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  باللغـة العربیـة الملخـص
 مشـكلة الـدراسـة وأهمیـتها:  - أوالً 

التـي تقـدمها إلـى  خـدماتإلـى التطـویر فـي نوعیـة تقـدیم ال األهلیـةتسعى المؤسسات  
ــًا كانــت صــورها و تــود أن تكــون جــودة الخــدمات المقدمــة تختلــف عــن الجــودة  ،المجتمــع أی

تقدم من خالل الحكومة في المشروعات الخدمیة المختلفة. و هـذا مـا یصـعب تحقیقـه   التي
العــــاملین  اممــــع المرتبــــات المتدنیــــة. وذلــــك یــــأتي مــــن خــــالل التأكیــــد علــــى: ضــــرورة التــــز 

بأهمیـة الخدمـة التـي یقـدمها  مـانواإلی باقتنـاعتنظیمیًا . من خالل العمـل  األهلیةبالجمعیات 
  ألنه سیستفید أیضًا من العمل بالجمعیة من نواحٍ متعددة. ؛للمجتمع

أنــه البــد مــن تغییــر التشــریعات واللــوائح الحاكمــة للبنــاء المؤسســي لعمــل  عــن فضــالً 
الجمعیــات بمــا یــتالءم مــع الــدور المتنــامي لهــا، والحاجــة إلیهــا، وبمــا یعمــل علــى إزالــة كــل 

  قیود والمعوقات التي تعیق عملها بشكل جید.ال
ـــب نجـــاح المنظمـــة أن: یـــتم التطـــویر التنظیمـــي بشـــكل مســـتمر كمـــا بهـــدف  ؛یتطل

 إن. إذا اتتحقیق درجة عالیة من األداء وذلك لمواكبة التطـورات السـریعة فـي كافـة المسـتوی
  التطویر التنظیمي یعمل على تحقیق ما یلي:

 االتصاالت في االنفتاحیة.  التعاونیة الثقافة جیعتش. 

 والفاعلیة الكفاءة.  المستمر والتعلیم البحث تشجیع. 

 اإلنتاجیة تعزیز.  المشاركة تشجیع. 

 اإلبداع مستلزمات توفیر.  العاملین تمكین. 

التنظیمــــي لــــدى العــــاملین فــــي  االلتــــزامهنــــا: تــــأتي ضــــرورة تعزیــــز مقومــــات  ومــــن
لتحقیــق العدالـــة  ؛علـــى إشــباع االحتیاجــات للمســـتفیدین وذلــك العمــلو  األهلیــة،الجمعیــات 
  بالمساواة في التوزیع، مما ینعكس على العمالء وتحقیق الكفایة لهم. ،وااللتزاماالجتماعیة
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            مفـاهیـم الـدراسـة: - ثانیاً 
  الدراسة مجموعة من المفاهیم تتحدد في:  تتضمن

  ).األهلیةالخدمات بالجمعیات  زیعاالجتماعیة (عدالة تو  الةالعد مفهوم - ١
 )االستمراري - الوجداني -األخالقي - المعرفيالتنظیمي ( االلتزام مفهوم - ٢
  .األهلیةالجمعیات  مفهوم - ٣
  الدراسة إلى: وهدفت: أهداف الدراسة - ثالثاً 

ــة فــي توزیــع الخدمات(كأحــد أبعــ الوقــوف .١ ) جتماعیــةالعدالــة اال ادعلــى طبیعــة العدال
 من وجهة نظر المستفیدین منها. األهلیةبالجمعیات 

علــى طبیعــة العالقــة بــین العدالــة فــي توزیــع الخدمات(كأحــد أبعــاد العدالــة  الوقــوف .٢
 االلتـزامالوجـداني،  االلتـزاماألخالقـي،  االلتـزامالتنظیمـي ( االلتزام) وأبعاد جتماعیةاال

 ) من وجهة نظر األعضاء العاملین بها.االستمراري االلتزامالمعرفي، 
لاللتـــــزام  األهلیـــــةعلـــــى طبیعـــــة الفـــــروق فـــــي إدراك العـــــاملین بالجمعیـــــات  الوقـــــوف .٣

 االلتــــــــزامالمعرفـــــــي،  االلتـــــــزامالوجــــــــداني،  االلتـــــــزاماألخالقـــــــي،  االلتـــــــزامالتنظیمي(
  االستمراري) باختالف الموقع الجغرافي (ریف/ حضر).

ــة  یــةاألهلبالجمعیــات  املینالتفاعــل بــین إدارك العــ یرطبیعــة تــأث علــى الوقــوف .٤ لعدال
ـــع الخـــدمات والموقـــع الجغرافـــي (ریـــف/ حضـــر) فـــي أبعـــاد  التنظیمـــي  االلتـــزامتوزی

 االستمراري). االلتزامالمعرفي،  االلتزامالوجداني،  االلتزاماألخالقي،  االلتزام(
 :اآلتيتساؤالت الدراسة في  وتمثلتتساؤالت الدراسة: -رابعاً 

فـي توزیـع الخدمات(كأحـد أبعـاد العدالـة االجتماعیـة) بالجمعیـات  لـةطبیعـة العدا مـا .١
 من وجهة نظر المستفیدین؟ األهلیة

طبیعة العالقة بین العدالـة فـي توزیـع الخدمات(كأحـد أبعـاد العدالـة االجتماعیـة)  ما .٢
المعرفــي،  االلتــزامالوجــداني،  االلتــزاماألخالقــي،  االلتــزامالتنظیمــي ( االلتــزاموأبعــاد 

  االستمراري) من وجهة نظر األعضاء العاملین بها؟ امااللتز 
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ــــي إدراك العــــاملین بالجمعیــــات  مــــا .٣ ــــةطبیعــــة الفــــروق ف ــــزام التنظیمــــي(  األهلی لاللت
االســـــتمراري)  االلتـــــزامالمعرفـــــي،  االلتـــــزامالوجـــــداني،  االلتـــــزاماألخالقـــــي،  االلتـــــزام

 باختالف الموقع الجغرافي (ریف/ حضر)؟
لعدالـــة توزیــــع  األهلیـــةبـــین إدراك العـــاملین بالجمعیـــات طبیعـــة تـــأثیر التفاعـــل  مـــا .٤

 االلتــزامالتنظیمــي ( االلتــزاموالموقــع الجغرافــي (ریــف/ حضــر) فــي أبعــاد  اتالخــدم
 االستمراري)؟ االلتزامالمعرفي،  االلتزامالوجداني،  االلتزاماألخالقي،

  : اإلجراءات المنهجیة للدراسة: خامساً 
 : دراسة وصفیة تحلیلیة. الـدراسـة نوع - ١
 : المنهـج نـوع - ٢

 خصــائیینواأل ،والعـاملین ،ألعضــاء مجلـس اإلدارة بالعینـةاالجتمـاعي  المسـح .١
 (عینة الدراسة). األهلیةاالجتماعیین بالجمعیات 

 .األهلیةاجتماعي بالعینة للمستفیدین من خدمات الجمعیات  المسح .٢
 : الدراسة أدوات - ٣

  .األهلیةمطبق على العاملین بالجمعیات  مقیاس  ) أ
 .األهلیةإستبار مطبقة على المستفیدین من خدمات الجمعیات  استمارة  ) ب

  الـدراسـة:  مجـاالت -٤
 : المكاني المجال - ١

  ) جمعیة أختیرت بطریقة العینة العشوائیة البسیطة.٢٤تطبیق الدراسة على ( تم
 : البشري المجال - ٢

المختارة بمحافظة الفیوم  األهلیةبالجمعیات  للعاملینبسیطة  عشوائیة عینة  ) أ
) مفردة في  ٨٧) مفردة، منهم ( ١٦٠حیث طبق المقیاس على عدد (

 ) مفردة في الریف.٧٣الحضر، و(
حیـث  األهلیـة،عشـوائیة بسـیطة مـن المسـتفیدین مـن خـدمات الجمعیـات  عینة  ) ب

)  مفــردة فــي ١٠١) مفــردة، مــنهم (١٦٦طبقـت اســتمارة االســتبار علــى عــدد (
 الریف. ي) مفردة ف٦٤الحضر، و(
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  : الزمني المجال -٣
النظـري وجمـع البیانـات وصــوًال  ءالجـز  إعـدادالتـي اسـتغرقتها الدارسـة فــي  فتـرةال وهـي

 وحتـى ٢٩/١٢/٢٠١١إلى تطبیق الجزء المیـداني وتحلیـل واسـتخالص النتـائج وكانـت مـن 
٣٠/٥/٢٠١٣ .  

  نتـائـج الـدراسـة : سادساً 
  المتعلقة بالتساؤل األول: النتائج -١
بالحضر أعلى من  األهلیةالمستفیدین من الخدمات المقدمة في الجمعیات  نسبة -

المقدمة في الریف، مما یدل على وجود عدالة في توزیع  تالمستفیدین من الخدما
 بالحضر. األهلیةالخدمات بالجمعیات 

في التحدث  الفرصةلدیهم  الذین بالحضر األهلیةمن الجمعیات  لمستفیدینا نسبة -
بالریف، مما یدل على  األهلیةبالجمعیات  ستفیدینعن احتاجاتهم  أعلى من الم

 بالحضر. األهلیةوجود عدالة في توزیع الخدمات بالجمعیات 
المستفیدین التي توفر لهم الجمعیات بالحضر خدمات تتناسب مع  نسبة -

احتیاجاتهم أقل من نسبة المستفیدین الذین توفر لهما خدمات تتناسب مع 
 احتیاجاتهم.

  المتعلقة بالتساؤل الثاني: النتائج -٢
المعرفي حیث  االلتزامعالقة دالة موجبة بین العدالة في توزیع الخدمات و  توجد -

 .٠.٠١) وهي دالة عند مستوى ٦٢٥,٠االرتباط تساوي ( أن قیمة معامل
األخالقي حیث  االلتزامعالقة دالة موجبة بین العدالة في توزیع الخدمات و  توجد -

 .٠.٠١) وهي دالة عند مستوى ٤٦٥,٠أن قیمة معامل االرتباط تساوي (
یث الوجداني ح االلتزامو  تعالقة دالة موجبة بین العدالة في توزیع الخدما توجد -

 .٠.٠١) وهي دالة عند مستوى ٤٦٨,٠أن قیمة معامل االرتباط تساوي (
االستمراري حیث  االلتزامعالقة دالة موجبة بین العدالة في توزیع الخدمات و  توجد -

 .٠.٠١) وهي دالة عند مستوى ٥٧٢,٠أن قیمة معامل االرتباط تساوي (
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  المتعلقة بالتساؤل الثالث: النتائج -٣
لاللتزام التنظیمي(  األهلیةالعاملین بالجمعیات  ضاءفروق في إدراك األع توجد -

ا  االلتزامالمعرفي،  االلتزامالوجداني،  االلتزاماألخالقي،  االلتزام االستمراري) وفقً
 األهلیةللموقع الجغرافي (ریف/ حضر) لصالح العاملین في الجمعیات 

 بالحضر".
  المتعلقة بالتساؤل الرابع: النتائج - ٤

ــا دالــة إحصــائیا بــین العــاملین بالجمعیــات  أن - بــالریف المــرتفعین  األهلیــةهنــاك فروقً
فـي عدالــة توزیــع الخــدمات و(بــین مجموعـة العــاملین فــي الحضــر المنخفضــین فــي 

بــالریف  األهلیــةالمعرفــي لصــالح العــاملین بالجمعیــات  االلتــزامعدالــة التوزیــع)  فــي 
  ت.المرتفعین في عدالة التوزیع في الخدما

ــا دالــة إحصــائیا بــین العــاملین بالجمعیــات  أن - بــالریف المــرتفعین  األهلیــةهنــاك فروقً
فــي  نفـي عدالــة توزیــع الخــدمات و(بــین مجموعـة العــاملین فــي الحضــر المنخفضــی

بــالریف  األهلیــةاالخالقــي لصــالح العــاملین بالجمعیــات  االلتــزامعدالــة التوزیــع) فــي 
  مات.المرتفعین في عدالة التوزیع في الخد

ــا دالــة إحصــائیا بــین العــاملین بالجمعیــات  أن - بــالریف المــرتفعین  األهلیــةهنــاك فروقً
في عدالة توزیـع الخـدمات وبـین ( مجموعـة العـاملین فـي الحضـر المنخفضـین فـي 

 الریفبــ األهلیــةالوجــداني لصــالح العــاملین بالجمعیــات  االلتــزامعدالــة التوزیــع) فــي 
  لخدمات.المرتفعین في عدالة التوزیع في ا

ــا دالــة إحصــائیا بــین العــاملین بالجمعیــات  أن - بــالریف المــرتفعین  األهلیــةهنــاك فروقً
فــي عدالــة توزیــع الخــدمات وبــین (مجموعــة العــاملین فــي الحضــر المنخفضــین فــي 

بــالریف  األهلیـةاالسـتمراري لصـالح العـاملین بالجمعیـات  االلتـزامعدالـة التوزیـع فـي 
  ي الخدمات.المرتفعین في عدالة التوزیع ف


