتأتيتتت لو ا،تتتد لار  داتتتدالإرتتتللارحدستتت لاآلرتتتي،لوردحتيتتتت
(،لتت)لتعوت اهلعلتلل2=لل1ل–ل3دقدلة ا ل ل–ارتا دلوارال د(،لت)لحودللاراتعل=لدث ألة ا ل ارحتوال

(لوباتتتل رتت لتتت)لإضتتد  ل0.67=لل2/3 لعتتتال،اليتتدلارا  تتدعلرلحصتتب لعلتتللطتتب لار ل تت لاراصتتحم
هتتذهلار  اتت لإرتتللدقتتدلة اتت ل تتيلارا  تتدعلدولبتايتت لارا  تتدعلوهتتللارباحتتتلارصتتح ملو رتت لردحتيتتتلارحتتتل

 وهكذا أصبح طول الخالسا كما يلي:هلار ل  ,لاسعلللرفذ
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 (4)رأم جدول 
 مستويات المتوسطات الحسابيةيوضح 

 مستو  موخفض 1.67إلن  1إذا تراوحع قيمة المتوسط لل بارح أو البعد من 

 مستو  متوسط 2.34إلن  1.68إذا تراوحع قيمة المتوسط لل بارح أو البعد من 

 مستو  مرتفك 3إلن  2.35ح أو البعد من إذا تراوحع قيمة المتوسط لل بار 

 أساليب التحليل اإلحصائي: (6)
( الحدزم SPSS.V. 24.0تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج )
اردكتأاساالواردوت لارا ب ت ،للاإلحصائية للعلوم االجتماعية، وأد طبقع ا ساليب اإلحصائية التالية:

أاألارا  دسج،لواراتع،لوتادتدل بدال در د.ل أوابدظ(،لوتحليدلا احتتاسلوارادبسطلارحودبي،لوا اح
وتادتدلاستبد لبيأسب ،لوتادتتدلاردحتيتت،لوا،دبتدسل ا(لرايددتينلاراداتا،لاربو ط،لوتحليدلا احتاسل

 تودعلدين،لوتحليدلاردبدينلدحداجلا ت ده.
 نتائج الدراسة الميدانية:سابعًا : 

 الدراسة:مجتمك  : وصفالمحور ا ول
 (5)رأم جدول 

 العاملين بوحدات اإلدارح المحلية مجتمك الدراسةوصف يوضح 
   (84)ن=

المتوسط  المتغيرات الكمية م
 الحسابي

النحراف ا
 الم ياري 

 6 47 السن 1
 5 16 عدد سووات الخبرح في مجال العمل 2
 % ك الووع م
 57.1 48 ذكر  1
 42.9 36 أنثن 2

 100 84 المجمدددوع
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 % ك الحالة االجتماعية م
 92.9 78 متزوج 1
 7.1 6 أرمل 2

 100 84 المجمدددوع
 % ك المؤهل العلمي م
 20.2 17 مؤهل جامعي 1
 26.2 22 دبلوم دراسات عليا 2
 53.6 45 ماجستير 3

 100 84 المجمدددوع

 
 يوضح الجدول السابق أن:

ل(لستتتدباا6 د ,لوبتتتداحأاألت  تتتدسجل(لستتت47تدبستتتطلستتتنلاراتتتدتلينلببحتتتتاالااااسالاراحل تتت ل  -
 تعأ بًد.ل

(لستتتد ,ل16  تتتيلت تتتد لرلااتتتدلاراتتتدتلينلببحتتتتاالااااسالاراحل تتت لعتتتتالستتتدباال، تتتأالتدبستتتطل -
داااسالو ا تتتتسل رتتتت ل، تتتتأالا تتتتداال، تتتتأالاراتتتتدتلينل تتتتتعأ بتتتتًد.لل(لستتتتدباا5 وبتتتتداحأاألت  تتتتدسجل

ل.لاراحل  
بدوتب للاااتدا%(,لبيداتدل57.1بدوتب ل ل  بسدث ألاوب لتنلارادتلينلببحتاالااااسالاراحل  ل -

 42.9.)% 
دستتتتدلليليفتتتد%(,ل92.9بدوتتتب ل تدتتت وةينلدث تتتألاوتتتب لتتتتنلاراتتتدتلينلببحتتتتاالااااسالاراحل تتت ل -

ل.%(7.1بدوب ل 
%(,ل53.6بدوتب ل حدصتلينلعلتيلتدةوتديألدث ألاوب لتتنلاراتدتلينلببحتتاالااااسالاراحل ت ل -

ًهتتدل%(26.2 ل بدوتتبارحدصتتلينلعلتتيلابلتتبملاساستتدالعل تتدلليليفتتد ،لود،يتتأًالارحدصتتلينلعلتتيلت
وقتليأةتىل رت لارتللد لااااساالاراحل ت ل اعدبدسهتدلإااساالتاتأ    ل.%(20.2بدوب ل ةدتايل

 .ل،لوتد يذي ل،لوسقدب  لتادليدمل لتنلدعندلفدلتبا ألقتستنلاردال )لارالاملرلااد
ل
ل
ل
ل
ل
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 :إلدارح المحليةأبعاد العدالة التوميمية لد  العاملين بوحدات االمحور الثاني: 
 العدالة التوعي ية: (1)

 (6جدول رأم )
 يوضح العدالة التوعي ية 

                                                                                          
   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

1 
أحصدل  التي المادسة حوافزي تتواسب 
 33 أبذله   الذيمك الجهد  اعليه

39.
3 10 

11.
9 41 

48.
8 1.9 0.94 8 

2 
يتم توعيك المكافآت والحوافز بصورح 

 33 عادلة بين الموظفين 
39.
3 12 

14.
3 39 

46.
4 1.93 0.93 7 

3 
وفدددق سدددلم ترقيدددة  عملددديأترأدددن فدددي 
 43 عادل 

51.
2 22 

26.
2 19 

22.
6 2.29 0.82 6 

4 
 أدددراتيتتواسددب متطلبددات العمددل مددك 

 62 الذاتية 
73.
8 14 

16.
7 8 9.5 2.64 0.65 1 

5 
السددووية وفددق  أجدداعاتياحصددل علددن 
 14 69 58 نمم عادلة 

16.
7 12 

14.
3 2.55 0.73 3 

6 
علددن مددا أبذلدده مددن  أدائددييددتم تمدديم 

 59 جهد ليس بومام المحسوبية 
70.
2 19 

22.
6 6 7.1 2.63 0.62 2 

 عمالئددددييددددوعع العمددددل بيوددددي وبددددين  7
 بصور عادله 

47 56 21 25 16 19 2.37 0.79 5 

مددددك رواتددددب عمالئددددي  راتبددددييتماثددددل  8
 المشابهين في المجهود

53 63.
1 

19 22.
6 

12 14.
3 

2.49 0.74 4 
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 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

 0.49 2.35 البعد ككل 
مستو  
 مرتفك

 يوضح الجدول السابق أن:
 أبعاد العدالة التوميمية لد  العاملين بوحدات اإلدارح المحليدةكأحد ة التوعي ية مستو  العدال     

(،ل2.35حيتتت لبلتتتولارادبستتتطلارحوتتتدبيل لأت تتتىتلن بوحددددات اإلدارح المحليدددةوالعدددامل اكمدددا سحددددده
لقتتتساتيوتً تتأاال رتت لو عتتًدلردأتيتت لارادبستتطلارحوتتدبي:لاردأتيتت لاسو لتدددستت لتدملبتتدالارااتتدلتتتىل

علتللتتتدلدبذرتتهلتتنلةفتتتلرتت سللداالتتياردأتيتت لاررتتدايليتد)لت تت )لليل ته(,ل2.64بستتطلحوتتدبيل  ادلارذات ت 
لاردتتيلارادايتت لحتتبا  جلتدددستت لاردأتيتت لاررتتدتنلود،يتتأًالل(,2.63بدىتتدملاراحوتتبب  ل ادبستتطلحوتتدبيل 

 (.1.9دبذرهل ادبسطلحودبيل لارذجتىلار فتللددحصدلعليف
م بالعدالة التنميمية بيل صورها فا  يث التوزيع توا ر بيئة عمل فناسبة تتةويعكس ذلك :     

وعدالة اإلدراءاف وال راراف واإلفتيازاف وعدالة  ةا المعافلة التى يتل اها الموظف فا قبل 

، العكرب، رصقاساس ل    (2019الشيخ ، أبو نصيب، ) ويتفق ذلك مع ما جاء بدراسةفديري .   

اإلهتمام بنمام القوا ز وةيا بيئة العمل على ضرورة تق تلس الدراساف  يث أكدف (2016

 بيا العافليا . التوزيعيةوالميا آف وفراعاة العدالة 

 :اإلجرائيةالعدالة  (2)

 (7جدول رأم )
 اإلجرائيةيوضح العدالة  

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 ال إلن حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
يددتم تطبيددق القددرارات الوظيىيددة علددن 

 45 الجميك دون استثواء 
53.
6 21 25 18 

21.
4 2.32 0.81 3 

2 
بودداءًا علددن معددايير  أدائددييددتم تمدديم 

 4 0.83 2.25 25 21 25 21 50 42 واضحة ومفهومة للجميك  أداء

 5 0.88 32.2.14 21.27 46.18 39أبدددل اتخددداذ القدددرارات  رأيدددييدددتم أخدددذ  3
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 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك
 1 4 4   بعمليالخاصة 

4 
رضدددددة أو مواأشدددددة ابمع لددددديسسددددمح 

القدددددرارات الصدددددادرح وفقدددددًا للمبدددددررات 
 الموضوعية 

27 32.
1 30 35.

7 27 32.
1 2 0.81 6 

علن المعلومات الدقيقة  االعتماديتم  5
.48 41 والكاملة في اتخاذ القرارات 

8 30 35.
7 13 15.

5 2.33 0.73 2 

تتواسددددددب العقوبددددددات اإلداريددددددة مددددددك  6
.61 52 مخالفات والتجاوعات في العمل ال

9 18 21.
4 14 16.

7 2.45 0.77 1 

 0.61 2.25 البعد ككل 
مستو  
 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
أبعددداد العدالدددة التوميميدددة لدددد  العددداملين بوحددددات اإلدارح كأحدددد  اإلجرائيدددةالعدالدددة  توتتدبعل

حيتتت لبلتتتولارادبستتتطلارحوتتتدبيللدبستتتطتلن بوحددددات اإلدارح المحليدددةوالعدددامل اكمدددا سحددددده المحليدددة
(،لوتً أاال رت لو عتًدلردأتيت لارادبستطلارحوتدبي:لاردأتيت لاسو لتدددست لاراعببتدالااااس ت ل2.25 

لا عداتتدااردأتيتت لاررتتدايليتتد)لليل تته(,ل2.45 ادبستتطلحوتتدبيل لتتتىلارا در تتدالوارد تتدوااال تتيلارااتتد
اردأتيتتتت لود،يتتتتأًالل(,2.33دبستتتتطلحوتتتدبيل علتتتللاراالبتتتتتدالارتة عتتت لواركدتلتتتت ل تتتيلات تتتتد لارعتتتأاساال ا

سضتتت لدولتددقاتتتت لارعتتتأاساالارصتتتتداسالو عتتتًدلرلا تتتتأساالارابضتتتبة  ل ادبستتتتطلد االرتتتتييوتتتاملاروتتتداعل
ل(.2حودبيل 

ببحتتتاالااااسالاراحل تت لردتتب يألاىتتدملتالبتتتدال تت عل  ههرص العههافليا : ويعكااس ذلااك    
مقليههة  ههى  ههدوي الةياسههة العافههة والخطههة  يههث تتههولى و ههداف اإليارة ال  ات تتد لارعتتأاساالاراددستتب 

العافة للدولة دهشاء وديارة دميع المرا ا العافة الواقعة  ى يائرت ا وهى كذلس  المةه لة عها وضهع 

الخطههط اإلياريههة والماليههة الالزفههة لشهه ن ال ريههة  وعهها دصههدار ال ههراراف  ولل يههام بيههل هههذه الم ههام 

ناسبة تتةم بالعدالة التنميمية بيل صهورها فها  يهث والمة لياف   ن كلس يتطلا تو ير بيئة عمل ف

 التوزيع وعدالة اإلدراءاف .
 :التفاعليةالعدالة  (3)

 (8جدول رأم )
 التفاعليةيوضح العدالة  
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   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

1 
بكددددل الددددود  مددددديري  يمعدددديتعامددددل 
عوددما يتخدذ أدرارًا يتعلدق  واالهتمام
  بوظيفتي

63 75 11 13.
1 

10 11.
9 

2.63 0.69 1 

2 
أرار يتعلدق  أيعودما يتخذ المدير 

بكددل  معدديفإندده يتودداأ   بددوظيفتي
 احترام 

56 66.
7 20 23.

8 8 9.5 2.57 0.66 2 

المددير مبدررات القدرارات  لديسشدرح  3
.63 53  فتيلوظيالتي اتخذت بالوسبة 

1 20 23.
8 11 13.

1 2.5 0.72 4 

الوظيفي أبل  تاريخييراعن المدير  4
.63 53  سخصوياتخاذ أرار 

1 17 20.
2 14 16.

7 2.46 0.77 6 

5 
يتددددأنن المدددددير أبددددل اتخدددداذ أددددرار 

تؤثر نتائجه علن مستقبل  سخصوي
  وظيفتي

56 66.
7 17 20.

2 11 13.
1 2.54 0.72 3 

 افيةبشدددددفمدددددديري  معدددددييتعامدددددل  6
.58 49 ووضوح 

3 26 31 9 10.
7 2.48 0.69 5 

 0.52 2.53 البعد ككل 
مستو  
 مرتفك

 يوضح الجدول السابق أن:
أبعدداد العدالددة التوميميددة لددد  العدداملين بوحدددات اإلدارح التفاعليددة كأحددد العدالددة  توتتدبعل

ارحوتتتتدبيللحيتتت لبلتتتولارادبستتتطلأت تتتىتلن بوحددددات اإلدارح المحليدددةوالعدددامل اكمدددا سحددددده المحليدددة
  تتدللتتتتيأجللتاتتي(،لوتً تتأاال رتت لو عتتًدلردأتيتت لارادبستتطلارحوتتدبي:لاردأتيتت لاسو ليدادتتتدل2.53 

اردأتي لارردايلعدتتدلليل ه(,ل2.63 ادبسطلحودبيل بب   ديلعدتتدليد ذلقأاسًاليدالقللوا هدادماربال
ود،يأًالل(,2.57حودبيل   دلاحدأامل ادبسطللتاي ااهليدددقاللبب   ديقأاسليدالقللدجيد ذلاراتيأل

ل(.2.46 ادبسطلحودبيل لي صديارب   يلق دلات د لقأاسللتدس  ييأاعللاراتيألاردأتي لاروداعل
 رصقاساس ل لو (Agarwal & Zhang, 2009)  كل من راسةويتفق ذلك مع ماجاء بد    

عا قة دياابية بيا رضا المرؤوسيا العودوي: عن كل منهما التى تؤكد  (2016، العكرب،

قة قوية بيا فةتوى العودويكذلس    ودرائية والعدالة التياعليةوبيا العدالة اإل برؤسائ م تصالإلا

دتماعية القاف االهتمام بتنمية العاالضرورة و .وسلوج المواطنة التنميمية التياعلية كل فا العدالة

 .  ح المنممة  والةعح لزياية   ة المرؤوسيا برؤسائ م
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 :عاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحليةأب: لثالمحور الثا
 ا من واالستقرار الوظيفي: (1)

 (9جدول رأم )
 يوضح ا من واالستقرار الوظيفي 

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

ان الددوظيفي فددي مكددان أشددعر با مدد 1
.59 50  عملي

5 27 32.
1 7 8.3 2.51 0.65 1 

تتدددددوفر لدددددد  بيئدددددة عمدددددل تتسدددددم  2
.58 49 الوظيفي  واالستقراربا مان 

3 24 28.
6 11 13.

1 2.45 0.72 3 

.57 48  وظيفتيأشعر بالترابط مك  3
1 27 32.

1 9 
10.
7 2.46 0.68 2 

أعمددل فددي مودداخ سسددوده التماسددع  4
.42 36 المرؤسين بين الرؤساء و 

9 30 35.
7 18 21.

4 2.21 0.78 4 

أحصل علن فرص متكافئة لتطوير  5
.38 32 الوظيفي  مستقبلي

1 21 25 31 36.
9 2.01 0.87 5 

 0.49 2.33 البعد ككل 
مستو  
 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
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ين بوحددات أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملكأحد  مستو  ا من واالستقرار الوظيفي
حيت لبلتولارادبستطلارحوتدبيللتدبستطلن بوحدات اإلدارح المحليدةوالعامل اكما سحدده اإلدارح المحلية

(،لوتً أاال ر لو عًدلردأتي لارادبسطلارحودبي:لاردأتي لاسو لد تاأل دستتد لارتب   يل تيل2.33 
 ادبستتطلل   دتتيولاردأتيتت لاررتتدايلد تتاأل تتدردأا طلتتتىلليل تته(,ل2.51 ادبستتطلحوتتدبيل عالتتيلت تتد ل

لارتتب   يلتوتتدع ليدحصتتدلعلتتلل تتأصلتدكد  تت لردمتتب أللاردأتيتت لار تتدتسود،يتتأًالل(,2.46حوتتدبيل 
ل(.2.01 ادبسطلحودبيل 

ارددى ا تتت ل اردبا   تتت ل،للر اارات  تتتدلصتتتبسللتتتتبا ألبي تتت لعاتتتدلتددستتتب لتدوتتت)ل: ويرجدددك ذلدددع الدددنلللل
ًاعل رتت لارتتلل تتابسلاراتتدتلين ً تتتهللوااةأال تت ل،لوارد دعل تت ل(لتاتتدليتت  داستتدعأاسلارتتب   لل،لوهتتذالتتتدلت

لل(لحي لتبضملاراودبعلاراأت ىلركدلصبسلاراتار لارددى ا  ل.ل8،ل7،ل6اددلال دلتنلار تو لسق)ل 
ل
 
 نمم المكافآت وا جور: (2)

 (10جدول رأم )
 يوضح نمم المكافآت وا جور 

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم تيبالتر  الم ياري 

 % ك % ك % ك

يوجد آليات محددح للمكافدآت والحدوافز  1
 3 0.89 2.02 38.1 32 21.4 18 40.5 34 أحصل عليها  التي

نمددددام المكافددددآت والحددددوافز  لددددييتدددديح  2
 4 0.91 1.89 46.4 39 17.9 15 35.7 30  لالبتكارفرصة 

 2 0.88 2.05 35.7 30 23.8 20 40.5 34  ومؤهالتي مهاراتيمك  دخلييتواسب  3

أحصل علن المكافآت والحدوافز بصدفة  4
 5 0.94 1.87 51.2 43 10.7 9 38.1 32 مستمرح 

أحصدددل علدددن تعويلدددات ماليدددة مقابدددل  5
 6 0.88 1.74 54.8 46 16.7 14 28.6 24 اإلضافي  عملي

تددددددوعع المكافددددددآت علددددددن المددددددوظفين  6
 1 0.87 2.21 28.6 24 21.4 18 50 42 ك مك الجمي ومتساوي عادل  بأسلوبي

 0.62 1.96 البعد ككل 
مستو  
 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
أبعداد تحسدين جدودح حيدداح العمدل للعداملين بوحدددات كأحددد  نمدم المكافدآت وا جدور توتدبعل
دبيلحيت لبلتولارادبستطلارحوتلتدبستطلن بوحدات اإلدارح المحليدةوالعامل اكما سحدده اإلدارح المحلية
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تتتتتباعلارا د تتتتآالعلتتتتللل(،لوتً تتتتأاال رتتتت لو عتتتتًدلردأتيتتتت لارادبستتتتطلارحوتتتتدبي:لاردأتيتتتت لاسو 1.96 
اردأتيتتت لاررتتتدايلليل تتته(,ل2.21تتتتىلار ا تتتىل ادبستتتطلحوتتتدبيل لوتدوتتتدوجلعتتتدا لل حستتتلببياراتتتب  ينل

ًهالتيلتفتتدساتيتتتىللا،لتتييدددستت ل دحصتتدللاردأتيتت لاروتتداعود،يتتأًالل(,2.05 ادبستتطلحوتتدبيل لوتتت
ل(.1.74 ادبسطلحودبيل لااضد يلعاليندالتدر  لتعدبدلعلللتاب 

 لدد  العداملين بوحددات اإلدارح المحليدةالعدالدة التوعي يدة  توتدبعللإست تدعا للويرجك ذلدع الدن :    
تهوا ر بيئهة عمهل فناسهبة تتةهم بالعدالهة التنميميهة ويعكس ذلاك :  ،ل(6و ر ل ادلةدعل در تو لسق)ل 

 ةها المعافلهة دالة اإلدهراءاف وال هراراف واإلفتيهازاف وعدالهة بيل صورها فا  يث التوزيع وع

(   2019)الشي(   أبهو هصهيا   كل من يتفق ذلك مع ما جاء بدراسةكذلك و   التى يتل اها العافليا

 يهث أكهدف تلهس الدراسهاف علهى ضهرورة تقةهيا بيئهة العمهل واإلهتمههام  (2016، العكارب، رصاق 

ر هىىزا لوكددذلع اكدددت دراسددةلالعدالههة التوزيعيههة بههيا العههافليا . بنمههام القههوا ز والميا ههآف وفراعههاة

نظىىام  هيكلىىة  (علىىى انىىهل لتحسىىين جىىودة حيىىاة العمىىل يتطلىىب  ضىىرورة اعىىادة2013 واخىىرون
 للعمل . التعويضات بحيث يكون داعما  

 االندماج في بيئة العمل: (3)

 (11جدول رأم )
 يوضح االندماج في بيئة العمل 

   (84)ن=

 ال بارات م
 ستجاباتاال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

1 
 االمتيدددداعاتيراعددددن العمددددل تقدددددسم 

بشددكل عددادل ويشددمل الجميددك مثددل 
 (الحاجة)التأمين، رواتب التقاعد، 

49 58.
3 19 22.

6 16 19 2.39 0.79 7 

ألتزم بالقواعد واإلجراءات الموممة  2
 لعمل ل

65 77.
4 

13 15.
5 

6 7.1 2.7 0.6 6 

.77 65 جزء من العمل  بأنويأشعر  3
4 

16 19 3 3.6 2.74 0.52 5 

4 
فدددي  ا داءأحدددرص علدددن تحسدددين 

العمددددل، واإلنتاجيددددة والجددددودح فددددي 
 نفس الوأع 

72 
85.
7 8 9.5 4 4.8 2.81 0.5 2 

في العمل دون  رؤسائيأنفذ أوامر  5
.17 15 81 68 تردد

9 1 1.2 2.8 0.43 3 
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 ال بارات م
 ستجاباتاال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

 عملديألتزم بإنجاع مهام وواجبات  6
.79 67 وفقًا لألهداف المطلوب تحميقها 

8 13 15.
5 4 4.8 2.75 0.53 4 

أال أتغيدب عدن العمدل  نأحرص عل 7
.83 70 حرصًا علن مصلحة العمل 

3 13 15.
5 1 1.2 2.82 0.42 1 

 0.33 2.72 البعد ككل 
مستو  
 مرتفك

 يوضح الجدول السابق أن:
أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات كأحد مستو  االندماج في بيئة العمل     

حي لبلولارادبسطلارحودبيللأت ىتلن بوحدات اإلدارح المحليةوالعامل اكما سحدده اإلدارح المحلية
لد لدتيي لعنللدحأصلعلل(،لوتً أاال ر لو عًدلردأتي لارادبسطلارحودبي:لاردأتي لاسو 2.72 

اردأتي لارردايلدحأصلعلللل،ليل ه(2.82اراادلحأصًدلعلللتصلح لاراادل ادبسطلحودبيل 
ويرجك ،لل(2.81 يلارااد،لواااددة  لوار باال يلا سلاربقال ادبسطلحودبيل لاسااعتحوينل
يارة فتمثلة باإلدراءاف والممارساف اإللعدالة التنميمية  والتح تم تطبي  ا فا قبل الذلع الن :

وذلك   و على اآلياء الوظييى والتنميمح للعافليا .  ارية  فما اهعيس على دوية  ياة العملاإلي

 ( .2016يراسة )العطوى   (ل،لوAL-Khafaji,2012  مااكدت عليه دراسة كل من

ا تتتتىلترتتتتدل اتتتت دلعتتتتدا لو اتتتتادلار لا تد تتتتدااايأاعتتتتللارااتتتتدلتعتتتتتي)للاردأتيتتتت لاروتتتتد ىود،يتتتتأًالل,     
ر ه   زا)ويتفدددق ذلدددع مدددك ماجددداء بدراسدددة ،لل(.2.39 ادبستتتطلحوتتتدبيل ل(اردعدعتتتت اردتتتحتين،لسواتتتت ل

 هيكلىة  لتحسىين جىودة حيىاة العمىل يتطلىب  ضىرورة اعىادة (اعت ه تكك د  ل ه ان   2013 واخرو 
 للعمل . نظام التعويضات بحيث يكون داعما  

 المشاركة في صوك القرارات الخاصة بالعمل: (4)

 (12جدول رأم )
 صوك القرارات الخاصة بالعمليوضح المشاركة في  

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك
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 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

 التددديأشدددارك فدددي تحديدددد المشدددكالت  1
.78 66 تواجه العمل 

6 10 11.
9 8 9.5 2.69 0.64 2 

أشددارك فددي تحديددد البدددائل المختلفددة  2
.66 56 حل المشكالت لإلمكانات المتاحة ل

7 21 25 7 8.3 2.58 0.64 3 

3 
أسددددددداهم فدددددددي تدددددددوفير المعلومدددددددات 

القددرار  التخدداذواإلحصدداءات الرسددمية 
 المواسب 

53 63.
1 

17 20.
2 

14 16.
7 

2.46 0.77 4 

4 
توفيذ القرارات في ضوء الخطط  أتابك

 49 الموضوعة 
58.
3 19 

22.
6 16 19 2.39 0.79 7 

بالوأدع المحددد  االلتدزامص علن حر أ 5
 لتوفيذ القرار 

65 77.
4 

12 14.
3 

7 8.3 2.69 0.62 1 

أشارك في تقييم الوتائج )المخرجات(  6
 بالوسبة لألهداف المحددح مسبقًا 

48 57.
1 

21 25 15 17.
9 

2.39 0.78 6 

7 
حدددرص علدددن معرفدددة جواندددب القدددوح أ

محاولددة وضددك خطددط مددك واللدد ف 
 بديلة 

51 
60.
7 19 

22.
6 14 

16.
7 2.44 0.77 5 

 0.53 2.52 البعد ككل 
مستو  
 مرتفك

 يوضح الجدول السابق أن:
أبعاد تحسين جودح حياح العمدل كأحد  مستو  المشاركة في صوك القرارات الخاصة بالعمل

حيت لبلتتوللأت تىتلن بوحددات اإلدارح المحليدةوالعدامل اكمدا سحدددده للعداملين بوحددات اإلدارح المحليدة
حتأصلدل(،لوتً أاال رت لو عتًدلردأتيت لارادبستطلارحوتدبي:لاردأتيت لاسو 2.52ارحودبيل ارادبسطل

(,ل0.62ت  تتدسجل لأوبتتداحأا(,ل2.69 ادبستتطلحوتتدبيل ل دربقتتالاراحتتتالردد يتتذلارعتتأاسلا ردتت امعلتتلل
ل(,2.69تباةتتتهلارااتتتدل ادبستتتطلحوتتتدبيل لاردتتتياردأتيتتت لاررتتتدايلد تتتدسكل تتتيلتحتيتتتتلارااتتت الالليل تتته

لتد يذلارعأاساال يلضبعلار متطلارابضتبع لاردأتي لارود ىلدتد ىود،يأًال(,ل0.64 دسجل ت لأوبداحأا
 Brown and) ويتفدددق ذلدددع مدددك مدددا أكددددت عليددده دراسدددة :،ل(.2.39 ادبستتتطلحوتتتدبيل 

Cregan,2008)   تقليىىلمشىىاركة العىىاملين فىىى المعلومىىات واتخىىاز القىىرار يىىؤدى الىىى إلىىى أن 
للللل.ويحسن من جودة حياة العمل  التغيير يةعمل نحو العاملين وتهكم انتقادات
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 :العمل الفريقي (5)

 (13جدول رأم )
 العمل الفريقييوضح  

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

1 
 عمالئددديحدددرص علدددن التعددداون مدددك أ

علددن أكمددل إلنجدداع العمددل المطلددوب 
 وجه 

69 82.
1 12 14.

3 3 3.6 2.79 0.49 2 

بالعمددل  عمالئدديمسدداعدح  الددي أسددعن 2
 إلنهاء العمل في الوأع المحدد 

75 89.
3 

6 7.1 3 3.6 2.86 0.44 1 

 الودددديحددددل المشددددكالت  إلددددن أسددددعن 3
 تعترض إنجاع العمل المطلوب 

68 81 13 15.
5 

3 3.6 2.77 0.5 3 

حقددددق أأددددم مقترحدددات مدددن شدددأنها ت 4
 أهداف فريق العمل   

52 61.
9 

22 26.
2 

10 11.
9 

2.5 0.7 5 

سددددتفيد مددددن خبددددرات فريددددق العمددددل أ 5
 واستغاللها لصالح العمل 

63 75 18 21.
4 

3 3.6 2.71 0.53 4 

 0.36 2.73 البعد ككل 
مستو  
 مرتفك

 يوضح الجدول السابق أن:
لعدداملين بوحدددات اإلدارح أبعدداد تحسددين جددودح حيدداح العمددل لكأحددد  العمددل الفريقدديمسددتو  

حيتتت لبلتتتولارادبستتتطلارحوتتتتدبيللأت تتتىتلن بوحددددات اإلدارح المحليدددةوالعدددامل اكمدددا سحددددده المحليدددة
لاتاللتيتوتدعتاللإرتيلدسالل(،لوتً أاال ر لو عًدلردأتي لارادبسطلارحودبي:لاردأتي لاسو 2.73 

حتأصلعلتللدأتيت لاررتدايلاردليل ه(,ل2.86 ادبسطلحودبيل ل دراادلاافدعلاراادل يلاربقالاراحتا
ود،يتتتأًالل(,2.79اا تتتدالارااتتتدلاراملتتتبللعلتتتللدثاتتتدلوةتتتهل ادبستتتطلحوتتتدبيل لاتاللتتتيارداتتتدو لتتتتىل

ل(.2.5 ادبسطلحودبيل لدقتملتعدأحدالتنل حافدلتحعقلدهتاأل أ قلاراادلاردأتي لار دتس
ً تهلاد   لار تو لسق)للويرجك ذلع الن: لللل (لار تدصل8 تبا ألاراتار لارد دعل  لوهذالتدلي

ل ( ل ه ان  2013 ر واخ رو ه زا)، ويتفدق اسلدا مدك مدا اكددت عليده  دراسدة  دراتارت لارد دعل ت ل
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 نظىىام التعويضىىات بحيىث يكىىون داعمىىا   هيكلىة  لتحسىين جىىودة حيىاة العمىىل يتطلىىب  ضىرورة اعىىادة
 لوضرورة تعزيز عالقات المودة وروح الفريق في بيئة العمللعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحليةآليات تحس: الرابكالمحور 

 

 (14جدول رأم )
 آليات تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحليةيوضح  

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

.40 34 44 37  اإلداري الدعم  1
5 13 15.

5 2.29 0.72 6 

.22 19 56 47 نمام المكافأح وا جور  2
6 18 21.

4 2.35 0.81 3 

.42 36 المبادرات الفردسة  3
9 35 41.

7 13 15.
5 2.27 0.72 7 

.32 27 56 47 اختيار الموظفين  4
1 10 11.

9 2.44 0.7 1 

.29 25 50 42 الرأابة  5
8 17 20.

2 2.3 0.79 5 

.52 44 الممارسات اإلدارية  6
4 27 32.

1 13 15.
5 2.37 0.74 2 
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 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

.45 38 توجيهية التدريبية الدورات ال 7
2 33 39.

3 13 15.
5 2.3 0.72 4 

 0.49 2.33 البعد ككل 
مستو  
 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
 اسحدددده كمددا آليددات تحسددين جددودح حيدداح العمددل للعدداملين بوحدددات اإلدارح المحليددة توتتدبعل

(،لوتً تتأاال رتت ل2.33حيتت لبلتتولارادبستتطلارحوتتدبيل لتدبستتطلن بوحدددات اإلدارح المحليددةوالعددامل
ليل تتته(,ل2.44 ادبستتطلحوتتتدبيل لو عتتًدلردأتيتتت لارادبستتطلارحوتتتدبي:لاردأتيتتت لاسو لا،د تتدسلاراتتتب  ين

ابتتتداساالارلاردأتيتتت لاروتتتد ىود،يتتتأًالل(,2.37اردأتيتتت لاررتتتدايلاراادسستتتدالااااس تتت ل ادبستتتطلحوتتتدبيل 
ل(.2.27 ادبسطلحودبيل لار أاي 

 
الصعوبات التي تواجه العدالة التوميمية في تحسين جودح حياح العمل للعداملين : الخامسالمحور 

 :بوحدات اإلدارح المحلية
 (15جدول رأم )

الصعوبات التي تواجه العدالة التوميمية في تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات يوضح  
 لمحليةاإلدارح ا

   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

.47 40 داخل العمل  التوميميتعقد الهيكل  1
6 30 35.

7 14 16.
7 2.31 0.74 4 

ض ف الموارد واإلمكانيات الالعمدة  2
.51 43 للتوفيذ 

2 34 40.
5 7 8.3 2.43 0.65 1 

لين بكافددددددة ئو عدددددددم إلمددددددام المسدددددد 3
 36 اللوائح واإلجراءات الموممة للعمل 

42.
9 37 44 11 13.

1 2.3 0.69 5 

لين بمشاركة ئو ض ف اهتمام المس 4
.51 43 العاملين في حل المشكلة 

2 28 33.
3 13 15.

5 2.36 0.74 2 

 6 0.8 21.2.27 29.18 48.25 41عدددم مرونددة القددوانين والتشددريعات  5
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 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك
 4 8 8 مل في مواجهة مشكالت الع

.46 39 تعقد اإلجراءات الروتيوية  6
4 32 38.

1 13 15.
5 2.31 0.73 3 

غيددددداب الممارسدددددات الدسمقراطيدددددة  7
.46 39  التوميميداخل الهيكل 

4 25 29.
8 20 23.

8 2.23 0.81 7 

 0.45 2.31 البعد ككل 
مستو  
 متوسط

ليبضملار تو لارودبقلد :
ارصتتاببدالاردتتيلتباةتتهلاراتارتت لارددى ا تت ل تتيلتحوتتينلةتتباالح تتدالارااتتدلرلاتتدتلينلتوتتدبعل

حيتت لبلتتولارادبستتطللتدبستتط لببحتتتاالااااسالاراحل تت لبلاراتتدتللد اتتدليحتتتاهلببحتتتاالااااسالاراحل تت 
(،لوتً تتأاال رتت لو عتتًدلردأتيتت لارادبستتطلارحوتتدبي:لاردأتيتت لاسو لضتتاالاراتتباسال2.31ارحوتتدبيل 

رينل بلاردأتيت لاررتدايلضتاالاهداتدملاراوتليل ته(,ل2.43 ادبسطلحودبيل لارالات لرلدد يذواات دا دال
غ تتتتدللاردأتيتتتت لاروتتتتد ىلود،يتتتتأًالل(,2.36 ااتتتتدس  لاراتتتتدتلينل تتتتيلحتتتتدلارااتتتت ل ل ادبستتتتطلحوتتتتدبيل 

 (.2.23 ادبسطلحودبيل لارددى اياراادسسدالارتياعأاط  لاا،دلارف  دل

لددة التوميميددة فددي تحسددين جددودح حيدداح العمددل للعدداملين مقترحددات تفعيددل العدا: السدداد المحددور 
 :بوحدات اإلدارح المحلية

 (16جدول رأم )
مقترحات تفعيل العدالة التوميمية في تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح يوضح  

 المحلية
   (84)ن=

 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك

بددددين  الفريقدددديتوميددددة روح العمددددل  1
.77 65 العاملين 

4 13 15.
5 6 7.1 2.7 0.6 1 

 الددددددددددوري بالتددددددددددريب  االهتمدددددددددام 2
.70 59 لين لرفك كفاءتهم ئو للمس

2 16 19 9 10.
7 2.6 0.68 2 

 5 0.7 11.2.57 10 19 16 69 58لين ئو التوعيددددددة المسددددددتمرح للمسدددددد 3
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 ال بارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلن حد ما نعم الترتيب الم ياري 

 % ك % ك % ك
 9 ل باللوائح والقوانين الموممة للعم

توفير المدوارد واإلمكانيدات الالعمدة  4
.63 53 لتوفيذ القرارات 

1 19 22.
6 12 14.

3 2.49 0.74 7 

تعميدددددق الممارسدددددات الدسمقراطيدددددة  5
.64 54 عود التعامل مك العاملين 

3 19 22.
6 11 13.

1 2.51 0.72 6 

6 
استصدددار تشددريعات ولددوائح تمكددن 

المشداركة فدي القدرارات  الجميك من
 الخاصة بالعمل  

56 66.
7 20 23.

8 8 9.5 2.57 0.66 4 

7 
لين بلدددرورح ئو توميدددة وعدددن المسددد

وأهميددددددة المشدددددداركة فددددددي صددددددوك 
 القرارات التخطيطية  

59 70.
2 15 17.

9 10 11.
9 2.58 0.7 3 

 0.52 2.57 البعد ككل 
مستو  
 مرتفك

 يوضح الجدول السابق أن:
يل العدالة التوميمية في تحسين جودح حياح العمل للعداملين بوحددات مقترحات تفع تودبعل
حيت لبلتولارادبستطلارحوتدبيللأت تىتلن بوحددات اإلدارح المحليدةوالعدامل اكمدا سحددده اإلدارح المحلية

لار أ عتتي(،لوتً تتأاال رتت لو عتتًدلردأتيتت لارادبستتطلارحوتتدبي:لاردأتيتت لاسو لتدا تت لسوالارااتتدل2.57 
رينلرأ تىل بلرلاوتلارتوسجل دردتس  للا هدادماردأتي لارردايلليل ه(,ل2.7سطلحودبيل  ادبللبينلارادتلين

تتتب يألاراتتباسالواات دا تتدالارالاتتت لردد يتتذللاردأتيتت لاروتتد ىود،يتتأًالل(,2.6ث تتدعتف)ل ادبستتطلحوتتدبيل 
ل(.2.49 ادبسطلحودبيل لارعأاساا

 : اختبار فروض الدراسة:السابكمحور ال

أبعاد العدالة التوميميدة لدد  راسة: " من المتوأك أن سكون مستو  الفرض ا ول للداختبار  (1)
 مرتفعًا ": العاملين بوحدات اإلدارح المحلية

  (17)رأم جدول 
 ككل أبعاد العدالة التوميمية لد  العاملين بوحدات اإلدارح المحليةيوضح مستو  

 (84)ن=

المتوسط  ا بعاد م
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

المستو 
  

لترتيا
 ب
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 2 مرتفك 0.49 2.35 العدالة التوعي ية 1

 3 متوسط 0.61 2.25 العدالة اإلجرائية 2

 1 مرتفك 0.52 2.53 العدالة التفاعلية 3

 مستو  مرتفك  0.47 2.38 أبعاد العدالة التوميمية ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
 اكمددا سحددددهككددل  ح المحليددةأبعدداد العدالددة التوميميددة لددد  العدداملين بوحدددات اإلدار  توتدبعل

(،لوتً تأاال رت لو عتًدل2.38حي لبلولارادبسطلارحوتدبيل لأت ىتلن بوحدات اإلدارح المحليةوالعامل
اردأتيت لليل ته(,ل2.53 ادبستطلحوتدبيل لردأتي لارادبستطلارحوتدبي:لاردأتيت لاسو لاراتارت لارد دعل ت 

 ادبستطللاراتارت لااةأال ت لرت اردأتيت لارردلود،يتأاًل(,ل2.35ارردايلاراتار لاردبا   ت ل ادبستطلحوتدبيل 
مددن المتوأددك أن سكددون للدراسددة والددذي مددؤداه "  ا ولالفددرض  نقبددلسجعلوددا ممددا ل(.2.25حوتدبيل 
 ".مرتفعًا  أبعاد العدالة التوميمية لد  العاملين بوحدات اإلدارح المحليةمستو  

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

أبعداد تحسدين جدودح حيداح  الفرض الثاني للدراسدة: " مدن المتوأدك أن سكدون مسدتو  اختبار  (2)
 مرتفعًا ": العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية

  (18)رأم جدول 
 ككل أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحليةيوضح مستو  

 (84)ن=

المتوسط  ا بعاد م
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

المستو 
  

الترتي
 ب

 4 متوسط 0.49 2.33 ا من واالستقرار الوظيفي 1

 5 متوسط 0.62 1.96 نمم المكافآت وا جور 2

 2 مرتفك 0.33 2.72 االندماج في بيئة العمل 3
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 3 مرتفك 0.53 2.52 المشاركة في صوك القرارات الخاصة بالعمل 4

 1 مرتفك 0.36 2.73 العمل الفريقي 5

 مستو  مرتفك  0.34 2.45 أبعاد تحسين جودح حياح العمل ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
 اكمدا سحدددهككل  أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية تودبعل

(،لوتً تأاال رت لو عتًدل2.45حي لبلولارادبسطلارحوتدبيل لأت ىتلن بوحدات اإلدارح المحليةوالعامل
اردأتيتت لليل تته(,ل2.73يل  ادبستتطلحوتتدبارااتتدلار أ عتتيللردأتيتت لارادبستتطلارحوتتدبي:لاردأتيتت لاسو 

رتت لارااتتدس  ل تتيلصتتدىلاردأتيتت لاررد تت)ل(,ل2.72 ادبستتطلحوتتدبيل لا اتتتتدجل تتيلبي تت لارااتتداررتتدايل
لاستتتنلوا ستتدعأاسلارتتب   يلارأا تتىاردأتيتت لليل تته(,ل2.52 ادبستتطلحوتتدبيل ارعتتأاساالار دصتت ل درااتتدل

 ادبستتتتتطلحوتتتتتدبيلسةتتتتتبسلاردأتيتتتتت لار تتتتتدتسلاىتتتتت)لارا د تتتتتآالواود،يتتتتتأًالل(,2.33 ادبستتتتتطلحوتتتتتدبيل 
مدن المتوأدك أن سكدون مسدتو  للدراسدة والدذي مدؤداه "  الثدانيالفدرض  نقبلسجعلوا مما  (.1.96 

 ".مرتفعًا  أبعاد تحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية
ل
ل
ل
ل
 

ة العدالدة التوميميدتوجدد عالأدة طردسدة دالدة إحصدائيًا بدين اختبار الفرض الثالث للدراسة: "  (3)
 ": وتحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية

  (19)رأم جدول 
العدالة التوميمية وتحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات             عالأة بين ال يوضح

 اإلدارح المحلية
  (84)ن=

 م
 ا بعاد

 
 ا بعاد

ا من 
واالستقرا
ر 
 الوظيفي

نمم 
المكافآت 
 وا جور

ااالندم
ج في 
 بيئة

المشاركة 
في صوك 
أرارات 
 بالعمل

العمل 
 الفريقي

أبعاد تحسين 
جودح حياح 
 العمل ككل
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*0.680 العدالة التوعي ية 1
* 

0.635*
* 

0.453*
* 

0.252* 0.421** 0.638** 

*0.644 العدالة اإلجرائية 2
* 

0.543*
* 

0.386*
* 

0.472** 0.338** 0.671** 

*0.621 العدالة التفاعلية 3
* 

0.526*
* 

0.510*
* 0.271* 0.395** 0.632** 

 ككلأبعاد العدالة التوميمية 
0.747*
* 

0.652*
* 

0.515*
* 0.349** 0.440** 0.748** 

*                                                           (     0.01** معووي عود )
 (0.05معووي عود )

 يوضح الجدول السابق أن:
(لبتتتينلاراتارتتت لارددى ا تتت ل0.01ارتتت لإحصتتتدل ًدلعدتتتتلتوتتتدبعلتادب تتت ل تبةتتتتلعالقتتت لطأايتتت لا

وتحوتتينلةتتباالح تتدالارااتتدلرلاتتدتلينلببحتتتاالااااسالاراحل تت ل اتتدليحتتتاهدلاراتتدتلب لببحتتتاالااااسال
دثرتتتألد اتتتدالاراتارتتت لارددى ا تتت لاستبدطتتتًدلبدحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتدتلينلببحتتتتاالاراحل تتت ،لود ل
لل دردأتيتت :لاراتارتت لااةأال تت ،ل تت)لاراتارتت لاردبا   تت ،لود،يتتأًالاراتارتت لارد دعل تت .لوقتتتلهتتلااااسالاراحل تت 

يأةىل ر لإريلوةبالاستبتد لطتأاجلبتينلهتذهلارادييتأاالودافتدلةتدعالتا تأالعاتدلتفتتألارتساست لإرتلل
يًا . مما سجعلوا نقبل الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه " توجد عالأدة طردسدة دالدة إحصدائتح  عته

 بين العدالة التوميمية وتحسين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية ".
 

 (20)رأم جدول 
العدالة التوميمية وتحسين جودح حياح العمل للعاملين للعالأة بين المتعدد نتائج تحليل االنحدار 

 بوحدات اإلدارح المحلية
 (84)ن=

 المتغير المستقل
معامل 
االنحدار 

B 

 ار )ت(اختب
T-Test 

 اختبار )ف(
F-Test 

معامل 
 االرتباط
 R 

 معامل 
 التحديد
 2R 

 **3.886 0.247 العدالة التوعي ية
35.063** 0.754** 0.568** 

 **3.093 0.200 العدالة اإلجرائية
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 1.397 0.108 العدالة التفاعلية

* معووي                                                       (     0.01** معووي عود )
 (0.05عود )

 يوضح الجدول السابق أن:
اراتارتتت ل،لولاراتارتتت لاردبا   تتت "لل :اراوتتتدعللاابليتتتالة اتتت لتادتتتتدلا ستبتتتد لاراداتتتتالبتتتينلارادييتتتأل -

د اتتتدالتحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتدتلينل"لوارادييتتتألاردتتتد ىل"للاراتارتتت لارد دعل تتت ،لولااةأال تتت 
،ل(0.754  تتتدل"ل اتتتدليحتتتتاهدلاراتتتدتلب لببحتتتتاالااااسالاراحل تتت ل لحل تتت ببحتتتتاالااااسالارا

ل.طأاجلبينلارادييأااوهللتت لعلللوةبالاستبد ل
إرتتتللتادب تتت لااتتتب جلا احتتتتاسلل)F=35.063 , Sig.=0.000(وتاتتتيألاد  تتت لا،دبتتتدسلأل -

لااةأال ت اراتارت ل،لولد لاراتار لاردبا    لدج،لل(0.568 اراداتا،لوبليالة ا لتادتدلاردحتيتل
تحوتتتتينلةتتتتباالح تتتتدالارااتتتتدلرلاتتتتدتلينلببحتتتتتاالااااسالتتتتتنلاردييتتتتأاال تتتتيلل(%56.8ت وتتتتأل 
ل.اراحل  

اراتارتتت لارددى ا تتت لرتتتتتعلد اتتتدالتدييتتتأ نل عتتتطلتتتتنلإرتتتللد لتتتتح يألل(ا وتاتتتيألاد  تتت لا،دبتتتدسل -
لينلد ادالتحوينلةباالح تدالارااتدلرلاتدتعلللارادييألاردد ىللارادتلينلببحتاالااااسالاراحل  
و الا رتتت لإحصتتتدل  لعدتتتتلتوتتتدبعلتادب تتت للتادب تتتدًللياد تتتألتتتتح يأاًلببحتتتتاالااااسالاراحل تتت ل  تتتدل

ارادييتتتألاراتارتتت لااةأال تتت ،لبيداتتتدل تتتد لتتتتح يأل،لول:لاراتارتتت لاردبا   تتت )هتتتلوارادييتتتأ ن،ل(0.01 
 تادبج.اراتار لارد دعل  لسيألارردر :ل

ل -
توجدد عالأدة طردسدة دالدة إحصدائيًا داه " مما سجعلوا نقبل الفدرض الثالدث للدراسدة والدذي مدؤ  -

 ".ين جودح حياح العمل للعاملين بوحدات اإلدارح المحلية bبين العدالة التوميمية وتحس
  (21)رأم جدول 

العدالة التوميمية وتحسين جودح حياح العمل للعاملين بين  للعالأة البسيطتحليل االنحدار يوضح 
 ككل بوحدات اإلدارح المحلية

 (84)ن=

 المتغير المستقل
معامل 
االنحدار 

B 

 اختبار )ت(
T-Test 

 اختبار )ف(
F-Test 

معامل 
 االرتباط
 R 

 معامل 
 التحديد
 2R 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

- 621 - 

 

 العدد الخامس عشر

العدالة أبعاد 
 ككلالتوميمية 

0.547 10.211** 104.261** 0.748** 0.560 

*                                                           (     0.01** معووي عود )
 (0.05معووي عود )

 يوضح الجدول السابق أن:
اراتارتتت لارددى ا تتت لرتتتتعلاراتتتدتلينلبليتتتالة اتتت لتادتتتتدلا ستبتتتد لبتتتينلارادييتتتألاراوتتتدعدل"لد اتتتدال -

د اتتتدالتحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتدتلينل"لل  تتتدل"لوارادييتتتألاردتتتد ىلببحتتتتاالااااسالاراحل تتت 
(،لوهتلل.7480تلب لببحتتاالااااسالاراحل ت ل   د"ل ادليحتاهدلارادلببحتاالااااسالاراحل  

ل(،لوتت لعلللوةبالاستبد لطأاجلبينلارادييأ ن.0.01عدتلتودبعلتادب  ل لدًلاار لإحصدل 
إرتتللتادب تت لااتتب جلا احتتتاس،لل)F=104.261, Sig=0.000(ل(أ وتاتتيألاد  تت لا،دبتتدسل -

اراتتتتدتلينلببحتتتتتاالاراتارتتتت لارددى ا تتتت لرتتتتتعلد ل(،لدجل0.560وبليتتتتالة اتتتت لتادتتتتتدلاردحتيتتتتتل 
تحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلرلاتتتدتلينلتتتتنلاردييتتتأاال تتتيلل(%56 وتتتأل   تتتدلتلااااسالاراحل تتت 

ل.ببحتاالااااسالاراحل  
،لوهللتايألإرللوةبالعالق لطأاي لبينلارادييألل(0.547 وقتلبليالة ا لتادتدلا احتاسل -

إرتتللد لل(T=10.211 , Sig=0.000)وتاتتيألاد  تت لا،دبتتدسلال،لاراوتتدعدلوارادييتتألاردتتد ى
و الا ر لإحصدل  لعدتلتودبعللتادب دًللتح يألارادييألاراودعدلعلللارادييألاردد ىلياد ألتح يأاًل

 .(0.01 تادب  ل
توجدد عالأدة طردسدة دالدة إحصدائيًا مما سجعلوا نقبل الفدرض الثالدث للدراسدة والدذي مدؤداه "  -

ل".لين بوحدات اإلدارح المحلية بين العدالة التوميمية وتحسين جودح حياح العمل للعام
تحسين جودح حيداح العمدل للعداملين لالعدالة التوميمية  لتفعيلمقترحة تخطيطية ًا: آليات مواث

 :بوحدات اإلدارح المحلية
تتتنل،تتال لاستتداأاضلااطتتدسلاردىتتأجلرلتساستت لوادتتدلالارتساستت لارايتاا تت ليا تتنلاردبصتتدلإرتتلل

دحوتتتينلةتتتباالح تتتدالارااتتتدلراراتارتتت لارددى ا تتت لرد ايتتتدلاعدأحتتت لارلارد م م تتت لت ابعتتت لتتتتنلاآلر تتتدا
 كما يلي:لوذلع،ل رلادتلينلببحتاالااااسالاراحل  

م في توفير أجواء ايجابية جيدة لتبني أفكار هتس حديثة ى إيجاد سياسات وأساليبلالعمل ع -
 .العمل الوظيفية جودة حياة

 انتمائهم للعمل بتبني سياسات جديدة .العمل على زيادة تحفيز العاملين ماديا ومعنويا وزيادة  -
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ى لم عهف المستويات اإلدارية , وهلك لتدريبلين من مختلعاملإعداد البرام  التدريبية ل -
م هولزيادة قدرات , ق العمليالمشاركة في اتخاه القرارات وتبني افكار فر الطرو الفعالة في

 .الجيد ا بالشكلهى استخداملع
استخدام سياسات جودة حياة من  عوائدى حد سواء بالمزايا والتوعية المديرين والموظفين ع -

 . وهلك من خالل إعداد الدورات والندوات وعقد ورش العمل , العمل
وطرح المواضيع  هلكل قسم لحل المشكالت التي تواج عمل ى تشكيل فريقلالعمل ع -

 .وب حل المشكالتلأسخالل وهلك من  اهواثقتراحات ومناقشت
فيما يتعلق بصرف رواتبهم، من خالل توفير دفعات مالية العاملين  فالعمل على إنصا -

 .مناسبة وعادلة تضمن لهم حياة كريمة

العاملين بوحدات الحكم اثهتمام بمراعاة العدالة تجا  الجهود اإلضافيةالمبهولة من قبل . -
 والعمل على توفير مكافآت مادية ومعنوية نظير هلكالمحلي 

 .ت والمؤهالت الهاتيةمراعاة التخصص والقدرا -

الموازنة في توزيع الواجبات واألعباء الوظيفية بما يكفل شعور الموظف بالعدالة تجا  ما   -
عتماد على أشخاص دون يكلف به من أعمال، والحد من ظاهرة التكاسل اثجتماعي، واث

 .دية المهامأالغير في ت

، من خالل ربط يارة المقلية همام اإلإعادةالنظر في سياسة الترقيات الخاضعة لقانون  -
 رتبةمالترقية بمؤشرات الكفاءة واألداء، وليس ثعتبار إمضاءالمدة القانونية للبقاء في ال

 . لوحدها الوظيفية

 على اختالف مسمياتهم، في عملية صياةة القراراتعاملين ال التوصية بتبني القيادة إشراك. -
من وحدات اإلدارة المحلية سيعود على ورسم القواعد واإلجراءات، لما في هلك من نفع 

 .لقبول الهاتي واثحترام لهه  القرارات والقواعد التي صيغت باشتراك الجميعا خالل
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 مراجك الدراسة
 المراجك العربية::  أوالً 

( : تومية مهدارات المدديرين لزيدادح اإلنتاجيدة وتحسدين آداء العداملين ، 2009البرادعن ، بسيونن محمد ،) (1)
 لطباعة والوشروالتوعيك ، مكتبة اإلسكودرية .ايتراك ل

 ( : السلوك والتطور التوميمي ، بدون دار نشر .2015مسلم ، علن عبدالهاد  ،) (2)

( : تأثير السمات الشخصية الخمس الكبري واإلستقاللية كخاصية من 2015الكرد  ، موسن بن محمد ،) (3)
  المفتوحددة لألبحددال والدراسددات اإلداريددة خصددائص الوظيفددة علددن اإللتددزام الددوظيفي ، مجلددة جامعددة القددد

 ( .3( ، العدد )1واإلأتصادح ، مجلد )

  " مدخل بواء المهارح" ، الدار الجام ية .( : السلوك التوميمن 2003ماهر ، أحمد،) (4)

( : مدددركات العدالددة التوميميددة وعالأتهددا بدداإللتزام الددوظيفن ، رسددالة ماجسددتير 2013، ) ، سددعيدا سددمر   (5)
، اكادسمية ناسف العربية للعلوم ا موية ، أسم العلوم ا كادسميدة ، المملكدة العربيدة السدعودسة  غير موشورح

. 

 .اإلدارح علٌم وفن( : 2016،) أاسم ، لكوانيا (6)

https://www.facebook.com/EdaraElmWFan/photos/%D8%A3 

 مجلددة ، ميدانيددة دراسددة ، اإلدار   الفسدداد إنتشددلر علددن التوميميددة العدالددة تددأثير : (2007)، أاسددم ،علددوان (7)
 . (7) العدد ، التيسير وعلوم اإلأتصادسة العلوم

( : ، ترجمدددة محمدددد سددديد عبدددد المتعدددال ، عبدددد المحسدددن جدددوده ، إدارح المدددوارد 2003ر ، جدددار  ،)لدسسددد (8)
 الرياض ، المملكة العربية السعودسة ، دار المريخ للوشر . البشرية ،

العالأة بين العدالة التوميميدة وبعدض المتغيدرات التوميميدة  ( :2007الفللن .فلل ، العوز  .عوض ، ) (9)
( مجلددد 14والدسمغرافيدة فددن ا جهدزح الحكوميددة فددن دولدة الكويددع ، المجلدة العربيددة للعلددوم اإلداريدة ، عدددد)

(1. ) 
( : أثددر إدراك العدداملين للعدالددة التوميميددة علددن أبعدداد اآلداء السددياأن ، 2010سددر . صددابرين ، )أبددو جا (10)

 م إدارح ا عمال ، غزح ، فلسطين . رسالة ماجستير غير موشورح ، الجتمعة اإلسالمية ، أس

ية, إدارح المدوارد البشدر (: 2009، )لموسوي، سوان كداظم، الطدائي، يوسدف حجديم، ال بدادي، هاشدم فدوعي ا (11)
 .دار الكتب الوثائق العراقية، العراق

 ( : تقرير التومية البشرية ، مصر .2003البرنامج اإلنمائن لألمم المتحده ، ) (12)
( : الحكم المحلدن والهيئدات المحليدة فدن فلسدطين ، جريددح الحوارالمتمددن ، 2005عبد العاطن ،صالح ،)  (13)

 .( 1315العدد)
ومذكرته اإلسلاحية والئحته التوفيذسة وفقدًا  1997لسوة 43لية رأم ( من أانون نمام اإلدارح المح1المادح ) (14)

   ميرية ، الطبعة الثالثة عشر .آلخر تعديل ، القاهرح ، الهيئة العامة لشؤن المطابك ا
( : تقريدر لجودة الخددمات عدن اإلدارح المحليدة والتوميدة اإلجتماعيدة واإلأتصدادسة 1994مجلس الشور  ، ) (15)

 ( .31لمطابك ا ميرية ، تقرير رأم )الهيئة العامة لشؤن ا فن مصر ، القاهرح ،
( : أثر اإللتدزام التوميمدن علدن العالأدة بدين العدالدة التوميميدة وسدلوكيات المواطودة 2003حوا  ، أميره ) (16)

 التوميمية بالتطبيق علن البووك التجارية ، رسالة ماجستير غير موشورح ، جامعة القاهرح ، القاهرح .

https://www.facebook.com/EdaraElmWFan/?__tn__=kC-R&eid=ARAMAtbM0Fu7GaaZY-vrYHvFGbRQ7ZmAhz9eFZcU9RkPOkkFKX755LxqUtMNSPUbWWISqe5Jvd4IVux1&hc_ref=ARQSTwEVqJr5eX42LDsPEjcnSzjw_mnsKbYLOxXCeAbPo_5IjFvl5scTL4hZHIfdwNY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBT8qfmDTbxp7-xDGLuO5_ekMfMFmPAsHG6QQX7gc9MJOwQayCG5RqrI92BEBFRZ39xeKzczRr1mdGn3aGY0Vzglj-8jwuoPX_JJM_mEdzWZJuHd3EcyT3aCz7s8y1RJOt5lPCcFoxoJVY_RFw_ZHsOg1MUxEVeuGwDnIIZytUfCyGbKfVeO8jJqpf2bHhf77vqwPKlheDF8KIDSvqirOaX-eKZfcGIePJUFZbWp90SbhOz2YwND3bd1TO-NOj3JaXvKY5b0DA0ojmKYd1jjzsO9TceiNxzJZDYPa9rrQ6GoiTnnXwHWk6MOFatYxD1aTvt-JUaSaw0V3RETRly1XYZVg
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ء التوميمي فدي شدركات الوسديج الأثر العدالة التوميمية في الو  ( :2016،)فاروق ،  العكرب . أنيس ،صقر (17)
جامعدة اليرمدوك  -داريدة أتصداد والعلدوم اإلاإلكلية ، في محافمة حلب في سوريا من وجهة نمر العاملين 

 .ردنا   –إربد 
أددددة العدالددددة در وسدددديط فددددي عالاختبددددار أثددددر الهيددددكل التوميمدددي كمتغيددد: (2007)نعسددداني، عبددددد المحسددددن (18)

نتاجددي والخدمددي الحكومييددن. مجلددة ال دراسددة ميدانيددة فددي القطاعيددن ا داء التوميمديآلالتوميميدة بعوائددد ا
 .47 العددبحدول جامعدة حلدب،

 أثــر تطبيــق العدالــة التنظيميــة علــى إدارة ضغــوط العمــل: دراســة: (2007) دره، عمــر محمــد (19)

ميدانيــة علــى المستشــفيات الجامعيــة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة عيــن شــمس، 

 .القاهــرة، مصــر

(: أثر العدالة التوميميدة علدن الرضدا الدوظيفن 2019الشيخ ،أمانن عبد العاطن ، أبو نصيب،عرفة جبريل) (20)
  ، مجلة الموهل ، جامعة السودان .

 ( : طبيعددة واسددباب الددتهكم الددوظيفي بددين المددوظفين العددراأيين ، دراسددة2016ن ،)العطددو  ،عددامر علدد (21)
 ( .2( العدد )23تجريبية باستخدام السيواريوهات ، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المجلد )

دراسددة ، ت فدي تخفيدف ضغددوط صددراع الددورالدور عدالدة التعامد: (  2010،) الخشدروم، محمدد مصطفدن (22)
أتصاديددة قيدة علدن عواصدر التمريدض فدي مستشدفن حلدب الجامعدي. مجلدة جامعددة دمشددق للعلددوم اإلتطبي

 .والقانونيدة
 تقوي  واقع جودة حياة اععمل اعدا مة عتطبيا إدارة اعجودة اعش اممة: (2013 ، ) واخرو ، تيسيرر هزا (23)

قي  ، اعالذ ةية اعنانوية اعحكومية في مدينيمله اعمدارس اعتعلدراسة ميدانية  ،   يميةلفي اعمكسسات اعتع
 ة .و  االقتصادية واعقانونيلاعع ةلسلس_ ميةلبحوث واعدراسات اععلة جامعة تشري  علمج

 .(   اععداعة اعتنميمية 2019حياصات ،اسيل ،)  (24)
Https: // hyatok.com%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%A2019. 

لوك اعمواطنة اعتنميمية فه اعمنممات ، مجلة جامعة اعملك (   محددات وآنار س2003اععامرى ،احمد ،)  (25)
 ( .2( اعمجلد )17 بداععزيز اععدد)

(   أن ر اععداع ة اعتنميمي ة ف ه ا داء اعس ياقه ، مجل ة اعقادس ية علعل و  اإلداري ة  2007اععطوى ،  امر،) (26)
 (.1( ، مجلد)10واإلقتصادية ، جامعة اعقادسية ، اععدد)

(   إدارة اعسلوك فه اعمنممات ، ترجمة رفا ه محمد ، اس ما يل بس يونه ، 2004جيرنبرج، وبارو  ،) (27)
 اعرياض ، اعمملكة اععربية اعسعودية، دار اعمريخ علنشر .

 . التوميمية العدالة :  )2019،عادل،) عمر (28)
mogadishucenter.com/2019/02/%D8%A7 Http// 

اعتنميمي ة ف ه ا داء اع وميفه ع دى اعع املي  (   أنر اععداعة 2009اععميا  ،مضقه ، اعسعودى ، موسه،) (29)
 ( .1( مجلد )33فه اعوزارات األردنية ، اعمجلة اعمصريةعلدراسات اعتجارية بمصر ،  دد)

(   ج ودة اعحي اة اعوميفي ة ف ه منمم ات األ م ال اععص رية ، دار اعفك ر 2008جاب اعرب ، س يد محم د ،) (30)
 اععربي ، اعقاهرة . 
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