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 مشكلة الدراسة وأهميتها :أوال: 
تمــارس طريقــة تنظــيم المجتمــع مــن خــالل مؤسســات اجتماعيــة يطلــق عليهــا مســمي "أجهــزة 

منها المنظم االجتماعي سلطته المهنية والقانونية في ممارسة عمله المهني تنظيم المجتمع" يستمد 
مكاناتها في إشباع احتياجات عمالئه من سكان المجتمع.  ويعتمد على مواردها وا 

وتتعــدد هــذه األجهــزة وتختلــف بــاختالف وظائفهــا ومهامهــا وكــذلك تختلــف بطبيعــة ممارســة 
 ية أو ثانوية حكومية أو أهلية.الطريقة بداخلها من حيث كون الممارسة أول

سياقات تنظيمية رئيسة يعمل من  " أجهزة تنظيم المجتمع إلى ثالث"جورين وبرلمانويقسم 
خاللها األخصائي االجتماعي المنظم  هـي المؤسسـات التطوعيـة )الجمعيـات األهليـة(، مؤسسـات 

حية والتعليميــــة التخطــــيط )االتحــــادات والمــــديريات(، ومؤسســــات الخــــدمات مثــــل المؤسســــات الصــــ
 ( 1)والوحدات االجتماعية. 

إذن فمؤسسات الخدمات التعليمية )المدارس( هي أحد أنواع أجهـزة تنظـيم المجتمـع التـي يمـارس 
المـنظم االجتمـاعي عملــه مـن خاللهـا ملتزًمــا بفلسـفتها وسـاعًيا لتحقيــق أهـدافها عنـد تعاملــه مـع عمالئــه 

ـــاء األمـــو  ـــة مـــن ســـكان المجتمـــع ) الطـــالب وأولي ـــه هـــذه المؤسســـات وتحقيـــق الفعالي ر( الـــذي تتواجـــد ب
 التنظيمية المنشودة من تلك المنظمات .

إن فاعليــة أجهــزة تنظــيم المجتمــع فــي تقــديم الخــدمات االجتماعيــة ال تتوقــف وحســب علــى 
األداء المهنـــي للمـــنظم االجتمـــاعي الـــذي يعمـــل بهـــا فحســـب بـــل إنـــه ال يمكـــن عزلهـــا عـــن البيئـــة 

 ة ذاتها وما يسود بداخل هذه األجهزة من سلوكيات تنظيمية مختلفة.الداخلية للمنظم

فلقد كانت النظرة التقليدية لألخصائي االجتماعي أن يؤدي خدمات للعمالء فقط، بدون أي 
دور فعال له مع المنظمة التي يعمل بها. وقد انتقـد هـذا الوضـع علـى أنـه يـؤثر سـلبًيا علـى كفـاءة 

ي وبـذلك يــرى "مـا كــان وكـاتلر" أن مســئولية األخصـائي االجتمــاعي وفاعليـة األخصـائي االجتمــاع
تجاه العمالء تفرض عليه أن يتولى عبء تطوير الخدمات التي تؤدي للعمالء كمًّا وكيًفا ومن ثم 
فمن واجبـه أن يعمـل علـى تطـوير الظـروف المالئمـة داخـل المنظمـة التـي يعمـل بهـا كـي يسـتطيع 

  ( 2).أن يساعد العمالء أفضل ما يمكن

فالمنظمـــات التـــي يعمـــل بهـــا األخصـــائي االجتمـــاعي لهـــا مشـــكالتها التنظيميـــة واحتياجاتهـــا 
الخاصــة إذا لــم تشــبع هــذه المنظمــات واحتياجاتهــا وتحــل مشــكالتها الداخليــة فــإن معــدل تحقيقهـــا 
ألهدافها سوف ينحسر فالخدمة االجتماعية إذن يجب أن ترتد إلى "الداخل" وال تركـز علـى "خـارج 

لمنظمة" فقط، فاألخصائي االجتماعي الذي يتعامل مع المواطنين عليه أن يجمع حصيلة خبراته ا
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فـي تعاملــه المهنــي معهـم ويغــذي بــذلك عمليـة "االرتــداد إلــى المصـدر" أو "التغذيــة الراجعــة" لتزويــد 
متخــــذي القــــرارات بالمنظمــــة بالمعلومــــات التــــي مــــن شــــأنها أن تزيــــد مــــن فاعليــــة خدمــــة المنظمــــة 

تعــاملين معهــا والمســتفيدين مــن خــدماتها فالعمــل مــع المجتمــع الــداخلي للمنظمــة يعنــي التعامــل للم
المهنــي مــع مكونــات المنظمــة االجتماعيــة ومجتمعهــا الــذاتي، لمســاعدتها علــى خدمــة المــواطنين 

 (3)بفاعلية متزايدة. 

ـــة الداخليـــة ألجهـــزة تنظـــيم المجتمـــع وبخاصـــة م ـــا ممـــا ســـبق نجـــد أن البيئ ؤسســـات وانطالًق
الخــدمات التعليميــة ومــا تحويهــا مــن عوامــل تنظيميــة ال يمكــن أن تنفصــل بحــال عــن فاعليــه هــذه 

 المؤسسات في تحقيق أهدافها خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية.

إن المتغيــــرات التنظيميــــة التــــي تعــــج بهــــا البيئــــة التنظيميــــة الداخليــــة ألجهــــزة تنظــــيم المجتمــــع ) 
التعليميـــة ( كثيــــرة ومتعـــددة ومنهـــا علـــى ســــبيل المثـــال الثقافـــة التنظيميـــة الســــائدة  مؤسســـات الخـــدمات

بالمنظمــة ومســتوى الــوالء التنظيمــي للعــاملين بهــا وطبيعــة العالقــات التنظيميــة بــين أفرادهــا وجماعاتهــا 
رات ومســتوى الثقــة التنظيميــة بــين الرؤســاء والمرؤوســين، كمــا تمثــل العدالــة التنظيميــة أحــد أهــم المتغيــ

 التنظيمية بأي مؤسسة فضاًل عن أجهزة تنظيم المجتمع.

والعدالة التنظيمية كما يشير إليها "ماير وألن" هي الطريقة التي يعامل بهـا المرؤوسـون مـن 
 (4)قبل منظماتهم وهي تعني بوصف وشرح دور العدالة في أماكن العمل.

ظيميــة ارتباًطــا وتــأثيًرا فــي الفاعليــة وتعــد العدالــة التنظيميــة أحــد أهــم العوامــل والمتغيــرات التن
التنظيمية داخل أي منظمة إذ أن العاملين الذين يشعرون بالعدالة من قبل رؤسائهم ومديرهم يتولد 
لديهم الشعور بالوالء للمنظمة مما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى األداء حتـى لـو 

 (5)يق الفاعلية التنظيمية المنشودة.لم يطلب منهم ذلك وهذا بدوره يؤدي إلى تحق
وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة العدالة التنظيمية بالمدارس يمكن عـرض 

 : بعضها على سبيل المثال فيما يلي

والتــي اســتهدفت الكشــف عــن مســتوى  (6)"5116دراســة "ياســر فتحــي الهنــداوي المهــدي  
دارس الثانوية العامة في مصـر إلـى انخفـاض مسـتوى العدالـة تقييم المعلمين للعدالة التنظيمية بالم

التنظيميــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة العامــة خاصــة عدالــة توزيــع المكافــآت والحــوافز 
 وكذلك انخفاض مستوى عدالة اإلجراءات وعدالة التعامالت.

العدالــة التنظيميــة علــى واســتهدفت الدراســة دراســة أثــر (2)"5101دراســة "لميــاء الســعيد الســلنتي 
أن عدالـة التوزيـع وعدالـة اإلجـراءات االرتباط بالوظيفة فـي مـديريات الخـدمات بمحافظـة دميـاط إلـى 

ــأثيرا فــي ارتبــاط العــاملين بالوظيفــة بمديريــة التربيــة والتعلــيم.  ــة التنظيميــة بأبعادهــا األكثــر ت وأن العدال
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طرديـة بمعنـى أنـه كلمـا زاد وهي عالقة الوظيفة الثالثة كان لها تأثير قوي وواضح على االرتباط ب
ـــتهم فـــي االســـتمرار  ـــة كلمـــا زادت رغب ـــة التنظيمي ـــيم  بالعدال ـــة التربيـــة والتعل شـــعور العـــاملين بمديري

ة لتنظيميـة بمديريــبالوظيفـة وزاد ارتبـاطهم بهـا. كمـا أشـارت الدراســة إلـى انخفـاض مسـتوى العدالـة ا
 . التربية والتعليم

والتـــي اســـتهدفت الدراســـة اختبـــار كيفيـــة ارتبـــاط توقعـــات  (2)"  0222ولر دراســـة " تشـــارلز مـــ
المعلمــين عــن مكافــآت العمــل ) مثــل : فــرص الترقــي ، االســتقاللية ، الــدخل ( بتقيــيمهم للعدالــة ) 
مدى تقديرهم للمعاملة العادلة من قبل المديرين ( في بيئتين ثقافيتين مختلفتين ) الواليـات المتحـدة 

انه كلما تحققت توقعات المعلـم عـن المكافـآت الوظيفيـة وأشارت نتائجها إلى نوبية ( ، ، كوريا الج
 .تحدة،وكوريا الجنوبية() الواليات المفي كل من لمعاملةزاد إدراكه لعدالة ا

يـاس مـدركات أداة لق والتـي اسـتهدفت تطـوير( 2)" 5115إلين ماريون كولوسكي -دراسة " ماري
الــة التنظيميــة الثالثــة ) العدالــة التوزيعيــة ، العدالــة اإلجرائيــة ، العدالــة ألبعــاد العدطــالب المــدارس 

التفاعلية ( ، و اختبار عالقة إدراك الطالب للعدالة التنظيمية بخبرتي الصراع و العنـف المدرسـي 
ميـة الصـراع هناك عالقة سـالبة بـين كـل مـن أبعـاد العدالـة التنظيميـة و ك أنوأشارت نتائجها إلى ،

وكـذلك هنـاك فروقــا دالـة إحصــائيا بـين الطـالب طبقــا للجـنس و المســتوى ف لـدى الطــالب .و العنـ
 الدراسي في كل من أبعاد العدالة و خبرة الصراع .

استهدفت الدراسة اقتراح نمـوذج مفسـر للعالقـة  (01)"  5114دراسة " واين هوي و جون تارتر 
ة اإلجرائية ( و الثقة التنظيميـة ) الثقـة فـي مـدير بين العدالة التنظيمية ) العدالة التوزيعية و العدال

توصـلت الدراسـة إلـى أن ثقـة المعلمـين فـي مـدير المدرسـة و و المدرسة و الثقـة فـي الـزمالء ( لـدى 
 في الزمالء لها تأثيرات دالة مستقلة على مدركاتهم للعدالة التنظيمية . 

أثير مــدركات العدالــة اإلجرائيــة اســتهدفت اختبــار تــو (00)"  5114دراســة " فرانسيســكا بولــوس  
لدى المعلمين على إحساسهم بالفعالية ، و التزامهم التنظيمي نحو المدرسة ، و مدى تأثير بعض 
المتغيـرات الديموغرافيـة علـى مــدركاتهم للعدالـة اإلجرائيـة و توصـلت إلــى مجموعـة مـن النتـائج مــن 

ت أمـامهم الفرصـة لرقابـة عمليـات كلمـا زادأهمها أن مدركات العدالة اإلجرائية لدى المعلمـين تزيـد 
ـــاو  ـــى زي ـــًا عل ـــأثيرًا إيجابي ـــة ت ـــة اإلجرائي جـــراءات صـــنع القـــرار . وأن للعدال ـــزام المعلمـــين نحـــو ا  دة الت

 .المدرسة

واســتهدفت الدراســة وصــف وتحليــل متغيــرات وأبعــاد تحقيــق  (05)م"5112دراســة "وفــاء يســري إبــراهيم 
دريس ووضـــع إطـــار تخطيطـــي مـــن منظـــور الخدمـــة االجتماعيـــة العدالـــة التنظيميـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــ

وأشــارت  مــن العدالــة التنظيميــة بالجامعــة يســاعد القــائمين علــى العمــل بالجامعــة لتحقيــق مســتوى أعلــى
ضــعف تطبيــق العدالــة التنظيميــة بأبعادهــا الثالثــة )توزيعيــة، إجرائيــة، تعــامالت( نتــائج الدراســة إلــى 
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زيــادة وتفعيــل بعــض اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تــدعيم العدالــة  داخــل الجامعــة ممــا يؤكــد ضــرورة
 التنظيمية بالجامعة. 

، واسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى طبيعـة العالقـة بـين (03)"5112دراسة "يوسـف محمـد عبـد الحميـد 
ـــدى األخصـــائيين واالجتمـــاعيين العـــاملين  ـــة ل ـــة التنظيمي ـــة وســـلوكيات المواطن ـــة التنظيمي مســـتوى العدال

 (.  مجاالت الممارسة المهنية بمدينة الفيوم )المجال الطبي، رعاية الشبابببعض 
وجــود عالقـة ارتباطيـة طرديــة دالـة إحصـائًيا بــين مسـتوى العدالـة التنظيميــة وتوصـلت الدراسـة إلـى 

تـؤثر حيـث  ين لسـلوكيات المواطنـة التنظيميـةوتحقيق أعلى معـدالت ألداء األخصـائيين االجتمـاعي
يــة إيجابًيــا فــي مكونــات سـلوك المواطنــة التنظيميــة وذلــك ألن إحســاس األخصــائيين العدالـة التنظيم

االجتماعيين بالمساواة واإلنصاف سواء فيما يتعلق بعدالة اإلجراءات أو التوزيع أو التعامالت تولد 
لديه الشعور بالمسئولية تجاه منظمة العمل وبالتالي االنخراط في الكثير من الممارسات التطوعيـة 

 ير الرسمية أو سلوك المواطنة التنظيمية.غ

ـــرت وةخـــرون  ـــك ليمب واســـتهدفت الدراســـة معرفـــة أثـــر العدالـــة التوزيعيـــة  (04)"5112دراســـة "إيري
والعدالة اإلجرائية كبعـدين مـن أبعـاد العدالـة التنظيميـة علـى أخصـائيي الخـدمات االجتماعيـة. وقـد 

م اإلنصاف والعدالة في المبـدأ التنظيمـي للعدالـة أشارت نتائج الدراسة إلى أنه بالرغم من أن مفاهي
من أن العدالة االجتماعية تعد من االهتمامـات األساسـية للخدمـة  –كذلك  –االجتماعية، وبالرغم 

االجتماعية إال أن أخصائيي الخدمات االجتماعية ال يـتم معـاملتهم بإنصـاف مـن قبـل الجهـات أو 
تــائج الدراســة أن العدالــة التوزيعيــة والعدالــة اإلجرائيــة المؤسســات التــي يعملــون بهــا؛ كمــا أشــارت ن

كبعــدين مــن أبعــاد العدالــة التنظيميــة يمــثالن مؤشــران هامــان ولهمــا داللــة واضــحة للتنبــؤ بمســتوى 
الرضـــا الـــوظيفي لألخصـــائيين االجتمـــاعيين  وأوضـــحت النتـــائج أن العدالـــة اإلجرائيـــة لهـــا تــــأثير 

لتوزيعيــــــة علــــــى الســــــلوكيات التنظيميــــــة لألخصــــــائيين يســــــاوي ثالثــــــة أضــــــعاف تــــــأثير العدالــــــة ا
 االجتماعيين.

واســتهدفت الدراســة قيــاس أثــر العدالــة التنظيميــة علــى نيــة (02)"5105دراســة "كــويم كــيم وةخــرون 
األخصـائيين االجتمـاعيين فــي مغـادرة هيئـات الخــدمات االجتماعيـة الكوريـة، واهتمــت هـذه الدراســة 

العدالة التنظيمية علـى العالقـة بـين االحتـراق الـوظيفي والنيـة فـي بوجه خاص بالتأثير الذي تخلفه 
أن المســتويات األعلــى مــن االحتــراق الــوظيفي لألخصــائيين  وقــد انتهــت نتــائج الدراســةتــرك العمل.

المسـتويات األعلـى للعدالـة وكذلك  ا مع تزايد النية في ترك العملاالجتماعيين ترتبط ارتباًطا طرديً 
كما  بة النخفاض النية في ترك العملخدمات الرعاية االجتماعية تحدث كاستجاالتنظيمية بمراكز 

تنظيمية بمراكز خدمات الرعاية االجتماعية تهدئ من تأثير االحتراق الـوظيفي علـى كأن العدالة ال
 نية األخصائيين االجتماعيين في ترك العمل. 
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ـــة  ـــة والتنظيمي ـــى القيمـــة اإلداري ـــة فضـــاًل  –إن مـــا ســـبق  يؤكـــد عل ـــة  –عـــن القيمـــة األخالقي للعدال
التنظيمية داخل منظمات الخدمات االجتماعية عامة والمؤسسات التعليمية خاصـة أنهـا تعبـر عـن 
مــدى ممارســة العدالــة والمســاواة داخــل أمــاكن العمــل فشــعور العــاملين بالعدالــة داخــل أجهــزة تنظــيم 

تقــدمها هــذه المؤسســات وزيــادة  المجتمــع التــي يعملــون بهــا مــن شــأنه تحســين جــودة الخــدمات التــي
 إنتاجها من هذه الخدمات وبالتالي زيادة فاعليتها في تقديم الخدمات للعمالء والمستفيدين.

إنــه بــرغم وجــود عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي اهتمــت بدراســة العدالــة التنظيميــة داخــل المؤسســات 
ولـم يتطـرق لألخصـائيين االجتمـاعيين  التعليمية إال أن أكثرها كـان يهـتم بالعدالـة التنظيميـة للمعلـم

فـي حــين أن الدراسـة التــي اهتمـت بالعدالــة التنظيميـة لألخصــائيين االجتمـاعيين طبقــت بمؤسســات 
 الخدمات الطبية ورعاية الشباب .

خاصــة  –لألخصــائيين االجتمـاعيين بــأجهزة تنظـيم المجتمــع  وبـذلك تعــد دراسـة العدالــة التنظيميـة
أصبح ضرورًة بحثية ومهنيـة فـي آن واحـد تلـك الدراسـة التـي يمكـن –ية مؤسسات الخدمات التعليم

مــن شــأنها أن تســاهم فــي تــوفير نتــائج وتوصــيات تســاعد فــي فهــم هــذه العالقــة ممــا يعمــل علـــى 
تحســين مســتوى العدالــة التنظيميــة بهــذه األجهــزة ممــا يــنعكس أثــره علــى زيــادة الفاعليــة فــي تحقيــق 

 .مستوى أفضل من الخدمات للعمالء
: أهداف الدراسة:ثانيا   

  تتمثل أهداف الدراسة الحالية في هدف رئيس مؤداه.
)مؤسسات مستوى العدالة التنظيمية لألخصائيين االجتماعيين بأجهزة تنظيم المجتمع تحديد  "

  الخدمات التعليمية (
 فيما يلي: تتمثل هداف الفرعية وينبثق عن هذا الهدف الرئيس مجموعة من األ

  .مؤسسات الخدمات التعليميةب مستوى العدالة التوزيعية لألخصائيين االجتماعيين تحديد -1
 .مؤسسات الخدمات التعليميةب ستوى العدالة اإلجرائية لألخصائيين االجتماعيينم تحديد -2
 مؤسسات الخدمات التعليميةب مستوى عدالة التعامالت لألخصائيين االجتماعيينتحديد   -3
  مؤسسات الخدمات التعليميةين بدالة المعلومات لألخصائيين االجتماعيمستوى عتحديد  -4
 :تساؤالت الدراسة:ثالثا  

 ساؤالت الدراسة الحالية في تساؤل رئيس مؤداه. ت تتمثل 
)مؤسسات " ما مستوى العدالة التنظيمية لألخصائيين االجتماعيين بأجهزة تنظيم المجتمع 

  الخدمات التعليمية (
 فيما يلي: تتمثل ذا الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية وينبثق عن ه

 مؤسسات الخدمات التعليمية؟بما مستوى العدالة التوزيعية لألخصائيين االجتماعيين  -1
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 ؟مؤسسات الخدمات التعليميةبما مستوى العدالة اإلجرائية لألخصائيين االجتماعيين  -2
 ؟مؤسسات الخدمات التعليميةب ن االجتماعيينعدالة التعامالت لألخصائيي ما مستوى -3
 ؟مؤسسات الخدمات التعليميةبما مستوى عدالة المعلومات لألخصائيين االجتماعيين  -4

 مفاهيم الدراسة :رابعا : 
 ( مفهوم أجهزة تنظيم المجتمع: 0

تعرف أجهزة تنظيم المجتمـع بأنهـا "مؤسسـات أنشـئت بقصـد وفـي إطـار قـانوني ملتـزم بقـيم  
جتمع وأهدافه التي تتكون من قيم وأهداف وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية وهذه المؤسسات الم

ـــة،  ـــات أخـــرى تقـــوم بتقـــديم خـــدمات قـــد تكـــون اجتماعي تعمـــل مـــع بعضـــها ومـــع مؤسســـات أو هيئ
اقتصادية، ثقافية، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتدخل في أنشـطة تنظـيم 

 (16)يعمل بها اجتماعيون وتضم أفرادا من المهتمين بالرعاية االجتماعية"المجتمع و 

ولـــذلك فعنـــد اإلشـــارة إلـــى مفهـــوم أجهـــزة تنظـــيم المجتمـــع فإنـــه يمكـــن التمييـــز بـــين مفهـــومين 
ــة مــن المراحــل التطوريــة التــي مــرت بهــا  مختلفــين ألجهــزة تنظــيم المجتمــع كــال منهــا يعكــس مرحل

 م األول مفهوم تقليدي بينما المفهوم الثاني مفهوم حديث معاصر. طريقة تنظيم المجتمع والمفهو 

إن المفهوم التقليدي ألجهزة تنظيم المجتمع يتمثل في التعريف الـذي طرحـه د. سـيد أبـو 
 بكر حسانين والذي يرى أن أجهزة تنظيم المجتمع هي: 

يم خــدمات "تلـك األجهــزة التــي تمــارس نشـاطاتها مــع هيئــات ومؤسســات وجمعيـات تقــوم بتقــد
مباشــرة لســكان المجتمــع فــي مجــاالت الرعايــة االجتماعيــة، وال تقــوم أجهــزة تنظــيم المجتمــع عــادة 
بتقــديم خــدمات مباشــرة لهــؤالء الســكان إال فــي حــاالت اســتثنائية مثــل إجــراء التجــارب، أو مواجهــة 

أن تقـدم مثـل  الكوارث، أو تقديم خدمة يحتاج إليها سكان المجتمع ولم توجد بالهيئـة التـي تسـتطيع
 . (02)تلك الخدمة

" ويجب أن نفرق بين األجهزة التي تقوم بتقديم خدمات  د. سيد أبو بكر حسانينويضيف  
مباشرة لسكان المجتمع واألجهزة التي تقوم بتنظيم العمل وتنسيق الجهود بين بعـض األجهـزة التـي 

ول )أجهــزة خدمــة المجتمــع( تقــوم بتقــديم تلــك الخــدمات المباشــرة ويمكــن أن نطلــق علــى النــوع األ
ويشـــمل كـــل األجهـــزة التـــي تعمـــل فـــي مجـــاالت الخـــدمات واإلنتـــاج وكـــل مـــا نقدمـــه يعتبـــر خـــدمات 

 يحتاج إليها المجتمع...

أما النوع الثاني من األجهزة )أجهزة تنظيم المجتمع( فهـي األجهـزة التـي تقـوم بتنظـيم العمـل 
ت مباشـرة لسـكان المجتمـع فـي مجـاالت الرعايـة وتنسيق الجهود بين هـذه األجهـزة التـي تقـدم خـدما
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االجتماعية،... فتقديم خدمات مباشرة لسكان المجتمع ليس من اختصـاص أجهـزة تنظـيم المجتمـع 
ذا قامت بمثل هذا العمل فيعتبر عماًل ثانويًّا بالنسبة لها"   (02)وا 

زة تنظـيم المجتمـع نه برغم شيوع المفهـوم التقليـدي لفتـرة طويلـة مـن الـزمن واعتبـار أن أجهـإ 
هي التي تقدم خدمات غير مباشرة واعتبار أن األجهزة التي تقدم خدمات مباشرة هي أجهزة خدمة 
المجتمع إال أن النظرة المعاصرة أو المفهوم الحديث ألجهزة تنظيم المجتمع يـرى أن األجهـزة التـي 

رغم أنها لم تنشأ ألغراض تقدم خدمات مباشرة للعمالء، برغم كونها مؤسسات ثانوية أو مضيفة وب
الخدمــة االجتماعيــة فــي األســاس إال أن الــدول الناميــة تعطــي اهتماًمــا كبيــًرا بــاألجهزة التــي تــؤدي 
خدمات مباشرة ويعمل بها أخصائيون اجتمـاعيون يتضـح ثقـتهم بهـا أكثـر مـن أجهـزة الخدمـة غيـر 

اجــاتهم ومشــكالتهم ممــا يســاعد المباشــرة ألنهــا تتعامــل مــع أعــداد كبيــرة مــن المــواطنين تتشــابه احتي
 الطريقة على أداء أهدافها بشكل أكثر سهولة وأكثر تأثيًرا في العمالء. 

فـــإن النظـــرة المعاصـــرة لمفهـــوم أجهـــزة المجتمـــع تـــرى إذن أن مؤسســـات الخـــدمات هـــي أحـــد 
 أجهزة تنظيم المجتمع ذات التأثير المباشر والمؤثر في العمالء واألقرب في التعامـل مـع مشـكالت

 واحتياجات المواطنين وسكان المجتمع. 
إن المفهــوم المعاصــر ألجهــزة تنظــيم المجتمــع قــد تبنتــه واتفقــت معــه بعــض الــرؤى العربيــة 
واألجنبيــة عنــد وضــعها تصــنيًفا ألجهــزة تنظــيم المجتمــع حيــث ضــمنت األجهــزة التــي تقــدم خــدمات 

زة التــي تعمــل بهــا الطريقــة المباشــرة أو مــا يطلــق عليهــا )مؤسســات الخــدمات( كأحــد أنــواع األجهــ
 لتحقيق أهدافها.

إن أكثــر الـــرؤى النظريـــة ألنــواع أجهـــزة تنظـــيم المجتمــع اتفاًقـــا واتســـاًقا مــع المفهـــوم الحـــديث 
ألجهــزة تنظــيم المجتمــع هــي محاولــة )جــورين وبرلمــان( والتــي يمكــن عرضــها بشــيء مــن التفصــيل 

 :كالتالي

 "(11)محاولة "جورين وبرلمان 

 لمان" أجهزة تنظيم المجتمع إلى ثالثة أنواع هي:يقسم "جورين وبر 
: يسـتهدف أعضـاء هـذه التنظيمـات تحقيـق أهـداف مشـتركة مثـل تحقيـق المؤسسات التطوعيـة (1

أو تغيير أو إصالح بعض المؤسسات أو الـنظم االجتماعيـة أو العالقـات االجتماعيـة القائمـة كمـا 
نظيمي للمنظمات وزيادة فاعليتها في تحقيـق تهدف المؤسسات التطوعية إلى بناء وتنمية البناء الت

 األهداف التي تسعى للوصول إليها.
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: وهــي المؤسســات التــي تقــدم خــدمات اجتماعيــة متنوعــة مثــل المؤسســات مؤسســات الخــدمات (2
الصحية والتعليمية ومؤسسات الرعاية االجتماعية، وهذه المؤسسات قد تكون حكومية أو أهليـة أو 

 تجمع بين االثنين. 
: وهي مؤسسات متخصصة في التخطيط لخـدمات مـن نـوع معـين وبـرامج ات التخطيطمؤسس (3

محـــددة مثــــل مؤسســــات التخطـــيط لميــــادين الرعايــــة االجتماعيـــة أو مجــــالس المنظمــــات أو إدارات 
التخطيط المتخصصة، أي أنها تخطيط لمشـاكل خاصـة مثـل انحـراف األحـداث، ومشـكلة اإلدمـان 

 لسن.... إلخ. وتعاطي المخدرات ومؤسسات كبار ا

واتســاًقا مــع النظــرة الحديثــة والمعاصــرة ألجهــزة تنظــيم المجتمــع والتــي تــرى أن مؤسســات الخــدمات 
 هي إحدى أجهزة تنظيم المجتمع فإن الباحث سيعتمد في دراسته على محاولة "جورين وبرلمان".

ؤسسـات الخـدمات" إن الدراسة الحالية تقصد بأجهزة تنظيم المجتمع إحدى أنواعها الرئيسة وهـي "م
والتي تقدم خدمات مباشرة للعمالء ويقصد تحديًدا بمؤسسات الخدمات تلك المؤسسات التـي تعمـل 

: المؤسســـات التــي تقـــدم خـــدمات تعليميـــة وهـــيمجــال أساســـي مـــن مجــاالت الرعايـــة االجتماعيـــة. 
 )المدارس(.

  ( مفهوم العدالة التنظيمية:4

ي ضــوء مــا يدركــه العامــل مــن نزاهــة وموضــوعية تتحــدد العدالــة التنظيميــة بصــفة أساســية فــ
المخرجــات واإلجــراءات التنظيميــة، وبــذلك يعــد مفهــوم العدالــة التنظيميــة مفهوًمــا نســبيًّا بمعنــى أن 
اإلجراء التنظيمي الذي قد يدركه أحد العاملين على أنه إجراء متحيـز وغيـر موضـوعي؛ قـد يدركـه 

 (22)من الموضوعية وعدم التحيز" موظف آخر على أنه إجراء يتميز بدرجة عالية

ويقصد بالعدالة التنظيمية "درجة تحقيق المساواة في توزيع المخرجات والنزاهة والموضوعية 
حســــــاس الفــــــرد بحســــــن المعاملــــــة التــــــي يعامــــــل بهــــــا ضــــــمن  فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات واإلجــــــراءات وا 

 . (21)المنظمة"

مـــن خاللهـــا الفـــرد علـــى عدالـــة  كمـــا تعـــرف العدالـــة التنظيميـــة بأنهـــا "الطريقـــة التـــي يحكـــم
 . (22)األسلوب الذي يستخدمه المدير في التعامل معه على المستويين الوظيفي واإلنساني"

"وتشــــير العدالــــة التنظيميــــة إلــــى إدراكــــات العــــاملين للعدالــــة فــــي مكــــان العمــــل أو األجهــــزة 
( حيـث أوضـحا enMayer and All.ويتفق مـع هـذا المفهـوم كـل  مـن )مـاير، ألـن (23)التنظيمية "

أن مفهوم العدالـة التنظيميـة يشـير إلـى " الطريقـة التـي يتعامـل بهـا المرؤوسـون مـن قبـل منظمـاتهم 
 . (24)وهي ُتعنى بوصف وشرح دور العدالة في أماكن العمل "
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دراك إنســـاني يشـــعر بـــه أعضـــاء  بينمـــا يـــرى آخـــرون أن العدالـــة التنظيميـــة هـــي "إحســـاس وا 
دارًيـا مـن خـالل إجـراء المقارنـات بـين القـيم المتبادلـة المنظمة في إطار التقييما ت المتولـدة نفسـًيا وا 

دارة المنظمة"  . (25)المتحصل عليها من قبل األعضاء وا 

( أن "العدالة التنظيمية هي محاوالت لوصـف وتفسـير دور Greenbergويرى )جرين برج 
 . (26)العدالة كمتغير جدير باالهتمام في بيئة العمل"

تعريـــف العدالـــة التنظيميـــة علـــى أنهـــا العدالـــة المدركـــة مـــن قبـــل األفـــراد للتبـــادالت ولقـــد تـــم 
)المــدخالت والمخرجــات( التــي تنشــأ عــن العالقــة الســائدة فــي المنظمــة والتــي تتضــمن عالقــة الفــرد 
مع مدرائه والمـوظفين وزمـالءه بـنفس رتبـة العمـل وبعالقتـه مـع منظمتـه كنظـام اجتمـاعي، كمـا أن 

 . (27)ظيمية هي إحساس الفرد بالعدالة في المنظمة وردة الفعل السلوكية لهذا اإلحساس"العدالة التن

ويمكن تعريف العدالة التنظيمية بأنها "عبارة عن شعور العاملين في المنظمة بمدى النزاهـة 
 . (28)والمساواة في معاملتهم من قبل رؤسائهم في العمل"

اواة والنزاهة في الحقوق والواجبات التي تعبر عـن والعدالة التنظيمية "هي درجة تحقيق المس
عالقة الفرد بالمنظمة وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين تجـاه المنظمـة 

 . (21)التي يعملون فيها وتأكيد الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين"
تنظيميــة تجــد أن غالبيــة األطــر إنــه بــالنظر إلــى التعريفــات الســابقة لمفهــوم العدالــة ال

النظرية والمدارس البحثية المهتمة بالمفهوم قد عبرت عنه باعتباره إدراك وشعور الفرد العامـل 
 بالعدل كقيمة أخالقية داخل المنظمة التي ينتمي إليها. 

بناًء على ما سبق عرضه من تعريفات العدالة التنظيميـة، فـإن هـذا المفهـوم يجـب أن يسـود 
الخـــدمات التعليميـــة فـــي تنظـــيم المجتمـــع ) المـــدارس ( إذا كانـــت تبغـــي تحقيـــق أهـــدافها مؤسســـات 

بشــكل عــال  مــن الكفــاءة وعلــى مســتوى مرتفــع مــن الفاعليــة؛ فشــعور العــاملين بمؤسســات الخــدمات 
بمـــا فـــيهم األخصـــائيين االجتمـــاعيين مـــن شـــأنه أن يحقـــق الثقـــة المنشـــودة بيـــنهم وبـــين إدارة هـــذه 

نه من شأنه زيادة االنتماء والوالء للمؤسسة مما يؤثر إيجاًبـا علـى أداء المؤسسـة المؤسسات، كما أ
 ككل والعكس بالعكس.  

إنــه بــرغم أن التعريفــات الســابقة قــد تناولــت مفهــوم العدالــة التنظيميــة كوحــدة متكاملــة وبنــاء 
أبعـــاده  شـــامل إال أن إدراك هـــذا المفهـــوم وفهمـــه علـــى الوجـــه الصـــحيح ال يـــتم إال فـــي إطـــار فهـــم

 وجوانبه المختلفة. 
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وهنــاك العديــد مــن التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم العدالــة التنظيميــة مــن خــالل اإلشــارة إلــى 
أبعاده ومكوناته المتعددة والتي تتفاوت ما بين مكونين وستة مكونـات وذلـك حسـب تطـور المفهـوم 

هـــو مفهـــوم يشـــتمل علـــى  "العدالـــة التنظيميـــة:  ويمكــن عـــرض بعًضـــا مـــن هـــذه التعريفـــات كالتــالي
مفــاهيم فرعيـــة تتعلـــق بالعدالـــة التوزيعيـــة، والعدالـــة اإلجرائيـــة، العدالـــة التفاعليـــة، فهـــو رغـــم حداثتـــه 

 . (32)مفهوم متعدد الوجوه"
والعدالة التنظيمية "مفهوم له جوانب وأشكال متباينة منها )العدالة التوزيعية( وتتعلق بشعور 

دراك العامــل للعــدل بالمنظمــة  فيمــا يتعلــق بتوزيــع العوائــد والمخرجــات )العدالــة اإلجرائيــة( وتركــز وا 
علــى شــعور العامــل بعدالــة اإلجــراءات المطبقــة بالمنظمــة والتــي تــؤثر علــى شــعور العامــل )بعدالــة 
التعامالت الشخصية( في إطار تفاعله مع المنظمة مثل مدى احترام آدميته وكرامته، مـدى إتاحـة 

لقــرارات والسياســات المتعلقــة بالمنظمــة، ومــدى قــدرة اإلدارة علــى تفســير الفرصــة لــه للمشــاركة فــي ا
وتوضــيح مغــزى القــرارات التــي تصــدرها، )عدالــة المعلومــات( وتركــز علــى حــق الفــرد فــي الوصــول 

 . (31)للمعلومات والبيانات ومدى كفاءة نسق االتصاالت الموجود بالمنظمة

ادلة التي تتحقـق أو تطبـق بأمـاكن العمـل وهـي والعدالة التنظيمية "يقصد بها الممارسات الع
عبــارة عــن رضــاء وظيفــي والتــزام تنظيمــي بــين العــاملين والمنظمــة، وهــو مفهــوم لــه جوانــب أربعــة 
يجــــــب عــــــدم إغفالهــــــا هــــــي العدالــــــة التوزيعيــــــة، العدالــــــة اإلجرائيــــــة، والعدالــــــة التفاعليــــــة، العدالــــــة 

االت والكتـــــب فـــــي مجـــــال اإلدارة والســـــلوك . وتشـــــير الكثيـــــر مـــــن الدراســـــات والمقـــــ(32)المعلوماتيـــــة
التنظيمــي إلـــى أن العدالــة التنظيميـــة مفهـــوم متعــدد الجوانـــب واألبعـــاد، إذ ال يمكــن دراســـته وفهمـــه 

 وتفسيره إال من خالل فهم هذه األبعاد مجتمعة. 
بعـــد العـــرض الســـابق للتعريفـــات التـــي أشـــارت إلـــى مفهـــوم العدالـــة التنظيميـــة وأبعادهـــا 

 ن للدراسة تبني مفهوم للعدالة التنظيمية كالتالي: المختلفة يمك

"درجة تحقيق مؤسسات الخدمـة التعليميـة كأحـد أجهـزة تنظـيم المجتمـع للمسـاواة فـي الحقـوق 
والواجبــــات واإلنصــــاف فـــــي توزيــــع المكافــــآت واالمتيـــــازات بــــين العــــاملين بهـــــا، ومســــتوى النزاهـــــة 

فـي تبنـي سياسـات بعينهـا أو اتخـاذ إلجـراءات  والموضوعية التي تتمتع بها إدارات تلك المؤسسات
أو قرارات تتعلق بـالموظفين داخلهـا، ومـدى مراعـاة المؤسسـة لكرامـة الفـرد وآدميتـه ودرجـة االحتـرام 
والتقدير المتبادل والثقة بين اإلدارة والعاملين، وكذلك مدى التـزام هـذه المؤسسـات بتوعيـة العـاملين 

سـات التـي تتبعهـا، ومـدى قناعتهـا بحـق الفـرد للوصـول للمعلومـات بها بالقرارات واإلجـراءات والسيا
التنظيميــة الخاصــة بالعمــل والمــؤثرة علــى أداءه العــام داخــل المؤسســة ومســتقبله الــوظيفي، وكفــاءة 

 نظام المعلومات واالتصاالت بهذه المؤسسات". 
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يــة التــي ويمكــن تقســيم هــذا المفهــوم إلــى أربعــة مفــاهيم أساســية تمثــل المؤشــرات اإلجرائ
 تعتمد عليها الدراسة الحالية وهي كالتالي: 

 عدالة اإلجراءات.  -2   عدالة التوزيع.  -1
 عدالة المعلومات.  -4   عدالة التعامالت.  -3

 ويمكن تعريف كل منها كالتالي: 
وهــي العدالــة فــي توزيــع المهــام والمســئوليات والواجبــات علــى المــوظفين عدالــة التوزيــع:  -أ

 ة وكذلك عدالة توزيع العوائد والنواتج واالمتيازات والموارد بالمؤسسة. بمؤسسة الخدم

  :ويمكن قياسها بمؤشرات 

"ســــاعات العمــــل، أعبــــاء وواجبــــات الوظيفــــة، المكافــــآت والحــــوافز، فــــرص الترقيــــات، تــــولي 
 السلطة بالمنظمة، وغيرها". 

ة وكـذلك عدالـة وتشـمل عدالـة السياسـات التـي تتبعهـا مؤسسـات الخدمـعدالة اإلجـراءات:  -ب
 اإلجراءات والقرارات التي تعتمد عليها في توزيع النواتج والمخرجات. 

  :ويمكن قياسها بمؤشرات 

ــــآت، إجــــراءات  ــــزاع، إجــــراءات تخصــــيص المكاف ــــيم األداء، إجــــراءات حــــل الن "إجــــراءات تقي
القـرار،  الترقية، إجراءات االختيار والتعيين، إجراءات صنع القرار، مدى مشاركة العمـل فـي صـنع

قــدرة العامــل علــى التعبيــر عــن رأيــه فــي القــرارات المتخــذة، إجــراءات التــدريب، إجــراءات النقــل أو 
 الفصل من العمل، اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع الشكاوي، وغيرها ". 

وهـــــي تعبــــر عــــن عدالــــة أســـــلوب المعاملــــة التــــي تســـــتخدمه اإلدارة عدالــــة المعــــامالت:  -ج
يـــق اإلجـــراءات الرســـمية علـــى المـــوظفين، فهـــي تعنـــي مـــدى بمؤسســـات الخدمـــة عنـــد تطب

إحسـاس العامــل بجــودة المعاملــة الشخصــية وعــدالتها والتــي تصــدر عــن المنظمــة ويتلقاهــا 
 هو عند تطبيق اإلجراءات الرسمية. 

  :الــود، االهتمــام، االحتــرام، ويمكــن قياســها بمــدى تــوافر المؤشــرات التاليــة بالمؤسســة"
 الح العاملين ". الكرامة، الحرص على مص

وهي تعني حصـول العـاملين بمؤسسـة الخدمـة علـى المعلومـات الصـحيحة عدالة المعلومات:  -د
والكافيــة والضــرورية حــول أســباب انتهــاج إدارة المؤسســة لسياســة معينــة أو اتخاذهــا إجــراءات 

ســات محــددة وتقــديم اإلدارة التبريــرات والتوضــيحات والشــروح المناســبة لمــن يتــأثرون بهــذه السيا
 واإلجراءات، ومدى وجود نسق اتصالي جيد بين اإلدارة والعاملين بالمؤسسة. 
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  :ويمكن قياس هذا النوع بمؤشرات 

"الصــراحة، الشــفافية، توضــيح اإلدارة لمبــررات اإلجــراءات المتخــذة، اهتمــام اإلدارة بالتغذيــة 
لقـوانين المتعلقـة بعملهـم، وجـود الراجعة، توعية اإلدارة للعاملين بالمسئوليات والمهـام واإلجـراءات وا

 نظام للمعلومات بالمؤسسة عن العمال وبياناتهم وغيرها".

 :  للدراسةجراءات المنهجية اإلخامسا :
 نوع الدراسة:  -0

تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية التي تهتم برصد وتحديد 
ت مالئمة ومناسبة لطبيعة وموضوع البحث خصائص ظاهرة معينة وتحليلها، وهي أكثر الدراسا

الحالي، حيث استهدف الباحث وصف وتحديد مستوى العدالة التنظيمية لألخصائيين 
 االجتماعيين بمؤسسات الخدمات التعليمية )كأحد أجهزة تنظيم المجتمع( .

 المنهج المستخدم:  -5
تحديد عينة البحث اعتمدت الدراسة الحالية على منهج المسح االجتماعي بنوعيه عند 

حيث اعتمد على منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة عند اختيار المدارس االبتدائية وذلك 
لكثرة أعداد كل  منهما في مدينة الفيوم وبعد اختيار عينة المدارس تم اختيار االخصائيين 

 االجتماعيين العاملين بها بطريقة المسح الشامل .
 أدوات الدراسة:   -3

د الباحث في الدراسة الحالية لجمع البيانات من الميدان على أداة تمثلت في استمارة اعتم
استبيان "العدالة التنظيمية لألخصائيين االجتماعيين بمؤسسات الخدمات التعليمية ". وقد طبقت 
هذه االستمارة على األخصائيين االجتماعيين العاملين بمؤسسات الخدمات التعليمية ) المدارس 

 بتدائية بالفيوم ( . اال
 عينة الدراسة:  -4

نظًرا للتخصص الدقيق الذي تنتمي إليه هذه الدراسة إن عينة الدراسة تمثلت في مجموعة 
والتي يوضحها الجدول من التنظيمات )مؤسسات الخدمات( كأحد أنواع أجهزة تنظيم المجتمع 

 : التالي
 المنهج عينة البحث المجتمع الكلي اإلدارات نوع المؤسسات

 المدارس االبتدائية
 مسح اجتماعي بالعينة مدارس 8 73 شرق الفيوم
 مسح اجتماعي بالعينة مدارس 8 66 غرب الفيوم
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 مجاالت الدراسة:  -2
 تتمثل مجاالت الدراسة الحالية فيما يلي: 

 أ( المجال المكاني: 
( 151تدائية،( والذي بلغ )نظًرا لزيادة حجم المجتمع فيما يتعلق بمدارس مدينة الفيوم )االب

( بمديرية التربية والتعليم بالفيوم قد اختار 2214-2213مدرسة وفق إحصاءات العام الدراسي )
الباحث عينة طبقية من المدارس االبتدائية وفق إدارتي شرق وغرب الفيوم فوقع االختيار على عدد 

 ( مدرسة ابتدائية 16)
 ب( المجال البشري: 

ري للدراسة الحالية في جميع األخصائيين االجتماعيين العاملين تمثل المجال البش
 أخصائي اجتماعي(  51)بالمدرس االبتدائية بمؤسسات الخدمات التعليمية 

 ج( المجال الزمني: 
 2214فبراير  21لقد تم تطبيق أدوات الدراسة لجمع البيانات من الميدان في الفترة من 

 م.2214مارس  32وحتى 
 :ل نتائج الدراسة تحليسادسا : 
 البيانات األولية لعينة المدارس االبتدائية -0

 (22يوضح وصف أفراد عينة المدارس االبتدائية )ن =  (0جدول )
 الترتيب النسبة المئوية التكرار بدائل االستجابة المتغيرات

 النوع
 2 5.28 3 ذكر
 1 14.12 56 أنثى

 السن

 4 1.61 1 عام 25أقل من 
 2 37.21 22 عام 35 ألقل من 25من 
 1 42.68 24 عام 45ألقل من  35من 
 3 22.34 12 عام 55ألقل من  45من 

 الحالة االجتماعية
 2 11.86 7 أعزب
 1 84.75 52 متزوج
 3 3.31 2 أرمل

 محل اإلقامة
 2 1.7 1 الريف
 1 18.3 58 الحضر

 المؤهل العلمي
 1 14.12 56 بكالوريوس خدمة اجتماعية

 2 5.28 3 انس آداب علم اجتماعليس
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 الترتيب النسبة المئوية التكرار بدائل االستجابة المتغيرات

 المرتب الشهري

 3 15.25 1 جنيه 1222أقل من 
 1 55.13 33 جنيه 1522ألقل من  1222من 
 2 25.42 15 جنيه 2222ألقل من  1522من 

 4 3.31 2 جنيه فأكثر 2222
كم تبلغ المسافة بين محل 

 إقامتك وعملك؟
 1 64.4 38 كم 2أقل من 

 2 35.6 21 كم فأكثر 2

ما الوسيلة المستخدمة في 
 االنتقال للمؤسسة؟

 2 45.76 27 سيرًا على األقدام
 1 41.15 21 بوساطة الميكروباص )سرفيس أجرة(

 3 5.28 3 بوساطة سيارة خاصة

 سنوات الخبرة

 3 18.64 11 سنوات 5أقل من 
 2 32.2 11 سنة 12-5من 
 4 12.17 6 سنة 15-12من 
 1 38.18 23 سنة فأكثر 15

عدد الدورات التدريبية التي 
 حصلت عليها

 2 32.51 18 دورات 5أقل من 
 1 32.2 11 دورات 12إلى  5من 
 3 23.73 14 دورة 15إلى  12من 

 4 13.56 8 دورة 15أكثر من 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
ونسبة  %5.28لذكور منهم وفقًا لتوزيع أفراد عينة المدارس االبتدائية حسب النوع فإن نسبة ا -

 .%14.12اإلناث منهم 
ونسبة  %1.61عاًما تساوي  25تقل أعمارهم عن  َمنوبالنسبة لتوزيعهم حسب السن فإن نسبة  -

 45و 35ونسبة من تتراوح أعمارهم بين  %37.21عاًما تساوي  35و 25من تتراوح أعمارهم بين 
  %22.34عاًما تساوي  55و 45ونسبة من تتراوح أعمارهم بين  %42.68عاًما تساوي 

لتوزيعهم حسب الحالة االجتماعية فإن نسبة َمن لم يسبق له الزواج منهم تساوي  وبالنسبة -
 .%3.31ونسبة المترملين منهم تساوي  %84.75ونسبة المتزوجين منهم تساوي  11.86%

 %1.7لتوزيعهم حسب محل اإلقامة فإن نسبة المقيمين في الريف منهم تساوي  وبالنسبة -
 .%18.3ونسبة المقيمين في الحضر منهم تساوي 

لتوزيعهم حسب المؤهل العلمي فإن نسبة الحاصلين على بكالوريوس خدمة اجتماعية  وبالنسبة -
  %5.28ونسبة الحاصلين على ليسانس آداب علم اجتماع منهم تساوي  %14.12تساوي 
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تساوي  جنيه 1222تباتهم عن وبالنسبة لتوزيعهم حسب المرتب الشهري فإن نسبة َمن تقل مر  -
ونسبة  %55.13جنيه تساوي  1522جنيه و 1222ونسبة من تتراوح مرتباتهم بين  15.25%

ونسبة من تزيد مرتباتهم  %25.42جنيه تساوي  2222جنيه و 1522من تتراوح مرتباتهم بين 
 .%3.31جنيه تساوي  2222عن 
 هذهحل العمل فإن نسبة َمن تقل وبالنسبة لتوزيعهم حسب المسافة بين محل اإلقامة وم -

كم تساوي 2ونسبة َمن تزيد هذه المسافة لديهم عن  %64.4كم تساوي 2المسافة لديهم عن 
35.6%. 

وبالنسبة لتوزيعهم حسب الوسيلة المستخدمة في االنتقال للمؤسسة التي يعملون بها فإن نسبة َمن  -
تقلون بوساطة الميكروباص )سرفيس أجرة( ونسبة َمن ين %45.76ينتقلون سيًرا على األقدام تساوي 

ونسبة َمن توفر لهم المؤسسة سيارة تساوي صفر% ونسبة َمن ينتقلون بوساطة  %41.15تساوي 
 .%5.28سيارة خاصة تساوي 

 5لتوزيعهم حسب سنوات الخبرة فإن نسبة َمن تقل عدد سنوات الخبرة لديهم عن  وبالنسبة -
سنوات تساوي  12إلى  5وح عدد سنوات خبرتهم بين ونسبة َمن تترا %18.64سنوات تساوي 

ونسبة  %12.17سنة تساوي  15إلى  12ونسبة َمن تتراوح عدد سنوات خبرتهم بين  32.2%
 .%38.18سنة تساوي  15َمن تزيد عدد سنوات خبرتهم عن 

على  حصلواوبالنسبة لتوزيعهم حسب عدد الدورات التدريبية الحاصلين عليها فإن نسبة َمن  -
 5ونسبة َمن حصلوا على دورات تدريبية تتراوح بين  %32.51دورات تدريبية تساوي  5ل َمن أق

 15إلى  12ونسبة َمن حصلوا على دورات تدريبية تتراوح بين  %32.2دورة تساوي  12إلى 
 .%13.56دورة تساوي  15ونسبة َمن حصلوا على أكثر من  %23.73دورة تساوي 
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علـــى األخصـــائيين االجتمـــاعيين   ول: عدالـــة توزيـــع المهـــام والمزايـــاتحليـــل نتـــائج البعـــد األ -2
 المدارس االبتدائية.ب

على األخصائيين  يوضح تحليل نتائج البعد األول: عدالة التوزيع للمهام والمزايا (5جدول )
 ( 22بالمدارس االبتدائية ) ن =  االجتماعيين

 النسبة التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 المئوية

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

: كيف تري المهام 0س
والمسئوليات التي 
تكلفك بها المؤسسة 
مقارنة بزمالئك من 

األخصائيين 
 االجتماعيين؟

أكثر من المهام التي يكلف بها األخصائيون 
 االجتماعيون بالمؤسسة.

15 25.42 

2.25 68.36 8 
متناسبة مع المهام التي يكلف بها 

 ائيون االجتماعيون بالمؤسسة.األخص
32 54.24 

أقل من المهام التي يكلف بها األخصائيون 
 االجتماعيون بالمؤسسة.

12 22.34 

: كيف ترى المهام 5س
والمسئوليات التي 
تكلفك بها بالمؤسسة 
مقارنة بزمالئك 
بالتخصصات 
 األخرى؟

أكثر من المهام التي يكلف بها زمالئي من 
 رى.التخصصات األخ

18 32.51 

2 66.67 1 
متناسبة مع المهام التي يكلف بها زمالئي من 

 التخصصات األخرى.
23 38.18 

أقل من المهام التي يكلف بها زمالئي من 
 32.51 18 التخصصات األخرى.

: كيف تنظر إدارة 3س
المؤسسة إلي أدوار 
ومهام األخصائيين 
االجتماعيين 
 بالمؤسسة؟

 38.18 23 ذات قيمة بالمؤسسة.دور هامشي غير 

2.1 72.26 6 
دور مهم ومكمل مثل أدوار التخصصات 

 األخرى بالمؤسسة.
11 32.2 

دور أكثر أهمية من أدوار التخصصات 
 األخرى بالمؤسسة.

17 28.81 
 

: من وجهـة نظـرك مـا 4س
حجـــم األعبـــاء الوظيفيـــة 
لألخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيين 

 بالمؤسســـةاالجتمـــاعيين 
 دهم؟ بالنسبة إلي عد

يزيــد عــن عــدد األخصــائيين االجتمــاعيين 
 16.15 12  بالمؤسسة. 

1.68 55.13 12 

يتناســـــــــــــب مـــــــــــــع عـــــــــــــدد األخصـــــــــــــائيين 
 33.1 22 االجتماعيين بالمؤسسة.

ــــــــــــل بالنســــــــــــبة لعــــــــــــدد األخصــــــــــــائيين  قلي
 41.15 21 االجتماعيين بالمؤسسة.

قليــل بالنســبة لحجــم الجهــود والمهــام التــي : من وجهـة نظـرك مـا 2س
 3 76.27 2.21 47.46 28 تقوم بها بالمؤسسة. 
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مقــــــدار المرتــــــب الــــــذي 
ســة عليــه بالمؤس تحصــل

بالنسبة لما تقوم به مـن 
 جهود ومهام؟

يتناســـب مـــع حجـــم الجهـــود والمهـــام التـــي 
 33.1 22 تقوم بها بالمؤسسة

يزيـد عـن حجـم الجهـود والمهـام التـي تقـوم 
 18.64 11 بها بالمؤسسة.

تكلفــــــــك إدارة : هــــــــل 6س
بمهـــــــــــــام  المؤسســـــــــــــة
ــــــــدخل  ومســــــــئوليات ال ت

ضـــــــــــمن اختصاصـــــــــــك 
 كسخصائي اجتماعي؟ 

 32.51 18 غالًبا تفعل اإلدارة ذلك.

1.17 56.54 11 

 35.51 21 أحياًنا تفعل اإلدارة ذلك.
 ال تفعل اإلدارة ذلك.

22 52.85 
: مـــن وجهـــة نظـــرك مـــا 2س

ـــا يحصـــل عليـــه  ـــدار م مق
ــــــــالؤك األخصــــــــائيون  زم

الجتمــاعيون بالمؤسســات ا
والهيئــــــات األخــــــرى مــــــن 
مرتب ومكافآت مقارنة بما 
تحصــــل عليــــه أنــــت مــــن 

 مرتب ومكافآت؟ 

يزيد عن مقدار ما تحصل عليـه أنـت فـي 
 54.24 32  مؤسستك. 

2.25 75.14 4 

يتناســب مــع مقــدار مــا تحصــل عليــه أنــت 
 16.15 12 في مؤسستك.

يقل عن مقدار مـا تحصـل عليـه أنـت فـي 
 ؤسستك.م

17 28.81 

: عنــدما تقــوم بسعمــال 2س
بالمؤسســة مــاذا  إضــافية

 تفعل إدارة المؤسسة؟

ال تكافئـك وتـرى أن هــذا أمـًرا واجًبـا عليــك 
 16 تجاه المؤسسة.

27.12 
 

2.44 81.35 2 

ـــك اإلضـــافية بتحســـن  تكافئـــك علـــى أعمال
 55.13 33 المعاملة وتمييزك بالمؤسسة. 

ــــك ا ــــى أعمال ــــأة تكافئــــك عل إلضــــافية مكاف
 16.15 12 مالية.

: عند توزيع المكافآت 2س
 فماذا يحدث؟  بالمؤسسة

يحصــــــــــــــــــل زمالئــــــــــــــــــي األخصــــــــــــــــــائيون 
االجتمـــاعيون بالمؤسســـة علـــى أكثـــر ممـــا 

 51.32 35   أحصل عليه.

2.52 84.18 1 

يتناســب مــا أحصــل عليــه مــن مكافــأة مــع 
ما يحصل عليه زمالئي من األخصائيين 

 33.1 22 االجتماعيين. 
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ـــأة أكبـــر ممـــا يحصـــل  ـــى مكاف أحصـــل عل
عليها زمالئي األخصـائيون االجتمـاعيون 

 6.78 4 بالمؤسسة.
 

ــــــــــــع 01س ــــــــــــد توزي : عن
المؤسســــة للمكافــــآت 
فسي من هذه الجوانب 
تراعيهـــــا اإلدارة عنـــــد 

 التوزيع؟ 

 18.64 11  سنوات الخبرة في العمل.

3.16 63.31 12 

 22.34 12 لعمل. مستوى األداء والكفاءة في ا
 25.42 15 المؤهالت العلمية.

 32.51 18 الدورات والبرامج التدريبية.
 5.28 3  جميع ما سبق. 

: عند التقـدم للترقيـة 00س
 فماذا يكون؟

  
 

 16.15 12 تتعسف اإلدارة ضدك وتأخرك في الترقية. 

2.71 61.11 7 

ـــــرى أن التخصصـــــات األخـــــرى تحصـــــل  ت
قيــــات بصــــورة أســــرع وأســــهل مــــن علــــى تر 

 41.15 21 ترقيات األخصائيين االجتماعيين.
تحصــل علــى حقــك فــي الترقيــة فــي الوقــت 

 32.51 18 المناسب دون تأخير.
يمكـن التعجيــل بترقيتـك فــي حـال حصــولك 
علــى مــؤهالت معينــة أو حضــورك لــدورات 

 3.31 2 تدريبية معينة.

ــد تقــدمك لشــغل 05س : عن
اري منصــــــــــــــــــــــــب إد

بالمؤسسة التي تعمل 
 بها فماذا يكون؟ 

تفضـــل اإلدارة أحـــد التخصصـــات األخـــرى 
بالمؤسســــــــــــة عليــــــــــــك ألنــــــــــــك أخصــــــــــــائي 

 54.23 32 اجتماعي. 

2.16 72.31 5 

 8.47 5 تمنعك لوائح المؤسسة من ذلك.
تحصــل علـــى فرصــتك فـــي شــغل منصـــب 

 37.28 22 إداري بالمؤسسة. 
 %21القوة النسبية للبعد = 

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن ترتيــب مؤشــرات البعــد األول )عدالــة توزيــع المهــام والمزايــا( بمؤسســات 
 جاء وفًقا للترتيب التالي:الخدمات )بالمدارس االبتدائية( 
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( والــــذي مضــــمونه عــــدم عدالــــة توزيــــع المكافــــآت 1: جــــاء المؤشــــر رقــــم )فــــي الترتيــــب األول -
ة بزمالئــه فــي نفــس المؤسســة بقــوة نســبية مقــدارها بالمؤسســة مــن وجهــة نظــر كــل أخصــائي مقارنــ

84.18%. 
( والــذي مضـــمونه عــدم عدالـــة إدارة المؤسســة فـــي 8: جــاء المؤشــر رقـــم )الثـــاني لترتيـــبا فــي -

 .%81.35مكافأة األخصائيين االجتماعيين على أعمالهم اإلضافية بقوة نسبية مقدارها 
نه عـدم عدالــة المرتـب الـذي يحصــل ( والـذي مضـمو 5: جـاء المؤشـر رقــم )الثالــث فـي الترتيـب -

 .%76.27عليه كل أخصائي بالمؤسسة مقارنة بما يقوم به من جهود ومهام بقوة نسبية مقدارها 
( والـذي مضـمونه عـدم عدالـة المرتـب والمكافـآت التـي 7: جاء المؤشر رقـم )الرابع الترتيب في -

زمـالؤه مـن األخصـائيين  عليها األخصائي االجتمـاعي بالمدرسـة مقارنـة بمـا يحصـل عليـه يحصل
 .%75.14االجتماعيين بالمؤسسات والهيئات األخرى من مرتب ومكافآت بقوة نسبية مقدارها 

( والذي مضمونه عدم عدالـة التوزيـع فيمـا يتعلـق 12:  جاء المؤشر رقم )الخامس في الترتيب -
 .%72.31بتقلد األخصائيين االجتماعيين للمناصب االدارية بقوة نسبية مقدارها 

ـــب - ـــي الترتي ـــة إدارة 3: جـــاء المؤشـــر رقـــم )الســـادس ف ـــذي مضـــمونه عـــدم عدال  المـــدارس( وال
بالمؤسسة  االجتماعييناالبتدائية )كمؤسسات للخدمات( في نظرتها إلي أدوار ومهام األخصائيين 

 .%72.26بقوة نسبية مقدارها 
ي حصــــول ( والـــذي مضـــمونه عـــدم العدالـــة فـــ11: جـــاء المؤشـــر رقـــم )الســـابع فـــي الترتيـــب -

 .%61.11االجتماعيين على الترقية المناسبة لهم بقوة نسبية مقدارها  األخصائيين
 توزيـع( والذي مضمونه عدم عدالة إدارة المدرسة فـي 1: جاء المؤشر رقم )الثامن الترتيب في -

 .%68.36المهام والمسئوليات بين األخصائيين االجتماعيين بقوة نسبية مقدارها 
 والمسـئوليات( والـذي مضـمونه عـدم عدالـة توزيـع المهـام 2: جـاء المؤشـر رقـم )التاسـع الترتيب في -

التــي يكلــف بهــا األخصــائيون االجتمــاعيون مقارنــة بــزمالئهم فــي التخصصــات األخــرى بالمدرســة بقــوة 
 .%66.67نسبية مقدارها 

حـد ( والـذي مضـمونه عـدم عدالـة إدارة المدرسـة كأ12: جاء المؤشر رقم )العاشر الترتيب في  -
بمــدخالت كــل أخصــائي  مقارنــةمؤسســات الخــدمات فــي توزيــع المخرجــات مــن المزايــا والمكافــآت 

 .%63.31الدورات التدريبية( بقوة نسبية مقدارها  -الكفاءة  -الخبرة -اجتماعي من )المؤهل
( والـذي مضـمونه عـدم عدالـة إدارة المؤسسـة فـي 6: جـاء المؤشـر رقـم )عشـر الحـادي الترتيـب في -

المهنــي بقــوة نســبية  اختصاصــهام ومســئوليات علــى األخصــائي االجتمــاعي ال تــدخل ضــمن توزيــع مهــ
 .%56.54مقدارها 

( والــذي مضــمونه عــدم عدالــة المؤسســة فــي توزيــع 4: جــاء المؤشــر رقــم )األخيــر الترتيــب فــي -
حجم األعباء الوظيفية على األخصائيين االجتماعيين بشكل ال يتناسب مع عددهم بالمؤسسة بقوة 

 .%55.13بية مقدارها نس
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تأسيًســا علــى الجــدول الســابق يتضــح انخفــاض مســتوى عدالــة توزيــع المهــام والمزايــا علــى األخصــائيين 
( والالفـــت للنظـــر أن %72االجتمـــاعيين بالمـــدارس االبتدائيـــة حيـــث جـــاءت القـــوة النســـبية لهـــذا البعـــد )
االجتمــــاعيين بعــــدم عدالــــة  الترتيبــــات األربعــــة األولــــى جــــاءت جميعهــــا مرتبطــــة بشــــعور األخصــــائيين

المرتبات والمكافآت والمزايا الموجودة بالمدرسة وذلك سـواء كـان ذلـك مقارنـة بزمالئـه بـنفس المدرسـة أو 
مقارنة بزمالئه بالتخصصات األخرى / حيث جاء انخفـاض مسـتوى عدالـة المكافـآت بقـوة نسـبية تفـوق 

البيانـات األوليـة فيمـا يتعلـق بالمرتـب حيـث ( في المركز األول والثاني وهـو مـا يتفـق مـع دالئـل 82%)
( يحصـــــلون علـــــى مرتـــــب شـــــهري أقـــــل مـــــن 51( أخصـــــائي اجتمـــــاعي مـــــن )42اتضـــــح أن عـــــدد )

جنيــه( بينمــا جــاء انخفــاض مســتوى عدالــة المرتبــات فــي المركــز الرابــع والخــامس بقــوة نســبية 2ك152)
تمــاعيين بعــدم العدالــة فــي ( ولقــد ظهــر الجــدول أيًضــا أنــه بــرغم شــعور األخصــائيين االج%75تفــوق )

توزيـــع المهـــام واألعبـــاء الوظيفيـــة إال أنهـــا جـــاءت فـــي ترتيبـــات متـــأخرة وبنســـب منخفضـــة تتـــراوح بـــين 
ــــق بتوزيــــع المهــــام %66.67( و)55.13%) ــــة فيمــــا يتعل ( ممــــا يعنــــي أن هنــــاك شــــعوًرا نســــبًيا بالعدال

ـــ ـــا جـــدًّا بعـــدم العدالـــة فيمـــا يتعل ق بتوزيـــع المكافـــآت والمزايـــا والمرتبـــات واألعبـــاء الوظيفيـــة وشـــعوًرا عالًي
 بالمدارس االبتدائية. 

التي أشارت نتائجها إلى انخفـاض  5116ياسر فتحي الهنداوي المهدي دراسة " وهذا مايتفق مع
ـــع  ـــة توزي ـــة العامـــة خاصـــة عدال ـــدى معلمـــي المـــدارس الثانوي ـــة المدركـــة ل ـــة التنظيمي مســـتوى العدال

 المكافآت.
لثاني: عدالة اإلجراءات المتبعة مع األخصـائيين االجتمـاعيين بالمـدارس تحليل نتائج البعد ا-3

 االبتدائية .
يوضح تحليل نتائج البعد الثاني: عدالة اإلجراءات المتبعة مع األخصائيين  (3جدول )

 (22االجتماعيين بالمدارس االبتدائية )ن = 

 النسبة التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 المئوية

الوزن 
 جحالمر 

القوة 
 النسبية

 الترتيب

: كيف يبني رؤساؤك في 03س
العمل قراراتهم اإلدارية تجاهك 
 في العمل من وجهة نظرك؟

 

بشكل فردي على معلومات خاطئة عن 
 القرار الذي يعتزم اتخاذه.

21 41.15 

2.28 76.27 2 
على معلومات دقيقة وصحيحة ولكن بشكل 

 فردي.
18 32.51 

دقيقة والصحيحة على المعلومات ال
والمناقشات المستفيضة معي حول هذه 

 القرارات.
12 22.34 

 32 بالتحيز وعدم الموضوعية: بم تتسم المعايير التي 04س
52 .
85 

2.33 77.16 1 
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 النسبة التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 المئوية

الوزن 
 جحالمر 

القوة 
 الترتيب النسبية

يعتمد عليها رؤساؤك بالعمل 
في اتخاذ القرارات اإلدارية 
 تجاهك والمتعلقة بعملك؟

 32.22 11 خري.بالموضوعية أحيانا والتحيز أحيانا أ

 16.14 12 بالنزاهة والشفافية والموضوعية

: عندما يتخذ رؤساؤك 02س
بالعمل قرارات إدارية تتعلق بك 
وبعملك فماذا يكون تصرفهم 

 بعدها؟
 

يطلبون مني تنفيذ القرارات دون نقاش، وال 
يعطون أي اهتمام النطباعاتي الشخصية 

 بتعسف هذه القرارات.
28 47.46 

2.24 74.57 4 
يطلبون منى تنفيذ القرارات ويقدمون لي 

 األسباب التي دفعتهم التخاذها.
17 28.81 

يسمحون لي بإبداء اعتراضي على تلك 
القرارات، ويبدون استعدادهم لتغييرها إذا 

 اقتنعوا بوجهة نظري.
14 23.73 

: عندما تعترض على 06س
القرارات اإلدارية التي اتخذت 

ؤسسة فماذا يكون رد ضدك بالم
 فعل رؤسائك في العمل؟

ال يعيرون شعوري بالظلم تجاه هذه القرارات 
 33.81 22 أي اهتمام.

2.15 71.75 5 
يأخذون مبررات اعتراضي على هذه القرارات 
بعين االعتبار وعليه يعدونني بمراعتها في 

 المرات القادمة.
28 47.46 

ارات في يقومون بتعديل أو إلغاء هذه القر 
 حالة اقتناعهم بمبررات اعتراضي.

11 18.64 

: ما موقف إدارة المؤسسة 02س
في القرارات التي تتخذها تجاه 
األخصائيين االجتماعيين كفئة 

 بالمؤسسة؟

القرارات متعسفة ضد األخصائيين 
 االجتماعيين

27 45.76 

2.21 76.27 
2 

 مكرر
القرارات عادلة وموضوعية دون تحيز أو 

 ف.تعس
22 37.28 

القرارات منحازة لصالح األخصائيين 
 االجتماعيين.

12 16.14 

: كيف تري القرارات التي 02س
تتخذها اإلدارة معك أو مع 
زمالئك من األخصائيين 
االجتماعيين في حالة أي 

 تجاوز منكم؟

 42.37 25 أري أن اإلدارة متشددة في توقيع الجزاءات.

2.25 75.14 3 
اإلدارة تتخذ الجزاء المناسب للتجاوز أري أن 

 42.68 24 المرتكب

 16.15 12 أري أن اإلدارة متساهلة في توقيع الجزاءات

 %22633القوة النسبية للبعد = 
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( بمؤسســات الخــدمات اإلجــراءات عدالــةيتضــح مــن الجــدول الســابق أن ترتيــب مؤشــرات البعــد الثــاني )
 ا للترتيب التالي:جاء وفقً )بالمدارس االبتدائية( 

( والــذي مضــمونه عــدم عدالــة المعــايير التــي تعتمــد 14: جــاء المؤشــر رقــم )األول فــي الترتيــب -
إدارة المدارس االبتدائية عند اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة باألخصائيين االجتماعيين بقوة  عليها

 .%22626نسبية مقدارها 
( والــذي مضــمونه عــدم عدالــة العوامــل التــي تبنــي 13: جــاء المؤشــر رقــم )الثــاني فــي الترتيــب -

عليهــا إدارُة المؤسســة القــرارات اإلداريــة تجــاه األخصــائي االجتمــاعي فــي العمــل وذلــك قبــل اتخــاذ 
 .%76.27القرارات واالجراءات بقوة نسبية مقدارها 

سسة ( والذي مضمونه عدم عدالة إدارة المؤ 17: جاء المؤشر رقم )الثاني )مكرر( في الترتيب -
بقـــوة نســـبية مقـــدارها  بالمؤسســـةفـــي القـــرارات التـــي تتخـــذها تجـــاه األخصـــائيين االجتمـــاعيين كفئـــة 

76.27%. 
تتخـذها  التي( والذي مضمونه عدم عدالة الجزاءات 18جاء المؤشر رقم ) في الترتيب الثالث: -

 %22604اإلدارة مع األخصائيين االجتماعيين في حالة أي تجاوز منهم بقوة نسبية مقدارها 
( والــذي مضــمونه عــدم عدالــة إدارة المؤسســة فــي 15: جــاء المؤشــر رقــم )الرابــع فــي الترتيــب -

نســـــبية مقـــــدارها  بقـــــوةتصـــــرفاتها تجـــــاه األخصـــــائيين االجتمـــــاعيين بعـــــد اتخـــــاذ القـــــرارات اإلداريـــــة 
74.57%. 

ا فيمــ المؤسســةعــدم عدالــة إدارة والــذي مضــمونه ( 16: جــاء المؤشــر رقــم )الخــامس فــي الترتيــب -
يتعلق بردود أفعالها تجاه األخصائي االجتماعي عندما يبدي اعتراضه المشـروع علـى القـرارات اإلداريـة 

 .%71.75التي اتخذت ضده بالمؤسسة بقوة نسبية مقدارها 
بنـــاًء علـــى مـــا أظهرتـــه نتـــائج الجـــدول الســـابق يتضـــح أن مســـتوى عدالـــة اإلجـــراءات والقـــرارات اإلداريـــة 

(، كمــا %75.33د جــاء منخفًضــا بشــكل كبيــر حيــث جــاءت القــوة النســبية للبعــد )بالمــدارس االبتدائيــة قــ
يتضــح أن الجوانــب التــي يشــعر األخصــائيون االجتمــاعيون أنهــا أكثــر بعــًدا عــن العدالــة كانــت متعلقــة 
بالمعــايير التــي تعتمــد عليهــا إدارة المدرســة عنــد اتخــاذ القــرارات وكــذلك العوامــل التــي تبنــى عليهــا هــذه 

 ( .%75ت بقوة نسبية تفوق )القرارا
أن الجـــدول الســـابق قـــد أشـــار إلـــى انخفـــاض مســـتوى عدالـــة اإلجـــراءات اإلداريـــة  ومجمـــل القـــول 

 بالمدارس االبتدائية وفق نظرة األخصائيين االجتماعيين العاملين بهذه المدارس. 
التوزيـع  التـي خرجـت نتائجهـا بـأن عدالـة 5101دراسـة "لميـاء السـعيد السـلنتي مـع  مـايتفقوهـو 

 وعدالة اإلجراءات األكثر تأثيًرا في مديرية التربية والتعليم. 
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تحليـــل نتـــائج البعـــد الثالـــث: عدالـــة التعـــامالت مـــع األخصـــائيين االجتمـــاعيين بالمـــدارس  -4
 االبتدائية.

يوضح تحليل نتائج البعد الثالث عدالة التعامالت مع األخصائيين االجتماعيين  (4جدول )
 (22)ن =  بتدائيةبالمدارس اال

 التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 النسبة
 المئوية

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

: كيف يتعامل معك 02س
 رؤساؤك بالعمل؟

 32.2 11 معاملة جافة ينقصها الود واالحترام.
 32.51 18 معاملة محايدة في نطاق العمل. 3 64.17 1.14

 37.21 22 حترام.بالود والتقدير واال
: عندما تتعرض 51س

لظروف حياتية أو 
مشكالت خاصة تؤثر 
على عملك... كيف 
يتعامل معك رؤساؤك 

 بالعمل؟

يؤكدون لي على مصلحة العمل 
 دون أي اعتبار لظروفي.

25 42.37 

2.16 72.31 2 
يتعاطفون معي ويقدرون ظروفي 
 الشخصية ومشكالتي الخاصة.

11 32.22 

ن مساعدتي لتخطي هذه يحاولو 
 الظروف في أسرع وقت.

15 25.42 

: في حالة اختالف 50س
وجهات النظر 

)السياسية، الدينية، 
الثقافية( بينك وبين 

رؤسائك بالعمل... ماذا 
 يكون رد فعلهم؟

ال يقبلون الخالف ويتعسفون ضدي 
 في القرارات بعد ذلك.

28 47.46 

كن تقل مساحة يتقبلون االختالف ول 1 76.27 2.21
 الود )حالة الحياد(.

22 33.1 

يتقبلون االختالف ويحافظون على 
 قدر الود واالحترام بيننا.

11 18.6 

: ما أهم القيم 55س
السلبية السائدة في 
إطار عالقات التعامل 
بينك وبين رؤسائك 
 وزمالئك بالعمل؟

 

المراوغة وعدم الوضوح من الرؤساء 
 في العمل.

4 6.78 

5.81 54.85 4 

 6.78 4 التنافس غير الشريف من زمالئي.
انخفاض مستوى الثقة بيني وبين 

 13.56 8 رؤسائي.

انخفاض مستوى الثقة بيني وبين 
 زمالئي.

5 8.47 

غياب النزاهة والعدالة عند فض 
 النزاعات بيني وبين زمالئي.

4 6.78 

 6.78 4 تقليل رؤسائي بالعمل من شأني.
تعمد رؤسائي إهانتي أمام زمالئي 

 بالعمل.
1 15.25 
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 النسبة التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 المئوية

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

تغليب المصلحة الخاصة على 
 المصلحة العامة للمؤسسة.

5 8.47 

غياب التعاون بين رؤسائي وبيني 
 في إنجاز األعمال.

7 11.86 

 11.86 7 غياب التعاون من جانب زمالئي.
 3.31 2 غياب االحترام والود الكافي.

 %6260القوة النسبية للبعد = 

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن ترتيــب مؤشــرات البعــد الثالــث )عدالــة التعــامالت مــع األخصــائيين 
 :جاء وفقًا للترتيب التالياالجتماعيين( بمؤسسات الخدمات )بالمدارس االبتدائية( 

لتعـامالت مـن اإلدارة ( والـذي مضـمونه عـدم عدالـة ا21: جاء المؤشـر رقـم )األول في الترتيب -
لألخصـــائيين فـــي حالـــة إخـــتالف وجهـــات النظـــر )السياســـية، الدينيـــة، الثقافيـــة( بينهمـــا حيـــث جـــاء   

 .%76.27انخفاض مستوى عدالة التعامالت في ذلك بقوة نسبية مقدارها 
( والذي مضـمونه عـدم عدالـة اإلدارة ورؤسـاء العمـل 22جاء المؤشر رقم ) في الترتيب الثاني: -

خاصــة تــؤثر علــى  مشــكالتخصــائيين االجتمــاعيين عنــدما يتعرضــون لظــروف حياتيــة أو مــع األ
 .%25630عملهم في المدرسة بقوة نسبية مقدارها 

( والــذي مضــمونه عــدم عدالــة األســلوب والطريقــة 11: جــاء المؤشــر رقــم )فــي الترتيــب الثالــث -
ـــدارها التـــي يتعامـــل بهـــا رؤســـاء العمـــل مـــع األخصـــائيين االجتمـــاعيين بالمدرســـ ة؟ بقـــوة نســـبية مق

64622%. 
القـيم السـلبية السـائدة  عـدم عدالـة( والـذي مضـمونه 22جـاء المؤشـر رقـم ) فـي الترتيـب الرابـع: -

فـــــي التعامـــــل بـــــين األخصـــــائيين االجتمـــــاعيين والرؤســـــاء والـــــزمالء بالعمـــــل بقـــــوة نســـــبية مقـــــدارها 
54.85%. 

ــة فــي التعــامالت الشخصــية جــاء بنــاء علــى نتــائج الجــدول الســابق يتضــح أن انخفــاض مســتوى ال عدال
( وهــو مــا يعنــي أنــه بــرغم شــعور األخصــائيين االجتمــاعيين بانخفــاض %67.1متوســًطا بقــوة نســبية )

مستوى العدالة التنظيمية عموًما إال أن هذا البعـد )عدالـة التعـامالت الشخصـية( هـو أكثـر األبعـاد التـي 
ارس االبتدائيــة أي أن معظـــم المــدارس يســـودها يشــعر األخصــائيون االجتمـــاعيون بعــدالتها داخـــل المــد

عالقــات طيبــة بــين األخصــائيين االجتمــاعيين واإلدارة والــزمالء، وبــرغم هــذا فــإن أكثــر الجوانــب التــي 
يشــعر فيهـــا األخصـــائيون االجتمـــاعيون بانخفـــاض مســـتوى عدالـــة التعـــامالت الشخصـــية هـــي المتعلقـــة 

( وقـد %76.27ياسـية، الدينيـة، الثقافيـة( بقـوة نسـبية )بطريقة التعامل عند اختالف وجهات النظـر )الس
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يرجع ذلك إلى الظروف السياسية التي تمر بهـا مصـر فـي الفتـرة األخيـرة وكثـرة االخـتالف حـول الـرؤى 
األيديولوجيــة والــذي زاد بشــكل كبيــر فــي المجتمــع ممــا قــد يــؤثر بــدوره علــى مؤسســات المجتمــع ومنهــا 

قــل جوانــب عدالـة التعــامالت انخفاًضــا القـيم الســلبية الســائدة بالمدرســة المـدارس االبتدائيــة، وقــد جـاءت أ
ـــه ال يـــزال تســـود الكثيـــر مـــن القـــيم اإليجابيـــة بـــين األخصـــائيين %54.85بقـــوة نســـبة ) ( ممـــا يعنـــي أن

داراتها.  : أن مسـتوى العدالـة فـي التعـامالت ومجمل القـولاالجتماعيين والعاملين بالمدارس االبتدائية وا 
ي المــدارس االبتدائيــة جــاء منخفًضــا ولكــن لــيس بــنفس درجــة انخفــاض بــاقي أبعــاد العدالــة الشخصــية فــ
 التنظيمية. 

ـــداوي المهـــدي  وهـــذا ماتفقـــت معـــه انخفـــاض مســـتوى العدالـــة  5116دراســـة "ياســـر فتحـــي الهن
التنظيميــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة العامــة خاصــة عدالــة توزيــع المكافــآت والحــوافز 

 ك انخفاض مستوى عدالة اإلجراءات وعدالة التعامالت.وكذل
تحليـل نتـائج البعـد الرابـع عدالـة المعلومـات الخاصـة باألخصـائيين االجتمـاعيين بالمـدارس  -2

 االبتدائية.
يوضح تحليل نتائج البعد الرابع عدالة المعلومات الخاصة باألخصائيين  (2جدول )

 (22االجتماعيين بالمدارس االبتدائية )ن = 

 النسبة التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 الترتيب القوة النسبية الوزن المرجح المئوية

: عنــــــدما تريــــــد 53س
الحصــــــــــول علــــــــــى 
ــات أو معلومــات  بيان
تخصــــك بالمؤسســــة 

 فإنك: 

ال تســــــطيع الحصــــــول عليهــــــا مــــــن 
 32.22 11 المؤسسة

2.11 72.62 3 

تحصــل عليهــا ولكــن بصــعوبة بعـــد 
 47.45 28 وقت وجهد كبيرين.

تحصــــــل عليهــــــا بســــــهولة وبســــــرعة 
 22.33 12 وبدون مجهود.

: كيـــــــــف تـــــــــرى 54س
النظــــام المعلومــــاتي 
ـــــــات  وقاعـــــــدة البيان

 بالمؤسسة؟ 

  25 سيء جدا والبيانات غير دقيقة

2.25 75.14 1 

ـــــى  ـــــاج إل جيـــــد ولكـــــن البيانـــــات تحت
  23 تحديث ودقة أفضل مما هي عليه

لمتاحـــــــة عـــــــال الجـــــــودة والبيانـــــــات ا
  11 دقيقة وكافية.

: ما مظاهر عدم 52س
عدالـــــة المعلومـــــات 
بالنسبة لألخصائيين 
االجتمـــــــــــــــــــــــاعيين 

ال تخطرني المؤسسـة باالجتماعـات 
 28.81 17  الرسمية المتعلقة بعملي.

5.23 71.11 2 
يتــــــأخر رؤســــــائي فــــــي العمــــــل فــــــي 
 22.33 12إخطــاري بــالقرارات اإلداريــة المتخــذة 
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 النسبة التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 الترتيب القوة النسبية الوزن المرجح المئوية

 تقبلي الوظيفي.  والمتعلقة بمس بالمؤسسة؟ 
ال يقـــوم رؤســـائي بالعمـــل بـــإعالمي 
بمــؤهالت الترقيـــة الخاصـــة بـــي فـــي 

 13.56 8 الوقت المناسب.
ال توضـــــح لـــــي المؤسســـــة معــــــايير 
 11.86 7 الثواب والعقاب المتبعة بالمؤسسة.

ال تقـــــدم اإلدارة المعلومـــــات الكافيـــــة 
عـــــــن أســـــــباب انتهاجهـــــــا للسياســـــــة 

 16.15 12 ل بها.المعمو 
ال يــوفر رؤســـائي بالعمـــل التبريـــرات 
الواضــحة والكافيــة التخــاذهم قــرارات 

جراءات بعينها.  13.56 3 وا 
ـــــــا  ـــــــم كـــــــاف بالمزاي ـــــــدي عل ـــــــيس ل ل

 11.86 2 الموجودة لي في المؤسسة. 
 25622القوة النسبية للبعد = 

ع )عدالة المعلومات( بمؤسسات الخدمات يتضح من الجدول السابق أن ترتيب مؤشرات البعد الراب
 جاء وفًقا للترتيب التالي: )بالمدارس االبتدائية( 

ــي الترتيــب األول: - ــة النظــام 24جــاء المؤشــر رقــم ) ف  المعلومــاتي( والــذي مضــمونه عــدم عدال
 .%75.14والبيانات بالمؤسسة بقوة نسبية مقدارها 

 المعلومــاتضــمونه مظــاهر عــدم عدالــة ( والــذي م25جــاء المؤشــر رقــم ) فــي الترتيــب الثــاني: -
 .%71.11بالنسبة لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسة بقوة نسبية مقدارها 

علـى  الحصـول( والـذي مضـمونه غيـاب العدالـة فـي 23جاء المؤشر رقم ) في الترتيب الثالث: -
رها البيانــــات أو المعلومــــات التــــي تخــــص األخصــــائيين االجتمــــاعيين بالمؤسســــة بقــــوة نســــبية مقــــدا

72.62%. 

تأسيًسا على نتائج الجدول السابق فإن مستوى عدالـة المعلومـات بالمـدارس االبتدائيـة قـد جـاء منخفًضـا 
(، وكـان أكثـر الجوانـب انخفاًضـا هـو مـا يتعلـق بالنظـام المعلومـاتي %72.55بدرجة كبيرة بقوة نسبية )

ا النظـام وعـدم صـحة ودقـة وكفايـة الموجود بالمدارس االبتدائية مما يدل على انخفاض مستوى أداء هـذ
( ممـا يعنـي %72البيانات والمعلومات المتاحة، وقد جاءت القوة النسبية لجميـع مؤسسـات البعـد فـوق )
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زيـــادة شـــعور األخصـــائيين االجتمـــاعيين بانخفـــاض مســـتوى العدالـــة فيمـــا يتعلـــق بالمعلومـــات والبيانـــات 
 يه. المتاحة لهم والمتعلقة بمستقبلهم الوظيفي وتؤثر عل

تحليل نتائج ترتيب مؤشرات العدالة التنظيمية وفق نسبة غيابها بالمـدارس االبتدائيـة مـن   -6
 وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين:

دارس تحليل نتائج ترتيب مؤشرات العدالة التنظيمية وفق نسبة غيابها بالم (6جدول )
(22االبتدائية )ن = االبتدائية من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين بالمدارس   

 التكرار بدائل االستجابة المؤشرات
 النسبة
 الترتيب القوة النسبية الوزن المرجح المئوية

: عموًما هل تشعر 56س
بغياب العدالة 
والمساواة داخل 
المؤسسة التي 
 تعمل بها؟

 1 53.33 1.22 42.68 24 نعم
 2 41.48 2.15 47.46 28 إلي حد ما

 3 5.2 2.13 11.86 7 ال

: إذا لم تكن 52س
اإلجابة بال فسي 
هذه الجوانب 
تشعر فيها 
 بالظلم؟

في توزيع المهام والمكافآت 
 والمزايا.

15 28.84 - - 2 

في اإلجراءات والقرارات التي 
 تتخذها اإلدارة.

18 34.61 - - 1 

في أسلوب التعامالت 
 4 - - 15.38 8 الشخصية داخل المؤسسة.

مات فيما يتعلق بالمعلو 
 والبيانات المتوافرة بالمؤسسة.

11 21.15 - - 3 

( ليعبر عن مدى شـعور األخصـائيين االجتمـاعيين بغيـاب العدالـة والمسـاواة 26جاء المؤشر رقم )
داخــل المؤسســة التــي يعملــون بهــا )المــدارس االبتدائيــة( حيــث جــاء القــوة النســبية لمــن أجــابوا بــنعم 

في الترتيب الثاني  %41.48لنسبية لمن أجابوا بإلى حد ما في الترتيب األول والقوة ا  53.23%
فــــي الترتيـــــب الثالــــث بمعنـــــى أن شــــعور األخصـــــائيين  %5.22والقــــوة النســــبية لمـــــن أجــــابوا بـــــال 

 االجتمـاعيين بالعدالــة التنظيميــة فــي المـدارس االبتدائيــة مــنخفض إلــى حـد كبيــر. وهــذا مــايتفق مــع
ارت نتائجهــا إلــى أن مســتوى إحســاس العــاملين فــي التــي أشــ 5111دراســة "ثــامر محمــد محارمــة 

 . الدوائر الحكومية بالعدالة التنظيمية متدن  جدًّا
( لتحديـــد أكثـــر الجوانـــب واألبعـــاد التـــي يشـــعر فيهـــا األخصـــائيون 52وجـــاء المؤشـــر رقـــم )

 االجتماعيون بالظلم داخل المدارس االبتدائية وكانت استجابتهم كالتالي:
 .%34.61العدالة في اإلجراءات بنسبة مئوية  األول: غياب الترتيب -
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 .%28.84الثاني: غياب العدالة في التوزيع بنسبة مئوية  الترتيب -
 .%21.15الثالث: غياب العدالة في المعلومات بنسبة مئوية  الترتيب -
 .%15.38الترتيب األخير: غياب العدالة في التعامالت الشخصية بنسبة مئوية  -

د العدالــة التنظيميــة انخفاًضــا بالمــدارس االبتدائيــة هــي عدالــة وهــذا يعنــي أن أكثــر أبعــا
ــايتفق مــع درجــات القــوة  ــامالت الشخصــية وهــذا م ــة التع االجــراءات وأكثرهــا ارتفاعــا هــي عدال

 النسبية التي حققها كل بعد من هذه االبعاد عند سؤال األخصائيين عن كل منها على حدة.
 النتائج العامة للدراسة :

 ة التنظيمية لألخصائيين بالمدارس االبتدائية:نتائج العدال
انخفــــاض مســــتوى عدالــــة توزيــــع المهــــام والمزايــــا علــــى األخصــــائيين االجتمــــاعيين بالمــــدارس  -1

 (.%72االبتدائية حيث جاءت القوة النسبية لهذا البعد )
ئيـة مستوى عدالة اإلجراءات والقرارات اإلدارية مع األخصـائيين االجتمـاعيين بالمـدارس االبتدا -2

 (.%75.33قد جاء منخفًضا بشكل كبير حيث جاءت القوة النسبية للبعد )
انخفـــاض مســـتوى العدالـــة فـــي التعـــامالت الشخصـــية التـــي يشـــعر األخصـــائيون االجتمـــاعيون  -3

 (.%67.1بعدالتها داخل المدارس االبتدائية جاء متوسًطا بقوة نسبية )
ـــة قـــد جـــاء -4 ـــة المعلومـــات بالمـــدارس االبتدائي ـــرة بقـــوة نســـبية  مســـتوى عدال منخفًضـــا بدرجـــة كبي

(72.55%.) 
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