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  :مشكلة الدراسة :أوال
وأنــــه بــــرغم ، العدالــــة االجتماعیــــة تمثــــل أهــــم المطالــــب االجتماعیــــة لثــــورة ینــــایر

ة بتحقیـق هــذا المطلـب إال أن الواقــع یشـهد منــذ الوعـود المتكـررة مــن الحكومـات المتعاقبــ
، انـــدالع الثـــورة وحتـــى اآلن أنـــه ال تـــزال المظـــالم االجتماعیـــة تســـود المجتمـــع المصـــري

وتعــد مهنــة الخدمــة االجتماعیــة أكثــر المهــن اهتمامــا بتحقیــق العدالــة االجتماعیــة وفــق 
ولعــل طریقــة ، نشــأتهافلســفتها المهنیــة وأشــدها ارتباطــا بالعدالــة االجتماعیــة أیضــا منــذ 

تنظـــیم المجتمـــع هـــي الطریقـــة المهنیـــة للخدمـــة االجتماعیـــة والمنوطـــة بتحقیـــق العدالـــة 
ولما كانـت الخدمـة االجتماعیـة مهنـة مؤسسـیة فـإن طریقـة تنظـیم ، االجتماعیة بالمجتمع

، المجتمـــع تعمـــل مـــن خـــالل مؤسســـات اجتماعیـــة یطلـــق علیهـــا أجهـــزة تنظـــیم المجتمـــع
ـــوع هـــذ ـــى مؤسســـات وتتعـــدد وتتن ه األجهـــزة وفـــق وظیفتهـــا وأهـــدافها وتبعیتهـــا وتنقســـم إل

ویعد النـوع األخیـر هـو أكثـر أجهـزة ، ومؤسسات الخدمات، ومؤسسات تطوعیة، تخطیط
تنظــیم المجتمــع قربــًا واحتكاكــًا بالجمــاهیر والفئــات المختلفــة مــن ســكان المجتمــع والتــي 

ات التعلیمیـة وخـدمات الضـمان تقدم لهم خدمات مباشرة مثل الخـدمات الصـحیة والخـدم
ــــة  االجتمــــاعي والتــــي یعمــــل المــــنظم االجتمــــاعي بهــــا وعلیــــه تقــــع مهمــــة تحقیــــق العدال
االجتماعیـــة عنـــد تقـــدیم هـــذه الخـــدمات للشـــرائح المختلفـــة مـــن العمـــالء المســـتفیدین مـــن 

وبــــرغم كــــل مــــا ســــبق فــــإن فاعلیــــة أجهــــزة تنظــــیم ، خــــدمات هــــذه األجهــــزة والمؤسســــات
ال یمكــن أن تتحقــق بمعــزل ) بالبیئــة الخارجیــة(ق العدالــة االجتماعیــة المجتمــع فــي تحقیــ

لهـذه ) البیئـة الداخلیـة(عن طبیعة مجموعة المتغیرات التنظیمیة المختلفة التي تتسـم بهـا 
أحـــد هـــذه ) العدالـــة الداخلیــة بجهـــاز تنظـــیم المجتمـــع(وتعـــد العدالـــة التنظیمیـــة ، األجهــزة

ن هنـا تفتـرض الدراسـة الحالیـة أن هنـاك عالقـة وثیقـة ومـ، العوامل والمتغیرات التنظیمیة
بین فاعلیه أجهزة تنظیم المجتمع في تحقیـق العدالـة االجتماعیـة وبـین مسـتوى مـا تتمتـع 
بـــه البیئـــة الداخلیـــة ألجهـــزة تنظـــیم المجتمـــع مـــن عدالـــة تنظیمیـــة ولـــذلك تبحـــث الدراســـة 
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یین بمؤسســـات الخـــدمات الحالـــة فـــي مســـتوى العدالـــة التنظیمیـــة لألخصـــائیین االجتمـــاع
  ".حقیق العدالة االجتماعیة للعمالءوعالقتها فاعلیتها في ت

  :أھداف الدراسة: نیاثا
   :تتمثل أهداف الدراسة الحالیة في هدف رئیسي مؤداه

ــــأجهزة تنظــــیم المجتمــــع " ــــة ب ــــة التنظیمی ــــاس مســــتوى العدال مؤسســــات (قی
  ". اعیة للعمالءاالجتم وعالقته بفاعلیتها في تحقیق العدالة) الخدمات

وینبثــق عـــن هــذا الهـــدف الرئیســي مجموعـــة مــن األهـــداف الفرعیــة والتـــي یمكـــن 
  :فیما یليتحدیدها 

ـــة داخـــل أجهـــزة تنظـــیم المجتمـــع  - ١ ـــة التوزیعی ـــین مســـتوى العدال ـــة ب ـــد العالق تحدی
  . وبین فاعلیتها في تحقیق العدالة االجتماعیة للعمالء) مؤسسات الخدمات(

ـــین مســـت - ٢ ـــة ب ـــد العالق ـــة داخـــل أجهـــزة تنظـــیم المجتمـــع تحدی ـــة اإلجرائی وى العدال
  . وبین فاعلیتها في تحقیق العدالة االجتماعیة للعمالء )مؤسسات الخدمات(

ـــة بـــین مســـتوى عدالـــة التعـــامالت داخـــل أجهـــزة تنظـــیم المجتمـــع  - ٣ تحدیـــد العالق
  . وبین فاعلیتها في تحقیق العدالة االجتماعیة للعمالء )مؤسسات الخدمات(

مســـتوى عدالـــة المعلومـــات داخـــل أجهـــزة تنظـــیم المجتمـــع  لعالقـــة بـــینتحدیـــد ا - ٤
  . وبین فاعلیتها في تحقیق العدالة االجتماعیة للعمالء) مؤسسات الخدمات(

  :فروض الدراسة: ثالثا
  :تعتمد الدراسة الحالیة على فرض رئیسي مؤداه

ــة ا" أجهزة لتنظیمیــة بــتوجــد عالقــة طردیــة ذات داللــة إحصــائیة بــین تــوافر العدال
وبـــین فاعلیتهـــا فـــي تحقیـــق العدالـــة االجتماعیـــة ) مؤسســـات الخـــدمات(تنظـــیم المجتمـــع 

  ."للعمالء للمستفیدین من خدماتها

  :یسي مجموعة فروض فرعیة تتمثل فيوینبثق عن هذا الفرض الرئ
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لتوزیعیــة بــأجهزة ذات داللــة إحصــائیة بــین تــوافر العدالــة ا موجبــةتوجــد عالقــة  - ١
ــــق العدالــــة ) ات الخــــدماتمؤسســــ(تنظــــیم المجتمــــع  ــــي تحقی ــــین فاعلیتهــــا ف وب

  . االجتماعیة للعمالء المستفیدین من خدماتها
إلجرائیــة بــأجهزة ذات داللــة إحصــائیة بــین تــوافر العدالــة ا موجبــةتوجــد عالقــة  - ٢

ــــق العدالــــة ) مؤسســــات الخــــدمات(تنظــــیم المجتمــــع  ــــي تحقی ــــین فاعلیتهــــا ف وب
  . هااالجتماعیة للعمالء المستفیدین من خدمات

لتعـامالت بــأجهزة ت داللــة إحصـائیة بنــي تـوافر عدالــة اموجبـة ذاتوجـد عالقــة  - ٣
ــــق العدالــــة ) مؤسســــات الخــــدمات(تنظــــیم المجتمــــع  ــــي تحقی ــــین فاعلیتهــــا ف وب

  . االجتماعیة للعمالء المستفیدین من خدماتها
لمعلومـات بــأجهزة ذات داللــة إحصـائیة بـین تــوافر عدالـة ا موجبـةتوجـد عالقـة  - ٤

ــــق العدالــــة ) مؤسســــات الخــــدمات(تنظــــیم المجتمــــع  ــــي تحقی ــــین فاعلیتهــــا ف وب
  .االجتماعیة للعمالء المستفیدین من خدماتها

  :مفاھیم الدراسة: رابعا
 :وتتعلق بهذا المفهوم مجموعة مفهومات فرعیة هي :مفهوم العدالة التنظیمیة - ١

 .ءاتاإلجرامفهوم عدالة  -      .مفهوم عدالة التوزیع -

 .مفهوم عدالة المعلومات -  .مفهوم عدالة المعامالت الشخصیة -

 .مفهوم الفاعلیة التنظیمیة - ٢

 .ةاالجتماعیمفهوم العدالة  - ٣

 .)مؤسسات الخدمات(مفهوم أجهزة تنظیم المجتمع  - ٤
  :أھم نتائج الدراسة: سادسا

   :توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج العامة أهمها
 – اإلجــــراءات –التوزیعیــــة (یمیــــة بأبعادهــــا األربـــع دالـــة التظانخفـــاض مســــتوى الع - ١

لألخصــــــائیین االجتمــــــاعیین بمؤسســــــات  )المعلومــــــات –التعــــــامالت الشخصــــــیة 
 .)الضمان االجتماعي –الصحیة  - التعلیمیة(الخدمات 
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الضـــــمان  الصــــحیة، التعلیمیـــــة،(انخفــــاض مســــتوى فعالیـــــة مؤسســــات الخــــدمات  - ٢
عدالـــــة  ،عدالــــة التوزیــــع ببعـــــدیها( فــــي تحقیـــــق العدالــــة االجتماعیــــة )االجتمــــاعي
  .لعمالئها) اإلجراءات

تــــرتبط العدالــــة التنظیمیـــــة مــــع األخصــــائیین االجتمـــــاعیین بمؤسســــات الخـــــدمات  - ٣
ـــا ) معلومـــات، تعـــامالت، إجرائیـــة، توزیعیـــة(بأبعادهـــا األربـــع  ـــا  موجبـــاارتباًط ً وقوی

 .بفاعلیة هذه المؤسسات في تحقیق العدالة االجتماعیة للعمالء

  :اءت معامالت االرتباط كاآلتيیث جح
ـــرتبط عدالـــة توزیـــع المهـــام والمزایـــا علـــى األخصـــائیین االجتمـــاعیین بمؤسســـات  - ١ ت

ـــة اإلجـــراءات المتبعـــة مـــن جانـــب هـــذه المؤسســـات تجـــاه العمـــالء  الخـــدمات بعدال
  . قوي موجبوهو ارتباط %) ٧٦(بدرجة 

ـــرتبط عدالـــة توزیـــع المهـــام والمزایـــا علـــى األخصـــائیین االجتمـــاع - ٢ یین بمؤسســـات ت
الخــدمات بعدالــة توزیــع المــوارد المادیــة والبشــریة بالنســبة للعمــالء بهــذه المؤسســات 

 .قوي موجبوهو ارتباط %) ٧٨(بدرجة 
فـي توزیـع ) ضـمان اجتمـاعي، تعلیمیـة، صـحیة(ترتبط عدالـة مؤسسـات الخـدمات  - ٣

ـــأدوار األخصـــائ ـــى األخصـــائیین االجتمـــاعیین ب ي المهـــام والمســـئولیات والمزایـــا عل
االجتمـــاعي بـــأدوار األخصـــائي االجتمـــاعي وجهـــوده المبذولـــة فـــي تحقیـــق العدالـــة 

ا موجبوهو ارتباط %) ٩١(االجتماعیة للعمالء بدرجة   . قوي جدً
، صــــحیة، تعلیمیــــة(تــــرتبط عدالــــة اإلجــــراءات التــــي تتبعهــــا مؤسســــات الخــــدمات  - ٤

ي تتبعهــا تجــاه األخصــائیین االجتمـاعیین بعدالــة اإلجــراءات التــ) ضـمان اجتمــاعي
 . قوي موجبوهو ارتباط %) ٨٢(نفس المؤسسات مع العمالء بدرجة 

تـــــرتبط عدالـــــة اإلجـــــراءات التـــــي تتبعهـــــا مؤسســـــات الخـــــدمات مـــــع األخصـــــائیین  - ٥
االجتمـــــاعیین بعدالـــــة توزیـــــع المـــــوارد المادیــــــة والبشـــــریة بالنســـــبة للعمـــــالء بهــــــذه 

 . فوق المتوسط موجبوهو ارتباط %) ٦٩(المؤسسات بدرجة 
ط عدالـــــة اإلجـــــراءات التـــــي تتبعهـــــا مؤسســـــات الخـــــدمات مـــــع األخصـــــائیین تـــــرتب - ٦

االجتمــاعیین بــاألدوار المهنیــة والجهــود التــي یبــذلها األخصــائي االجتمــاعي بتلــك 
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ــــة االجتماعیــــة للعمــــالء بدرجــــة  ــــق العدال وهــــو ارتبــــاط %) ٨٧(المؤسســــات لتحقی
 . قوي موجب

، تعلیمیـــــة، صـــــحیة(تــــرتبط عدالـــــة التعـــــامالت الشخصـــــیة بمؤسســـــات الخـــــدمات  - ٧
مـــع األخصـــائیین االجتمـــاعیین بعدالـــة المؤسســـات فـــي توزیـــع ) ضـــمان اجتمـــاعي

ً  موجبوهو ارتباط %) ٨٩(الموارد المادیة والبشریة على العمالء بدرجة   .قوي 

ترتبط عدالة التعامالت الشخصـیة بمؤسسـات الخـدمات بعدالـة اإلجـراءات المتبعـة  - ٨
 .قوي موجبوهو ارتباط %) ٧٤(مع العمالء بنفس المؤسسات بدرجة 

تــــرتبط عدالــــة التعــــامالت الشخصــــیة مــــع األخصــــائیین االجتمــــاعیین بمؤسســــات  - ٩
الخــــدمات بــــاألدوار المهنیــــة والجهــــود المبذولــــة مــــن جانــــب األخصــــائیین لتحقیــــق 

 موجــبوهــو ارتبــاط %) ٨١(العدالــة االجتماعیــة للعمــالء بهــذه المؤسســات بدرجــة 
 . قوي

ات فـــي تــــوفیر المعلومـــات التــــي تتعلـــق بمســــتقبل تـــرتبط عدالــــة مؤسســـات الخــــدم -١٠
األخصــائیین االجتمــاعیین الــوظیفي بعدالــة هــذه المؤسســات فیمــا یتعلــق بــإجراءات 

 .قوي موجبوهو ارتباط %) ٨٥(حصول العمالء على خدماتها 

ــــة مؤسســــات الخــــدمات  -١١ ــــي ) ضــــمان اجتمــــاعي، صــــحیة، تعلیمیــــة(تــــرتبط عدال ف
عدالــــة توزیــــع المــــوارد المادیــــة والبشــــریة بهــــذه المعلومــــات المتعلقــــة باألخصــــائیین ب

 .قوي موجبوهو ارتباط %) ٧٧(المؤسسات بدرجة 

تــرتبط عدالــة مؤسســات الخــدمات فیمــا یتعلــق بالمعلومــات المتعلقــة باألخصــائیین  -١٢
االجتمـــــاعیین بـــــاألدوار المهنیـــــة والجهـــــود المبذولـــــة لتحقیـــــق العدالـــــة االجتماعیـــــة 

 .قوي موجبوهو ارتباط %) ٧٦(للعمالء بهذه المؤسسات بدرجة 


