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Abstract : This study seeks to identify the effect 
of organizational justice on administrative 
empowerment in Algerian companies ,with a 
prospective study on a sample of the Algerian 
companies in Bouira province, To achieve the 
objectives of the study we were designed and 
developed a questionnaire for the purpose of 
work ,were used Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) to analyze the questionnaire 
data, Depending on many statistical methods 
including arithmetic averages, standard 
deviations, and also linear regression analysis to 
see if there was a statistically significant from 
the views of a sample study of the impact of 
organizational justice on employees 
empowerment, By knowing the impact the 
justice dimensions on empowerment, the study 
found the presence of impact statistically 
significant between organizational justice 
dimensions and administrative empowerment, 
as there are an low level of organizational justice 
in the surveyed enterprises, Due to the 
weakness of the administrative procedures 
applied fairly and that the behavior of some 
managers who are not characterized by equity. 
all this led to the availability of a low level of 
empowerment in these institutions, the study 
recommends the need to increase attention the 
of company managers to achieve organizational 
justice associated with empowering employees 
leads to achieve the desired objectives. By 
knowing the impact the justice dimensions on 
empowerment 
Keywords: Organizational justice, Administrative 
empowerment, companies. 

 

أثر العدالة هذه الدراسة إىل معرفة تسعى  :ملخص1
مع  ،اجلزائرية التنظيمية على التمكني اإلداري يف املؤسسات

 ،استطالعية على عينة من مؤسسات والية البويرةدراسة 
 لغرضالدراسة مت تصميم وتطوير استبانة  ولتحقيق أهداف

 على عينة عشوائية من عمالمت توجيهها ،مجع البيانات
احلزمة اإلحصائية  وقمنا باستخدامحمل الدراسة،  املؤسسات

ت االستبيان، لتحليل بيانا) SPSS(للعلوم االجتماعية 
اعتمادا على العديد األساليب اإلحصائية من بينها 
املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، وأيضا حتليل 

من أجل معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات  االحندار اخلطي
داللة إحصائية من وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألثر 

 من خالل معرفة أثر العدالة التنظيمية على التمكني اإلداري،
وقد توصلت الدراسة إىل وجود أثر على التمكني،  أبعادها

أبعاد العدالة التنظيمية والتمكني  ذو داللة إحصائية بني
كما أن هناك مستوى منخفض من العدالة  اإلداري،

التنظيمية يف املؤسسات املبحوثة، نظرا لضعف تطبيق 
وك بعض املدراء وسل اإلجراءات اإلدارية بعدالة وموضوعية،

يتصف باالنصاف كل هذا أدى إىل توفر مستوى  الذي ال
وتوصي الدراسة  منخفض من التمكني يف هذه املؤسسات،

بضرورة اهتمام مدراء املؤسسة بتحقيق العدالة التنظيمية 
املقرتنة بتمكني العاملني ما يؤدي إىل حتقيق األهداف 

  .املرجوة
، متكني إداري، نظيميةتعدالة  :المفتاحيةالكلمات 

 .ةؤسسم
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  :مقدمة

قد و  ،تباينت طبيعة النشاطات أمهية استثنائية داخل املؤسسات مهما التنظيمية العدالة حتتل 
باالهتمام املتزايد عرب كثري من الدراسات واألحباث يف جمال إدارة األعمال،  التنظيمية العدالة موضوع حظي
م تعديل إىل يؤدي املؤسسة يف رؤسائهم قبل من واملتساوية العادلة العاملني باملعاملة فشعور  بشكل اجتها

م سلوكهم يف ويؤثر إجيايب م يف ثقتهم إضافة إىل تعزيز العمل، يف مأدائه على وبالتايل وتصرفا  إدار

املؤسسة، أما يف  أداء مستويات يف ارتفاع حدوث إىل رؤسائهم، وبالتايل يؤدي مع للتعاون حافزا ومتنحهم
 السلبية النتائج من العديد ذلك على يرتتب قد بتوفر العدالة التنظيمية حالة عدم إحساس العاملني

 الذي املؤسسة موارد أهم من ويعتربملورد البشري يعد الركيزة األساسية كاالحتجاجات العمالية، فا

 نظرا وذلك التنفيذية اإلدارات يف له االسرتاتيجية األمهية تزايدت حبيث أهدافها، حتقيق يف يساعدها

 أو خماطر تعكس اليت األمور يف التصرف من متكنهم اقتضى مما البيئية املتغريات مع مباشرة بصفة الحتكاكه

 الطاقة عن ناجتة تنافسية ميزة من ميتلكه ملا أنشطتها، وذلك جلميع األساسي احملرك يعد كما  للمؤسسة، فرصا

استدعى باملؤسسات إىل البحث عن طرق وأساليب تساعدها على كسب ثقة ووالئه ا ملديه،  الكامنة
التغريات البيئية، كل هذا حيتم عليها باعتباره يعد من الدوافع الرئيسية على غرار التحديات اليت تعرفها إثر 

وهذا من خالل تبين مفاهيم وأساليب إدارية  أهدافها حتقيق بغية وذلك حديثة إدارية تبين مفاهيم ضرورة
كأحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر على دوافع وقدرات املورد البشري اإلداري   التمكني حديثة، ويربز مفهوم

 حتقيق على املؤسسة قدرة أن القول معه ميكن الذي وقيم املؤسسة، األمرعلى انسجام مع أهداف  وجتعله

ا يف كبري حد إىل يتوقف أهدافها  وهذاوعلى كيفية كسب رضاه ووالئه،  املورد، هذا على احملافظة على قدر
املتبعة  الرضا وعدم توفر النزاهة يف اإلجراءات ما نلمسه بكثرة يف املؤسسات اجلزائرية واملعربة عن اخنفاض

 هذا ما ملنح العوائد كاألجر واملنح، وأيضا عدم وجود مشاركة يف اختاذ القرارات ووجود حتيز عند تطبيقها
استدعى إىل ضرورة انتهاج أساليب إدارية حديثة كالتمكني االداري الذي يتضمن إعادة هيكلة مراكز 

تساهم يف حتقيق  غيريات إدارية وسلوكيةالقوى وإعادة توزيع السلطة واختاذ القرار، كما يستلزم احداث ت
  .أهداف املؤسسة

تتجه الدراسات يف الفكر اإلداري حنو مناقشة موضوعات متنوعة وحديثة يف حماولة  :مشكلة الدراسة
 العدالة موضوع يربزملواجهة متطلبات بيئة املؤسسات املتغرية والغري مستقرة سواء داخليا أو خارجيا، و 

 اجتاهاتو  تسلوكاومعربا ل يرتبط ارتباطا وثيقا تفسريياً  مكوناً  بوصفهاه املواضيع نظرا التنظيمية من بني هذ
خاصة إذا ماقرتنت مبفهوم التمكني اإلداري الذي يعد أحد  م،ؤسسام إزاء العاملني ومستوى تفاعلهم
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هم يشعرون بدورهم األساليب الذي يساهم يف رفع الروح املعنوية ورفع القدرة على حتمل املسؤولية مما جيعل
م،  م وإمكانيا ومن خالل ما سبق تتبلور لنا معامل الفعال يف املؤسسة وبتقديرها هلم وبثقتها يف قدرا

  :االشكالية التالية

  ما مدى تأثير العدالة التنظيمية على التمكين اإلداري في المؤسسات الجزائرية؟

  :وقد متخض من خالل هذه االشكالية األسئلة التالية

 ما هي حقيقة العدالة التنظيمية والتمكني اإلداري كممارسات ادارية يف بيئة االعمال املعاصرة؟ -
 ما هو مستوى العدالة التنظيمية يف املؤسسات حمل الدراسة؟ -
 ما هو مستوى التمكني اإلداري يف املؤسسات حمل الدراسة؟ -
ية على التمكني اإلداري يف املؤسسات فيما تكمن طبيعة العالقة ومستوى تأثري العدالة التنظيم -

 اجلزائرية حمل الدراسة؟

واستجابة ملتطلبات حتقيق  فيها سيطبق الذي والنموذج الدراسة أسئلة من انطالقا: الدراسةفرضيات 
 مدى اختبار سنحاول حيث الفرعية، الفرضيات من جمموعة إىل تتفرع فرضية رئيسية بتبين ، قمناأهدافها

   :وهي إحصائيا، صحتها

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على التمكني اإلداري يف مؤسسات  :الفرضية الرئيسية
  .والية البويرة حمل الدراسة

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التوزيعية على التمكني اإلداري : الفرضية الفرعية األولى -
 يف مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة؛

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة اإلجرائية على التمكني اإلداري  :فرضية الفرعية الثانيةال -
  يف مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة؛

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التفاعلية على التمكني اإلداري : الفرضية الفرعية الثالثة -
 .يف يف مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة

 املوضوعات من يعد الذي التنظيمية العدالة موضوع أمهيةتأيت أمهية هذه الدراسة من : همية الدراسةأ

هذا املوضوع، كما  تناولت اليت العربية الدراسات قلةاملؤسسات، إضافة إىل  الفاعلة واملؤثرة يف أداء اإلدارية
 السلوك يف جوهرياً  تأثرياً  تُؤثِّر اليت تغرياتامل أحدتنامي الدور الذي تلعبه العدالة التنظيمية باعتبارها أن 
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 ةؤسسامل إدارة يف ثقتهم زيادة إىل يؤدي العاملني شعور حيدثه أن ميكن الذي األثر ألمهية وذلك ،التنظيمي
 االطمئنان بعد األفراد سلوكيات ارتقاء من ذلك يعنيه وما ،حقوقهم على احلصول بإمكانية قناعتهم وزيادة

 من بني املواضيع املعاصرة التمكني االداري موضوع، كما يعترب ةؤسسامل يف الوثوق مث ومن دالةالع سيادة إىل
 يف حتقيق استمرار وبقاء املؤسسات، مبثل هذه املواضيع اليت أثبتت فعاليتها اجلدي االهتمام ضرورة حيتم مما

  .ويساعدها على مواجهة التحديات اليت تعرتضها

  :التالية الرئيسية األهداف حتقيق إىل الدراسة سعى هذهت: أهداف الدراسة

 تقدمي األطر النظرية واملعرفية ملتغريات الدراسة ما يسمح بزيادة من وضوحها فلسفيا ومفاهيميا؛ -

الكشف عن مستويات العدالة التنظيمية والتمكني اإلداري يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية   -
 حمل الدراسة؛

لعدالة التنظيمية والتمكني اإلداري، وبالتايل ميكن االستفادة من نتائج هذه ابراز أمهية ودينامكية ا -
 الدراسة، واليت توضح فعالية تطبيق متغريي الدراسة وماحتققه العمليتني من تقدم وجناح للمؤسسات؛

التعرف على أثر العدالة التنظيمية بأبعادها على التمكني االداري يف املؤسسات اجلزائرية حمل   -
 اسة؛الدر 

مستوى العدالة  للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة بغرض زيادة التوصيات تقدمي  -
  .تمكني اإلداريلالتنظيمية وا

  أدبيات الدراسة: أوال

نظرية العدالة  ترجع جذور العدالة التنظيمية إىل): Organisation justice(العدالة التنظيمية  -1
Equity Theory  اليت قدمها)Adams, 1963( ،حيث تنظر هذه النظرية إيل العدالة كدافع ،

فالعاملون يرغبون يف احلصول على معاملة عادلة، ومعيار العدالة هنا قائم على موازنة الفرد ملدخالته اليت 
   كما يسعى الشخص أيضًا إيل مقارنة خمرجاته. يقدمها لوظيفته مع املخرجات اليت حيصل عليها منها

معلى مدخالته مب وميكن االملام جبوانب هذا املفهوم من  ،1خرجات اآلخرين من زمالئه على مدخال
  :خالل ما يلي

 د الظواهر التنظيمية، ذات املفهوم النسيب،العدالة التنظيمية أح تعترب :مفهوم العدالة التنظيمية - 1-1
 فالبعض عدالة التنظيمية،تقدمي تعريف موحد لل حول والباحثني الكتاب تباين يف آراءجند أن هناك  لذا
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 وهيكليا ووظيفيا، ،ًاجتماعيا اجته من ومنهم السلوكي املدخل تبىن وآخر تعريفها، يف النفسي املدخل تبىن
  .تناوهلا يف

ا واإلدراكي والـسيكولوجي النفـسي للمدخلالعدالة التنظيمية وفقا  فهـوممف  النفـسي البحـث جمال بأ
ا متثل ) Mark, 2003(، وترى دراسة 2نـصاف فـي موقـع العمـلإدراكـات اإلعلى  الـذي يركـز مدركات أ

، 3األفراد للعدالة من خالل تصنيف آراء املوظفني ومشاعرهم عن معاملتهم معاملة اآلخرين داخل املنظمة
ا إدارك مجاعي للعدالة املمارسة من ) Beugré, 2002( وحسب دراسة فتنظر للعدالة التنظيمية على أ

اإلدارة ذاو املسؤولني يف املؤسسة جتاه األفراد العاملني فيها، لذلك فهي حتتل مكانا مهما جدا  طرف
ا تنعكس إجيابا أو سلبا على خمرجات األفراد  ، ومن )وغريها...الرضا، الثقة،(ضمن أولويات اإلدارة، أل

 Karrikarف دراسة وتضي، 4)اخل..مث على املخرجات التنظيمية ارتفاع االنتاجية، ثقافة قوية،

&Williams  ا الطريقة اليت حيكم من خالهلا الفرد عدالة األسلوب الذي أن العدالة التنظيمية على أ
العدالة  كما هناك من يعرف  ،5يستخدمه رئيسه يف التعامل معه على املستويني الوظيفي واإلنساين

ا  ة يف وظائفهم وتأثري ذلك على العديد من العاملني للمعاملة العادلإدراك  مدىمتثل التنظيمية على أ
  .6املخرجات التنظيمية

ا مستوى إدراك العامل  ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نعرف العدالة التنظيمية على أ
حلالة االنصاف واملساواة يف املعاملة وخمتلف اإلجراءات اليت تتخذها إدارة املؤسسة، ومقارنة مع اجلهود 

  .ل العامل والعوائد املتحققة منها، بشكل يساهم يف حتقيق أهداف املؤسسةاملبذولة من قب

اتفق الكثري من الباحثني األوائل يف مفهوم العدالة التنظيمية، أن هلذه :أبعاد العدالة التنظيمية - 2-1
ىل بعد األخرية بعدين رئيسني، ومها العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية، هذه األخرية تنقسم بدورها إ

تنظيمي وآخر اجتماعي، أما هذا األخري فقد شكل يف األدبيات احلديثة البعد الثالث الفرعي، والذي 
  :7مسي فيما بعد العدالة التفاعلية، وفيما يلي عرض هلذه األبعاد

ا) Hassan, 2010(ترى دراسة : العدالة التوزيعية - العدالة يف توزيع املكافآت واملوارد متثل  على أ
، حبيث وجدت أن العدالة التوزيعية هي )Ali et al, 2010( وتتفق مع دراسة، ةؤسسيف امل عاملنيالبني 

تتعلق بإدراك العاملني للعدالة يف ختصيص املكافآت اليت حيصلون عليها واليت تشمل الرتقية  العدالة اليت
 ؛واحلوافز
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تم باألساليب واآلليات ترى أن هذه العدال) Jeon, 2009( حسب دراسة :العدالة اإلجرائية - ة 
إىل أن ) Abu Elanain ,2010( والعمليات املستخدمة لتحديد النتائج أو املخرجات، وتضيف دراسة

 ؛العدالة اإلجرائية متثل إدراك العاملني لعدالة العمليات املستخدمة يف صنع قرارات ختصيص موارد املنظمة

أن العدالة التفاعلية تشري إىل تصورات العاملني ) Yavuz , 2010( ترى دراسة :العدالة التفاعلية -
ا تركز عموماً  ا خالل تطبيق اإلجراءات التنظيمية، باإلضافة إيل كو على مفاهيم  بشأن املعاملة اليت يتلقو

 ووتتفق هذه الدراسة مع دراسة ،خالل عملية االتصال العدالة واالحرتام بني املصدر واملتلقي من

)2005(Carolina, 8ترى أن العدالة التفاعلية تتضمن املعاملة الشخصية معهم حيث. 

يعترب مدخل التمكني اإلداري من  :(Administrative Empowerment)التمكين اإلداري  -2
بفعالية يف معظم املؤسسات،  كفاءته نتيجة تطبيقهوالذي اثبت   االفرازات اهلامة لتطور الفكر االداري،

  :ما يلي  ل احلديث يف االدارة من خاللوميكن التعرف على هذا املدخ

حيث اليت قدمها الباحثون والكتاب،  التمكني اإلداريتعددت تعاريف : مفهوم التمكين اإلداري1-2- 
 ما شخص متكني فيها يتم اليت العملية بأنه التمكني أن Murrell & Meredith, 2000)( دراسة ترى

 ,Robbins(، وأشارت دراسة 9العاطفي والدعم والثقة ريبالتد خالل من أكرب مبسؤوليات القيام ليتوىل

منح العاملني السلطة الكافية وحرية التصرف وذلك من أجل إعطاء و  إىل أن التمكني يعين) 2001
) Cook & Hunsaker, 2001(عرفت دراسة كما ،  10أكثر قدرة على خدمة منظمتهم بفاعلية جعلهم

يئة الظروف مخ من العمال يف املنظمة رسميا اليت التمكني على أنه  م وقدر  على الرقابة يف الهلا كفاء

 Ritzamدراسة  ، يف حني ترى11معىن ذات مهام أداء على واإلصرار املبادرة روح عندهم يقوي مما عملهم،

,2004)  &Krajewski ( التمكني على انه مدخل لفريق العمل الذي حيول مسؤولية صنع القرار اىل
التمكني بأنه ٌميثل العملية اليت  مفهوم) David,2005( ، وحتدد دراسة12ةؤسسيف امل املستويات االدىن

 .13تتضمن املشاركة يف املعلومات والثقة والسلطة وصنع القرار واملسؤولية واملساءلة

 لألفراد الكامنة الطاقات ومنه ميكن تعريف التمكني اإلداري على أنه عملية ترتكز على إطالق

 فنجاح املنظمة هلا وحتقيق األهداف املشرتكة، املستقبلية الرؤية حتديد يف ومشاركتهم ،ؤسسةامل العاملني يف

  .بعيدة املدى وأهدافها املنظمة رؤية مع العمال حاجات تكامل كيفية على أساسا يعتمد

  :14تستند التمكني اإلداري إىل أساليب معينة عند تطبيقه، تتمثل يف :أساليب التمكين اإلداري 2-2-
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يلعب املدير دورا هاما يف متكني العامل أو الفريق من خالل  :أسلوب التمكين من خالل القيادة  -
توفري اجلو املالئم لتنفيذ عملية متكني اإلداري، وإن دور القيادة يف هذه العملية أكرب من جمرد التفويض، 

ت ومعارف أكثر، ويؤدي ذلك إذ تتطلب حتفيز العمال لالستجابة وقبول حتمل مسؤولية أكرب وتعلم مهارا
إىل ممارسة العمال لعملية اختاذ القرارات حلل مشاكل اجلودة يف العمل ، واإلبداع واالخنراط يف التحسني 

 املستمر لتلبية حاجات وتوقعات الزبائن أو ما يفوقها؛
رار، بل إن عملية التمكني ال تتحقق مبجرد ختويل العامل لصالحية اختاذ الق: أسلوب تمكين الفرد  -

البد من استجابته وحتمله للمسؤولية، ويتطلب ذلك حتقيق جوانب نفسية يف الفرد تتعلق باملشاعر 
" التمكني"وال تتحقق هذه األخرية ما مل يشعر العامل أن ، "متكني الذات"واإلدراك أو ما يطلق عليه 

 داث يف وظيفته؛عملية ذات قيمة له، مثل شعوره بالوالء نتيجة امتالكه للسيطرة على األح
ينصب هذا الصنف من التمكني على تطوير قدرات العمال والتعاون سوية  :أسلوب تمكين الفريق  -

ال حلقات اجلودة، فتمكني الفريق قد عرف مع ظهور حلقات  لتمكني أنفسهم، ومن األمثلة يف هذا ا
هم إسهاما مفيدا يف القرار اجلودة، وإن حتقق شروط املهارة واملعرفة يف أعضاء الفريق، جيعل لكل من

اجلماعي، الذي يكون أكثر مصداقية من القرار الفردي، كما أن هذا العمل التعاوين يساهم يف تطوير 
 قدرات العمال ومتكني كل منهم؛

ينصب متكني العاملني هنا على إجراء تغيريات يف اهليكل والعمليات اخلاصة : األسلوب الهيكلي -
املستويات اإلدارية وذلك ليسهل عملية انسياب وتدفق املعلومات يف  حبيث يصبح قليل باملنظمة،

 االجتاهني؛
يرى البعض أن أسلوبا واحدا من أساليب عملية التمكني اإلداري قد ال  :األسلوب متعدد األبعاد  -

ريات يكون كافيا جلعل هذه العملية فعالة، ويرى آخرون أن اجلمع بني القيادة والرقابة والدعم وإجراء التغ
اهليكلية واإلجرائية أكثر مدعاة لنجاح متكني العاملني، وإن على إدارة املؤسسة أن تعمل على دعم تلك 
العناصر والعمل على ربط عملية التمكني اإلداري بأهداف املؤسسة،باإلضافة إىل وجود التغذية العكسية 

  .املناسبة وتفعيلها

  منهجية الدراسة:ثانيا

 الستيعاباستخدام املنهج الوصفي الدراسة مت ضوع مو معاجلة حيثيات  بغرض :منهج الدراسة -1

مبتغريي الدراسة يف كل من تلف املفاهيم املتعلقة عند عرضنا خللفيات وخم وهذا للبحث النظري اإلطار
 جلمع مناسبا باعتبارهكما ارتأينا استخدام هذا املنهج ألنه األمثل   ،العدالة التنظيمية والتمكني اإلداري
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واجلداول  أما عند عرضنا ملختلف النتائج ع،باملوضو  الصلة ذات املفاهيم مبختلف والتعريف حلقائقا
ه يوضح بالتفصيل وباألرقام النتائج  واإلحصائيات استخدمنا املنهج التحليلي ألنّه األنسب واألمثل، وألّن

  .املعّرب عنها يف الدراسة امليدانية

الناشطة داخل إقليم لدراسة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية استهدفت ا: عينة الدراسةمجتمع و  -2
أما عينة  رة، كمجال لتطبيق الدراسة واحلصول على البيانات املطلوبة من خالل االستبانة،يوالية البو 

يف والية البويرة واملتمثلة يف     املؤسسات االقتصادية اجلزائريةعشوائية من عمال الدراسة فهي عينة 
املؤسسة الوطنية  مؤسسة سونلغاز، مؤسسة نفطال،مسنت، مؤسسة املنظفات ومواد الصيانة، مؤسسة اال(

  .)للدهن

مت االعتماد على املصادر الثانوية، واملصادر األولية حبيث قمنا بإعداد  :أدوات جمع البيانات -3
، )انظر للملحق( ةاملؤسسة حمل الدراسة، باالضافة إىل أننا قمنا بتصميم إستبان عمالمقابالت مع بعض 

، وبعد القيام 154 وقد مت اسرتجاعاستبانة،  186وقد بلغ عدد االستبانات املوزعة على عينة الدراسة 
وذلك بسبب ات استبان 07مت استبعاد  بفحص االستبانات لبيان مدى صالحيتها للتحليل االحصائي،

ذا يصبح إمجايل عدد االستبانا ت الصاحلة لعملية التحليل عدم استكماهلا لشروط التحليل، و
وغريها من ) اخلطيحتليل االحندار (بـ  بتحليل النتائج املتوصل إليهما قمناو ، استبانة 147االحصائي

  ).SPSS(األساليب اإلحصائية، باستخدام برنامج 

مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية وباستعمال الربنامج :أساليب جمع البيانات-4
ا، متثلت يف  SPSSاإلحصائي   :دف حتليل البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة، واختبار فرضيا

حتديد مستوى اجابات العينة ملتغريات ،هدفه من مقاييس النزعة املركزية يعترب: الوسط الحسابي  -
 الدراسة؛

مستوى تشتت إجابات افراد العينة عن مت استخدامه من أجل التعرف على : االنحراف المعياري -
 ؛وسطها احلسايب اذ كلما قلت قيمته ازداد تركز اإلجابات حول الوسط احلسايب

 ؛واحد متغري أو بعد على واحد متغري أو بعد أثرمت استخدامه بغرض قياس  :البسيطتحليل االنحدار  -
 ،)Alpha Cronbach( معامل الفا كرونباخ يتمثل يف :معامالت الثبات والصدق لالستبانة -
  :)01(داة الدراسة، وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول رقمتأكد من ثبات ألل
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  قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة :)01(الجدول رقم 

المتغير   المتغير المستقل  اسم المتغير
  التابع

االستبانة 
  ككل

  معامل الثبات

  )كرونباخألفا  (

التمكين  العدالة التنظيمية
  اإلداري

  

  

 العدالة التفاعلية العدالة اإلجرائية العدالة التوزيعية  0.84

0.77  0.81  0.90  0.86  

من اعداد الباحثني  :المصدر α ≤ 0.05     المعنويةاالرتباط دال إحصائيا عند مستوى       
  .spssباالعتماد على نتائج 

 0.60هي أكرب من مقبولة و  لالستبناتنيأن معامالت الثبات ) 01(يالحظ من اجلدول رقم   
عليها يف  ستنادوهي نسبة ثبات ميكن اال) 0.84( األوىل حيث بلغ معامل الثبات لكافة فقرات اإلستبانة

 .التطبيق

  :األيت الشكل يفميكن توضيح منوذج الدراسة : نموذج الدراسة-5

  نموذج الدراسة): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  لتمكين

  

  

   .من إعداد الباحثني :المصدر

 

 التمكين اإلداري

 العدالة التوزيعية

 جرائيةالعدالة اإل

 التفاعليةالعدالة 

  المتغير المستقل
 تابعالمتغير ال "العدالة التنظيمية"
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العدالة (بأبعاها  )العدالة التنظيمية(املتغري املستقل : يشمل متغريين رئيسني مهاأنه ني من املخطط يتب     
أن حركة املخطط تكون  )التمكني اإلداري(واملتغري التابع ، )التوزيعية، العدالة اإلجرائية العدالة التفاعلية

، وذاك الذي تشري إليه لى التمكني اإلداريلكل متغري من متغريات العدالة التنظيمية ع بوجود تأثري مباشر
  .األسهم يف املخطط أعاله

  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة: ثالثا

على إثر عدد من املتغريات املستقلة املرتبطة باخلصائص : التحليل الوصفي لخصائص العينة -1
وهي قيم متقاربة  إناث ذكور والباقي %80الشخصية ألفراد العينة مت بناء هذه الدراسة، حبيث تبني أن 

 على سنة، وهذا دليل واضح 40من العمال أقل من  %51وما يقارب  ،تبعا لطبيعة نشاط املؤسسة
 %61: أما املستوى التعليمي فوجدنا النسب التالية، الشباب يف هذا القطاع التواجد املعترب من فئة

سسات حمل الدراسة تقوم متوسط، وتعزى هذه النتائج إىل أن املؤ  %10ثانوي،  %29 جامعي،
من عينة الدراسة ترتاوح  %69باستقطاب الكفاءات الشابة ذوي مستوى تعليمي عايل، كما تبني أن 

سنة، وتدل هذه النتيجة إىل أن العمال يف املؤسسات املبحوثة يتصفون باخلربة  20إىل  10أقدميتهم من 
 بلغت حيث التحكم، هو أعوان الدراسة عينة يف العاملني على الغالب الوظيفي التصنيف يف جمال نشاطها،

 توزيع بأن القول ، وميكننا%28 بنسبة التنفيذ أعوان مث ،33% بنسبة اإلطارات يليهم، %39 نسبتهم

 وثائق تكشفه الذي العملي للواقع خاضعا كان الوظيفي التصنيف حسب الدراسة عينة يف العاملني

 يف التنفيذ أعوان يأيت مث، الثانية املرتبة يف اإلطارات مث ،األوىلاملرتبة  التحكم أعوان حيتل حيث املؤسسة،
ا وقد الدراسة عينة مصداقية يدعم ما وهذا الثالثة، املرتبة   .متثيل أحسن الدراسة جمتمع متثيلر

ميكن عرض نتائج التحليل االحصائي ملتغريات الدراسة  : التحليل االحصائي لمتغيرات الدراسة -2
  :كما يلي

تصورات النتائج اخلاصة ب ميكن توضيح :العدالة التنظيمية في مؤسسات والية البويرةواقع  - 1-2
، حول مدى توفر أبعاد العدالة التنظيمية يف املؤسسات املبحوثة  )عمال املؤسسات حمل الدراسة(املبحوثني 
  :كما يلي
ذا احملور من خالل ميكن إبراز النتائج اليت  :عدالة التوزيعيةال محورنتائج تحليل  - 1-1-2 تتعلق 

  :اجلدول املوايل
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حسب  مرتبة) العدالة التوزيعية(استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور ):02(الجدول رقم 
  متوسطات الموافقة

رقم 
  عبارةال

الوسط   العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

العمل الذي  لىإ ضغطمكافآت عادلة بالنظر إىل  تلقىأ  01
  .أواجهه

  منخفض   3 0.76  2.01

  منخفض 2 0.34 2.02  .أبذله  مكافآت عادلة تتناسب مع اجلهد الذي تلقىأ  02

 اليت االمتيازات من أقل عليها حصلأ اليت االمتيازات أن شعرأ  03

  .نفسها الوظيفية املرتبة ذوو ئيزمال عليها حيصل
  منخفض  1  0.65  2.32

 منخفض 4 0.77 1.11  .اجلدارة مبدأ يف املؤسسة تستند علىرتقية ال استحقاق  04

 جدا

  منخفض  -  0.63 1.86  العدالة التوزيعية

  ).spss(من اعداد الباحثني باالعتماد على نتائج  :المصدر

العدالة التوزيعية، وهو بعد  العدالة التنظيمية نتائج حتليل البعد الثاين من أبعاد) 02(اجلدول رقم  بنيي
، واحنراف )1.86(، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا البعد فقرات )04(عن طريق  الذي جاء قياسهو 

ختصيص  وتعزى النتيجة إىل يف عدم وجود عدالة يف ،)منخفضة(وبدرجة موافقة ، )0.63(معيار قدر بـ 
 أن الحظ من اجلدولكما ن،  واليت تشمل الرتقية واحلوافزأفراد عينة الدراسة ا هاملكافآت اليت حيصلون علي

يف حني ) 0.65(وباحنراف معياري ) 2.32(املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  احتلت) 03(الفقرة رقم 
بينما  ،)0.34(واحنراف معياري ) 2.02(مبتوسط حسايب  نيةيف املرتبة الثا) 02(جاءت الفقرة رقم 

واحنراف ) 2.01(توسط حسايب مب) 01(الفقرة رقم  نخفضةوبدرجة موافقة م ثالثةيف املرتبة ال جاءت
) 1.11(مبتوسط حسايب ) 04(، أما املرتبة األخرية فكانت من نصيب الفقرة الفقرة )0.76(معياري 

  .)0.77(واحنراف معياري 
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ميكن توضيح النتائج املتعلقة ببعد العدالة اإلجرائية من  :لعدالة اإلجرائيةا محورنتائج تحليل  - 2-1-2
  : خالل اجلدول اآليت

حسب  مرتبة) لعدالة اإلجرائيةا(استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور  ):03(لجدول رقم ا
  متوسطات الموافقة

رقم 
  عبارةال

الوسط   العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

 القرارات صنع عمليات يف رأيك بإدالء إدارة املؤسسة منك طلبت  01

  .التنظيمية
  منخفض جدا  5 0.43 1.54

  منخفض  3 0.32 2.17  .اشعر بنزاهة املدير عند يف حل النزاعات بني العمال  02

  منخفض  2  0.65  2.10  .بالعدالة تتسم ةؤسسامل يف املطبقة اإلدارية اإلجراءات تميزت  03

  منخفض  1  0.88  2.20  تقييم أدائي تتم مراعاة اجلهود اليت أبذهلا جيدا يف  04

اليت أقدمها لتحسني األداء  رة املؤسسة اإلسهاماتتشجع إدا 05
  التنظيمي

  منخفض  4  1.04  2.06

  منخفض  -  0.66  2.01  االستجابة

  ).spss(من اعداد الباحثني باالعتماد على نتائج  :المصدر

لعدالة وهو بعد ا العدالة التنظيميةمن أبعاد  البعد الثالث مننتائج حتليل ) 03(يبني اجلدول رقم   
وقد كانت درجة املوافقة عليه  فقرات،) 5(اليت تقيسه هي  فقراتوالذي كانت عدد ال ائية،اإلجر 

لعدالة العمليات يف املؤسسات حمل الدراسة  إدراك العاملنيوتعزى هذه النتيجة إىل أن  نخفضةم
اوار املاملستخدمة يف صنع قرارات ختصيص  خالل كما نالحظ من  ،ال تتسم بالعدالة واالنصاف د بأ

وباحنراف معياري ، )2.20( جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب) 04(رقم اجلدول أن الفقرة 
) 2.10(مبتوسط حسايب ) 03(تلتها يف املرتبة الثانية وبدرجة موافقة مرتفعة الفقرة رقم  ،)0.88(

) 2.17(ط حسايب مبتوس ثالثةيف املرتبة ال )02(يف حني جاءت الفقرة رقم  ،)0.65(واحنراف معياري 
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واحنراف ) 2.06(مبتوسط حسايب  جاءت يف املرتبة الرابعة) 05(، أما الفقرة )0.32(واحنراف معياري 
واحنراف معياري ) 2.17(مبتوسط حسايب  املرتبة األخرية) 01(، يف احتلت الفقرة )0.66(معياري 

)1.54(.  

التايل النتائج اخلاصة مبحور االعتمادية  يوضح اجلدول  :العدالة التفاعلية محورنتائج تحليل  - 3-1-2
  :ا يليكم

حسب  مرتبة) العدالة التفاعلية(استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور  ):04(الجدول رقم 
  متوسطات الموافقة

الوسط   العبارة  عبارةرقم ال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

  منخفض  4  1.75  2.06  .باإلنصاف يتسم املؤسسة يف املدراء سلوك بأن أشعر  01

 به أقوم إجيايب دور أي نتيجة يمواحرتا يقوم رئيسي بتقديري  02

  .العمل إجناح شأنه من
  مرتفع  1 0.85 4.03

 متعلقاً  يتّخذ قرارًا  وود عندما اهتمام معي املدير بكل يتعامل  03

  .بوظيفيت
  متوسط  2 0.57 3.37

 ميكن اليت القرارات تلك على املرتتبة ثاراآل معي املدير يناقش  04

  .وظيفيت يف تؤثر أن
  منخفض  3  0.29  2.59

  متوسط  -  0.86  3.01  العدالة التفاعلية                   

  ).spss(باالعتماد على نتائج  نيمن اعداد الباحث :المصدر

العدالة وهو بعد  ظيميةالعدالة التنمن أبعاد  ثالثنتائج حتليل البعد ال )04(يعرض اجلدول رقم 
حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا  عبارات،) 4(اليت تقيسه هي  العباراتوالذي كانت عدد  التفاعلية،

متوسطة وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة ليس مما يعين أنه حقق مستوى موافقة ) 3.01(البعد 
املتعلقة ) 02(الفقرة رقم حيث نالحظ أيضا أن لديهم رأي فيما يتعلق يف تواجد العدالة يف التعامل، 
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) 4.03(سايب احلتوسط بتعامل املدير مع العامل باحرتام ووقار احتلت املرتبة األوىل، حيث بلغ امل
تلتها يف املرتبة الثانية بدرجة موافقة مرتفعة وبالتايل احتلت املرتبة األوىل،  )0.85(حنراف معياري االو 

، يف حني )0.57(واحنراف معياري ) 3.37(مبتوسط حسايب ) 03(لفقرة رقم ا توسطةوبدرجة موافقة م
، أما الفقرة )0.29(واحنراف معياري ) 2.59(يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ) 04(جاءت الفقرة رقم 

  ).1.75( ، وباحنراف معياري قدره)2.06(احتلت املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ) 01(رقم 

تصورات أفراد عينة الدراسة ب املتعلقةالنتائج  :مؤسسات والية البويرةتمكين االداري في واقع ال - 2-2
  :موضحة يف اجلدول املوايل التمكني االدراي حول حمور) حمل الدراسة عمال املؤسسات(

  التمكين االدارياستجابات أفراد الدراسة لعبارات : ) 05(الجدول رقم 

رقم 
  عبارةال

الوسط   العبارة
  ابيالحس

االنحرا
ف 

  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

 صنع عمليات يف رأيك بإدالء إدارة املؤسسة منك طلبت  01

  .التنظيمية القرارات
منخفض   5 0.43 1.54

  جدا

  منخفض  3 0.32 2.17  .اشعر بنزاهة املدير عند يف حل النزاعات بني العمال  02

  منخفض  2  0.65  2.10  .بالعدالة تتسم ةؤسسامل يف املطبقة اإلدارية اإلجراءات تميزت  03

  منخفض  1  0.88  2.20  تقييم أدائي تتم مراعاة اجلهود اليت أبذهلا جيدا يف  04

اليت أقدمها لتحسني  تشجع إدارة املؤسسة اإلسهامات 05
  األداء التنظيمي

  منخفض  4  1.04  2.06

  منخفض  -  0.66  2.01  االستجابة

  ).spss(باالعتماد على نتائج  نيمن اعداد الباحث :المصدر
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حســب وجهـــة نظــر أفــراد عينـــة  التمكــني االداري مســـتوىعلــى أن ) 05(جـــدول رقــم  يتبــني مــن خــالل   
وبـــاحنراف ) 2.53(يف املرتبـــة األوىل مبتوســـط حســـايب ) 05(يـــث جـــاءت الفقـــرة رقـــم ح مـــنخفض الدراســـة
مبتوسـط ) 10(الفقـرة رقـم  منخفضـة جـدا يف املرتبـة األخـرية بدرجـة موافقـة ، بينمـا جـاءت)0.76(معيـاري 
لــيس  :وتعــزى هــذه النتيجــة بشــكل عــام لعــدة عوامــل أبرزهــا )1.17(احنــراف معيــاري ، و )1.43(حســايب 

للمؤسسات املبحوثة إملام كـاف بأمهيـة تـوفر مفهـوم التمكـني اإلداري ودروه الفعـال يف حتقيـق أهـدافها، نظـرا 
م علــى خــوف مســرييها مــن فقــدان الســلطة، كمــا أن ا لعمــال أنفســهم ال تتــوفر لــديهم ثقــة تامــة علــى قــدر

اختــاذ القــرارات واتصــاف الــبعض مــنهم بــاخلوف والتهــرب مــن عــبء املســؤوليات،وجود قيــود وعراقيــل كعــدم 
توفر حرية التصرف يف عمله بسب وجود مهام حمددة وروتينيـة ال تتطلـب اختـاذ قـرار معـني، عـدم تشـجيعهم 

ــبب وجــود مركزيـة اختــاذ القـرار وبالتــايل يعتقـدون بسـاملؤسســة  إدارةمـن طـرف  فقــط أصـحاب القــرار هـم م أ
 طبيعـة إىل راجـع هـذا حـىت وإن قـاموا بـالتخلي علـى بعـض املهـام ألن ل جمـرد أجـراء وينفـذون األوامـرمـاوالع

 العمـل أداء أجـل مـن املناقشـة جمـال فتحب واإلشراك ،التفويض همعلي أن يعين مما عليهم األعباء ثرةكو  الوظيفية

  . عمله جمال يف قدراته إبراز و وظيفته يفالعامل  متكني أجل من وليس ،املطلوب

االحندار البسيط بغرض التعرف ميكن حتليل نتائج منوذج حتليل : دراسةاختبار فرضيات النتائج  -3
 على) لعدالة التفاعليةالعدالة التوزيعية، العدالة اإلجرائية، ا(أثر العدالة التنظيمية بأبعادها الثالث على 

   :كما يلي  التمكني االداري

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التوزيعية على التمكني اإلداري يف  :الفرضية الفرعية األولى - 1-3
  والية البويرة حمل الدراسة؛ مؤسسات

التوزيعية على التمكني أثر العدالة الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط للقياس 
  :، كما هو موضح يف اجلدول اآليتاإلداري يف مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة
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أثر ذو داللة إحصائية للعدالة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار ): 06(الجدول قم
  التوزيعية على التمكين اإلداري في مؤسسات والية البويرة محل الدراسة

 رقم
  عبارةال

الوسط   العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

 صنع عمليات يف رأيك بإدالء إدارة املؤسسة منك طلبت  01

  .التنظيمية القرارات
منخفض   5 0.43 1.54

  جدا

  منخفض  3 0.32 2.17  .اشعر بنزاهة املدير عند يف حل النزاعات بني العمال  02

  منخفض  2  0.65  2.10  .بالعدالة تتسم ةؤسسامل يف املطبقة اإلدارية إلجراءاتا تميزت  03

  منخفض  1  0.88  2.20  تقييم أدائي تتم مراعاة اجلهود اليت أبذهلا جيدا يف  04

اليت أقدمها لتحسني  تشجع إدارة املؤسسة اإلسهامات 05
  األداء التنظيمي

  منخفض  4  1.04  2.06

  منخفض  -  0.66  2.01  االستجابة

  .Spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج : المصدر

للعدالة التوزيعية على التمكني  تأثرينه يوجد أ )06(بني النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ت  
وهي أقل من  )2.689( قدرت بـاحملسوبة اليت  Tقيمة ذلك أن  اإلداري يف املؤسسات حمل الدراسة،

 = αأقل من مستوى الداللة  )=0.000Sig(املعنوية  ما أن مستوىك  ،)1.989( قيمتها اجلدولية

حتمالية إذا كانت القيمة اال H0ختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على رفض استنادا إىل قاعدة او ، 0.05
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التوزيعية على  وعليه نقبل بالفرضية الصفرية، 0.05 أقل من
  .ن اإلداري في مؤسسات والية البويرة محل الدراسةالتمكي

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة اإلجرائية على التمكني اإلداري يف  :ثانيةالفرضية الفرعية ال - 2-3
  مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة؛
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اإلجرائية على أثر العدالة الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط للقياس 
  :، كما هو موضح يف اجلدول اآليتالتمكني اإلداري يف مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة

أثر ذو داللة إحصائية للعدالة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار ): 07(الجدول قم
  اإلجرائية على التمكين اإلداري في مؤسسات والية البويرة محل الدراسة

رقم 
  ارةعبال

الوسط   العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

 صنع عمليات يف رأيك بإدالء إدارة املؤسسة منك طلبت  01

  .التنظيمية القرارات
منخفض   5 0.43 1.54

  جدا

  منخفض  3 0.32 2.17  .اشعر بنزاهة املدير عند يف حل النزاعات بني العمال  02

  منخفض  2  0.65  2.10  .بالعدالة تتسم ةؤسسامل يف املطبقة اإلدارية ءاتاإلجرا تميزت  03

  منخفض  1  0.88  2.20  تقييم أدائي تتم مراعاة اجلهود اليت أبذهلا جيدا يف  04

اليت أقدمها لتحسني  تشجع إدارة املؤسسة اإلسهامات 05
  األداء التنظيمي

  منخفض  4  1.04  2.06

  منخفض  -  0.66  2.01  االستجابة

  .Spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج : صدرالم

للعدالة اإلجرائية على التمكني  تأثرينه يوجد أ )07(بني النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ت  
وهي أقل من  )0.697( قدرت بـاحملسوبة اليت  Tقيمة ذلك أن  اإلداري يف املؤسسات حمل الدراسة،

 αأقل من مستوى الداللة  )=0.001Sig(املعنوية  ما أن مستوىك  ،)1.989( قيمتها اجلدولية

إذا كانت القيمة  H0ختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على رفض استنادا إىل قاعدة او ، 0.05=
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة اإلجرائية  وعليه نقبل بالفرضية الصفرية، 0.05 حتمالية أقل مناال

  .داري في مؤسسات والية البويرة محل الدراسةعلى التمكين اإل
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التفاعلية على التمكني اإلداري يف  :ثالثةالفرضية الفرعية ال - 3-3
  .مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة

علية على التمكني أثر العدالة التفاالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط للقياس 
  :، كما هوموضح يف اجلدول اآليتاإلداري يف مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة

أثر ذو داللة إحصائية للعدالة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار ): 08(الجدول قم
  في مؤسسات والية البويرة محل الدراسة     التفاعلية على التمكين اإلداري

رقم 
  ةعبار ال

الوسط   العبارة
الحسا

  بي

االنحرا
ف 

  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

 صنع عمليات يف رأيك بإدالء إدارة املؤسسة منك طلبت  01

  .التنظيمية القرارات
منخفض   5 0.43 1.54

  جدا

  منخفض  3 0.32 2.17  .اشعر بنزاهة املدير عند يف حل النزاعات بني العمال  02

 تتسم ةؤسسامل يف املطبقة اإلدارية تاإلجراءا تميزت  03

  .بالعدالة
  منخفض  2  0.65  2.10

  منخفض  1  0.88  2.20  تقييم أدائي تتم مراعاة اجلهود اليت أبذهلا جيدا يف  04

اليت أقدمها لتحسني  تشجع إدارة املؤسسة اإلسهامات 05
  األداء التنظيمي

  منخفض  4  1.04  2.06

  منخفض  -  0.66  2.01  االستجابة

  .Spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج : رالمصد

للعدالة التفاعلية على التمكني  تأثرينه يوجد أ )08(بني النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ت  
وهي أقل من  )1.247( قدرت بـاحملسوبة اليت  Tقيمة اإلداري يف املؤسسات حمل الدراسة،ذلك أن 

 αأقل من مستوى الداللة  )=0.000Sig(املعنوية  ما أن مستوىك ،)1.989( قيمتها اجلدولية
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إذا كانت القيمة  H0ختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على رفض استنادا إىل قاعدة او ، 0.05=
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التفاعلية  وعليه نقبل بالفرضية الصفرية، 0.05 حتمالية أقل مناال

  .ي في مؤسسات والية البويرة محل الدراسةعلى التمكين اإلدار 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على التمكني اإلداري يف  :الرئيسيةالفرضية  - 4-3
  مؤسسات والية البويرة حمل الدراسة؛

أثر العدالة التنظيمية على الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط للقياس 
  :، كما هو موضح يف اجلدول اآليتلتمكني اإلداري يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسةا

أثر ذو داللة إحصائية للعدالة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار ): 09(الجدول رقم 
  التنظيمية على التمكين اإلداري في مؤسسات والية البويرة محل الدراسة

رقم 
  عبارةال

الوسط   العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

مستوى 
  القبول

 صنع عمليات يف رأيك بإدالء إدارة املؤسسة منك طلبت  01

  .التنظيمية القرارات
منخفض   5 0.43 1.54

  جدا

  منخفض  3 0.32 2.17  .اشعر بنزاهة املدير عند يف حل النزاعات بني العمال  02

  منخفض  2  0.65  2.10  .بالعدالة تتسم ةؤسسامل يف املطبقة اإلدارية اإلجراءات تميزت  03

  منخفض  1  0.88  2.20  تقييم أدائي تتم مراعاة اجلهود اليت أبذهلا جيدا يف  04

اليت أقدمها لتحسني األداء  تشجع إدارة املؤسسة اإلسهامات 05
  التنظيمي

  منخفض  4  1.04  2.06

  منخفض  -  0.66  2.01  االستجابة

  .Spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج  :المصدر

للعدالة التنظيمية على التمكني اإلداري  تأثرينه يوجد أ )09(تشري النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم 
وهي أقل من قيمتها  )1.247( قدرت بـاحملسوبة اليت  Tقيمة يف املؤسسات حمل الدراسة،ذلك أن 
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، α=0.05أقل من مستوى الداللة  )=0.000Sig(املعنوية  ما أن مستوىك  ،)1.989( اجلدولية
 حتمالية أقل منإذا كانت القيمة اال H0ختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على رفض استنادا إىل قاعدة او 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية على التمكين  وعليه نقبل بالفرضية الصفرية، 0.05
  .الية البويرة محل الدراسةاإلداري في مؤسسات و 

  نتائج وتوصيات الدراسة:رابعا

 ما منها كرنذ ، النتائج من مجلة إىل توصلنا جوانبه مبختلف واإلحاطة للموضوع دراستنا بعد :نتائج -1

  :يلي

منخفض لكل من العدالة التوزيعية، والعدالة  وجود مستوىعن الدراسة بينت نتائج  -
أو  ولملبذا جلهدا فقو منحها يتم الإىل أن توزيع املكافآت واحلوافز وتعزى هذه النتيجة   اإلجرائية،

أو  فيها حملسوبيةا تدخل قدو مفهومةغري و  ضحةوا غريو موضوعية غري سسأ على بل لعلميةا تملؤهالا
 يف لةاعد توفر معدأو  خلل دجوو على وكل هذه العوامل وإن دلت فإمنا تدل ،خلا...جيةرخا تضغوطا

 املؤسسات حمل الدراسة ال تتم دمليات املستخدمة يف صنع قرارات ختصيص موار العاحلوفز، كما أن  منظا
 احنياز؛  كهناأي  جلميعا على تطبق ال ننيالقواوفق معايري موضوعية وعادلة، إضافة إىل أن 

مستوى متوسط من العدالة التفاعلية ويدل ذلك ان املعاملة اليت  الدراسة عن وجودأظهرت نتائج  -
 ة الدراسة من قبل رؤسائهم تتم باحملسوبية أو حسب املركز الوظيفي؛يتلقوها أفراد عين

مستوى منخفض من التمكني اإلداري يف املؤسسات اإلقتصادية  الدراسة عن توفرأوضحت نتائج  -
دارة إلالتقليدية يف ر األفكاعليها الت تسيطر زاالأنه  وتعزى هذه النتيجة إىل لوالية البويرة حمل الدراسة

 لتغيريالرغبة يف ب اغيات، وملعلوماايف سيطرة فكرة السرية و ، بالعاملنيدارة إلاثقة  ليت تتسم بضعفوا
 مكامنءة استخدام ساإلقلق من وا ،سلطتهمو ظائفهم ان وفقدة، وخوف املسريين من ملخاطروحتمل ا

 نتيجة ملؤسسةا تكاليف منكما يعربون ان التمكني كمفهوم حديث سيزيد  ،ملمنوحة للعاملنية القوا
 العاملني على ممارسته واتقانه؛ تشجع لكي تكوينيةات دور  تكثيف

كشفت نتائج الدراسة على وجود تأثري إجيايب ذو داللة إحصائية بني العدالة التنظيمية بأبعادها  -
يف املؤسسات  على التمكني اإلداري )العدالة التوزيعية، العدالة اإلجرائية، العدالة التفاعلية(الثالث 

ستوى املنخفض من العدالة التنظيمية املتوفرة يف بويرة حمل الدراسة، وبالتايل فاملاإلقتصادية لوالية ال
املؤسسات املبحوثة، الذي سببه ضعف تطبيق اإلجراءات اإلدارية بعدالة وموضوعية، وسلوك بعض املدراء 

 .الذي ال يتصف باالنصاف كل هذا أدى إىل توفر مستوى منخفض من التمكني يف هذه املؤسسات
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  :ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات، من أمههايف ضوء نتائج الدراسة احلالية  :توصيات -2

 تعمل بالتايل، ولتمكنياتبين  على تشجع عيةابدإ صبغةذات  للعماا جلميع تكوينية مجابر تصميم -
 رألفكاا دلتبا ضلغر على املشاركة وروح الفريق تشجيهمو يةدلقياا كزاملرا لتويل همادعدوإ تأهيلهم على

 ات؛خلربوا

ا يف املؤسسة لتتوافق مع تطلعات وآمال العمال، مع األخذ  - إعادة النظر يف اإلجراءات املعمول 
بعني االعتبار اجلوانب اإلجرائية كتشجيع املبادرات وخمتلف االقرتاحات اليت تتعلق باالجراءات واليت 

 يقدمها العمال وتبنيها بصورة علمية وعملية؛

وفق أسس موضوعية، وتدوين مجيع اآلراء واالقرتاحات اليت تساهم يف  ضرورة اختاذ قرارات مبنية -
 مع تنفيذه وأخذها باحلسبان ما يعزز فكر التمكني اإلداري يف املؤسسة؛  إشراك العمال يف اختاذ القرارات

ضرورة النظر يف العالقة اليت تربط العمال بإدارة املؤسسة واالنفتاح جتاههم وتعزيز الشفافية يف  -
 يري؛التس

 إمكانية هلم تيحما ي اإلدارية القرارات صنع يف للمشاركة عمالال نضج مبستوى النهوض على العمل -

م، وتقدمي آرائهم عن التعبري  هلا قبوال أكثر العمال جتعلو  املتخذة القرارات حتسني يف يساهم مما مقرتحا
 ؛لتنفيذها محاساً  وأكثر

 نباحلسبا ألخذا مع داء،ألايف  اعإلبدوا ميزلتاتتضمن  معايريو سسأ فقو حوافز منظا تبين -
 حلملة حقيقية عمل وفرص حوافز أنظمة توفري على أيضا والعمل، عمله يف لعاملا يبذهلا ليتا داتلمجهوا

م من لالستفادة املؤسسة يف العليا املؤهالت  جهة منمستوى التزامهم ووالئهم  جهة ورفع من إمكانيا

 ؛أخرى

هلم  حلسماوا ملللا من للتخلص لعملاو ، تنيولروا قطر يف لتغيريوا للتجريب لعاملنيم امافرص أ فتح
فرصة للتعلم واكتساب  ة،مر ولأل فيها خاصة يقعونليت ا ءألخطااأن  على دخلطأ باالستناا منامش 

  .لتجريحوا لسليبا دالنتقاا اخلربة مع جتنب
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