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 ضمان العدالة والمساواة بين العاملين

 
 
 

 

 

 عدالة األجور التواصل عدالة الفرص

 
 فكرة مجرد من بكثير أعم المسألة هذه

 كان _وإن المادية المكافآت على الحصول

 :العدالة تشمل إنها إذ مهًما_ ذلك

 والتكليفات المهام، توزيع في 

 ةالمختلف

  لديهم أن الموظفون يشعر أن 

 أو مكافأة لكسب عادلة فرصة

 فيه بما بجد عملوا إذا ما ترقية

 الكفاية.

  لغياب األساسي الخطر ينبع 

 أن من المؤسسات في العدالة

 العمل أن يدركون الموظفين

 يؤدي ما عليه، يُجازى ال الجاد

 وتدني واإلحباط السلبية إلى

 .تاجاإلن معدالت

 أن ضرورة هو السابق بالجزء يلتحق مما

 :هناك يكون

 اإلدارة بين بنّاء تواصل 

 من النوع وهذا والموظفين،

 للجانبين؛ مهم التواصل

 مث أبًدا يشتكي ال الذي فالموظف

 يضع واحدة مرة االستقالة يقرر

 .حرج موقف في الشركة

 يعطي ال الذي المدير نأ 

 الموظفين أداء على مالحظات

 المراجعة موعد ظروينت

 المقصر محاسبة لتتم السنوية

 فادًحا؛ خطأ يرتكب تقصيره عن

 متدني للموظف يتيح ال إنه إذ

 نفسه، من يطور أن األداء

  قدراته. من ويحّسن

 لن ميعاده غير في التواصل 

 أن المدراء وعلى مجديًا، يكون

 ملالتعا في شفافية أكثر يكونوا

 .موظفيهم مع

 

 الذي المال مقدار مجرد من أبعد هنا ألمر

 :يجب حيث الموظف؛ عليه يحصل

 وبالعدالة الظلم، بعدم يشعر أن 

 في والخلل األجور، توزيع في

 هو _كما يؤدي المسألة هذه

 ضمان عدم إلى بالنسبة الحال

 بشكل الموظفين بين العدالة

 .وخيمة جد عواقب إلى عام_

 نظام تعتمد أن المؤسسة على 

 بالوضوح يتسم أجور

 عدم تضمن حتى والشفافية؛

 شعورهم أو الموظفين تذمر

  بالغُبن.

 الموظفين هؤالء جميع أن 

 على الحصول أجل من يعملون

 في بالظلم شعروا ما فإذا المال،

 بانهيار نتنبأ أن فلنا الجانب هذا

 المستوى على ولو المؤسسة

 .البعيد
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