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 أ.د/ جمال محمد أبى الىفـــا 
 أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية

 جامعة بنها –كلية التربية 

 د:ـــــتمهي

عدتددم عثقت دد  قدد  ق يددا  عمجددع   ددم   ت دد  يعددا عدعددا  لع عدعاعدددا دددم ععلددا   دد  عد ددي  
عمجدددع ل  ي  يددد  عدثدددمع  دددم   ت ددد  عمجدددع  لدددن عدعاعددددا علدددن ع    ثدددم   دي دددمل ق دددع  ق عدددد  

ل عقددا اقددم عمجددع   ددد  قاعدددا ع ت مقيددا (1)تعددمد " إععا ع لت ددت  قددي  عدثددمع ل  تلت ددعع قمدعددا إ
ل أل  عدعدا  ددع لدد  عدداقم   عدتدم ي دع  قيي دم شم يا ترجيخم  دفتر  عدعا   قاءع  عتث يا د م جيعتم  

تدد    ت دد   ددمدم ع  ت دد  عمجددع  ي ددع  قيدد  عدعلددا  قددي  عدعقددما  ععد عم يددا ععد ددي  ع قت ددمايا 
 ععد ي  عد عثعيال ععداثيم ععآلخر .

ععدعاعدددا دددم عد  يددا عدث ددم م ععد دداي عدمددم م ألي ت  عددم  قشددريا  تعع ثددال  ددع ي تدد  
تتتيك ل  يتخ   د ع عد قال  م لقعماه عدجيمجيا لع عدت م يا لع ع  ت مقم لع  ألي  جترعتي يا لع

 ع قت ماي ت م ل  عمقرعض ق  د ع عد قال تل  لي ظري يعا ل رع   ر عضم .
عقدا تثقد  قي دمء ع  ت دمذ  ثدد    د   عيد   دد  لد يدا  قددماي عدعاعددا عقي  دم عدتدم ع ردددم 

جم ل عتل ي م  درضدم عدعدم يي   ي دمل عأل در عدد ي ا د  قي دمء عمجع  لجمجم  دألاعء عد  ي  دي ؤج
عماعر  عدلايتا  د  ترتي  عدت م    قي  عدتتير  د  عدظدععدر عد تعي دا ق ف دع  عدعاعددا تمختيدمرع  
عدتعظيدديل ععأل ددعر عد تتم  ددال علاإ ق دد   ددد  عقتقددمر عدعاعدددا عدتثظي يددا للددا عد تعثددم  عألجمجدديا 

ل ليددت تعتقددر عدعاعدددا عدتثظي يددا قي ددا ع ت مقيددا عث  ددم  (2)جددم دي ؤججددادي يتدد  ع  ت ددمقم ععدثف
ع ت مقيم ل يؤاي غيمق   د   خم ر  جي ا ت اا عد ؤججا ععدفدرا  عدم     ل   ارعك عدعدم يي  دعدا  
تعع ر عدعاعدا يدؤاي ق د   دد    مرجدم  جديعتيا جديقيال تدث   عددع ء دي ؤججدا ععدثيدا  دم ترت دمل 

ل (3)عدع دد ل  ضددم ا  ددد  جدديعتيم  ع ثت ددم  عد ع  ددا ثلددع عد ؤججددا لع قمات ددمإ ع يددما   عددا  اعرع 
 ععدعاعدا عدتثظي يا ترتق  قشت   عدري ق ي  عدعم يي  عقعقمت   ع  ت مقيا.

عيعدددعا ع دت دددم  قمدعاعددددا عدتثظي يدددا  دددد     عقدددا  ددد  عألجدددقما لقر ددددم " عدلم دددا  دددد  
د م  دا قيد  عدقيرعقرع يدا ع شدمقر عدظيد  ععدت ايدا دداإ عدتخيم ق  عدجيمجم  عدتثظي يدا عد اع دا ع

عدعدددم يي ل عتقثدددم جيمجدددم  لخعقيدددا لخدددرإ تتجددد  قمدعاعددددا عدتثظي يدددا ععدددداق  عدتثظي دددم ق دددم يتفددد  
ع جت رعريا ععدفعمديا عدتثظي يا  م عأل   عدقعيا ت م يعدعا ع دت دم  قمدعاعددا عدتثظي يدا  دد  ع دعا 
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عدجيعتيم  عد عمايا دي  ت   عد مار  ق  عد عظفي  عدثمت ا لجمجم  تلا  م عدجعم دت يي  لع  ث  
 .(4)ق  غيما عدعاعدا عدتثظي يا

عثظددددددددرع  ألد يددددددددا عد ت عيددددددددا ل د عضددددددددعذ عدعاعدددددددددا عدتثظي يددددددددال   ثدددددددد   دددددددد  عد ث  ددددددددم ل  
ت دددددري عدتتيدددددر  ددددد  عد لدددددمع   عد دددددما  دت قيدددددن ثظريدددددم  عدعاعددددددا ع  ت مقيدددددا ععمثجدددددمثيا دف ددددد  

اعخددددددد  عد ؤججددددددال عثظدددددددرع  أل  عدع ددددددر عدلدددددددمدم يت يدددددد  دددددددد ع  دددددد   ع دت دددددددم   جدددددديعك عدعددددددم يي 
قمدعاعددددددددا عدتثظي يدددددددا ل دددددددقم  ت دددددددمقاع ع ددددددددك قتجدددددددمرذ عتيدددددددر  عدتميدددددددرع  عدعمد يدددددددال عدت م دددددددم  
 ت ددددمقاع  قمدعاعدددددا عدتثظي يددددال قعددددا ل  قمتدددد  عد ددددععرا عدقشددددريا عدتددددم تعتقددددر لددددد  عأل ددددع   ددددم 

 قم تتفمء عدثفجم ععد ماي. لتتر علتيم م   د  عدشععر –عد ؤججم 
عيأتم عدعا  تمج     لج مء عهلل عدلجث ل ععدعا    ار ديعاعدا عع قتاع  عع جدت م ال 
عدددع عد يدد   ددد  عدلددنل عيددأتم عجدد  إعدعددا إ  ددم  ددعر  عد  ددار قددا    دد  ع جدد  إعدعددما إل عيعثددم 

 ل قمدعدا  قم د  عدجد معع  ع ج  عد ي   يفع      م يثقمم د   عيد  ع دم يييدن قد  جدقلمث  عتعدمد
ععألرضل ع ددم ددد ه  شددمر  ععضددلا  ددد  ل  عخددتع  عدععقددا قددي  عألرتددم  عألجمجدديا ديتددع  تددؤاي 

 لت م   د  عجتلمدا عثتظم  عدتع .
(  در   دم عد درا  عدتدري ل ت دم عرا   دم  ديما عأل در إلقدادععإ 13)  ععرا  تي ا إقا إ

ع  رع ل ل دم إقدا إ  دعرا   در  ععلدا ل تد دك  رتي ل ع م  يما عد ضمرذ دي    إيعادع إ خ 
عرا  تي ا إتعادععإ لرق   رع ل  م لي  عرا  تي ا إألقا إ  ر  ععلا ل ل م إ عادكإ عرا   در  
ععلددا ل عإقددا إ  ددر  ععلددا  ليضددم ل عقدد دك يتضددم ل  قدداا  ددرع  عرا  عدتي ددا ع عي ددم ع  دداردم 

 .(5)(  ر   م عد را  عدتري 28ع شت مت م )

 :ــــثت البحــــمشكل

 يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 ما أهم المضامين العلمية للعدالة التنظيمية؟

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :
 م ع ثعثم قمدعاعدا عدتثظي يا؟  

 م لد يا عدعاعدا عدتثظي يا دي ؤججا عدتعيي يا؟  
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 ا عدتثظي يا  م عد ؤججا عدتعيي يا؟ م لد  لقعما عدعاعد 

 م لد  ثظريم  عدعاعدا عدتثظي يا؟  

 تيفم ي ت  ت قين عد ضم ي  عدعي يا ديعاعدا عدتثظي يا قي  عد ؤججا عدتعيي يا؟ 

 ث:ـــــــداف البحـــــــأه

عجت اي عدقلت عدلمدم تلايا عد ضم ي  عدعي يا ديعاعدا عدتثظي يا قشت  قم  ت   لمعدا 
 قي  عد ؤججا عدتعيي يا قشت  خم  ع دك    خع  عدترتي  قي  "ت قي  م 
 .عدعقعي قي   مديا عدعاعدا عدتثظي يا علد يت م دي ؤججا عدتعيي يا 

 .عدتشي ق  لقعما عدعاعدا عدتثظي يا اعخ  عد ؤججا عدتعيي يا 

 .تلايا ثظريم  ع دعاعدا عدتثظي يا عتيفيا ت قي  م قي  عد ؤججا عدتعيي يا 

 ث :ــــــــت البحــــــــأهمي

تت دد  لد يددا عدقلددت  ددم تعثدد  يتثددمع  عد ضددم ي  عدعي يددا ديعاعدددا عدتثظي يددا ععدتددم تعتقددر 
ق تمقا عد اي عدث م م ألي قث ر قشري  م عد ؤججدا عدع دريا قشدت  قدم  ععد ؤججدا عدتعيي يدا 

تع ر  اعخ   قشت  خم ل ع دك قي  عقتقمر ل   ت  د ه عدعاعدا تعا ق تمقا قي ا ع ت مقيا   ع
عد ؤججا عدتعيي يا  عا ع ء عدعم يي  ععثت دم    دي ؤججدا عقد   عدا  اعرع  عدع د  عقمدتدمدم تلجد  

 عألاعء عل    عد ؤججا عدتعيي يا لداع  م ق  ي تث م ل  تث ين  د  قمد  عد ثم جا.
 ث :ــــــــج البحــــــــمنه

 عي يا ق  تجمؤ ت .يعظي عدقلت عدلمدم عد ث ج عدع فم لت  يل ن لداع    

 : أوالً : ماهية العدالة التنظيمية وأهميتها
عدعاعددددا عدتثظي يدددا ظدددمدر  تثظي يدددا ع ف دددع  ثجدددقمل ع ددددك ألد يدددا عألتدددر عدددد ي ي تددد  ل  
يلات  شععر عدعم يي  قمدعاعدا لع قا  عدعاعدا  م  تم  عدع  ل ععد ي ي ت  ل  يؤاي  د  ترع   

يمدد  قدع  جددم ر قثم در عدع ييددا عماعريدال عدددم للدا عد تميددرع   جدتعيم  عألاعء عدتثظي ددم    دم ق
عدتثظي يا عد   ا عد ؤتر  قي  تفمء  عألاعء عدعظيفم ديعم يي      مثا عقي  لاعء عد ؤججا  د  
 مثا اخر  فم عدلم   عدتدم يد اعا  ي دم شدععر عدعدم يي  قعدا  عدعاعددا يترتدا عدعايدا  د  عدثتدم ج 

ظيفم عتدددداثم جدددديعتيم  عد عع ثددددا عدتثظي يددددا ععثخفددددمض ع دتدددد ع  عدجدددديقيا تمثخفددددمض عدرضددددم عدددددع 
عدتثظي ددمل قممضددم ا  ددد  عثخفددمض عألاعء عدددعظيفم ق ددفا قم ددال ل ددم عرتفددمذ  لجددمع عدعددم يي  
قمدعاعدا يؤاي  د   يما  ت ت    م  اعر  عد ؤججا ع يما  قثمقت   ق  تمثيا عدل دع  قيد  ل دعق   

 .(6)ي  قعا ع    ثم   د  جيما  عدعاعدا ع   ت  عدعتعن ق مع م يعثي   دك    عرت مء عدعم ي
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عي تددد  تعريدددي عدعاعددددا عدتثظي يدددا قأث دددم إعد ري دددا عدتدددم يلتددد   ددد  خعد دددم عدفدددرا قيددد  قاعددددا 
ل ت دم ي تد  (7)عألجيعا عد ي يجتخا   عد داير  دم عدتعم د   عد  قيد  عد جدتعيي  عددعظيفم ععمثجدمثمإ

إعد ري دا عدتدم تعتدع قاعددا عد خر دم  عقاعددا عم درعءع  عد جددتخا ا  تعريدي عدعاعددا عدتثظي يدا قأث دم
ل عتعتقددر عدعاعدددا   يقددم  لجمجدديم  دددألاعء عدفعددم  قمد ؤججددا عتل يددن عدرضددم (8) ددم تع يدد  تيددك عد خر ددم 

عدشخ م ديعم يي   ي م   ا لعد  ل لما ثظريم  عماعر  عدلايتدا لد يدا تقيدر  دي عم يدا عدعماددا علد  
د شددددمرتا  ددددم  ددددث  عد ددددرعر عددددداي  رع م عترتدددد  عدعاعدددددا عدتثظي يددددا قيدددد   ارعك عدعددددم يي  عدشددددتمعإ عع

 دي عم يا عدعمادا  م عظم ف   عتأتير  دك قي  عد خر م  عدتثظي يا.
عقيدم دد ع  د   ع دت دم  ق ف دع  عدعاعددا عدتثظي يددا ير د   دد  ل ي دا ل  تيدك عدعاعددا دددم 

  قيدد  تفددمء  عألاعء عدددعظيفم ديعددم يي   دد   مثددا عقيدد  للددا عد تميددرع  عدتثظي يددا عد   ددا عد ددؤتر 
لاعء عد ؤججا  د   مثدا اخدر علتد  ي دقم  تدع  عدعاعددا  عدم    عقدا ل  تجدع   اعر  عد ؤججدا 

ل عتتعاا   م   عدعاعددا عدتثظي يدا دتشد   تم دا  ععثدا عدليدم  (9)  رعردم  م تم ا   م   عدع  
ث ددمء خددا م  عدعددم يي  عتع يدد  عدتثظي يددا  تدد  قددرعرع  عدتعيددي  ععدتددار  يا عت يددي  عألاعء ععدترقيددا ععا

لققددمء عدع دد  ععضدد   دداعع  عدع دد  عتخ ددي   جددملم  عد تمتددا  ددم  تددم  عدع دد  ععا ددرعءع  
 تثظي يا لخرإ تخ  عدعم يي  قشت   قمشر لع غير  قمشر.

ا لي لتقت  ثظريم  عدعاعددا عدتثظي يدا خ دعر  غيدمل م ق  لد يا عدعاعدا عدتثظي يا    ا 
 قعا    لقعما عدعاعدا عدتثظي يال ع دك قي  عدثلع عدتمدم "

ل  عثخفددمض  ددارتم  عدعددم يي  د دد ع عدقعددا ي تدد  ل  بالنسبببة لب ببع ال عالببة التوزي يببة :  -1
ل عثخفدددمض  جدددتعإ (10)يجدددقا عدثتدددم ج عدجددديقيا  تددد  " عثخفدددمض  جدددتعإ عألاعء عددددعظييفم

 .(12)ل ضعي عد عع ثا عدتثظي يا(11) عا  عألاعء

ق ييددم   ددث  عد ددرعرع  غيددر عدعمادددا تددرتق  قمدثتددم ج  النسبببة لب ببع ال عالببة اة رائيببة :ب -2
ل (14)ل عث ددددد  عدرضدددددم عددددددعظيفم(13)عدجددددديقيا  تددددد  " عثخفدددددمض عدت يدددددي  عدتيدددددم دي ثظ دددددا

ل ععثخفددمض عألاعء عدددعظيفمل عضددعي عد عع ثددا (15)ععثخفددمض  جددتعإ ع دتدد ع  عدتثظي ددم
 .(16)  عدتثظي يال ع يما  عدث عذ دترك عدع

ل  قدددا   رعقدددم  عدلجمجددديا عدشخ ددديا )عد تدددع  عألع   بالنسببببة لب بببع ععالبببة الت امبببل : -3
دعاعدا عدتعم  ( يترتا قيي  ثشدأ  عد درعقم  عدتثظي يدال ع يدما  ع ت مددم  عدجديقيا ثلدع 
عد ؤججا ععدع  ل ت م ل  عدتع يعم  غير عد ععتيا يت  عجدت قمد م قشدت  ل ضد   د   مثدا 
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ي  تفجدددديرع   ث  يدددا د دددم  ددد  ققدددد  عد ؤججدددا )عد تدددع  عدتدددمثم دعاعدددددا عدعدددم يي  قثدددا ت دددا
 عدتعم  (.

 ثانياً : أبعاد العدالة التنظيمية :

رغدددد  ل   ف ددددع  عدعاعدددددا عدتثظي يددددا  ف ددددع   اعري قددددم  يث قددددن قيدددد  عد ؤججددددم ل عرغدددد  
تجدتاقم   تمثيا عدتعم    ع  قي  لثد   ف دع  للدماي عدقعدال    ل   قيعدا دد ع عد ف دع  علد يتد  

قمدضددرعر  عدتعم دد   عدد  قيدد  لثدد   ف ددع  تعتددم عألقعددمال عقشددت  لتتددر اقددال ي تدد  ت جددي  عألقعددما 
 "(17)عألجمجيا د ف ع  عدعاعدا  د  تعتا لقعما دم

  (Distributive Justice)قاعدا عدتع ي  "  -1

 (Procedural Justice)قاعدا عم رعءع  "  -2

 (Interactional Justice)قاعدا عدتعم   "  -3

 عجعي ثع  دم قي  عدثلع عدتمدم "

 : (Distributive Justice)عدالة التوزيع -1

قاعدا عدتع ي  دم إقاعدا عد خر م  عدتم يل   قيي دم عد عظدي لي لث دم تتعيدن قعاعددا 
ل عتتعيدن قاعددا عدتع يد  قمدثتدم ج لع عد خر دم  عدتدم يل د  قيي دم عدفدرا  د  (18)تع ي  عد تم دت إ

  تع ي  عأل عر لع عد  عيم عدعيثيدا لع عدترقيدم  عيتل دن  لجدمع عدعدم يي  عظيفت  عخم ا  خر م
قعاعددا عدتع يدد   ددم عد ؤججددا قثددا م يشددعر عدفددرا ل   ددم ل دد  قييدد   دد   تم ددت  يتثمجددا  دد   ددم 

 ق        ا   مرثم       عا   ع  .
ل   عي تدد  ملجددمع عدعددم يي  قعددا  قاعدددا تع يدد  عد تم ددت    مرثددا ق ددم قدد دعه  دد    ددال

يع ددا ثعقددم   دد  عدتددعتر  ددم عدععقددم  قددي  عدعددم يي   دد    ددال عقددي  عدعددم يي  ععماعر   دد    ددا 
ل عدف د  لتدر قاعددا عدتع يد  قيد  عدععقددم  قدي  عدعدم يي  اعخد  عد ؤججدا قشدت  ل ضدد ل (19)لخدرإ

 ي ا ت داير عألد يدا عدثجدقيا د دي  عدع د  ع قت دمايا عع  ت مقيدا  د  ع  دا ثظدر عدعدم يي ل  د  
 عا  تيك عألد يا داإ عدعم يي ل     عملجمع قعاعدا عدتع ي  جعي يتع  د  عألتر عألتقر قي  
جيعت  ل ل م  م عدلم   عدتم ت م   ي م عد ي  ع  ت مقيا ديعم يي  قي  قي    ع قت مايا     
عملجددمع قعاعدددا عدتع يدد  جددعي يتددع  لقدد  لد يدددا  ددم عدتددأتير قيدد  جدديعت   عقييدد ل يتضدددم ل  

 "(20)دعاعدا عدتع ي   مثقي  لجمجيي  د م
   مثا  ماي )ديت  عدتع يعم ( عيعقر ق  ل   لع  ضد ع   دم يل د  قييد  عدفدرا  د 

  تم ت .
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  مثدددا ع ت دددمقم عيعقدددر قددد  عد عم يدددا عدشخ ددديا عدتدددم يعم ددد  ق دددم عد ددداير عدفدددرا عدددد ي 
 يل   قي  عد تم ت .

 : (Procedural Justice)عدالة اإلجراءات -2

م عدعاعدا عد تعي ا قمد رن ععآلديم  ععدع ييم  عد جتخا ا  م تلايا عد خر دم  دم قضمي
ل عدم إعد لاا عألجمجم مارعك عدعم يي  ديعاعدا عدتثظي يا لي عد ري ا عدتدم تد   د  (21)لع عدثتم ج

ل  عثدا م ي دري عدعدم يع  ت يي دم  (22)خعد م عدتع    د   ضد ع  عثعقيدا قدرعر تع يد  عد خر دم إ
عد رعرع  عد مار  ق  عماعر ل     ترتي د  يث ا قي  ت     عد خر دم  عدثمت دا لي  دم دعاعدا 

  ع تم  ت يي  عألاعء عد ي ت  تلاياه قما  ل عقي  تيفيا عتخم  عد درعر لي  دم عد عدميير عد جدتخا ا 
  م ق ييا عدت يي .

ع  عدتددددم عت تدددد  قاعدددددا عم ددددرعءع  عثعتمجددددم  د دددداإ إ لجددددمع عدعددددم يي  قعاعدددددا عم ددددرعء
ل عتعتددددع قاعدددددا عدتع يدددد  ليضددددم   دددداإ  ارعك لع  لجددددمع (23)عجددددتخا    ددددم تلايددددا عد خر ددددم إ

عدعم يي  قأ  عم رعءع  عد تقعا قععج ا عد ؤججا  م تلايا    يجدتلن عد تم دت  ددم   درعءع  
قمادا عدم تعتع  م ثفع عدعق  عدت عر عد دثم دعاعددا عم درعءع  عد تقعدا  دم عتخدم  عد درعرع  

م ت ددع عدفددرال عيتل ددن ددد ع عدثددعذ  دد  عدعاعدددا قثددا م يتددمش دي عظددي  ر ددا  ثمقشددا عألجددع عدتدد
 ععد ععقا عدتم جعي يت  قي  لجمج م ت يي  لاع  .

عي تدد  تعريددي قاعدددا عم ددرعءع  قأث ددم إعم ددرعءع  عدرجدد يا عدعمادددا لي عم ددرعءع  عدتددم 
 دد  خددع  تقثددم   ددرعءع   عيثددا   ددرإ ت دد ي  م د يددما  عد شددمرتا  ددم عتخددم  عد ددرعرع  لع عدجددعم

دت ييددد  ع ثليدددم  ععألخ دددمء  دددم عد دددرعرع  عدتدددم يدددت  عتخم ددددمل عتددد دك قدددار  عد عظدددي قيددد  تلددداي 
ل عدد ع  د   (24)عد ع   م ت يي م  عألاعءل  ضم ا  د  تقم  عد عدميير عد جدتخا ا دت يدي  إعدعدم يي إ

تل دددن د دددم دددد ه عد دددفا    عم دددرعءع  عدتثظي يدددا عدتدددم  ددد    دتتدددع   عضدددعقيا عقماددددال دددد  ت
 "(25)قشر ي  د م

  ل  يتفددن عد ر ددم  عألع  عددد ي يضدد  عم ددرعءع  عدتثظي يددا )عماعر (ل ععدتددمثم عددد ي يتددأتر قتيددك
 عم رعءع  )عدعم يي (ل قي  عألجع عد عضعقيا عدتم يت  قثمء قيي م  يمغا تيك عم رعءع .

 دعدم يي ( قمد عيع دم  عدتم يدا قد  قي  عد ري عألع  )عماعر ( ل  ي عا عد دري عدتدمثم )ع
 تيفيا ت قين تيك عم رعءع .

 عقثمء قي   دك ي ت  عد ع  ل  قاعدا عم رعءع  تش   تعتا قثم ر دم "
 عد ععقا ععد عميير عدرج يا دإل رعءع . -1
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 شرش عم رعءع  عق ييا  ث  عد رعر. -2

 ي  يتعق  ل  يتأترعع قمد رعر.عدتفمق  قي     ي ع  قت قين عد ععقا ) تخ  عد رعر( ععدعم يي  عد  -3

لجدمع  عقي  دد ع تع دا قعقدا عرتقدم  قدي  تد   د  قاعددا عدتع يد  عقاعددا عم درعءع ل ععا
عدعددم يي  قعاعدددا عدتع يدد   ددرتق   ددد  لددا تقيددر ق لجمجدد   قددأ  قددرعرع  عدتع يدد  ت دد   ق ددم  د ددرن 

عم درعءع  عدتدم تتقد   عقععقا  رشمايا قمادال  عاعدا عم درعءع ل تعتدع  لجدمع عدعدم يي  قعاعددا
 ددم عتخددم  عد ددرعرع  عد ت دديا قتع يدد  عدثددععتجل عيعلددظ ل  عدعاعدددا عم رع يددا تشددت   قيدد   ددمثقي  

 "(26)د م
  : دددع عد مثددا عد يتيددم عددد ي يعقددر قدد  عم ددرعءع  عدرجدد يا ديعاعدددا اعخدد  ال انببا الول

 ... عغيردم.عد ؤججا  ت    رعءع  ت يي  عألاعءل تلايا عأل عرل عدث   ععدترقيا 

  : دددددع عد مثددددا ع  ت ددددمقم عددددد ي يعقددددر قدددد  علتددددرع   تخدددد ي عد ددددرعرع  ال انببببا ال بببباني
ديعددم يي ل ع دددك قدد   ريددن  خقددمرد  قتيفيددا عتخددم  عد ددرعرع  عقددا تدد  تجدد يا ددد ع عد مثددا 

 قاعدا عدتعم ع .

ي  عقددا تدد  تلايددا عد تعثددم  عد يتييددا عدتددم يعت ددا لث ددم تشددت  عد مدددا عددد دثم مارعك عدعددم ي
 "(27)د عث  عدعاعدال    خع  عدع مء لع عمخع  ق   عقا عد ععقا عم رع يا عآلتيا

  :  ق عثدد  ع ددعا  ددر  دتقدداي  عتعدداي  عد ددرعرع    ع  ددم ظ ددر  ددم يقددرر قاعببعا االسببتئنا
 دددك عياق دد  ع تددم   دددك ل  يددت  تعدداي  ديتدد  عأل ددعر لع قعددض قثددعاه  ددم لمدددا عرتفددمذ 

 خ   م عداعدا.عألجعمر لع  يما  ثجقا عدتض

  : ع عا تع ي  عد  مار ع  م  دي عميير عألخعقيا عدجم ا .القاععا الخالقية 

  : ع ددعا عجددتيعما ق ييددا عتخددم  عد ددرعر دع  ددم  ثظددر ل ددلما عدععقددا قاعببعا التم يببل
عتشير د ه عد مقا   دد  لد يدا  شدمرتا عدعدم يي   دم  ديمغا عديدعع م لع  ثمقشدا عد درعرع  

  ت  ل  تؤتر قيي  .عدتثظي يا عدتم ي

  : ع ددعا تمييددا عد  دديلا عدشخ دديا  دد  عدتددأتير قيدد    ريددم  قاعببعا عببعم االنحيبباز
عتخدددم  عد دددرعرل ليدددت ل  تفضدددي  عد دددمدم عدعدددم  ي تددد   رتتددد ع     دددم   ددد   رتتددد ع   ق ييددا

 عدعاعدا عدتثظي يا.

 : تعتقر ع عا عتخم  عد رعرع  قثمء قي   عيع م   ليلا عجيي ا عاقي ا ع  قاععا العقة
عدشددفم يا ععم  ددمش  دد  عد قددماي عد   ددا عدتددم ي ددا تفعيي ددم   ع  ددم لرعا  تل يددن ار ددا 

 قمديا    عدعاعدا.

  :ع عا عثج م    رعءع  تع ي  عد  عءع  ععد تم ت  قي    ي  عدعم يي .قاععا االنس ام 
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ي  عيعلددظ ل  ددد ه عد ععقددا   تت تدد  قددأع ع   تجددمعيا  ددم لغيددا عأللددعع ل قدد     عدعددم ي
ي ييع  ق عر  عثت م يا  د  تفضي  قععقا  عيثا اع  عألخرإ ع دك ع  م  د  تضيم  عد ععقديل دد ع 

 "(28)ت  عقترعش    عقا لخرإ    عدخ م   عد  ي   دإل رعءع  عد يتييا لد  م
 عت اير ع  ا ثظر عد عظي. عقتقمر 

 .ت ثا عدتلي  عدشخ م 

 . ت قين  تثمجن دي عميير قي  عد  ي 

  ظي عد ار عد ثمجا    عد عيع م  عد فجر  د رعر. ق مء عد ع 

 "(29)عقا ت  تلايا    عقا  ضم يا    عد تعثم  عد ؤتر  قي  قاعدا عم رعءع  دم

 . تقم  عم رعءع 

 . قا  عدتلي 

 . اقا عم رعءع 

 . لا عم رعءع  

 .ععقعيا عم رعءع  علخعقيمت م 

د عميير    لث م تؤتدا ل ي دا ل  عقرغ  ع ختعي عدظمدري قي  عد   عقم  عدجمق ا    ع
ع دت م  قتلايا عدعجم   )قاعددا عم درعءع (ل   ي د  لد يدا قد  تلايدا عدثتدم ج )قاعددا عدتع يد (ل 

 عل  تل ين ععلا   ث  م   يمثم ق  تل ين عألخرإ.
 : (Interactional Justice)عدالة التعامل -3

عتمدددت  تعثددم  عدعاعدددا عدتثظي يددال ت ددم  ت تدد  قاعدددا عدتعم دد  تددمثم  تعثددم  قاعدددا عم ددرعءع 
ت تددد   عت ددداع  لع ل تدددمر عدفدددرا قشدددأ   دددعا  عد عم يدددا عدشخ ددديا عدتدددم يل ددد  قيي دددم  ددد   دددمثعم 

ل ت ددم ت تدد  قاعدددا عد عم يددا عدتددم يلظدد  ق ددم عد عظددي ددداإ تثفيدد  (30)عد ددرعرع  قثددا عضدد  عم ددرعءع 
م   تتيدر  ي تد  ل  تدؤتر عد ري دا عدتدم ل ع م لد(31)عم رعءع  عدرج يا لع  م تفجير د ه عم رعءع 

قيدد   لجمجدد  قمدعاعدددا عدتثظي يددا عقيدد   –قثددا تثفيدد    ددرعءع  تثظي ددم  عددي   –يعم د  ق ددم عد عظددي 
 لجمجدددد  قمدتعم دددد  عدعددددما  قددددي  عألشددددخم ل لع قددددا يددددؤتر تعد ددددم قيدددد  عأللتددددم  عدخم ددددا قعاعدددددا 

شخ دديا قددي  عدددر يع عد قمشددر ععدعددم يي  عم ددرعءع  ددد ع  دد   قاعدددا عدتعم دد  تعتددع  ددعا  عدععقددم  عد
خددع  ق ييددا ت يددي  عألاعء  ددتع ل ت ددم لث ددم تعتددع   دداعر ع لتددرع  عا متددا عدخيددن عدتددم يقدداي م عدددر يع 

 عد قمشر قثا  خ مر عد عظي قمدتيفيا عدتم عتخ  ق م عد رعر.
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عدفددرا  عتعتدع قاعدددا عدتعم د  ليضددم ل  داإ  لجددمع عدعدم يي  قعاعدددا عد عم يدا عدتددم يي مددم
قثدددا م ت قدددن قييددد  قعدددض عم دددرعءع  عدرجددد يا  دددم عد ؤججدددا لع  عر تددد  قأجدددقما ت قيدددن تيدددك 
عم رعءع ل عدم تتعين ق عا  عد عم يا قي  عدفرا ع تخ  عد رعرل عتعتع ار ا ت قين عم درعءع  

 "(33)ل عتتض   قاعدا عدتعم    مثقي  د م(32)عدرج يا ق عر   ليلا
  ؤجمء. عم يا عدعم يي  قععج ا عدر 

  ت اي  شرش  ثمجا دي رعرع   د  عدعم يي  عد ي  يتأترع  ق دمل  دمدتقرير عد  قدع  لع عد ث  دم عدد ي
 ت ا   عد ؤججا قشأ  قرعرعت م يؤاي  د   ارعك لقي  ديعاعدا     مثا عدعم يي .

ع شك ل  عألقعما عدجمق ا   ت عا تجمقا قشت  تقير قي  تف    قيعدا قاعددا عدتعم د ل  ضدم ا 
   لث م تي   عدضعء قي  تأتير عد يما  عماعريا قي  تل ين عدعاعدا عدتثظي يا  م لقعمادم عدتعتا. د

 ثالثاً : نظريات العدالة التنظيمية :

 "(34)ي ت  ت ثيي ثظريم  عدعاعدا عدتثظي يا قم قت ما قي  قعاي  د م

 : (Reactive – Proactive Dimension)الفعل المسبق  –بعد رد الفعل -1

ترتدددد  ثظريددددم  را عدفعدددد  قيدددد   لددددمع   عدعددددم يي  عد ددددرعا  دددد  ظددددرعي قددددا  عدعاعدددددا 
عدتثظي يددددال عقعقددددمر  لخددددرإ تختقددددر ددددد ه عدثظريددددم  راعا  عدددد  عدعددددم يي  د ددددارتم  قددددا  عدعاعدددددا 
عدتثظي يدددا ل دددم ثظريدددم  عدفعددد  عد جدددقن  ترتددد  قيددد  عدجددديعتيم  عد  ددد  ا لع عد ع  دددا دتل يدددن 

 ا ظرعي قا  عدعاعدا عدتثظي يا  م عد جت ق .عدعاعدا عدتثظي يا لع ت ث

 : (Content – Process Dimension)العمليات  –بعد المحتوى -2

ت  ت عير د ع عدقعدا قم قت دما قيد  عد ثظدعر عد دمثعثم عدد ي يفدرن قدي  عأللتدم  عد دمار  
م ج عقددي   ري ددا  دداعن ددد ه عدلتددم ل عددد ع  دد   ثظريددم  عد لتددعإ ترتدد  قيدد  عد خر ددم  لع عدثتدد

 عت ددم عقعقددمر  لخددرإل  دد   ددد ه عدثظريددم  ت ددت  قمدعاعدددا عدتع يعيددال ل ددم ثظريددم  عدع ييددم   ترتدد  
قي  تيفيا تلايا عد خر م  لع عدثتم جل ق عث  لث م ترت  قي  عم رعءع  عد جدتخا ا  دم عتخدم  

 عد رعرع  عدتثظي يا عتثفي دم لي لث م ت ت  قمدعاعدا عم رع يا.
  عالة التنظيمية يمكن تصني  نظريات تمك ال عالة إلى قسمين كما يمي:ومن منظور ب عي ال
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 : (Distributive Justice Theory)نظريات العدالة التوزيعية  -3

يت  ت ثيي ثظريم  عدعاعدا عدتع يعيا  دد  ثظريدم   لتدعإ را عدفعد ل عثظريدم   لتدعإ 
 را عدفع  عد جقنل ع دك قي  عدثلع عدتمدم "

 د الفعل :نظريات محتوى ر

 تشت   د ه عدثظريم  قي  لرق  ثظريم   رقيا دم "
 ثظريا عدعاعدا. -1

 ثظريا عدتقما  ع  ت مقم. -2

 ثظريا لجمجيا عدعاعدا. -3

 ثظريا عدلر م  عدثجقم. -4

  عجعي ثع  دم قي  عدثلع عدتمدم "

 : (Equity Theory)نظرية العدالة 

Adams, (1963)عجدتخا  لا د  
 Cognitive)ثجد م  عمارعتدم ثظريدا عدتثدم ر لع عدعع (35) 

Dissonance Theory)  ل لجمجدددم  دثظريدددا عدعاعددددال ليدددت تؤتدددا دددد ه عدثظريدددا ل  عدفدددرا يعدددمثم  دددد
عدععثجدد م  عمارعتددم قثددا م تخددر  عأللدداعت قدد  ث ددمن تعقعمتدد ل عت تدد  ثظريددا عدعاعدددا عد دد عر عدتمريخيددا 

 "(36)عدتمديي ديعاعدا عدتثظي يا عقا قث  لا   د ه عدثظريا قي  عدفرضي  
ل  عدعددم يي  يتعثددع  اع  ددم   ددم لمدددا  جددت ر   دد  عد  مرثددم  ع  ت مقيددا  دد  عد  مقددم   (ل 

ع قشت   جت ر ثجقا  خر مت  عد ارتا  د   اخعت  عد ارتدا عد ر عيا لي ل  عدفرا ي ي
     مرثا د ه عدثجدقا قمدثجدقا عدخم دا قمدشدخ  عد ر عدم عقدا قدري لا د  عد خر دم  
قيدددد  لث ددددم ع  تيددددم ع  عدتددددم يل دددد  قيي ددددم عدفددددرا  ددددم عدتقددددما  ع  ت ددددمقم  تدددد  عدث ددددعا 

عدت ددداير ع  دددم  عدع ددد  ععد تم دددت  ع يدددما  عدجدددي ا عتلجددد  عد رتددد  ع  ت دددمقم ععد ددداش ع 
عدشي ا ل م عد اخع    م عد فم  لع عدخ م   عدتم ي تيت م عدفرا  ت  عدع رل عدلمدا 

 ع  ت مقيال عدتعيي ل عدخقر ل عد  مر ل عد  ا ععدا مذ.

   عدفدددرا  دددا عذ لجمجدددم  قععجددد ا  دددارتم  قدددا  عدعاعددددا عقعقدددمر  لخدددرإ  ددد   ع جدددت مقم   (ا 
ا  ث م دظرعي عدعاعدال ليت تخين ظدرعي قدا  عدعاعددا دظرعي قا  عدعاعدا لتتر  عمدي

 ثعقي   ختيفي     راعا عدفع  ع  ت مقم د م "



2018  (1ج) أبريل( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 484 

  : ع لارك عدفرا ل   اخعت  تفعن  خر مت  قار ا تقير ل لع ل  ثجقا  خر مت  الغضا  
 ت   ق  عدثجقا عدخم ا قمدشخ  عد ر عم.

  : خعتدد  قار ددا تقيددر  لع ل  ثجددقا   ع لرك عدفددرا ل   خر متدد  تفددعن  االشبب ور بالببذنا
  خر مت   د   اخعت  تفعن عدثجقا عدخم ا قمدشخ  عد ر عم.

 : (Social Exchange Theory)نظرية التبادل االجتماعي 

 "(37)تعت ا د ه عدثظريا قي  عدفرضي  عدتمديي 
عمثجم   خيعن ع ت مقم   ي تث  عدعدي  ق فدراهل عقمدتدمدم  د   عدقشدر  دم لمددا تفمقد   - ل

لع تقددما  ع ت ددمقم  جددت رل عقثددا عدثظددر دععقددا عدتقددما  ع  ت ددمقم  ددم شددتي م عدقجددي  
قي   ر ي  ث ا لث م قعقا لخ  عق مء  تقما  عقعقمر  لخرإ     عد ري عألع  يل د  
قيددد   عع دددا  ددد  عد دددري عآلخدددر ) خر دددم  عد دددري عألع (   مقددد  عدت ع دددم  يدددت  ت ددداي  م 

( عقثدمء قيد   ددك ي دمر  تد   دري  اخعتد   د  دي ري عآلخر ) اخع  عد دري عألع 
  خر مت  دتلايا قاعدا لع قا  قاعدا عدتقما  ع  ت مقم.

قثددا م يددارك عدفددرا قددا  عدعاعدددا   ثدد  يتددع   ددا عقم  دي يددم  قع دد   ددم يجددمقاه قيدد   ارعك  - ا
عداعدا  م عد عقي ل دم   ع تدم  عدفدرا  دم لمددا قاعددال   ثد  يتدع   دم عضد  عجدت رعر  د  

 عدتقما  ع  ت مقم عديع  ا عقم  ألي ق   ألث  يشعر قمدرضم. ععيا 

 : (Equity Sensitivity Theory)نظرية حساسية العدالة 

 ددارتم  عدعاعدددا عدتع يعيددا  (38) ختقددمر ثظريتددم عدعاعدددا ععدتقددما  ع  ت ددمقم تدد  ارعجددم  
يال  تع ددد   دددد  ل  د   عقدددا  ددد  عدعدددم يي  عدددد ي  يؤ ثدددع  قشدددا  قدددمألخعن لع عد دددي  عدقرعتجدددتمثت

ع  ترعضددددم  عدخم ددددا قثظريتددددم عدعاعدددددا ععدتقددددما  ع  ت ددددمقم   تث قددددن قيدددد  دددددؤ ء عدعددددم يي ل 
عقعقدددددمر  لخدددددرإ  ددددد   ددددددؤ ء عدعدددددم يي    يأخددددد ع   دددددم عقتقدددددمرد   ف دددددع  عد  مرثدددددم  ع  ت مقيدددددا 

 د   عع دا  قمد  مقم  عد ر عيال ت م لث   قي  عجتعاعا دت داي  عدت ع دم  تفدعن  دم يل ديع  قييد 
 Huseman م قعقم  عدتقما  ع  ت مقم عقم قت دما قيد  ثتدم ج دد ه عدارعجدا قدا  ديعجد م  

(1987)
 ثظددرعع   ايدداع  ديعاعدددا عدتع يعيددال ليددت يددرإ عدقددملتع  لثدد  ي تدد  ت ددثيي عدعددم يي   (39) 

  د  تعت   م      ععيا عدلجمجيا ديعاعدال دم "
 : (Equity Sensitive Person)الشخص الحساس لم عالة أ( 

دددددع عدشددددخ  عددددد ي يخضدددد   ددددم ت يي دددد  ديعاعدددددا   ترعضددددم  ثظريتددددم عدعاعدددددا ععدتقددددما  
ع  ت مقمل ليت يجع  د ع عدشخ  قمجت رعر دتل ين عدعاعدا  م عدتقدما  ع  ت دمقمل دد ع  د  ع 

 ظرعي قا  عدعاعدا   ث  يتلرك  م للا ع ت مدي  د م "دلارك د ع عدشخ  
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   لع تخفيض  اخعت   م لمدا عدشععر قمدمضا. يما   خر مت 

 .تخفيض  خر مت  لع  يما   اخعت   م لمدا عدشععر قمد ثا 

دددع عدشددخ  عددد ي يشددعر قمدعاعدددا   دد ل قثددا م ت يددا  اخعتدد  قدد   خر متدد  قثددا عد  مرثددا 
ا  دد  ع  ت مقيددا قمد  مقددا عد ر عيددال ددد ع   ثدد  ي قدد  ث دديق   دد  عدليددم ل عيجددع  اع  ددم  دت دداي  عد  يدد

 ع دت ع م  ديمير قليت تفعن  م يل   قيي      عع ا  م قعقم  عدتقما  ع  ت مقم.
 : (Entitled Person)الشخص غير الخيري ا( 

ددددع عدشدددخ  عدددد ي يشدددعر قمدعاعددددا   ددد ل قثدددا م ت يدددا  خر متددد  قددد   اخعتددد  قثدددا عد  مرثدددا  
عدليم ل عيجدع  اع  دم  ديل دع  قيد  عد  يدا ع  ت مقيا قمد  مقا عد ر عيال د ع   ث    ي ق  ث يق     

    عدفعع ا    عدمير تفعن  م ي ا   د      عدت ع م   م قعقم  عدتقما  ع  ت مقم.

 : (Relative Deprivation Theory)نظرية الحرمان النسبي  -4

قمقتقدددمر ل  عدثظدددريتي  تفترضدددم  قيدددم  عدفدددرا ثظريدددا عدلر دددم   ددد  ثظريدددا عدعاعددددا  تتشدددمق  
ل ق يمع ثجدقا  خر متد  عد ارتدا  دد   اخعتد  عد ارتدال  د    مرثدا دد ه عدثجدقا (40)   جت رقشت

 ددد  عدثجدددقا عدخم دددا قمدشدددخ  عد ر عدددم دت يدددي  عدعاعددددا عدتع يعيدددال ليدددت يعع ددد  عدفدددرا  شدددمقر 
عدلر ددم  قثددا م تشددير عد  مرثددا ع  ت ددمقم  ددد  قددا  عدعاعدددا  ددم تع يدد  عد تم ددت ل عقمدتددمدم  دد   

اعدا ت ت  للدا  لدعري ثظريدا عدلر دم  عدثجدقمل ليدت تد  قدمدت يي  قدي  ثدعقي  لجمجدي  ثظريا عدع
 "(41)ديلر م  عدثجقم عد م

 : (Individual Egocentric Deprivation)الحرمان الذاتي الفرعي أ( 
ععدد ي يعت دا قيد  عد  مرثدم  عدفرايدا قدي  عدعدم يي ل عتعقدر ثظريدا عدعاعددا قد  دد ع عدثددعذ 

 ثجقم.   عدلر م  عد
 : (Group based Fraternal Deprivation)الحرمان ال ماعي ا( 

ععد ي يعت ا قي  عد  مرثم  قي  عد  مقم ل عيرتد  دد ع عدثدعذ قيد  قدا  عدتجدمعي عدداع   
قدددي  عد  مقدددم  عد ختيفدددا قم قت دددما قيددد   ؤشدددرع  تع يعيدددا  تعددداا   تددد  " ثجدددقا عد دددايري   دددد  

تعر  ددد  عمثددمت  ددم تدد     عقددال عث دديا تدد     عقددا عدعددم يي   ددم تدد     عقددال عثجددقا عددد 
 دد  عد ددععرا عد ختيفددال عقثددمء قيدد  ددد ه عد ؤشددرع  يقثددم تدد   ددرا  عت دداع  قشددأ  قاعدددا لع قددا  

 قاعدا عدتع يعم  عدتم تل   قيي م عد   عقا عدتم يثت م  دي م.
Martin, (1993)عقدددا لشدددمر  ارعجدددا  دددمرت  

 دددد  لثددد   دددم ظدددرعي  عيثدددال  ددد    (42) 
خم ددا دددؤ ء عددد ي    تتثمجددا  ري ددا تفتيددرد   –ضددمء عد   عقددا عد لرع ددا لع عألقدد   تمثددا لق
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جدعي ي دمرثع  لثفجد    د  لقضدمء عد   عقدا  –ع  علمت       رعت د  ع  ت مقيا عد ثخفضدا 
عألقيددد   دددم عد ث ددددال دددد ع  ددد   ثتدددم  عد  مرثدددا ع  ت مقيدددا غمدقدددم   دددم تتدددع  غيدددر  رضددديا لع غيدددر 

 دديا دددم  يددما  عدلر ددم  عد  ددمقم عددد عل   ددا لتددا  ددد ه عدارعجددا ضددرعر  ع دت ددم  قمادددال ععد ل
 قع  م  ثظر لقضمء د ه عد  مقم  عد لرع ا  م قلعت عدعاعدا عدتع يعيا.

 نظريات محتوى الفعل المسبق : 

تشت   د ه عدثظريم  قي  ثظريتي  لجمجيتي  د م " ثظريا ت يي  عدعاعدال عثظريا اع عيا 
Greenberg, (1987)يؤتددددا  ريثقيددددر  عدعاعدددددا ع 

قيدددد  عخددددتعي  –قيدددد  ل  عدثظددددريتي   (43) 
تتقت  قتيفيا تع يد  عد تم دت   دم عدعظدم ي لع عد ععقدي عد ختيفدال ع ي دم ييدم شدرش  – ضم يث  م 

 د متي  عدثظريتي  "
 : (Justice Judgment Theory)نظرية تقييم العدالة  -1

عيدددا ق تمقدددا اعددددا  دددم قدددرعرع  عد دددما  دار دددا عدعاعددددا  دددارتم  عدتدددمقعي  ديعاعددددا عدتع ي تعدددا
عدتع يعيددا عدتددم ي ددا  لدداعت مل    ل  قعددض عد ددما  يددرع  ضددرعر  ع ددعا قاعدددا تع يعيددا دتدد  غيددر 
تم دددال قيددد  لجدددمع ل  عدضدددم  عدقجدددي  عدثدددمتج قددد  ث ددد   دددارتم  عدعاعددددا عدتع يعيدددا قدددا يدددا   

 .(44)عدتمقعي  دق   عد  ا
 اي ر يجا تلاا قاعدا عد خر م  دم "تعتا قععقا لع  قمعتع ا 

 : (Contributions Rule)اععا اةسهامات أو ال هع قأ( 
 عت اي  د  تل ين  جتعيم   ثتم يا  رتفعا ع عا   لاعء قمديا. 

  Needs Ruleقاععا الحا ات أو االحتيا ات : ا( 
 عت اي  د  عدلفمظ قي  ع ثج م  لع عدتعع ن قي  لقضمء عد  مقا. 

 : (Justice Motive Theory)ظرية دافعية العدالة ن  -5

ل  تعظددددي   ددددارتم  عدتددددمقعي  ديعاعدددددا عدتع يعيددددا تفيدددد  قخفددددض ار ددددم  عدضددددم  عدتددددم  
 .(45)يتعرضع  د مل ع   ت  ا ع   دق   عد  يا    عد  ا

 "(46)لرق   رن دتع ي  عد خر م  لع عد تم ت  دمعتع ا  
 .Competition Allocationعألاعء عدتع ي  عدتثم جم قم قت ما قي  ثتم ج  (ل 
 .Stable Allocationعدتع ي  عد تعع   قم قت ما قي  عمج م م   (ا 
 .Equal Allocationعدتع ي  عد تجمعي قمض عدثظر ق  ثتم ج لع عمج م م   (  
 .Marxian Allocationعدتع ي  عد مرتجم قم قت ما قي  ع لتيم م   (ا 
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ل  مختيددددمر عد ري ددددا عد ثمجددددقا يتعقددددي قيدددد    تع ددددا  ري ددددا  تيددددم ديتع يدددد  ع شددددك لثدددد 
عد تميرع  عد عقفيا  ت  " ت م ا عد  ت   عل   عد خر م  لع عد تم ت  ععد اي عد رعا تل ي      

 .(47)ق ييا عدتع ي 
 نظريات العدالة اإلجرائية : -2

يت  ت ثيي عدعاعدا عم رع يا  د  " ثظريم  ق ييدم  را عدفعد  عثظريدم  ق ييدم  عدفعد  
 قنل ع دك قي  عدثلع عدتمدم "عد ج

 نظريات عمليات رد الفعل :

 م   م  عدعاعددا عم رع يدا ق تمقدا ث دع   لعدد  دثظريدم  ق ييدم  را  تعتقر د ه عدثظريا
عدفعدد  ألث ددم ت ددي  راعا  عدد  عدعددم يي  م ددرعءع  لدد  عد شددمت  لع قع  ددمل عدددم تتضدد   ث  ددي  

 "(48)    اخع  عد رعرل د م
يشدير  دد  قدار  عدفدرا قيد  عدتعقيدر قد  :  (Process Control)يبة البتحكم فبي ال مم ( ل

خددع   رليددا عدع ييددم  عدتددم يتضدد ث م قددع  عد شددمت  ) رليددا  ددم ققدد   (Voice)رليدد  
  اعر عد رعر(.

يشدددير  دددد  قدددار  عدفدددرا قيددد  ع ختيدددمر :  (Decision Control)البببتحكم فبببي القبببرار  ( ا
(Choice)  عد رعر عد مار ) رليا  اعن عد رعر(.لي ل  يتع  د  تي ا لع تأتير  م 

 نظريات عمليات الفعل المسبق :

ق تمقا ث ع   لعدد  دثظريدم  ق ييدم  عدفعد  عد جدقنل عتعدا  تعتقر ثظريا تفضي  عدتع ي  
د ه عدثظريا ثتي ا دثريا ت يي  عدعاعدال عثظريا تفضي  عدتع ي  ترتق  قمدعاعددا عم رع يدا لتتدر  د  

تع يعيا عتؤتا دد ه عدثظريدا ل    درعءع  تع يد  عد خر دم  لع عد تم دت  تتدع  عرتقم  م قمدعاعدا عد
 ي مقيددا )يؤاي ددم لع يفضددي م عدعددم يي (ل   ع تددم   دد  شددأث م تل يددن لددداع  مل ع دد  ددد ه عألددداعي 

 شععرد  قمدعاعدا ععمث مي ق فا قم ا.
 دد  تل يدن عقا لاا  عدثظريا جق   تعثدم  دإل درعءع  عدتع يعيدا عدتدم ي تد  ل  تدؤاي 

 عدعاعدال عد ه عد تعثم  دم "
 ع ختيمر عد يا د رعت   ثمقا عد رعر. (ل 
 تعريي ديت  ق ييا  ثمقا عد رعر. (ا 
 تلايا عد ععقا عألجمجيا عدع  ا دت يي  ع  م  ثظر  جت قيم عد خر م  لع عد تم ت . (  
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تلايدددا لاعع  عقم يددددا دعدددرض ع رعققددددا جدددديعتيا تددد   دددد  عد دددم  ي  قتع يدددد  عد خر ددددم  لع  (ا 
 عد تم ت  ععد جت قيي  د م.

     عد عيع م  ق  راعا  ع  عدعم يي ل ع اإ عد رعرع  قيي  . (ه 
 عض  عم رعءع  عدتم تتف  تخفيض قا  رضم عدعم يي  ق  عدتع يعم . (ع 
 عض  عآلديم  عدع  ا دتميير عم رعءع  عدتع يعيا   ع عتضم قا  قاعدت م. (  

  قاعددا عم ددرعءع  عدتع يعيدال ليددت ت دم  دعر  ثظريددا تفضدي  عدتع يدد  جد  قععقدا دت يددي
ل  عم ددرعء عدعددما  ي ددا ل  يتجدد  ق ددم ييددم " عدتقددم ل قددا  عدتليدد ل عداقددا لع ع ثضددقم ل عد مقييددا 
ديت ددددليم قثددددا عدخ ددددأل تعضدددديم عدت م ددددم    يدددد  عأل ددددرعيل عدتعع ددددن  دددد  عد عددددميير عدفرايددددا لع 

 عد  مقيا دي ي  ععألخعن.
 "(49)د م قاعدا عدتعم   قي   تعثي عتلتعي 

عتشددير  ددد  عد عم يددا عدعمادددا :  (Interpersonal Sensitivity)الحساسببية الشخصببية أ( 
 قملترع  علاا     مثا عدرؤجمء دي رؤعجي .

:  (Explanations or Social Accounting)التفسبيرات أو المحاسببة اال تماعيبة ا( 
أ  لي  خر دم  لع  تم دت  عتشير  د  قيم  عد ؤججا قت داي  تفجديرع   ث  يدا ديعدم يي  قشد

 غير  ثمجقا يت  تع يع م.
عتع ا تعتا ث م   دشرش عدعاعددا عم رع يدا ققعداي م )عم درعءع  عدرجد يا عدعماددال عقاعددا 

 "(50)عدتعم  (ل ع ي م ييم شرش د  ه عدث م  
ي يددن قيدد  ددد ع عدث ددع   ليضددم  :  (Self-Interest Model)نمببوذج المصببمحة الذاتيببة  ( ل

ل ليددت ي تددرش ددد ع  (Instrumental Perspective)عدعجددم   لع عألاعع  جدد    ثظددعر 
 عدث ع    م ييم "

 .عم رعءع  تجتخا  تعجم   لع لاعع  دتل ين عدتع يعم  عدعمادا    

   قثا م يع   عدفرا ق فراه   ث  يقلت ق  عدتلت   م عد درعر )عد دار  قيد  ع ختيدمر(ل ألثد
عد خر م  لع عد تم ت  عدتدم يل د  قيي دمل ل دم   ت  قتعظي    يلت  عد عتيا  م شت  

قثدددا م يلتدددم  عدفدددرا أل  يتعدددمع   ددد  عآلخدددري   ددد   ع دت دددم  يتلدددع   ددد  عدترتيددد  قيددد  
عدددتلت   ددم عد ددرعر  ددد  عدددتلت   ددم عدع ييددا )عد ددار  قيدد  عدتعقيددر قدد  عدددرلي( أل   ددم ي دد  

 عدفرا دع عدشععر قأ  درلي   اإ تترعء عآلخري .

 : (Group value Model)ال ماعية  القيمنموذج ا( 
تدد  ت ددعير ددد ع عدث ددع   قم قت ددما قيدد   فددمدي  عدت متدد  عد  ددمقمل ليددت يفجددر ددد ع عدث ددع    

تدددأتير عدتعقيدددر  دددم  رليدددا  دددم ققددد   ددداعر عد دددرعرع ل عيؤتدددا دددد ع عدث دددع   ل  عدت متددد   ددد  عد  مقدددا 
ءع  قيددد  لث دددم قماددددال لي لث دددم ععا رعءعت ددم يتلت دددم   دددم عألاعءل  ددد  ع ثظدددر لقضدددمء عد  مقدددا دإل دددرع
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تجدد م د دد  قددمدتعقير قدد  ارع  دد  لع ت تددث    دد  عد شددمرتا  ددم ق ييددم  عد  مقددال  دد ث   يعظ ددع   دد  
 قي ا قضعيت    ي مل أل  عظيفا عدتعقير ق  عد ي  تع   ع ثت مء  د  عدتثظي .

 Relational Model of Authority in)نمبوذج عالقبات السبمفة فبي ال ماعبات  بب( 

Groups)  : عيثددددمق  ددددد ع عدث ددددع   تعتددددا  فددددمدي   رتق ددددا قععقددددم  عدجددددي ا عتددددؤتر  ددددم
  ارتم  عد رؤعجي  ديعاعدا عم رع يا عد ه عد فمدي  دم "

  ال قبة فببي السبمفة(Trust)  :  عت ددمع ق جدتعإ قاعدددا عد م دا تلم د  ديجددي ال  د  ع تددم
عارعءدددد    ثددد  ي دددقم عد م دددا يت دددري قعاعددددا عيأخددد   دددم ع قتقدددمر لم دددم  عد رؤعجدددي  

 شخ يا  عتعقا  م ثظرد .

  عببعم التحيببز(Neutrality)  : لي ل  عدلتدد  قيدد  قددا  تليدد  عد م ددا يددت   دد  خددع  عتخددم ه
 د رعرع   لميا  قم قت ما قي  عدل م نل عقا  عدتفرقا قي  عد رؤعجي   م عد عم يا.

  المكانببة أو السببم ة الحسببنة لمقائببع(Standing) : دتددمريا عدجددمقن عدددم تعت ددا قيدد  ع
دي م ال ععدتم    شأث م تع ي   تمثا عد م ا  م ثظر  رؤعجي  تي م قم ي   قمدت م  عدقمقا 

    علترع  ل عق  .

ًً : نماذج العدالة التنظيمية : ً  رابعا

دثدددمك ث ع  دددم  يشدددرلم  عدتدددأتيرع  عد عدريدددا دقعددداي عدعاعددددا عدتثظي يدددا  دددم راعا  عددد  
 عدعم يي  اعخ  عد ؤججال د م "

ل  دتد  قعدا  د  قعداي عيفتدرض :  (Two Factor Model)النموذج  نائي ال وامل  -1
عدعاعددددا عدتثظي يدددا تدددأتيرع   ختيفدددا عقت دددماع  قيددد  عدارعجدددم  عد مثعثيدددال ع ددددك  ددد  خدددع  
عرتقددم  عدعاعددددا عم رع يدددا قار دددا لتقدددر  ددد  عدت يي ددم  عألتتدددر ق ع يدددال  تددد  ت يدددي   ددداإ 

  عدعاعدددا عدتع يعيددا عرتق دد  قار ددا لتقددر قمدت يي ددم  قاعدددا عدثظددم  عد ضددم مل  ددم لددي  ل
قيددد  عد جدددتعإ عدشخ دددم  تددد  رضدددم عد لتدددع  قيدددي   قددد  للتدددم  عد ضدددم   دددم عد ضدددميم 

 عدخم ا.

  تمثيدا تدأتير تد  قعدا  د   عيفتدرض عدث دع   : (Additive Model)النمبوذج اةضبافي  -2
 .(51)د جتعإ عدتثظي مقعاي عدعاعدا عدتثظي يا  م عدت يي م  قي  عد جتعإ عدشخ م عع

عثظرع  دلم ا عد ؤججا عدترقعيا  د  تع ي  عألجع ععد رتت ع  عدتم تؤاي ق م  د  تل ين 
عألددداعي عدع ثيدددا عد ثشدددعا ل   ثدد   ددد  عألد يدددا ق تددم ل تعظيدددي عدعاعددددا  ددم عدت قيدددن عد يددداعثمل 

 ع دك    ل   عدع ع   د  ثتم ج قي يا قا تشت  جثاع  دم م  أل لما عد رعر.
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