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السعادة والغضب وإدراك العدالة التنظيمية لدى موظفي القطاع 
 احلكومي بدولة الكويت

 دادـإع

 عثمان حمود الخضر/ د.أ         أسماء مطلق الساقان
 جامعة الكويت - كلية العلوم االجتماعية

 8102/ 6 / 82تم الموافقة على النشر في                 8102/ 6 /4تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ملخص البحث

هدفت الدراسة الحالية إلى بحث العالقة بين مفهوم إدراك العدالة التنظيمية بأبعادها 

األربعة وكل من السعادة وحالة وسمة الغضب، لدى عينة من موظفي القطاع الحكومي 

موظفاً من الكويتيين من ( 022)في دولة الكويت، شملت عينة الدراسة األساسية 

من اإلناث، ( 022)من الذكور و( 022)كومي بواقع الجنسين العاملين في القطاع الح

سنة، من مختلف المؤهالت العلمية والحاالت  02 – 01تراوحت أعمارهم بين 

طبق على أفراد العينة عن طريق االتصال المباشر بالموظفين في مراكز .  االجتماعية

بير عنه قائمة أوكسفورد للسعادة، وقائمة حالة وسمة الغضب والتع: عملهم كالً من

STAXI ومقياس العدالة التنظيمية، وتتصف هذه المقاييس بثبات وصدق مرتفع على ،

البيئة الكويتية، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط عكسي دال إحصائياً بين كل 

من إدراك العدالة التنظيمية بأبعادها األربعة وحالة وسمة الغضب حيث بلغ معامل 

 (.2020و  2020)االرتباط مستوى داللة 

 السعادة ـ الغضب -العدالة التنظيمية  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The current study aimed to examine the relationship between the 

perception of organizational justice and its four dimensions with 

happiness and anger among a sample of public sector employees in 

the State of Kuwait. The basic sample of the study included (200) 

Kuwaiti employees of both sexes working in the government sector 

with (100) males and (100) females, aged ranged between (18-60) 

years, from different educational qualifications and marital 

statuses. Three measures were applied to the respondents through 

direct contact with the staff at their duty station: Oxford Happiness 
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Inventory, The State-Trait anger Expression Inventory and The 

Arabic Organizational Justice Questionnaire, And it had classified 

high validity and reliability coefficients in the Kuwaiti 

environment. The results revealed a positive significant correlation 

between the perception of organizational justice and its four 

dimensions with happiness. Also, revealed a negative significant 

correlation between the perception of organizational justice and its 

four dimensions with the state and trait anger. 

Keywords: Organizational Justice - Happiness – Anger. 

 

 : المقدمة

العدالاة التنظيمياة فاي المجاال ازداد اهتمام البااحثين فاي انوناة األةيارة بدراساة 

اإلداري ، كما ارتقت البحوث لالهتمام باالموظفين كماوارد بيارية فاي الهياكال التنظيمياة 

ااال فااي زيااادة اإلنتاجيااة وجااودة األدام، وعلااى الاار م ماان  لاا  كااا   وكعنصاار أساسااي فعف

فعلى سابيل  اهتمام الباحثين منصباً على الجانب المهني وعالقته بإدراك العدالة التنظيمية،

المثال معظم الدراسات تناولات العالقاة االرتباطياة باين إدراك العدالاة التنظيمياة والر اا 

الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمي، فاي حاين نادرت الدراساات التاي تبحاث عان العالقاة 

 .االرتباطية بين انفعاالت الموظفين وإدراك العدالة التنظيمية

دي إلى تحسين سلوك الفرد نحو المنظمة إ  إحساس العاملين بالعدالة يؤ

(Moorman, 1991 .) ومعنى  ل  أ  إحساس الفرد بالعدالة في توزيع المكافآت

العدالة )، والعدالة في إتباع اإلجرامات عند اتخا  قرار معين (العدالة التوزيعية)

، (فاعليةالعدالة الت)، والعدالة من جانب الرؤسام في التعامل مع المرؤوسين (اإلجرائية

ولقد اتضح أ  اليعور . كل هذا يؤدي إلى تحسين اتجاهات وسلوك الفرد نحو المنظمة

بعدم العدالة يترتب عليه بعض السلوكيات  ير المر وبة من األفراد العاملين في 

 & Fatt et al., 2010, Folger)المنظمة مثل انخفاض مستوى الر ا الوظيفي 

Konvsky, 1989; Schminke et al., 2000) ور بة األفراد في ترك العمل ،

بالمنظمة، ونقص الوالم واالنتمام، واتجاه سلوكيات األفراد إلى االنتقام الموجه نحو 

، وانخفاض (Laurie, 2002; Schminke et al., 2000)المنظمة  اتها أو قادتها 

را  ، وزيادة معدل دو(Schminke et al., 2000)مستوى األدام الوظيفي للعاملين 

، وزيادة االنحرافات السلوكية اليخصية والتنظيمية (Dailey & Kirk, 1992)العمل 

(Aqueino et al., 2001) وكذل  أيضاً زيادة المنازعات القضائية بين العاملين ،

 ,.Cole et al)وانخفاض مستوى االلتزام التنظيمي ( Goldman, 2001)والمنظمة 

2010; Schminke., 2000)افة إلى انخفاض مستوى سلوك المواطنة ، هذا باإل 
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 Organ & Moorman, 1993; Moorman, 1991; Schminke et)التنظيمي 

al., 2000.) 

وفي السانوات األةيارة مان العقاد الحاالي زادت الدراساات النفساية عان الساعادة، 

وركااز علمااام الاانفس المهتمااين فااي مجااال علاام الاانفس اإليجااابي اهتمااامهم علااى المصااادر 

تملة للمياعر اإليجابية، والساعادة هاي قيماة إيجابياة يقادرها الياخص وتحتاوي علاى المح

الجانااب المعرفااي والجانااب الوجااداني، وهناااك عاادة أدلااة تيااير إلااي أ  الناااس : جااانبين

السااعدام يفساارو  المواقااف بطريقااة إيجابيااة، واألفااراد حينمااا يكونااوا فااي حالااة مزاجيااة 

يدة التاي مارت فاي حيااتهم بصاورة أفضال مان  يار سعيدة، فإنهم يتذكرو  األحداث الساع

 (.09، ص0991أرجايل، )السعدام،  ويميلو  إلى االستجابة إيجابياً للمواقف 

ومن جانب آةر فإ  الغضب كظاهرة نفسية هو أحد االنفعاالت أو العواطف 

األساسية لإلنسا  والتي تعتبر إشارة أو داللة على مواجهة الضغوط وعوامل اإلحباط 

الحياة، ويكمن الخطر الناتج عن الغضب عندما يتراكم داةل النفس البيرية حيث في 

فاالنفعال استجابة متكاملة للكائن . ينتج عنه األمراض واال طرابات النفسية المختلفة

الحي تعتمد على اإلدراك للموقف الخارجي أو الداةلي، وتيمل تغيرات وجدانية مركبة 

، 0220 العقاد،. )هزة العقلية والغدية والحيويةوتغيرات فسيولوجية تيمل األج

 (.99ص

 ,Deffinbacher & Thwaites" )دنفباةر وتوتيز"وتوصلت دراسة 

إلى أ  زيادة الغضب لها كثير من انثار السلبية على التوافق اليخصي ( 1991

كما توصلت دراسات عديدة إلى . واألسري واإلجتماعي والدراسي والوظيفي للفرد

تباط يبين قمع الغضب للداةل وزيادة معدل النبض وارتفاع  غط الدم، وجود ار

 (.99، ص0999القرشي، )وةصوصاً  غط الدم االنقبا ي لدى الرجال 

وبما أ  لالنفعاالت دور مهم في حياة االنسا ، ومن دونها ال يكو  للحياة معنى 

 ير سارة كالغضب وال متعة، سوام أكانت هذه االنفعاالت سارة، كالبهجة والحب، أم 

والخوف والحز ، فانفعاالتنا تعلن عن موقفنا النفسي تجاه بيئتنا، فهي تجذبنا تجاه بعض 

، كما تساعدنا (Levenson, 1994)األفراد، واألشيام، واألفكار، أو تنفرنا منهم 

انفعاالتنا على تنظيم ةبراتنا، وتوجيه سلوكنا، فهي تحرض السلوك وتوجهه، أو تعوقه 

ةليفة )، ومعظم سلوكنا يكو  مصحوباً بحالة انفعالية وةبرة وجدانية من نوع ما وتوقفه

 (.0999وعبدهللا، 

واالنفعاالت تتطلب تقييم إدراكي للموقف، وباةتصار يمكن القول بأ  

وبذل  تكمن أهمية  االنفعاالت تعتمد على تقييم الفرد لألحداث الخارجية ومغزاها،

، (السعادة)الجانب االنفعالي االيجابي  لعالقة االرتباطية بينالدراسة الحالية في تو يح ا

مع إدراك العدالة التنظيمية لدى العاملين في ( الغضب)والجانب االنفعالي السلبي 

والكيف عما إ ا كا  للحالة االنفعالية التي يمر بها الموظف عالقة . المنظمات الحكومية
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فمثالً اليخص عندما يكو  سعيداً يجد .   ظمتهفي تقييم وإدراك العدالة التنظيمية في من

أ  جميع األمور جميلة وسهلة، أما إ ا كا  اليخص في حالة  ضب فمن الممكن أ  

يتصرف تصرفات طائية و ير عقالنية والتي من الممكن أ  تؤثر على إدراكه للمواقف 

الفرد هي انفعال  وأكثر االنفعاالت تأثيراً على. والمثيرات الخارجية بطريقة  ير مقبوله

السعادة وانفعال الغضب، ولهذا السبب تبحث الدراسة الحالية عن العالقة بين الجانبين 

مع إدراك العدالة التنظيمية، باال افة إلى الكيف عن ( السعادة والغضب)االنفعالين 

 .الفروق بين الذكور واإلناث في إدراك العدالة التنظيمية

 : االطار النظري للدراسة

 مفهوم العدالة التنظيمية

تعااد العدالااة مطلباااً أساسااياً لجميااع البياار، وتحااث عليااه الااديانات السااماوية، ففااي 

َوإَِذا َحَكْمتتمْم ََتْيَ  ): الدين اإلسالمي هناك أدلة تحث على تطبيق هاذه القيماه، كقولاه تعاالى

تتوا َِاْلَعتتْد ِ  مم مفهااوم العدالااة التنظيميااة إ  أول ماان أطلااق (.  10النسااام، )( النَّتتاِ  نَْ  تَْحكم

Organizational Justice  رينبيرغ"هو  "(Greenberg, 1987) ثام زاد االهتماام ،

 (Colquitt, 2008)" كولكويات"به بيكل ملحوظ ةالل السنوات الما ية، حيث رصد 

مقالاة سانويا ةاالل العيار سانوات الما اية منياورة فاي أفضال عيارة  02بما متوساطه 

 . بالسلوك التنظيميمجالت علمية مهتمة 

حاديث نسابياً، ظهار نتيجاة لنظرياات " إدراك العدالة التنظيمية"ويعتبر مصطلح 

الدافعية، ففي السابق عنادما كانات حاجاات النااس بسايطة ومتوا اعة، كاانوا يعملاو  مان 

أجل كسب لقمة العيش، فال يتطلعو  إلشباع حاجات أةرى مثل الحاجة للتقدير، والحاجة 

حاجة لإلنجاز و يرها من األمور األةارى التاي تيابع الجاناب النفساي أكثار للمساواة، وال

من الجانب المادي، أل  الهدف من العمل في الما ي كا  مان أجال أ  يحصال  اإلنساا  

علااى قااوت يومااه، ليااتمكن ماان تلبيااة الحاجااات األساسااية لألساارة، لكاان مااع تقاادم الاازمن 

لنفساية األةارى كالتقادير وتحقياق الاذات والتطور، أصبح اإلنسا  يطمح إلشباع حاجاتاه ا

 (.0200الوهيب، )

باادأ اهتمااام المنظمااات بمو ااوع العدالااة التنظيميااة تزامناااً مااع ظهااور نظريااة 

، والتاي تنظار إلاى (Adams, 1965" )أدماز"التي و عها  Equity Theoryالمساواة 

أولئا  األفاراد أ  األفراد يقارنو  بين نسبة مخرجاتهم إلى مدةالتهم، مع نسبة مخرجات 

المساوين لهم في مدةالتهم، فإ ا تساوى المعدال  ييعر الفارد بالعدالاة والمسااواة، أماا إ ا 

لم يتساوى المعدال  حيث يحصل انةرو  على معادل أعلاى فاي المخرجاات، فقاد يياعر 

الفرد بعدم المساواة والغضب، و في حال حصل الفرد على المخرجات أعلي مان أقراناه، 

 .بالذنب واإلحراج فربما شعر

العدالاة التوزيعياة، والعدالاة : ييمل مفهوم العدالة التنظيمية أربعة أنواع مان المفااهيم هاي

اإلجرائيااة، والعدالااة التعامليااة، والعدالااة المعلوماتيااة، إ  يقصااد بالعدالااة التوزيعيااة العدالااة 
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ي تركاز فه(. Rego & Cunha, 2006)المسؤولة عن توزيع الموارد من قبل المنظمة 

علااى عدالااة إدراك المااوظفين لعدالااة المخرجااات المسااتلمة، فهاام يقيفمااو  الحالااة النهائيااة 

أما العدالة اإلجرائية فيقصاد بهاا مادى (. Lee, 2003)لعملية توزيع الموارد في المنظمة 

مثال وساائل )إحساس األفراد باأ  إجارامات العملياات المتبعاة فاي تحدياد المكافاآت عادلاة 

 (.Rego & Cunha, 2006( )ر ووسائل الترقيةتحديد األجو

كمااا تعتباار العدالااة التعامليااة امتااداداً لمفهااوم العدالااة اإلجرائيااة، والتااي تيااير إلااى 

طريقة تصرف اإلدارة تجاه األفراد والتي تارتبط بياكل أساساي بطريقاة تعامال الماديرين 

وبمعنى آةر جاودة . إلخ..مع المرؤوسين على نحو من المصداقية واالحترام والدبلوماسية

 (.Ortiz, 1999)التعامل المستلمة من متخذي القرار 

وأةيراً العدالة المعلوماتية فتركز على التو يحات المقدمة للموظفين من ةالل 

توصيل المعلومات الضرورية حول أسباب استخدام إجرامات معينة أو طريقة تخصيص 

، وبمعنى آةر (Rego & Cunha, 2006)مخرجات معينة وبأسلوب موثوق وأكيد 

المعلوماتية تعني المعرفة المقدمة للموظفين حول اإلجرامات والمخرجات المتعلقة بهم 

(Lee, 2003). 

 مفهوم السعادة

إ  اليعور بالسعادة أهمية متماثلة عند جميع المجتمعات، بدم باأكثر المجتمعاات 

غااة والثقافااة ال تااؤثر علااى وياارى الباااحثو  أ  الفااروق فااي الل. تقاادماً إلااى أكثرهااا بدائيااة

عااالم، )الطبيعااة العالميااة لليااعور بالسااعادة بوصاافه  ايااة قصااوى لإلنسااا  فااي كاال مكااا  

أناه مان الممكان النظار إلاى ( 0202(" عبادالخالق وآةارو "ويرى (.  510، ص0221

السعادة بوصفها هدف كل إنسا ، كما يمكن أ  نعاد الساعادة الهادف النهاائي مان ممارساة 

فضااالً عاان أنهااا أحااد مو ااوعاته الرئيسااة التااي يتعااين بحثهااا فااي إطااار علاام علاام الاانفس، 

الهنااام "وجاادير بالااذكر أ  السااعادة تعااد أحااد العواماال األساسااية فااي تحلياال مفهااوم . الاانفس

لادى األفاراد، فهاي ال تاؤثر فقاط علاى حياتناا، بال علاى تواصالنا وتفاعلناا ماع " اليخصي

كماا تاؤثر (. Depedri, 2007)اناب الحيااة انةرين، وعلى سلوكياتنا وعلى مختلاف جو

السعادة على جميع ةبرات الفرد، وعلى نظرته للحياة من حيث األما ، كما أنهاا تعاد مان 

ففااي . األسااباب التااي تااؤدي إلااى سااهولة اتخااا  الفاارد لقراراتااه، واالسااتمتاع بحياااة صااحية

فس واإلدارة، كما يُعاد السنوات الحالية أصبح متغير السعادة بالغ األهمية في نطاق علم الن

 (.Hirschfeld & Field, 2000)أحد معايير جودة الحياة 

على توافر بعض المقومات فاي المجتماع مان  -بدرجة كبيرة-كما تعتمد السعادة  

مثاال الثااروة، والعدالااة، والحريااة، أمااا علااى المسااتوى اليخصااي فتعتمااد السااعادة علااى 

ويساتطيع . االستعدادات اليخصية من مثل الفاعلية، واالستقاللية، والمهارات االجتماعياة

ا على المستوى اليخصي؛ وبذل  يحقاق ساعادة أكبار الفرد أ  يطور من مهاراته ويعالجه

ومان الجادير بالاذكر أ  الدراساات التحليلياة عبار الحضاارية توصالت (. المرجع الساابق)
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إلااى أ  االرتباااط بااين السااعادة والاادةل المااادي أو الثااروة يمياال إلااى التباااين تبعاااً للمسااتوى 

 (.Howell & Howell, 2008)االقتصادي للدولة أو للموظف 

يعاااد العمااال ونيااااطات وقااات الفاااراغ مصااادرا  رئيسااايا  آةااارا  للساااعادة؛ إ  و

يوفرا  شعوراً بالر اا الاذاتي مان ةاالل االساتخدام النااجح للمهاارات وإنجااز األعماال، 

عبادالخالق وآةاارو ، )وصاحبة انةارين، واإلحسااس بالهوياة واالنتماام، وتنظايم الوقات 

مان محاددات الساعادة ر ام تاداةلها ماع عامال وتعد المكانة المهنية محدداً آةاراً (. 0202

ويمكاان القااول بوجااه عااام أ  ماان يحصاالو  علااى أجااور أعلااى . الاادةل وعاماال التعلاايم

ويمكان أ  تكاو  بعاض الوظاائف، ر ام . وييغلو  وظائف مرموقة يكونو  أكثر ساعادة

كونها مرموقة، مصدراً لكثير من الميقة، أو تتطلاب سااعات كثيارة مان العمال مثلماا هاو 

ور ام هاذا فاإ  المكانااة . لحاال لادى األطباام، وقيااديي اإلدارات العلياا، ورجاال األعماالا

االجتماعية للمهنة مصدر أساسي ومهم من مصاادر الساعادة، مساتقل عان األجار وطبيعاة 

 (.0991أرجايل، )العمل 

فااإ  إدراك العاااملين للعدالااة فااي ( 0220" )كااوهين وساابيكتور"ووفقاااً لدراسااة 

دي إلااى الر ااا الااوظيفي، والر ااا عاان الراتااب، واإللتاازام التنظيمااي، مكااا  عملهاام يااؤ

كمااا ثباات أ  العدالااة (.  Cohen-Charash & Spector, 2001)وتغيياار النوايااا 

فقد أفيد بأ  الهنام اليخصاي فاي مكاا  العمال يعتبار . والصحة مرتبطين ببعضهم البعض

فقااد أكاادت الدراسااات أ   نتيجااة للتفاعاال بااين الخصااائص اليخصااية والبيئااة التنظيميااة،

الموظفين الذين يدركو  العدالة التنظيمية بدرجة مرتفعاة لاديهم ميااعر إيجابياة أكثار مان 

أولئ  الذين ييعرو  بأنهم تعر وا للظلم، سوام أكا   ل  على أساس توزيع الماوارد أو 

 .(Sahai & Singh, 2016)من حيث اإلجرامات المتبعة في تخصيص الموارد 

لساعادة باإدراك العدالاة التنظيمياة، حياث أ  الياخص إ ا كاا  فاي حالاة وترتبط ا 

انفعاليااة إيجابيااة سااينظر لألمااور التااي تحاايط بااه بنظاارة إيجابيااة، وبمااا أ  تقياايم العدالااة 

التنظيمية مرتبط بإدراك الفرد، فمن المحتمل أ  تكاو  هنااك عالقاة باين ساعادة الياخص 

وماان جهااة أةاارى، والعكااس صااحيح،  فااإ   وماادى إدراكااه لمسااتوى العدالااة فااي منظمتااه،

إدراك الفاارد لمسااتوي العدالااة فااي منظمتااه ياانعكس علااي مسااتوى شااعوره بالسااعادة، فكلمااا 

أدرك الفرد أنه يعمل في بيئة عمل منصافه وتطباق العدالاة بأنواعهاا علاى جمياع العااملين 

ساعادته  دو  تمييز، كلما زاد شعوره بالر ا والسعادة في مكا  عمله، مماا يانعكس علاى

 .وحياته بيكل عام

 مفهوم الغضب

فااي تعريفااه للغضااب بكاال ماان ( Spielberger, 1983" )ساابيلبرجر"واهااتم  

ويعرفهاا بأنهاا : حالاة الغضاب: طبيعة الغضب ودرجته، وو ع لكل منهاا مصاطلحاً هماا

وسمة . حالة انفعالية تتركب من أحاسيس  اتية تتضمن التوتر واالنزعاج واإلثارة والغيظ

وتعرف بلغة الكم بعادد المارات التاي يياعر فيهاا المفحاوص بحالاة الغضاب فاي : بالغض
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وقاات محاادد، واليااخص المرتفااع فااس ساامة الغضااب يمياال لالسااتجابة لكاال المواقااف أو 

 . البيتها بالغضب

 ,Deffinbacher & Thwaites" )ديفنفباااةر وتااوتيز"وتوصاالت دراسااة 

الساالبية علاااى التوافاااق اليخصاااي إلااى أ  زياااادة الغضاااب لهااا كثيااار مااان انثاااار ( 1991

كمااا توصاالت دراسااات عدياادة إلااى . واألسااري واالجتماااعي والدراسااي والااوظيفي للفاارد

وجااود ارتباااط يبااين قمااع الغضااب للااداةل وزيااادة معاادل الناابض وارتفاااع  ااغط الاادم، 

 (.0999القرشي، )وةصوصاً  غط الدم االنقبا ي لدى الرجال 

ير، فمن المتوقع أ  يستثار انفعال والغضب من االنفعاالت التي تتطلب مث

الغضب لدى الفرد عندما يدرك عدم تطبيق العدالة التنظيمية في المنظمة، فيعتبر 

الغضب من االنفعاالت األولى التي من المحتمل ا  ييعر بها الفرد عند إدراكه إلنعدام 

من جهة العدالة، وانفعال الغضب رد فعل طبيعي للفرد حتى يحصل الفرد على حقوقه، و

أةرى، فحالة الفرد االنفعالية ترتبط أيضا بإدراكه، مما يعني أ  حالة الغضب التي يمر 

بها الفرد من الحتمل أ  تؤثر وترتبط عكسيا بإدراكه وتقييمه للعدالة التنظيمية، بحيث إ ا 

ارتفعت درجة إدراك الفرد للعداالة التنظيمية فالغصب يكو  في مستويات منخفضه، أما 

 .نخفض إدراك الفرد للعدالة التنظيمية فمن المحتمل أ  يزيد شعور الفرد بالغضبإ ا ا

 مصطلحات الدراسة

 & Colquitt, Greenberg" )كولكويت وآةرو "يراها كل من : العدالة التنظيمية

Zapata-Phelan, 2005 ) بأنها تعكس قيمة المساواة في مكا  العمل، وهي

وارد، وعدالة إجرامات اتخا  القرار، وعدالة األسلوب االهتمامات حول عدالة توزيع الم

 .المتفبع في التفاعل بين األفراد في المنظمة

فها : السعادة الدرجة التي يقادر فيهاا "بأنها ( Veenhoven, 1996" )فينهوفن"حيث عرف

، كما بين أ  السعادة حالاة شاعورية يمكان أ  "اليخص نوعية حياته الحالية تقديراً إيجابياً 

تنتج من الحالة المزاجية للفرد، وأ  عملية تحقياق درجاة أكبار مان الساعادة أمار ممكان تس

، فهاي تياير إلاى حاب الياخص للحيااة التاي (0202عبادالخالق وآةارو ، )وفي يد الفرد 

 (.Abdel-khalek, 2007)يعييها، واستمتاعه بها، وتقديره الذاتي ككل 

تعريفاات ( Spielberger, Sydeman, 1994" )سابيلبرجر وسايدما "يقادم  :الغضتب

حالاة نفسااية "بأنهااا  حالتة الغضتبللمصاطلحات المساتخدمة فااي مقيااس الغضاب، فيعاارف 

بيولوجية، تتكو  من مياعر  اتية بدرجات متفاوته من االساتثارة أو الضايق البسايط إلاى 

الغايظ الياديد، يصاااحبها تنيايط للجهاااز العصابي الاذاتي، وتمثاال حالاة مؤقتااه تختلاف ماان 

 ". نةر، ويستثيرها عادة إدراك اليخص أنه تعرض لإلهانة أو الظلم أو اإلحباطوقت 

، فاألشااخاص الااذين "تكاارار تعاارض الفاارد لحالااة الغضااب"فتعباار عاان  ستتمة الغضتتبأماا 

تكااو  لااديهم ساامة الغضااب مرتفعااة ياادركو  ماادى واسااعاً ماان المواقااف علااى أنهااا مثياارة 
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ثاار تكااراراً وأشااد حاادة بالمقارنااة للغضااب، وبااذل  يتعر ااو  لحالااة الغضااب بصااورة أك

 (.99، ص0999القرشي، )باألشخاص الذين تكو  سمة الغضب لديهم منخفضة 

 مشكلة الدراسة ونهميتها

بما أ  انفعاالت الفرد تؤثر سلبا أو إيجابا على آرائه وقراراته وإدراكه، فمن 

تقييم العدالة  المهم األةذ في االعتبار الحالة االنفعالية التي يمر بها الموظف عند

التنظيمية، فردود أفعال الموظفين وهم في حالة انفعالية إيجابية من الممكن أ  تؤثر 

.  إيجابياً في تقييم العدالة التنظيمية، بحيث تضخم من مستوي العدالة بصورة زائفة

فاألشخاص المتفائلو  مثالً  الباً ما يتوقعو  الخير ويميلو  نحو الجانب الميرق 

أما كونهم في حالة . واألحوال وتوقع أفضل النتائج وحسن الظن بانةرينلألحداث 

 ضب فمن الممكن أ  تؤثر سلبياً على تقييم وإدراك العدالة التنظيمية، بحيث يتقلص 

إدراك العدالة بأقل مما عليه في الواقع، فاليخص عندما يكو   ا باً عادةً ما يكو  

 .كبير تفكيره مبالغاً فيه ودرامياً إلى حد  

هنااك فجااوة فااي البحااوث فااي علاام الاانفس التنظيمااي فااي العااالم العربااي ماان حيااث 

االهتماام بدراساة العدالاة التنظيمياة المدركااة، كماا أ  معظام الدراساات األجنبياة والعربيااة 

التااي بحثاات فااي العدالااة التنظيميااة تناولاات الجانااب المهنااي، وافتقاارت إلااى دراسااة الجانااب 

الااة التنظيميااة، وتقياايم العدالااة ليساات عمليااة مو ااوعية معرفيااة االنفعااالي مااع إدراك العد

بحته، إنما هي عملية حسابية تؤثر فيها عدة أمور مثل األسلوب الذي يستخدمه المدير فاي 

التعاماال مااع العاااملين علااى المسااتوى الااوظيفي والمسااتوى اإلنساااني، ويُعااد مفهااوم العدالااة 

اإلجارام التنظيماي الاذي ينظار إلياه شاخص ماا التنظيمية من المفااهيم النسابية، بمعناى أ  

على أنه إجرام عادل قد يكو  إجارام متحياز أو  يار مو اوعي فاي نظار شاخص آةار، 

والعدالة التنظيمية تتحدد بصفة أساسية في  وم ما يدركه الفارد مان نزاهاة ومو اوعية 

 .المخرجات واإلجرامات التنظيمية

الحالاة االنفعالياة للموظاف وتقييماه  ومن هنا تولدت أهمية البحث في العالقة بين

إلدراك العدالة التنظيمية، لذا تم اةتيار نوعين مان االنفعااالت، الساعادة التاي تمثال جاناب 

انفعالي سار، والغضب الذي يمثل جانب انفعالي  ير سار، لقياس العالقاة باين كال منهماا 

هال  :القضاية التالياةمع العدالة التنظيمية، وعلاى  لا  تاتلخص مياكلة البحاث الحاالي فاي 

 هناك عالقة بين العدالة التنظيمية وكل من السعادة والغضب؟

 الدراسات الساَقة

 :الدراسات اإلرتباطية للعدالة التنظيمية مع الغضب

( 000)بدراساة أجراهاا علاى عيناة تكونات مان ( Henle, 2005" )هينلاي"قام 

مان ( 10)مان الاذكور و( 92)من طلبة الجامعة من تخصص اإلدارة وعلم النفس، بواقاع 

: علاى أفاراد العيناة المقااييس التالياةسنة، طباق ( 55-01)اإلناث، تراوحت أعمارهم بين 

، و (0999ساابيلبرجر، )مقياااس ساامة الغضااب المتفاارع ماان قائمااة حالااة وساامة الغضااب 
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، وكيفت النتائج عن وجاود ارتبااط عكساي (Colquitt, 2001)مقياس العدالة التنظيمية 

، وارتبااط ساالب لكال مان (2029-= ر)ن العدالاة التوزيعياة و سامة الغضاب  يار دال باي

، والعدالاااة (2020عناااد مساااتوى داللاااة  2009-= ر)سااامة الغضاااب والعدالاااة اإلجرائياااة 

عناد  2000-= ر)، والعدالاة المعلوماتياة (2020عند مستوى داللة  2005-= ر)التعاملية 

 (.2020مستوى داللة 

بدراساة أجراهاا علاى عيناة تكونات ( Goldman, 2003" )جولادما "كماا قاام 

مانهم % 00من البالغين الذين انهيت ةدمتهم مؤةراً في أمريكاا، كانات نسابة ( 011)من 

قائماااة حالاااة وسااامة الغضاااب : علاااى أفاااراد العيناااة المقااااييس التالياااةمااان الاااذكور، طباااق 

الاااة ، ومقيااااس العد(0910ماااولير، )، مقيااااس العدالاااة التوزيعياااة (0999سااابيلبرجر، )

وكيفت النتائج عن وجود ارتبااط ساالب ، (0990مورما ، )اإلجرائية والعدالة التعاملية 

، وارتبااط (2020عناد مساتوى داللاة  2005 -= ر)بين العدالة التوزيعية وسامة الغضاب 

عنااد مسااتوى داللااة  2029= ر)موجااب ماانخفض بااين العدالااة التعامليااة وساامة الغضااب 

، (2020= ر)كل من العدالة االجرائية وسمة الغضاب  ، وارتباطات  ير دالة بين(2020

، والعدالاة اإلجرائياة و حالاة الغضاب (2021-= ر)والعدالة التوزيعية ماع حالاة الغضاب 

 (.2020-= ر)، والعدالة التعاملية و حالة الغضب (2020-= ر)

 ,Rupp, McCance, Spencer)وآةااارو  " رب"فاااي حاااين أجااارى 

Sonntag, 2008 )من موظفين البنوك في ألمانياا، ( 000)نة تكونت من دراسة على عي

مقيااااس العدالاااة التعاملياااة ومقيااااس العدالاااة : طبقااات علاااى أفاااراد العيناااة المقااااييس التالياااة

 Discrete Emotions، ولقياااس الغضااب طبااق (Colquitt, 2001) المعلوماتيااة

Inventory (Weiss et. al., 1999)ب باين ، وكيافت النتاائج عان وجاود ارتبااط ساال

، والعدالاة المعلوماتياة (2020عناد مساتوى داللاة  2010-= ر)الغضب والعدالة التعاملية 

 (.2020عند مستوى داللة  2055-= ر)

دراساة ( Roy, Bastounis, Poussard,  2012)وآةارو  " روي"وأجارى 

من موظفي شركة تأمين في عدة أفارع ومكاتاب فاي مايال  ( 019)على عينة تكونت من 

سااانة وانحاااراف  19= ل وبااااريس، ومااان جنسااايات مختلفاااة، بمتوساااط أعماااارواساااطنبو

 ،باسااااتخدام مقياااااس العدالااااة التعامليااااة ومقياااااس العدالااااة المعلوماتيااااة9000= معياااااري

(Colquitt, 2001) ولقياااااس الغضااااب طبااااق ،Negative Affect Scale 

(Guadreau, Blondin, Sanchez, 2003) وكياافت النتااائج عاان وجااود ارتباااط ،

، والعدالاة (2020عناد مساتوى داللاة  2012-= ر)ب باين العدالاة التعاملياة والغضاب سال

 (.2020عند مستوى داللة  2000-= ر)المعلوماتية والغضب 
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دراسات ساَقة تناولت موضوع إدراك العدالة التنظيمية مع الستعادة ومتغيترات نىتر   

 :والفروق َي  الذكور واإلناث في إدراك العدالة التنظيمية

( 120)بدراساة أجرتهاا علاى عيناة تكونات مان ( Behrani, P., 2017)قامات 

من اإلناث في الهند، طبقات علايهم مقيااس أوكسافورد ( 029)من الذكور و( 090)بواقع 

والاذي ( Price & Mueller, 1986)للساعادة ومقيااس العدالاة التنظيمياة الاذي طاوره 

يفت نتائج الدراسة عان عادم وجاود عالقاة يقيس العدالة اإلجرائية والعدالة التوزيعية، وك

إيجابية دالة بين كل العدالة التوزيعية والعدالاة اإلجرائياة ماع الساعادة، كماا كيافت النتاائج 

عاان عاادم وجااود فااروق  ات داللااة إحصااائية بااين الااذكور واإلناااث فااي العدالااة التوزيعيااة 

 .أكثر سعادة من الذكوروالعدالة اإلجرائية، في حين بينت النتائج أ  الموظفات اإلناث 

 & ,Jandaghi, G., Alimadadi, A., Fard S.M.H)قااام كاال ماان  

Golverdi, M., 2012 ) مان ( 12)بدراساة أجروهاا علاى عيناة عياوائية تكونات مان

من أعضام إدارة الجهاد الزراعاي فاي ( 00)أعضام معهد المعايير والبحوث الصناعية و

 ,Newhof & Morman)العدالاة التنظيمياة  مديناة قُام فاي إيارا ، طباق علايهم مقيااس

ومقياااس أوكساافورد للسااعادة، وكياافت النتااائج عاان وجااود عالقااة إيجابيااة دالااة ( 1993

 .إحصائياً بين العدالة التنظيمية والسعادة

بدراسااة تهاادف لدراسااة العالقااة بااين الهنااام  Sahai, Singh, 2016))قااام  

نظيمية وأبعادهاا، علاى عيناة تكونات والعدالة الت  Subjective Well-beingاليخصي 

من اإلناث العاملين في القطاع التعليماي الخااص فاي الهناد، ( 55)من الذكور و( 55)من 

ساانة، طبااق علااى عينااة الدراسااة مقياااس العدالااة  52-12بمتوسااط أعمااار تتااراو  بااين 

الذي يقيس العدالاة التوزيعياة ( Moorman, Blakely & Neihoff, 1998)التنظيمية 

 .Ed)عدالاااة اإلجرائياااة والعدالاااة التفاعلياااة، ومقيااااس الهناااام اليخصاااي مااان إعاااداد وال

Diener, 2006) وكياافت النتااائج عاان وجااود عالقااة إيجابيااة دالااة إحصااائياً بااين أبعاااد ،

 .العدالة التنظيمية والهنام اليخصي لدى الموظفين

علاى ( Kool, M., & van Dierendonck, D., 2012)وفي دراسة قام بها 

مان ( 50)مان الاذكور و( 01)مان ماوظفين فاي الياركة، بواقاع ( 010)ينة تكونت من ع

، طباق علايهم مقيااس العدالاة 0200=سنة وانحاراف معيااري 50اإلناث، بمتوسط أعمار 

، وكيفت نتاائج (0995شاير وآةرو ، )ومقياس التفاؤل ( Colquitt, 2001)التنظيمية 

عنااد  2010= ر)لتفاااؤل وعدالاة التعااامالت الدراساة علااى أناه يوجااد ارتبااط موجااب باين ا

عناد  2015= ر)، وارتباط موجب باين التفااؤل وعدالاة المعلوماتياة (2020مستوى داللة 

 Contingent reward، وارتباااط موجااب بااين التفاااؤل  واألجاار (2020مسااتوى داللااة 

 (.2020عند مستوى داللة  2000= ر)

فارداً ( 002)بدراسة أجرتها على عينة تكونات مان ( 0200أبو شيبة، ) وقامت 

مان اإلنااث ( 000)مان الاذكور و( 000)من الكويتيين العاملين في وزارة التربية، بواقع 
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عاماً، طبقت على عيناة الدراساة مقيااس العدالاة التنظيمياة مان ( 02-02)بمتوسط أعمار 

، مقيااس  اغوط (Alkhadher & Gadelrab, 2014)تطاوير الخضار وجااد الارب 

 & Goldberg)ومقياااس الصااحة النفسااية    (Steffy & Jones, 1988)العماال 

Williams, 1988) وكياافت نتااائج الدراسااة فروقاااً بااين متوسااطات درجااات الااذكور ،

واإلناث في مقياس العدالة التنظيمية لصالح الذكور، ولم تجاد فروقااً باين الاذكور واإلنااث 

الصاحة النفساية و اغوط العمال، وكيافت عان وجاود ارتبااط سالبي دال باين  في مقياسي

العدالة التنظيمية و غوط العمل، في حاين كانات العالقاة  اعيفة و يار دالاة باين مقيااس 

العدالااة التنظيميااة ومقياااس الصااحة النفسااية، ومقياااس الصااحة النفسااية ومقياااس  ااغوط 

 .العمل من جهة أةرى

( 090)دراسااة أجرتهااا علااى عينااة تكوناات ماان ب( 0200الوهيااب، )كمااا قاماات 

موظفااااً وموظفاااة مااان إدارة شاااؤو  القااارآ  الكاااريم التابعاااة لاااوزارة األوقااااف والياااؤو  

اإلساااالمية، طبقااات علااايهم مقيااااس العدالاااة التنظيمياااة مااان تطاااوير الخضااار وجااااد الااارب 

(Alkhadher & Gadelrab, 2014 ) ومقياااس العواماال الخمسااة لليخصااية النسااخة

وتعريااب ( Costa & McCrea, 1985" )كوسااتا وماااكري"ماان و ااع المختصاارة 

وكيفت النتائج عن عدم وجود عالقة بين العصابية وإدراك العدالاة (. 0999)األنصاري 

التنظيميااة بأبعادهااا األربعااة، ووجااود عالقااة موجبااة بااين ساامة االتقااا  والعدالااة التعامليااة، 

، كماا (التوزيعية، واالجرائية، والمعلوماتية)وعدم وجود عالقة مع األبعاد الثالثة المتبقية 

كياافت النتااائج أ  الااذكور أكثاار إدراكاااً للعدالااة التنظيميااة ماان اإلناااث فااي مقاااييس العدالااة 

التنظيميااة التوزيعيااة واإلجرائيااة والمعلوماتيااة، ولاام تظهاار أي فااروق بينهمااا فااي إدراك 

 .العدالة المعلوماتية

معلماااً ( 051)علااى عيناة تكوناات مان  (0205الخالادي، )فاي دراسااة قامات بهااا 

ومعلمااة ماان معلمااي المرحلااة الثانويااة ومعلماتهااا فااي مااديريات التربيااة والتعلاايم التابعااة 

لمحافظااة المفاارق، طبااق علاااى أفااراد العينااة مقياااس العدالاااة التنظيميااة ومقياااس الاااوالم 

ة لاادى التنظيمااي ماان إعااداد المؤلااف، وكياافت النتااائج أ  درجااة تطبيااق العدالااة التنظيمياا

مديري المادارس الثانوياة فاي محافظاة المفارق مان وجهاة نظار المعلماين كانات مرتفعاة، 

وأنه توجاد فاروق  ات داللاة إحصاائية باين الاذكور واإلنااث فاي إدراك العدالاة التنظيمياة 

لصااالح اإلناااث، كمااا كياافت النتااائج عاان وجااود عالقااة إيجابيااة دالااة إحصااائياً بااين العدالااة 

 .التنظيميالتنظيمية والوالم 

معلام ومعلماة ( 110)دراسة على عينة تكونت من ( 0200اليايع، )كما أجرى 

من معلمي المرحلة الثانوية في منطقة القصيم التعليمية، طبقت على عينة الدراسة مقيااس 

ومقيااااس سااالوك المواطناااة ( Niehoff & Moorman, 1993)العدالاااة التنظيمياااة 

أ  : وكيفت نتائج الدراسة عن عدة نتاائج منهاا ،(Podsakoff et al., 1990)التنظيمي 

مستوى إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية متوسط، أما مساتوى سالوك المواطناة التنظيمياة 
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فهاو مرتفاع، مماا يو اح اناه توجاد عالقاة ارتباطياة موجباة باين إدراك العدالاة التنظيميااة 

باين الاذكور واإلنااث فاي وسلوك المواطنة التنظيمية، وتوجاد فاروق  ات داللاة إحصاائية 

إدراك العدالة التنظيمية لصالح الذكور، بينما ال توجد فاروق تعازى لمتغيار الخبارة وناوع 

 .المؤهل

 فروض الدراسة

علي  وم األطر النظرية سابقة الذكر، ومجمل ما استعر ناه من دراسات سابقة، 

 :يمكننا صيا ة فر يات الدراسة علي النحو التالي

 .موجبة دالة بين السعادة و إدراك العدالة التنظيميةتوجد عالقة  .0

 .توجد عالقة عكسية دالة بين حالة وسمة الغضب وإدراك العدالة التنظيمية .0

ال توجااد فااروق  ات داللااة إحصااائية بااين الااذكور واإلناااث فااي إدراك العدالااة  .1

 .التنظيمية

 نهداف الدراسة
السعادة لدى الكويتيين العاملين الكيف عن العالقة بين إدراك العدالة التنظيمية و .0

 .في القطاع الحكومي بدولة الكويت

الكيف عن العالقة بين إدراك العدالة التنظيمية وحالة وسمة الغضب لدى  .0

 .الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت

إدراك : الكيف عن الفروق بين الذكور واإلناث في كل من متغيرات الدراسة .1

 .لتنظيمية والسعادة وحالة وسمة الغضبالعدالة ا

 منهج البحث

الةتبااار الفااروض، اسااتخدمت الدراسااة الماانهج االرتباااطي و لاا  للتحقااق ماان 

العالقة بين مفهوم إدراك العدالة التنظيمية وكل من مفهاوم الساعادة ومفهاوم الغضاب لادى 

 .عينة من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في دولة الكويت

 وعينة الدراسة مجتمع

من الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع ( 022)شملت عينة الدراسة على 

بمتوسط )من اإلناث ( 022)من الذكور و ( 022)الحكومي بدولة الكويت، بواقع 

، من شا لي الوظائف القيادية (1099= سنة وانحراف معياري 1109= أعمار

= سنة بانحراف معياري 02020= ةدمتهممتوسط سنوات )والوظائف  ير القيادية 

، من عدة جهات حكومية، ومؤهالت علمية مختلفة، ومن مختلف الحاالت (1019

 .االجتماعية، وتم الحصول على أفراد العينة تطوعيا من ةالل مراكز أعمالهم
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 ندوات البحث

 :شملت أدوات الدراسة المقاييس الثالثة التالية

  (.Alkhadher, Gadelrab, 2016)مقيا  العدالة التنظيمية  .0

، يتكاو  (Alkhadher, Gadelrab, 2016)من إعداد عثما  الخضر وهيام جادالرب 

العدالاة التوزيعياة، والعدالاة : مقاييس فرعية هي( 5)بنداً موزعة على ( 09)المقياس من 

داةلااي حصاال المقياااس علااى اتساااق . اإلجرائيااة، والعدالااة التعامليااة، والعدالااة المعلوماتيااة

والعدالااة  2010مرتفااع حيااث كاناات قيمااة معاماال ألفااا كرونباااة لبُعااد العدالااة التوزيعيااة 

، كماا تمتاع المقيااس 2010والعدالة المعلوماتية  2091والعدالة التعاملية  2011اإلجرائية 

بمعااامالت ثبااات مرتفعااة بيااكل عااام، حيااث تراوحاات معااامالت الثبااات لكاال المقاااييس 

 (.2092،  2090-)التي أجراها الخضر وجاد الرب بين  المستخدمة في الدراسة

وقااام مصاامما المقياااس بحساااب الصاادق التالزمااي ماان ةااالل ارتباااط العواماال األربعااة 

باألبعاااد األةاارى المناساابة للمقاااييس، ويساامى هااذا النااوع ماان الصاادق الماارتبط بالمحاا  

لعوامل األربعاة ، حيث كانت معامالت االرتباط بين كل عامل من ا"الصدق التالزمي"ب

والمحكاات ( العدالة التوزيعية، العدالة التعاملية، العدالاة المعلوماتياة، والعدالاة اإلجرائياة)

وجميعها معامالت ارتبااط دالاة إحصاائياً، والمحكاات ، 00و ، 09مرتفعة وتراوحت بين 

 Collective)الوسايلية، والاوالم، وسالوك المواطناة التنظيماي، والتقادير الجمعاي : هاي

Esteem.) 

 (Argyle, Martian & Crossland, 1989)قائمة نوكستفورد للستعادة  .8

OHI. 

 ,Argyle, Martian &Crossland)" أرجاياال، ومااارتن، وكروسااالند"ماان إعااداد 

ر القائماااة فاااي صااايغتها األصااالية اإلنجليزياااة (1989 " أرجايااال وماااارتن ولاااو"، وطاااوف

(Argyle, Martin, & Lu, 1995) وأجارى ( 0221ق وآةارو ، عبادالخال)، وعَربها

عليها تعديالً بإبقام عباارة واحادة متدرجاة بخماس بادائل لإلجاباة بادالً مان أرباع عباارات، 

مواطناً كويتياً، وتيتمل القائماة فاي صاورتها  0502وطبقها على عينة كويتية مكونة من 

، وهااي 0-0باادائل لإلجابااة تقاادر باادرجات موزونااة ماان x (0 )بنااداً ( 09)العربيااة علااى 

كثيراً جاداً، وبماا أ  بناود هاي ( 0)كثيراً، ( 5)متوسطاً، ( 1)قليالً، ( 0)ال، ( 0: )كالتالي

، 09= فااإ  الدرجااة الاادنيا التااي ممكاان أ  يحصاال عليهااا المفحااوص( 0)والباادائل ( 09)

، ولهاذه القائماة فاي الصاورة الكويتياة اتسااق داةلاي مرتفاع، حياث 050= والدرجة العلياا

لجميااع العينااات علااى قائمااة ( 2095،  2090) فااا كرونباااة بااين تااراو  معاماال ثبااات أل

،  2000)أوكسفورد للسعادة، كما تراو  الصدق المرتبط بالمح  لدى جميع العيناات باين 

 (.0221عبدالخالق وآةرو ، ( )2009
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 STAXI (Spielberger, 1996.)قائمة حالة وسمة الغضب والتعبير عنه  .3

، (0999)عبادالفتا  القرشاي . وتعرياب د( Spielberger, 1996)من إعداد سابيلبرجر 

وتتكااو  القائمااة ماان مقياسااين همااا حالااة الغضااب وساامة الغضب،وييااتمل كاال منهااا علااى 

، وبمااا أ  بنااود كاال 5-0باادائل لإلجابااة تقاادر باادرجات موزونااة ماان x (5 )بنااود ( 02)

لمفحاوص فاي فإ  الدرجة الدنيا التي ممكن أ  يحصال عليهاا ا( 5)والبدائل ( 02)مقياس 

، ولهااذه القائمااة فااي الصااورة الكويتيااة 52= ، والدرجااة العليااا02= المقياااس الواحااد هااي

، وتاراو  معامال ثباات القسامة (2011)اتساق داةلي مرتفع، حيث بلاغ معامال ثباات ألفاا 

لجمياع العيناات فاي مقيااس حالاة الغضاب، فاي حاين تاراو  ( 2090-2019)النصفية بين 

،  2090)ومعامال ثباات القسامة النصافية ( 210، 2099)ة باين معامل ثباات ألفاا كرونباا

 .لدى جميع العينات في مقياس سمة الغضب( 10

كما تم حساب الصدق االتفاقي واالةتالفي من ةالل حساب االرتباطات المتبادلة بين 

 –حالة الغضب )المقاييس الخمسة المتفرعة من قائمة حالة وسمة الغضب والتعبير عنه 

، وكانت بعض ( بط الغضب –إظهار الغضب  –قمع الغضب  – سمة الغضب

معامالت االرتباط جوهرية موجبة والبعض انةر جوهري سالب وبعضاً منها لم يصل 

إلى حدود الداللة، كما أ  أعلى معامل ارتباط كا  بين حالة وسمة الغضب، ولم تصل 

ذا يؤكد استقاللية المقاييس جميع معامالت االرتباط إلى درجة التطابق أو شدة التيابه وه

 .المتفرعة من القائمة كما يعد مؤشراً للصدق التمييزي لها

 إجراءات البحث

ماان " تساهيل مهماة"تام عمال كتااب : قامات الباحثاة باالخطوات اإلجرائياة التالياة

ثاام االسااتئذا  ماان .  كليااة الدراسااات العليااا بجامعااة الكوياات موجهااة إلااى وزارات  الدولااة

مسؤولي إدارات البحوث والتدريب التابعة لوزارات الدولاة ومان ماديري اإلدارات لجماع 

لاب مسااعدة الماوظفين فاي تعبئاة بناود مقيااس إدراك بعاد  لا ، ط.  البيانات من موظفيهاا

ولقااد تاام . العدالااة التنظيميااة، ومقياااس أوكساافورد للسااعادة، وقائمااة حالااة وساامة الغضااب

تطبيااق مقاااييس الدراسااة علااى المااوظفين بيااكل جمعااي، و لاا  فااي مراكااز عملهاام وفااي 

را، أدةلاات وأةياا.  األوقااات المناساابة لهاام، بحيااث لاام يتعااارض  لاا  مااع مهااامهم الوظيفيااة

 .SPSS البيانات وحللت في برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األو : نوالا 

وجااود عالقااة دالااة بااين السااعادة و إدراك العدالااة : "ياانص الفاارض األول علااى 

لدرجاة أ  هنلا  عالقاة إيجابياة للساعادة بكال مان ا( 0(ويو ح الجدول رقام ".  التنظيمية

الكلية للعدالة التنظيمياة ودرجاتهاا الفرعياة، حياث يتضاح أ  معامال االرتبااط ماع العدالاة 

، في حين تراوحات بااقي أبعااد العدالاة (،20)وهي دالة عند مستوى .( 10)التنظيمية هو 

 .، ويالحظ أنها بمجملها منخفضة على الر م من داللتها.(01و . 00)التنظيمية بين 
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 لفرض الثانينتائج ا: ثانياا 

وجود ارتباط عكسي دال بين حالة وسامة الغضاب : "وينص الفرض الثاني على

أ  العدالاة التنظيمياة بادرجتها الكلياة ( 0)، حيث يو ح جادول "وإدراك العدالة التنظيمية

وهاو دال إحصاائياً عناد مساتوى .( 11-)ارتبطت سلبياً مع حالة الغضاب بمعامال ارتبااط 

-و .  01-)عامالت ارتباط بااقي أبعااد العدالاة التنظيمياة باين ، في حين تراوحت م.(20)

، وارتبطت العدالة التنظيمية بدرجتها الكلية سلبياً مع سامة الغضاب بمعامال ارتبااط .(10

، في حين تراوحت معامالت ارتبااط بااقي .(20)وهي دال إحصائياً عند مستوى .( 05-)

و . 20)وهااي دالااة إحصااائياً عنااد مسااتوى .( 00-و  . 09-)أبعاااد العدالااة التنظيميااة بااين 

، ويالحااظ أنهااا بمجملهااا منخفضااة علااى الاار م ماان أنهااا دالااة، كمااا يالحااظ ارتفاااع .(20

معامالت االرتباط الخاصة بحالة الغضب عن سمة الغضب، وهذا يبين أ  حالاة الغضاب 

 .  أكثر تأثيراً على تقييم إدراك العدالة التنظيمية من سمة الغضب

 معامالت االرتباط َي  متغيرات الدراسة  (0)جدو  
  المتغيرات 0 0 1 5 0 0 9

 0 السعادة -      

 0 حالة الغضب . **11- -     

 1 سمة الغضب . *05- . **05 -    

 5 العدالة التوزيعية . **00 . **00- . *09- -   

 0 العدالة االجرائية **. 00 . **01- . **09- . **05 -  

 0 العدالة التعاملية . **01 . **10- . **00- . **55 **. 59 - 

 9 العدالة المعلوماتية . **00 . **10- . **00- . **50 . **00 . **91 -

 1 العدالة التنظيمية . **10 . **11- . **05- . **91 . **91 . **10 . **15

*P<.05    **P<.01 

 نتائج الفرض الثالث: ثالثاا 

وجااود فااروق  ات داللااة إحصااائية بااين الااذكور :"يانص الفاارض الثالااث علااى

، وقااد تاام التحقااق ماان الفاارض الثالااث، "واإلناااث فااي العالقااة بااين متغياارات الدراسااة

، حيث يو ح وجود فروق  ات داللة إحصاائية عناد (0)وتعرض النتائج في الجدول 

الحكاومي علاى متغيار الساعادة ومتغيار  بين الذكور واإلناث في القطااع 2020مستوى

حالة الغضب، حيث حصل الذكور علاى متوساط أعلاى فاي متغيار الساعادة، وحصالت 

اإلناث على متوسط أعلى في متغير حالة الغضب، بينما كا  الفرق داالً إحصائياً عناد 

على متغير سمة الغضب، حيث حصلت اإلنااث  علاى متوساط أعلاى  20220مستوى 

ولم تكيف النتائج عن وجود فروق  ات داللاة احصاائية باين . الغضبفي متغير سمة 

 .الذكور واإلناث على متغير إدراك العدالة التنظيمية
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الفروق َي  الجنسي  في متغيرات الدراسة َاستخدام اىتبار ت للمقارنة (: 8)جدو  

 (092= ح.د)َي  الذكور واالناث على متغيرات الدراسة 

 ت الداللة
 (022=  )الذكور   (022=  )إناث 

 العينات/المتغيرات
 م ع م ع

 السعادة -0 99،10 00،05 95،90 09،09 0،99 2،251

 حالة الغضب -0 01،92 5،99 00،20 0،99 0،59- 2،205

 سمة الغضب -1 09،99 5،91 00،92 0،15 0،90- 2،225

 التوزيعيةالعدالة  -5 05،50 0،51 00،21 5،05 2،11- 2،110

 االجرائية العدالة -0 00،29 1،90 00،51 1،00 0،09 2،099

 التعاملية العدالة -0 00،50 1،92 05،01 5،00 0،52 2،001

 المعلوماتية العدالة -9 01،92 1،90 00،91 5،02 0،00 2،020

 العدالة التنظيمية -1 00،00 01،09 01،19 01،90 2،91 2،100

 :مناقشة نتائج الدراسة

توجااد " لقااد تحقااق الفاارض األول للدراسااة بيااكل عااام، والااذي نااص علااي أنااه 

، فقد ظهرت عالقة موجباة دالاة "عالقة إيجابية دالة بين السعادة و إدراك العدالة التنظيمية

العدالااة التوزيعيااة، والعدالااة : إحصااائياً بااين السااعادة والعدالااة التنظيميااة وأبعادهااا األربعااة

ة، والعدالااة التعامليااة، والعدالااة المعلوماتيااة، ويالحااظ أ  معااامالت االرتباااط بااين اإلجرائياا

.  السااعادة والعدالااة التنظيميااة ومقاييسااها األربعااة  ااعيفة نساابياً علااى الاار م ماان داللتهااا

وبالرجوع للدراسات السابقة نجد أ  هاذه النتيجاة تتفاق ماع نتيجاة الدراساة التاي قامات بهاا 

" جانااادا ي وآةااارو "علاااي عيناااة هندياااة،  و دراساااة ( Behrani, 2017" )بهراناااي"

(Jandaghi, Alimadadi, Fard & Golverdi, 2012 ) على عينة إيرانية، وتوافقات

والتي هادفت ( Sahai & Singh, 2016" )ساهاي"أيضاً مع نتيجة الدراسة التي قام بها 

والعدالااة التنظيميااة  Subjective Well-Beingلدراسااة العالقااة بااين الهنااام اليخصااي 

بأبعادها، حياث بينات وجاود عالقاة إيجابياة دالاة إحصاائياً باين الهناام اليخصاي وكال مان 

 . أبعاد العدالة التنظيمية

وهااذا يعنااي أ  المسااتوى المرتفااع ماان السااعادة يعماال علااى رفااع إدراك العدالااة 

راكهام ألماور العمال التنظيمية بأبعادها لدى العاملين، مما يحسن من أدائهم وانتااجيتهم وإد

أ  السااعدام أكثاار اعتااداالً ماان الناحيااة ( 0991)فقااد  كاار أرجاياال . واالقبااال عليااه بإيجابيااة

المزاجية مما ينعكس على إدراكهم للعدالة فاي منظمااتهم، كماا أنهام أكثار ساروراً وبهجاة، 

أ  هنااك  ويبادو. وأكثر استمتاعاً ور اً بحياتهم، كماا أنهام أكثار طمأنيناة وتحقيقااً لاذواتهم

الااذي يحااوي مياااعر الر ااا عاان " الر ااا اليااامل"عااامالً يمكاان أ  نطلااق عليااه مساامى 

جواناب معينااة فااي حيااة الفاارد، كالر ااا عان العماال، والاازواج، والصاحة، والقاادرة الذاتيااة 

لكان هنااك احتماال .  وتحقيق الذات، وما نعنيه بالسعادة هنا هو ما يعكسه الر ا العام هاذا

المرتفعة من ادراك العدالة التنظيمية يساهم في رفع معدل الساعادة لاد  آةر، في أ  الدرجة

 .ي الفرد،  وهو أمر وارد ومتوقع
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مان جانااب آةار،  فقااد تحقاق الفاارض الثاااني للدراساة بيااكل عاام، والااذي ياانص 

فقاد ".  يوجد ارتباط عكسي دال بين حالاة وسامة الغضاب وإدراك العدالاة التنظيمياة"علي 

عكسااية دالااة إحصااائياً بااين حالااة وساامة الغضااب ماان جهااة، وإدراك ظهاارت عالقااة سااالبة 

العدالة التوزيعياة والعدالاة اإلجرائياة والعدالاة التعاملياة )العدالة التنظيمية بأبعادها األربعة 

من جهة أةرى، ويالحاظ أ  معاامالت االرتبااط باين مقااييس إدراك ( والعدالة المعلوماتية

ن حالااة وساامة الغضااب  ااعيفة نساابياً علااى الاار م ماان العدالااة التنظيميااة ومقاااييس كاال ماا

 .داللتها

وهاذا يعنااي أ  المساتوى المرتفااع ماان حالاة أو ساامة الغضااب يعمال علااى ةفااض 

إدراك العدالااة التنظيميااة بأبعادهااا األربعااة لاادى العاااملين فااي القطاااع الحكااومي، وهااذا مااا 

باأ  ( Deffinbacher & Thwaites, 1991" )ديفينبااةر وثاواتز"أكادت علياه دراساة 

زيادة الغضب لها كثير من انثاار السالبية علاى التوافاق اليخصاي واألساري واالجتمااعي 

فاي الغضاب،  (Ellis, 1962)" ألايس"كما تؤكاد وجهاة نظار . والدراسي والوظيفي للفرد

بأ  االنسا  ييعر بالغضب نتيجة ما يواجهه من منغصات وميكالت يومية صاعبة تياكل 

فه، فقد يتبنى اليخص أفكار ال عقالنية عامة تؤدي إلى اال اطرابات عقبة في تحقيق أهدا

االنفعاليااة ومنهااا انفعااال الغضااب، أو يتبنااى أساااليب تفكياار ةاطئااة ونتيجااة لااذل  يصاابح 

اليااخص أكثاار ا ااطراباً انفعالياااً، وهااذا مااا يؤيااد أنااه كلمااا ازداد الغضااب تمتااد آثاااره إلااى 

فإنفعااال الغضااب يااؤثر علااى إدراك الفاارد مجاااالت أةاارى  ياار المجااال الااذي يحاادث فيااه، 

لألمور مان حولاه، وبماا أ  تقيايم العدالاة التنظيمياة تارتبط باإدراك الفارد لهاا، فاال شا  أ  

حالة وسمة الغضب لدى الفرد تؤثر في تقييمه إلدراك العدالة التنظيمية في المنظماة التاابع 

حالاة الغضاب التاي تعتاري لكن العكس أيضا صحيح، فمن المحتمل، بل المتوقاع، أ  .  لها

 .الفرد، أيا كا  مصدرها، من الممكن أ  تؤثر سلبا في ادراكه للعدالة التنظيمية

وبالرجوع إلى األدبيات العلمية نجد أ  هذه النتيجاة تتفاق ماع الدراساة التاي قاام 

والتاي أكادت أناه توجاد عالقاة عكساية باين سامة الغضاب ( Henle, 2005" )هينلاي"بها 

العدالة التوزيعية والعدالة االجرائية والعدالة التعاملية والعدالة المعلوماتياة  وكل من إدراك

بيكل دال إحصائياً، فيما عدا العدالة التوزيعياة، وهاذا يؤكاد أناه كلماا زادت سامة الغضاب 

وتتفاق كاذل  ماع دراساة . يؤدي إلى ةفض مستوى إدراك أبعااد العدالاة التنظيمياة االربعاة

التااي أجرياات علااى عينااة ماان البااالغين الااذين أنهياات ( Goldman, 2003" )جولاادما "

ةدمتهم مؤةراً في أمريكا، والتي أظهرت عالقة سالبة بين حالة وسامة الغضاب وكال مان 

وفاي نفاس الساياق وجادت . التوزيعية والعدالاة االجرائياة والعدالاة التعاملياة إدراك العدالة 

أ  ( Rupp, McCance, Spencer, Sonntag, 2008" )رب وزمااالؤه"دراسااة 

مستوى إدراك العدالة التعاملية والعدالة المعلوماتية ارتبط سلبياً ماع الغضاب عناد مساتوى 

، وهذا يعني أنه كلما زادت مياعر الغضب انخفاض مساتوى إدراك العدالاة (2020)داللة 

 .التعاملية والعدالة المعلوماتية لدى الموظفين العاملين في البنوك
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م برهاناااً ودلاايالً علااى دور انفعاااالت العاااملين وأثرهااا علااى وهااذه النتيجااة تقااد

مسااتوى إدراك العدالااة التنظيميااة بأبعادهااا األربعااة، الساايما وأ  الغضااب يعتباار ماان أهاام 

االنفعاالت وأكثرها تأثيراً على إدراك الفارد وقراراتاه وأحكاماه، ويتفاق هاذا ماع ماا  كاره 

(Salovey et al., 1993 )ية عنادما يظهار فاي مواقاف  يار باأ  للغضاب صاورة سالب

مناسبة، أو عندما يسابب مياكالت اجتماعياة ونفساية أكبار، أو عنادما ياؤدي إلاى أعاراض 

وأمراض تؤثر على صحة اإلنسا  كا اطرابات  اغط الادم والتانفس، وسارعة  اربات 

القلااب، كمااا يااؤدي إلااى صااعوبات  هنيااة كضااعف التااذكر، وحالااة عقليااة تسااهم فااي تيااتيت 

 .باه للتفاصيل الالزمه لحل الموقف وتحريف االدراكالتركيز واالنت

فالغضااب بيااكل عااام، يااؤثر وياارتبط فااي العديااد ماان األحكااام والساالوكيات التااي 

يتخاذها الفاارد، فمعظام الجاارائم تقاع فااي حالااة ثاورة الغضااب، وأكثار العالقااات االجتماعيااة 

ل ال يسايطر والصداقات تنهدم وتتمزق بسبب حالة  ضب شديدة يصدر عنهاا ألفااظ وأقاوا

عليها عقل اإلنسا ، وأ لب حاالت الطاالق التاي تقاع تحادث فاي قماة االنفعاال والغضاب، 

فعناادما يستياايط الفاارد  ضااباً فهااو ينفاار انةاارين منااه، ويزيااد تااوتره وتذبااذب أحكامااه 

 .وقراراته

لذا يجب أ  نهتم بالجانب االنفعالي للعاملين عند تقيايم إدراك العدالاة التنظيمياة، 

فاإلنسا  عبارة عن كائن انفعالي تسيطر انفعاالته على حياته، فعندما يكو  في حالة بهجة 

وسرور فأنه يصدر قرارات ويعطي وعود ربما ال يطبقها الحقاً، وعنادما يكاو  فاي حالاة 

 ضب وتوتر و يق من الممكن أ  تصادر عناه تصارفات وأقاوال تلحقاه بالضارر وينادم 

علااى أهميااة و اارورة األةااذ فااي االعتبااار حالااة العاااملين  عليهااا الحقاااً، وهااذا مااا ياادلل

االنفعالية عند تقيايم مساتوى إدراكهام لتطبياق العدالاة التنظيمياة فاي المنظماة التاابعين لهاا، 

 .حتى يحصل الباحثين على نتيجة أكثر دقة ومو وعية في القياس

د ال توجا"والاذي يانص علاى أناه  تحقق الفرض الثالاث للدراساة بياكل عاام كما

، فقاد "فروق بين متوسطات درجات الذكور واإلنااث علاى متغيار إدراك العدالاة التنظيمياة

كيفت النتائج على أنه ال توجد فاروق باين الجنساين فاي إدراك العدالاة التنظيمياة وأبعادهاا 

النتيجاة تتفاق ماع نتيجاة الدراساة  األربعاة، وباالرجوع إلاى الدراساات الساابقة نجاد أ  هاذه

أنااه ال توجااد فااروق  ات داللااة  نتائجهااا والتااي كياافت( 0220)لمعايطااة التااي قااام بهااا ا

، ونتيجاااة دراساااة إحصاااائية باااين الاااذكور واإلنااااث علاااى متغيااار إدراك العدالاااة التنظيمياااة

التي أجرتها على عينة في الهند، والتي أثبتت أنه ال توجاد ( Behrani, 2017" )بهراني"

 .يعية والعدالة اإلجرائيةفروق بين الذكور واإلناث في العدالة التوز

التاي ( 0200)في حين اةتلفت نتائج هاذه الدراساة ماع نتيجاة دراساة أباو شايبة 

أجرتها علاى عيناة مان ماوظفي وزارة التربياة فاي دولاة الكويات، ونتيجاة دراساة الوهياب 

علااى عينااة ماان مااوظفي إدارة شااؤو  القاارآ  الكااريم التابعااة لااوزارة األوقاااف ( 0200)

التاي أجراهاا علاى ( 0200)ونتيجاة دراساة الياايع مية في دولة الكويت، واليؤو  اإلسال
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والتااي أثبتات أ  متوسااط ، مان معلمااي المرحلاة الثانويااة فاي منطقاة القصاايم التعليمياةعيناة 

 . درجات الذكور أعلى من اإلناث على متغير العدالة التنظيمية

وتعبتر نتيجة الدراسة الحالية منطقياة، حياث أ  إدراك العدالاة التنظيمياة يرجاع 

إلى عدة أبعااد منهاا عدالاة التوزيعاات والتاي مان المفتارض أ  ال يكاو  فارق باين الاذكور 

واإلناااث فااي توزيااع األجااور والمكافااآت والترقيااات، بناااماً علااى نظااام الخدمااة المدنيااة فااي 

لرجل والمرأة في توزياع األجاور حساب الوصاف الاوظيفي الكويت والذي يضمن مساواة ا

والمؤهل العلمي، وفيماا يخاص المكافاآت فهاذا يرجاع إلاى ماا يقدماه الموظاف مان انتاجياة 

وجودة في العمل ومن ثام تقيايم المساؤوليين، كماا أناه مان المتوقاع أ  ال يكاو  هنااك فارق 

لعمال أ  يتياارك الماوظفين بين الذكور واإلناث في إجارامات العمال فمان المهام بطبيعاة ا

ماان الجنسااين فااي عمليااة اتخااا  القاارارات وإباادام رأيهاام ومناقيااة مجريااات العماال، كمااا أ  

نظااام الخدمااة المدنيااة فااي القطاااع الحكااومي بدولااة الكوياات قااائم علااى نظااام البصاامة وهااذا 

يضاامن عدالااة اإلجاارامات فااي الثااواب والعقاااب علااى جميااع العاااملين ماان الجنسااين، وفيمااا 

النظااام التفاااعلي والمعلوماااتي فااي المنظمااة والااذي نقيسااه بااإدراك العدالااة التفاعليااة  يخااص

والمعلوماتية، فمن المفترض أ  يكو  قائم على االحترام والتقدير للجنسين على حد ساوام 

وهذا يرجع لكونهم شركام فاي العلوماات والعمال، كماا أ  المجتماع الكاويتي متفاتح و يار 

قف لجانس الموظاف ساوام  كار أم أنثاى طالماا أ  انتاجيتاه ودقتاه انحيازي في معظم الموا

فااي العماال هااي المتطلااب األساسااي، والماارأة فااي الكوياات تتمتااع بكاماال حقوقهااا السياسااية 

والحق في الوظيفة تضمنه الدولة، فمن وجهة نظر الباحثة أنه ليس للجنس دور فاي إدراك 

فين إلاى السياساة المطبقاة داةال المنظماة العدالة التنظيمية، وإنما ترجع الفروق بين الماوظ

من قبل اإلداريين والمسؤولين وأصحاب القرار والسلطة، وهذا ما ييامل الاذكور واإلنااث 

 . على حد سوام، ويجزى كل موظف بتقييم دقة عمله وانجازه وإلتزامه

ةتامااا، وبناااماً علااى نتااائج فااروض هااذه الدراسااة فااإ  شااعور العاااملين بالسااعادة 

ثر ويرتبط بتقييم العدالة التنظيمية، فمن المهم أ  يلتفت المادرام إلاى انفعااالت والغضب يؤ

العاملين عند تقييم إدراكهم للعدالة التنظيمية، وأ  يكو  العاملين فاي حالاة انفعالياة محايادة 

كمااا أ  هااذه  .حتااى يحصاال علااى نتيجااة مو ااوعية عنااد قياااس إدراك العدالااة التنظيميااة

نة متاحاة طُبقات علايهم مقااييس التقريار الاذاتي، وممكان أ  ياؤثر الدراسة أجريت على عي

هااذا النااوع ماان المقاااييس علااى مصااداقية االسااتجابة علااى البنااود، حيااث أ  ماان الممكاان أ  

ياااؤثر عامااال المر وبياااة االجتماعياااة علاااي الااادرجات،  إ ا ارتااابط التقيااايم بقااارار إدراي 

لناوع المتاحاة، يجاب أ  تعمام نتائجهاا وبما أ  عينة الدراساة الحالياة هاي مان ا. كالترقيات

بحااذر، فكلمااا تيااابهة ةصااائص العينااة مااع ةصااائص عينااة الدراسااة الحاليااة أمكننااا تعماايم 

 .  النتيجة
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لقد استخدمت الدراسة نوعا  من االنفعااالت، الساعادة والغضاب، ومان الجميال 

يمكان فحاص أ  تتناول الدراسات المستقبلية انفعاالت أةري كالخوف والحاز  ماثال، كماا 

 .المزاج العام وعالقته بإدراك العدالة التنظيمية
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