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 آوظىقرآنوظ

                         
 

 

 آية قرآنية

 منوا منكم والذيه أوتوا آيزفع اهلل الذيه
 العلم درجات واهلل مبا تعملون خبري
 (11: المجادلة) 
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 إهداء

 إهداء
 

 

 حياجه من أجل أبىائه، وأهله ووطىه.إلى ألاب الغالي الذي أفنى شبابه، وعمل على مدار 

إلى التي ٌشخد بها أسري، إلى من هي عيىوي، وسبب هجاحي، إلى من كان لدعىاتها الصادقت لي ألاثز 

 العميق في هفس ي، إلى والدحي الغاليت.

 ،
ً
إلى إخىحي وأخىاحي الغالياث { رائد ، محمد ، رمشي ، مؤمن ، عال ، إًمان ، أسماء } حبا

، و 
ً
 لهم ملا قدمىه لي من دعم، وحشجيع.وعزفاها

ً
 جقدًزا

إلى بلسم حياحي، وشمس سعادحي، ورفيقت دربي، إلى من ٌعجش اللسان عن شكزها ملساهدتها لي 

في جميع الظزوف وألاوقاث كلها، التي قدمت لي كل ما حسخطيع من أجل راحتي، وحسهيل دراستي 

 إلى سوجتي الغاليت.

جعلكم إلى فلذاث أكبادي { علي ، عبد  ، ٍو
ً
 حسىا

ً
هللا ، ًامن } أسأل هللا العظيم أن ًىبخكم هباجا

م.  من الصالحين، ومن حفظت كخابه الكٍز

 إلى الذًن أعطىا من علمهم وما بخلىا، أساجذحي ألاعشاء.

 إلى أكادًميت إلادارة والسياست للدراساث العليا كل الخقدًز وإلامخىان.

 لدعاء لي في ظهز الغيب.إلى جميع أصدقائي وأحبابي، ومن لهج با

إلى أرواح الشهداء الذًن ضحىا بدمائهم وأهفسهم، من أجل إعالء كلمت الحق، والخىحيد، 

ز ألاقص ى الشٍزف، وـخص بالذكز الشهيد حمدي البىا.  وجحٍز
 

 

 املول  لز وجل التوفيق والسداد.
ا
 أهدي ثمزة جهدي سائال

ا
 إليكم جميعا



 

 ج 

 

ىىىىىىىىىى

 ذكرىوتقدور

 
 

 شكر وتقذَر
 
 

، الميـ لؾ الحمد كما أنعمت عمينا نعمان بعد نعـ، كلؾ كراحمدا، كالشكر هلل شكران ش الحمد هلل حمدان 
الحمد في السراء، كالضراء كفي الشدة، كالرخاء، كلؾ الحمد عمى كؿ حاؿ، كالصالة كالسالـ عمى 
أشرؼ خمؽ اهلل محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو إلى 

 الديف كبعد،،،يـك 
أحمد اهلل تعالى كأشكره أف مفَّ عميَّ بالصحة كالعافية، كأحمده عمى ما أعانني، ككفقني إلتماـ ىذه 

 الرسالة، فممو الحمد كالشكر.
(، كقاؿ رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ: "مف ال يشكر  ـْ ىًزيدىنكي ـْ لىًئْف شىكىْرتيـْ َلى بيكي ْذ تىأىذَّفى رى قاؿ تعالى (كاً 

اس ال يشكر اهلل"، كمف ىنا كاف البد لي أف أتقدـ بالشكر، كاالمتناف إلى كؿ مف ساىـ في الن
خراجيا إلى حيِّز الكجكد، كاعترافان بالفضؿ، كالجميؿ، كرده إلى أىمو فإنني  إنجاز ىذه الرسالة، كا 

ذْيف أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف الدكتكر محمكد عبد الرحمف الشنطي كالدكتكر محمد أبك مطر كال
رشادم،  أشرفا عمى رسالتي، كمنحكني الكثير مف أكقاتيـ كاىتماماتيـ كلـ يدخرا جيدان في تكجييي كا 

 فجزاىـ اهلل عني، كعمف سيستفيد مف ىذه الرسالة خير الجزاء.
 كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير َلعضاء لجنة المناقشة كؿ مف:

 ميان،،،مناقشان داخ -محمد إبراىيـ المدىكف الدكتكر/ 
 مناقشان خارجيان،،،،  -سامي عمي أبك الركس  الدكتكر/

 عمى مناقشة الرسالة، كعمى ما أضافكه ليا مف إثراء.
كما، كأتقدـ بخاص الشكر، كالعرفاف إلى كؿ مف قاـ بتحكيـ الرسالة، كتحميميا، كتدقيقيا، كتنسيقيا، 

 فيـ الجنكد المجيكلكف الذيف ساىمكا في إنجاح ىذه الرسالة.
كما، كأتقدـ بالشكر الجزيؿ َلساتذتي، كزمالئي، ككؿ العامميف في "أكاديمية اإلدارة كالسياسة 

 لمدراسات العميا" عمى جيكدىـ معنا، ككؿ مف ساىـ في إنجاز الرسالة. 
كال يسعني إال أف أشكر كؿ ما ساعدني كدعا لي بظير الغيب، كمف سير عمى راحتي، إلى أىمي، 

 لكـ مني كؿ الشكر. كأحبابي، كأصدقائي،
 

 الباحث
 عالء عمي محمد البنا
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 ملخصىالدرادظ

 ممخص الدراسة
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، كأثرىا في االلتزاـ التنظيمي 
دـ ال منيج الكصفي التحميمي، لدل العامميف في المستشفيات غير الحككمية، كلتحقيؽ أغراض الدراسة استخي

( مستشفيات غير حككمية، كالذيف يعممكف بالكظائؼ المختمفة، 9استبانة عمى العامميف في ) تكزيعتـ حيث 
 ،(1172)كالبالغ عددىـ  الكظائؼ اإلدارية، كالخدماتية(، –كالتي تتمثؿ في )الكظائؼ الطبية، الصحية 

( 233ان، تـ استرداد )( مكظف290كباستخداـ طريقة العينة العشكائية الطبقية تـ تكزيع االستبانة عمى )
%(، ككانت جميعيا صالحة لمتحميؿ االحصائي، كتـ تحميؿ البيانات 80.3استبانة بنسبة استجابة بمغت )

 (.SPSSباستخداـ برنامج )

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ما يأتي:

%(، كبمغ 75.34مية )بمغ الكزف النسبي لتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في المستشفيات غير الحكك 
%(. كما أكجدت النتائج كجكد عالقة قكية ذات داللة 79.33الكزف النسبي لمستكل االلتزاـ التنظيمي )

، كمستكل االلتزاـ التنظيمي، حيث بمغ معامؿ ارتباطيا ةاحصائية بيف معايير الحكـ الرشيد بأبعاده المختمف
التكافؽ[ بصكرة جكىرية في  –الفاعمية كالكفاءة  –اركة (. تؤثر معاير الحكـ الرشيد التالية ]المش0.659)

في االلتزاـ التنظيمي ]المتغير التابع[. ال تكجد  التغيير%( مف 44.1االلتزاـ التنظيمي، كتيفسر ما نسبتو )
فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لممتغيرات الكظيفية الشخصية ]الجنس 

المسمى الكظيفي[، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ تطبيؽ  –عممي المؤىؿ ال –
سنة فأقؿ، كما كجد فركؽ  25معايير الحكـ الرشيد تعزل لمتغير ]الفئة العمرية[ كلصالح الفئة العمرية مف 
. كما أكضحت سنة 20-16تعزل لمتغير ]سنكات الخدمة[ كلصالح الفئة الذيف تتركاح سنكات خدمتيـ مف 

النتائج بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ مستكل االلتزاـ التنظيمي تعزل لممتغيرات الكظيفية 
 المسمى الكظيفي[. –سنكات الخدمة  –المؤىؿ العممي  –الفئة العمرية  –الشخصية ]الجنس 

 وبناًء عمى نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات، ومن أىميا ما يمي:

اعات، كطاقات المكظفيف، كضركرة إنشاء نظاـ شكاكو مكتكب كمعمف، بدضركرة أف تؤمف اإلدارة بإ  
كحماية مف يساعدىا في كشؼ التجاكزات، كاإلنحرافات، كتمبية احتياجات المكظفيف، كتقديـ كافة الخدمات 

يـ، كأنشطة ترفييية ليـ في الكقت المناسب، كتنفيذ دكرات تدريبية لمعامميف فيما يخص مجاؿ تخصصات
تساىـ في رفع الركح المعنكية ليـ، كتطبيؽ نظاـ أجكر تضمف العدالة لمجميع، ضركرة اطالع العامميف 
عمى اَلىداؼ التي تطمح اإلدارة لتحقيقيا، كالعمؿ عمى تقديـ ميزات جديدة تعزز مف مستكل التزاـ 

 حياتيـ المينية في نفس المستشفى. العامميف، كتمسكيـ بالمستشفى، كبما يضمف أف يقضي العامميف
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Abstract 

Abstract 
This study aimed at recognizing the reality of applying good governance 

standards and their impact on the organizational commitment of employees in 

non-governmental hospitals. To achieve this purpose, the analytical descriptive 

approach was used and the questionnaires were distributed to the employees from 

(9) non-governmental hospitals - of (1172), These employees are working in the 

different careers such as medical jobs and service & managerial jobs. The 

stratified random sample of (290) employees was used. (233) questionnaires 

were retrieved with a response rate of (80.3%), all of which were valid for 

statistical analysis. The data were analyzed using the SPSS  

The main results of the study were the following: 

The relative weight of applying the good governance standards in non-

governmental hospitals was 75.34%. The relative weight of the organizational 

commitment level was 79.33%. The results showed that there was a strong and 

statistically significant relationship between the criteria of good governance with 

its different dimensions and the level of organizational commitment with 

correlation coefficient (0.956). The criteria of (participation, efficiency & 

effectiveness and consensus orientation) affected highly and significantly in the 

organizational commitment with a rate of (44.1%) of the change in the 

organizational commitments (dependent variable). There were no statistically 

significant differences in the application of good governance criteria due to the 

personal functional variables; (gender, qualification and job title). Moreover, the 

results showed that there were statistically significant differences in the 

application of good governance criteria due to the age variable in favor of the age 

of 25 years and less, and there were statistically significant differences due to the 

years of service veriable in favor of those who have from 16 to 20 years. There 

were no statistically significant differences in the level of organizational 

commitment level due to the personal functional variables (gender, age, academic 

qualification, years of service, job title). 

The researcher recommended the following: 

It is very important for the administration to believe in the employees' creativity 

and capabilities, to establish a written and declared complaints system and to 

protect those who help them in detecting abuses and deviations, to meet the  

employees' needs and to provide them with all services in a timely manner, to 

provide a training courses for the employees according to their specialization, to 

provide them with recreational activities in order to raise their morals, to apply a 

reward system that ensures justice for all, to show the employees the objectives 

that would like to be achieved, and to introduce new features that enhance the 

level of employees' commitment and adherence to the hospital to ensure that they 

will spend their careers in the same hospital. 



 

 ٔ 

 

ىىىىىىىىىى

 فكرسىالدرادظ

الدراسة فيرس  
 

 الصفحة الموضوع
 أ آية قرآنية

 ب إىداء
 ج شكر كتقدير

 د الممخص بالمغة العربية
 ق نجميزيةاإلالممخص بالمغة 
 ك فيرس الدراسة
 ؾ قائمة الجداكؿ

 س اَلشكاؿقائمة 
 س قائمة المالحؽ

  الفصل األول     
 "اإلطار العام للدراسة"

 2 .المقدمة
 4 .مشكمة الدراسة
 5 أسئمة الدراسة.
 5 أىداؼ الدراسة.
 6 أىمية الدراسة.

 7 .الدراسة متغيراتنمكذج ك 
 8 .الدراسة فرضيات
 10 .الدراسة حدكد

 11 .الدراسة كمفاىيـ مصطمحات
 12 صعكبات كمحددات الدراسة

 13 خالصة الفصؿ



 

 س 

 

ىىىىىىىىىى

 فكرسىالدرادظ

 

 الثانيالفصل 
 "للدراسة النظرياإلطار "

ىالمبحثىاألول:ىالحكمىالرذود

 16 مقدمة.
 17 الحكم الرشيد. مفيوم 

 17 التعريؼ المغكم لمحكـ الرشيد.
 17 التعريؼ االصطالحي لمحكـ الرشيد.

 18 الركائز المفيكمية لممصطمح.
 20 التطور التاريخي لمحكم الرشيد. 

 18 أسباب ظيكر الحكـ الرشيد.
 22 جذكر مصطمح الحكـ الرشيد.

 22 تطكر الحكـ الرشيد.
 23 ضرورة الحكم الرشيد.
 23 أىمية الحكـ الرشيد.
 24 أىداؼ الحكـ الرشيد.

 24 خصائص الحكم الرشيد ومستويات تطبيقو.
 24 خصائص الحكـ الرشيد.

 26 مستكيات تطبيؽ الحكـ الرشيد.
 26 المنظومة المعيارية لمحكم الرشيد

 26 معيار المشاركة.
 29 معيار سيادة القانكف.

 31 معيار الشفافية.
 36 معيار االستجابة.
 37 معيار التكافؽ.



 

 ح 
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 فكرسىالدرادظ

 39 معيار المساكاة كالعدالة. 
 41 معيار الفاعمية كالكفاءة.

 44 معيار المساءلة.
 50 معيار الرؤية االستراتيجية.

ىااللتزامىالتنظوميالمبحثىالثاني:ى
 55 مقدمة.

 55 مفيـك االلتزاـ التنظيمي.
 57 أبعاد االلتزاـ التنظيمي.
 59 مراحؿ االلتزاـ التنظيمي.
 60 أىمية االلتزاـ التنظيمي.

 61 العكامؿ المؤثرة في االلتزاـ التنظيمي.
 62 خصائص االلتزاـ التنظيمي.
 63 طرؽ قياس االلتزاـ التنظيمي.

 65 نتائج االلتزاـ التنظيمي.
 67 أسباب ضعؼ االلتزاـ التنظيمي.

ىالطالقظىبونىمطاوورىالحكمىالرذودىوااللتزامىالتنظوميلمبحثىالثالث:ىا
 70 معيار المشاركة، كااللتزاـ التنظيمي.

 70 اللتزاـ التنظيمي.معيار سيادة القانكف، كا
 71 معيار الشفافية، كااللتزاـ التنظيمي.

 72 معيار االستجابة، كااللتزاـ التنظيمي.
 72 معيار التكافؽ، كااللتزاـ التنظيمي.

 73 معيار المساكاة كالعدالة، كااللتزاـ التنظيمي.

 73 معيار الفاعمية كالكفاءة، كااللتزاـ التنظيمي.
 74 كااللتزاـ التنظيمي.معيار المساءلة، 
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 فكرسىالدرادظ

 75 معيار الرؤية االستراتيجية، كااللتزاـ التنظيمي.
 المبحث الرابع: المستشفيات غير الحككمية  

 77 المقدمة.
 77 كاقع الحكـ الرشيد، كااللتزاـ التنظيمي في المستشفيات غير الحككمية.

 78 .مفيـك المستشفيات
 78 تعريؼ المستشفيات.

 79 فيات.أنكاع المستش
 80 خالصة الفصؿ الثاني.

الثالثالفصل   
"الدراسات السابقة"    

 82 المقدمة.
 83 الدراسات الفمسطينية.

 94 الدراسات العربية.
 103 الدراسات اَلجنبية.

 109 التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 111 ممخص التعقيب عمى الدراسات السابقة كالفجكة البحثية.

 الفصل الرابع
 "الطريقة واإلجراءات"

 113 مقدمة.
 113 منيج الدراسة.

 114 مجتمع كعينة الدراسة.
 116 أداة الدراسة.

 118 خطكات بناء االستبانة.
 118 .يافصدؽ االستب



 

 ي 
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 فكرسىالدرادظ

 

 

 

 

 

 127 ثبات االستبانة.
 128 اَلساليب االحصائية.

 131 الخالصة.

 الفصل الخامس
 الفرضيات"حتليل البيانات واختبار "

 133 دمة.مق
 133 الكصؼ االحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.

 139 تحميؿ فقرات االستبانة.
 170 فرضيات الدراسة.

 194 الخالصة

 الفصل السادس
 "نتائج وتوصيات الدراسة"

 197 مقدمة.
 197 نتائج الدراسة.

 201 تكصيات الدراسة.
 203 .مقترحةدراسات كبحكث 

 204 نفيذ تكصيات الدراسة الحالية.خطة عمؿ لت
 قائمة املصادر واملراجع واملالحق

 206 أواًل: المراجع الفمسطينية
 213 المواقع اإللكترونيةثانيًا: 
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 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

ى

ىالفصلىاألول

ىاإلطارىالطامىللدرادظ

 :المقدمة 1.1
إف مف متطمبات اإلدارة الحديثة اليكـ تعزيز كؿ ما ىك مناسب، كفعاؿ مف أجؿ االرتقاء 
بالعامميف، كزيادة درجة االلتزاـ التنظيمي لدييـ، فظاىرة ضعؼ االلتزاـ التي نراىا في 

كالمستشفيات الصحية غير  كمات التعزيز،المؤسسات أيان كاف نكعيا ىي دليؿ عمى غياب مق
كيعمؿ عمى تقديـ الخدمة بشكؿ  الحككمية تعتبر مؤسسات ذات طابع ميني، كخدماتي مستقؿ،

لدل العامميف  االلتزاـ التنظيمي مقكمات فكاف البد مف تعزيزمكازم لممستشفيات الحككمية، 
اـ تفعيؿ القيادة التشاركية، كتفعيؿ كمف بعض المقكمات التي تؤدم إلى زيادة مستكل االلتز  فييا،

    الرشيد لدييا، كىك مكضكع الدراسة.الحكافز، كالالمركزية، كتطبيؽ معايير الحكـ 

كالسيما  ،القميمة الماضية الفترةفي  ان كاسع أك الجيد اىتمامان  ،ناؿ مفيكـ الحكـ الرشيدفقد 
مف  سميمة بناء الدكلة عمى أسس لما لو مف دكر كبير في  ؛في العقد اَلخير مف القرف الماضي

 ،كالكفاءة ،كالمساءلة ،كالعدالة ،كالعمؿ في ظؿ أحكاـ القانكف ،كالمشاركة ،خالؿ تعزيز الشفافية
كتضييقو  ،لمقضاء عمى الفساد بكافة أنكاعوأفضؿ اَلساليب  مف كىك يعد ،ستراتيجيةكالرؤية اال

كديمكمة المحافظة  ،لتحقيؽ التنمية البشرية بؿكبالتالي تييئة البيئة المناسبة  ،إلى أقؿ حد ممكف
 .(108: 2013)بخيت، عمييا 

، فقد حرص عدد مف المؤسسات الحكـ الرشيدا لمتزايد المستمر الذم يكتسبو كنظرن 
الدكلية عمى تناكؿ ىذا المفيكـ بالتحميؿ كالدراسة، كعمى رأس ىذه المؤسسات كؿ مف صندكؽ 

كالتنمية التي أصدرت عاـ  ،كمنظمة التعاكف االقتصادم ،ليكالبنؾ الدك  ،(IMFالنقد الدكلي )
كالخبراء إلى  ،كالمحمميف ،حيث تطرؽ العديد مف االقتصادييف ؛مبادئ حككمة الشركات 1999
 ،كالقانكنية ،كمدل تأثير مفيـك الحكـ الراشد في العديد مف النكاحي االقتصادية ،أىمية

بما يعمؿ عمى سالمة  ،كالمجتمعات ككؿ ،كالمؤسسات ،كاالجتماعية اليادفة إلى صالح اَلفراد
كالناشئة عمى حد سكاء  ،كؿ مف الدكؿ المتقدمة فيكتحقيؽ التنمية الشاممة  ،االقتصاديات

 .(2: 2008، كأخركف )عيشكش
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

عتبار النتائج تعزيز معايير الحكـ الرشيد لدييا، آخذة بعيف االل اتملذلؾ تسعى المنظ
مستكيات االلتزاـ ىك زيادة  أحد ىذه النتائجك المعايير،  تطبيؽ ىذه اإليجابية التي تحدث عند

( بيف أف العدالة كىي أحد 2007التنظيمي لدل العامميف في المنظمة، كفي دراسة )أبك ندل،
كتعد إحدل محددات السمكؾ التنظيمي؛ نظرنا لعالقاتيا المباشرة  -معايير الحكـ الرشيد 

تنظيمية التي تؤثر بدكرىا عمى نجاح المنظمات، كتطكرىا، بمجمكعة كبيرة مف المتغيرات ال
كقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة، كفعالية؛ َلف تمؾ العدالة تضمف ركح التعاكف، كتحقيؽ 

 .اَلداء الجيد في إطار بيئة عمؿ يسكدىا الشعكر باَلماف، كالكالء، كااللتزاـ التنظيمي

التي تحظى بدرجة عالية مف االىتماـ لما  لتزاـ التنظيمي مف المكضكعاتاالكيعتبر 
حيث يعد مف ضمف أبرز المتغيرات  ؛ينطكم عميو مف نتائج قد تؤثر عمى مستقبؿ المنظمة

كاَلبحاث أف ضعؼ  ،السمككية التي سمطت عمييا اَلضكاء، إذ أكدت العديد مف الدراسات
كتسرب العمالة  ،عف العمؿ كالتأخر ،مستكل االلتزاـ التنظيمي يؤدم إلى ارتفاع تكمفة الغياب

كتدني  ،، كىدر المكارد( 3: 2005) العكفي، الكظيفي  ىكانخفاض درجات الرض ،مف المنظمات
   .(9: 2014) أبك جياب، اَلداء 

 ،لتزاـ التنظيمي لممنظماتكأىمية اال ،معايير الحكـ الرشيد مف أىمية تطبيؽ كانطالقان 
ث تعتبر المستشفيات مف المؤسسات اليامة، كالتي ؛ حيكمف ضمنيا المستشفيات غير الحككمية

ينبغى أف تطبؽ بيا معايير الحكـ الرشيد لما ليا مف دكر بارز في االلتزاـ التنظيمي  لدل 
اتجو الباحث إلى  العامميف ما يؤثر إيجابان في تقديـ خدمات صحية عالية الجكدة لممجتمع، لذلؾ

لتزاـ التنظيمي معايير الحكـ الرشيد في اال تقصاء أثرتناكؿ ىذيف المتغيريف بالدراسة مف أجؿ اس
 في المستشفيات غير الحككمية.
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 :شكمة الدراسةم 1.2
كالباحثيف في اآلكنة اَلخيرة بدراسة العكامؿ المؤثرة عمى مشاعر  ،تزايد اىتماـ العديد مف الكتاب

كالسمبية المنعكسة  ،سمككية اإليجابيةكمشاعرىـ ال ،العامميف في بيئات العمؿ، كدراسة اتجاىاتيـ
، كبيدؼ كالمنظمات ،كتحقيؽ أىداؼ المؤسسات ،عمى الكظيفة ليدؼ رفع جكدة اَلداء

ممف  ان ( مكظف30استطالعية تتككف مف ) عينةاستكشاؼ مشكمة الدراسة بدقة قاـ الباحث بإجراء 
 تائج الدراسة ما يمي:يعممكف في المستشفيات غير الحككمية في محافظات غزة، كقد أظيرت ن

 ( نتائج اجابات العينة االستطالعية1.1الجدول رقم )

 نتائج إجابات أفراد العينة مع النسبة المئوية عمى أسئمة اإلستبانة االستطالعية لتحديد مشكمة الدراسة

ىـ التزاـ %( مف أفراد العينة يكجد عند64.4( أف ما نسبتو )1.1يتضح مف الجدكؿ رقـ )
%( مف أفراد العينة ال يكجد 23.5تنظيمي تجاه المستشفى التي يعممكف بيا، كأف ما نسبتو )

عندىـ التزاـ تنظيمي، كىي نسبة ليست بقميمة إذا ما أضيفت عمييا نسبة إجابات أفراد العينة 
%(، كفي ضكء ما تقدـ يتضح أنو 35.6%( لتصبح النسبة )12.1]غير متأكد[، كالبالغة )

، كما أظيرت بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة يكجد ضعؼ في درجة االلتزاـ التنظيمي
انخفاض الركح المعنكية لدل  ( كجكد ضعؼ في االلتزاـ التنظيمي، بسبب2012)حمس، 

 العامميف نتيجة غياب التحفيز المعنكم، كالمادم، كعدـ تقدير اإلدارة لمجيد الذم يبذلو العامميف.
تطبيق معايير  " ما أثر بالسؤال الرئيسي التالي: قدم تتمثل مشكمة الدراسةوفي ضوء ما ت 

  لتزام التنظيمي لدى العاممين في المستشفيات غير حكومية؟اال   في الحكم الرشيد

غير  موافق الفقرة #
 متأكد

غير 
 موافق

1 
في حاؿ حدكث أم تغيير في ظركفي الحالية سيؤدم بي إلى ترؾ العمؿ في 

 المستشفى.
52% 25% 23% 

 %48 %17 %35 اف آخر.أفضؿ االستمرار في عممي الحالي حتى لك تكفرت فرصة لمعمؿ في مك 2

 %50 %30 %20 سأقبؿ أم كظيفة أكمؼ بيا في المستشفى مقابؿ استمرارم بالعمؿ فييا. 3
 %42 %20 %38 بقائي، كتمسكي بالعمؿ في المستشفى سيكسبني الكثير مستقبال. 4

 %49 %15 %36 سأككف بغاية السعادة إذا ما قضيت حياتي المينية في المستشفى 5

 %46 %14 %40 دفاع عف المستشفى التي أعمؿ بيا، كأصكف سمعتياأبادر بال 6

 23.5 12.1 64.4 المتكسط العاـ 7
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 اإلطارىالطامىللدرادظ

 :أسئمة الدراسة 1.2.1

 ينبثق من السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية ىي: 
 ؟المبحكثةه أفراد العينة لتزاـ التنظيمي كما يراما مستكل اال -1
 ؟المستجيبيفحسب تصكرات  معايير الحكـ الرشيد درجة تطبيؽما مستكل  -2
 ،( بيف معايير الحكـ الرشيد α   0.05حصائية عند مستكل )اىؿ يكجد عالقة ذات داللة  -3
 لتزاـ التنظيمي؟كاال
 ظيمي؟في االلتزاـ التن ( α    0.05)ىؿ يؤثر معايير الحكـ الرشيد عند مستكل  -4
(  حكؿ معايير الحكـ الرشيد  α   0.05حصائية عند مستكل)اىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -5

) العمر، الجنس، المؤىؿ العممي،  الختالؼ خصائصيـ الشخصية كالكظيفية التالية تعزل
 سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي(؟

زاـ التنظيمي لت( حكؿ اال α   0.05حصائية عند مستكل )اىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -6
تعزل الختالؼ خصائصيـ الشخصية كالكظيفية التالية ) العمر، الجنس، المؤىؿ، سنكات 

 المسمى الكظيفي(؟ ،الخدمة

 :أىداف الدراسة 1.3
 

 تتًثم أهذاف انذراسح فٍ اِت6ٍ

 حككمية.اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في المستشفيات غير مستكل اال الكشؼ عف -1
 حككمية.الات غير يطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في المستشفالتعرؼ عمى درجة ت -2
 لتزاـ التنظيمي.معايير الحكـ الرشيد في اال أثرعالقة، ك  التعرؼ عمى -3
معايير الحكـ الرشيد  حكؿ المبحكثيفتقدير التعرؼ عف الفركؽ )إف كجدت( بيف متكسطات  -4

 المسمى الكظيفي(. ،لخدمةسنكات ا ،ىؿ العمميؤ الم ،العمر ،حسب المتغيرات التالية )الجنس
لتزاـ التنظيمي حسب التعرؼ عف الفركؽ )إف كجدت( بيف آراء العينة المبحكثة حكؿ اال -5

 المسمى الكظيفي(. ،ىؿ العممي، سنكات الخدمةؤ الم ،العمر ،المتغيرات التالية )الجنس
يؽ الخركج بتكصيات الغرض منيا تكجيو إدارة المستشفيات غير الحككمية عمى اىمية تطب -6

 معايير الحكـ الرشيد، كأثرىا عمى االلتزاـ التنظيمي.
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 :أىمية الدراسة 1.4
 :ناحتيف تستمد الدراسة أىميتيا مف 

 أوال6 األهًُح اننظرَح6

المكاضيع اإلدارية الحديثة في مجاؿ عمـ اإلدارة،  مكضكعان ميمان مفىذه الدراسة تتناكؿ  -1
كالفمسطينية عمى كجو  م تعاني منو المكتبة العربيةفي سد الفراغ الذكبالتالي تساىـ ىذه الدراسة 

 .الخصكص
ا كافين  لتزاـ التنظيمي لـ يناال حظان كاال ،ة الدراسة مف أف معايير الحكـ الرشيديكتبرز أىم -2

لمربط بيف ىذيف  فجميع الدراسات السابقة لـ تسعى  ؛ىتماـ مف الباحثيفكاال ،مف العناية
ذه الدراسة في إثراء المعرفة بالتأثيرات المختمفة لمعايير الحكـ المتغيرييف، كبذلؾ نأمؿ أف تفيد ى

لتزاميـ التنظيمي امستكل  مف حيثسمكؾ العامميف في المستشفيات غير الحككمية  فيالرشيد 
 كأىداؼ منظماتيـ. ،مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ

 

 األهًُح انعًهُح6ثانُاً 

 ،بحاجة ماسة بصكرة خاصة إف المجتمع العربي بصكرة عامة كالمجتمع الفمسطيني -1
كضركرية إلى تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، كتكعية أصحاب القرار بالنتائج التي تعكد باإليجاب 

كزيادة  ،ككفاءة العامميف ،عمى مستقبؿ المنظمة عند تطبيؽ ىذه المعايير مف خالؿ رفع فعالية
كمتنكعة تنعكس بدكرىا عمى  ،لتزاميـ التنظيمي، كمف ثـ تقديـ خدمات ذات جكدة عاليةامستكل 

 المجتمع بصكرة إيجابية.
حككمية لتعزيز التسعى ىذه الدراسة إلى تقديـ تكصيات لصناع القرار في المستشفيات غير  -2

 ىتماـ المكثؼ بتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد.  لتزاـ التنظيمي مف خالؿ االمستكل الشعكر لال
راتو البحثية، كمياراتو، كمستكل معارفو، كما أف الدراسة ميمة لمباحث؛ حيث تزيد مف قد -3

 كأيضان ىي متطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة الدكلة، كالحكـ الرشيد.
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 :تغيرات الدراسةنموذج وم 1.5
 

  أوال6 انًتغُراخ انًستقهح6 يعاَُر انحكى انرشُذ6

الفاعمية  -كالعدالة  المساكاة -التكافؽ  -ستجابة اال -الشفافية  - سيادة القانكف - المشاركة)
 . (ستراتيجيةالرؤية اال -المساءلة  -كالكفاءة 

  ثانُا6 انًتغُر انتاتع6

 .لتزاـ المعيارم(اال –لتزاـ االستمرارم اال – لتزاـ العاطفيلتزاـ التنظيمي )االاال

 
 ( أنموذج ومتغيرات الدراسة1.1الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ونتالي ماير جون نموذج و  ( UNDP, 2012 ) الرشيد الحكم ييرمعا عمى باالعتماد الباحث بواسطة جرد
 (.1991) . :التنظيمي لتزاماال  ألنواع ألين

برنامج األمم المتحدة كقد تـ اختيار معايير الحكـ الرشيد الذم تـ اعتماده مف قبؿ 

 ،اضرةا نماذج دولية حيعتبر ماألنه كنمكذج ماير كأليف َلبعاد االلتزاـ التنظيمي ،اإلنمائي

أغمب في  ، كتـ اعتمادىامف قبؿ جميع المؤسسات الدكلية امتـ اعتمادىكما  ،وشائعة
 .ؤسسات التعميمية الم

 معايير الحكم الرشيد
 المشاركة

 سيادة القانكف
 الشفافية
 االستجابة
 التكافؽ

 المساكاة كالعدالة
 الفاعمية كالكفاءة

 المساءلة
 الرؤية االستراتيجية

 

بعاد االلتزام أ
 التنظيمي

 االلتزام العاطفي
 االلتزام االستمراري
 االلتزام المعياري
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 :فرضيات الدراسة 1.6

 الفرضية الرئيسية األولى: 1.6.1
بأبعاده معايير الحكم الرشيد بين  (α   0.05حصائية عند مستوى )اداللة  ذات توجد عالقة
العدالة ك المساكاة   -التكافؽ   -ستجابة اال –الشفافية   -سيادة القانكف  - )المشاركةالمختمفة 

 لتزام التنظيمي.اال  مستوىو ستراتيجية( الرؤية اال -المساءلة  –الفاعمية كالكفاءة  –
 

 الفرضيات الفرعية:
 مستكلك  المشاركةر ايمعبيف  (α   0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -1

 ـ التنظيمي.لتزااال
سيادة القانكف ر ايمعبيف  (α    0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -2

 لتزاـ التنظيمي.اال مستكلك 
 مستكلك الشفافية ر ايمعبيف  (α    0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -3

 لتزاـ التنظيمي.اال
ستجابة االر ايمعبيف  (α   0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -4

 لتزاـ التنظيمي.اال مستكلك 
 مستكلك التكافؽ ر ايمعبيف  (α    0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -5

 لتزاـ التنظيمي.اال
العدالة ك المساكاة ر ايمعبيف  (α    0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -6

 لتزاـ التنظيمي.اال مستكلك 
الفاعمية كالكفاءة ر ايمعبيف  (α    0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات كجد عالقةت -7

 لتزاـ التنظيمي.اال مستكلك 
 مستكلك المساءلة ر ايمعبيف  (α   0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -8

 لتزاـ التنظيمي.اال
الرؤية ر ايعمبيف  (α   0.05حصائية عند مستكل )اداللة  ذات تكجد عالقة -9

 .لتزاـ التنظيمياال مستكلك  ستراتيجيةاال
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ى

 ولالفصلىاأل

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 :الثانيةالرئيسية  الفرضية  1.6.2
في  (α    0.05عند مستكل  ) تؤثر أبعاد الحكـ الرشيد تأثيران إيجابيان ذا داللة إحصائية 

 لتزاـ التنظيمي.اال مستكل

 :الثالثةالفرضية الرئيسية  1.6.3
لدرجة ( حكؿ تصكر أفراد العينة  α   0.05ائية عند مستكل )حصإتكجد فركؽ ذات داللة ال 

المؤىؿ  ،العمر ،تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لممتغيرات الكظيفة الشخصية التالية )الجنس
 المسمى الكظيفي(. ،العممي، سنكات الخدمة

 
 الفرضيات الفرعية:

ؿ تصكر أفراد العينة ( حك  α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -1
 .)الجنس( لمتغيرتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لدرجة 

( حكؿ تصكر أفراد العينة  α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -2
 .)العمر( لمتغيرتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لدرجة 

حكؿ تصكر أفراد العينة (  α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -3
 .)المؤىؿ العممي( لمتغيرتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لدرجة 

( حكؿ تصكر أفراد العينة  α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -4
 .)سنكات الخدمة( لمتغيرتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لدرجة 

( حكؿ تصكر أفراد العينة  α   0.05ستكل )حصائية عند مإتكجد فركؽ ذات داللة ال  -5
 .)المسمى الكظيفي( لمتغيرتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل لدرجة 

 :الرابعةالفرضية الرئيسية  1.6.4
متكسطات استجابات  بيف (α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال 

 ،رات الكظيفية الشخصية اآلتية )الجنسلتزاـ التنظيمي تعزل لممتغياال المبحكثيف حكؿ مستكل
 المسمى الكظيفي(. ،المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة ،العمر

 
 الفرضيات الفرعية:

متكسطات استجابات  بيف (α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -1
 )الجنس(. متغيرلتزاـ التنظيمي تعزل لاال المبحكثيف حكؿ مستكل
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

متكسطات استجابات  بيف (α   0.05حصائية عند مستكل )إات داللة تكجد فركؽ ذال  -2
 )العمر(. متغيرلتزاـ التنظيمي تعزل لاال المبحكثيف حكؿ مستكل

متكسطات استجابات  بيف (α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -3
 (.)المؤىؿ العممي متغيرلتزاـ التنظيمي تعزل لاال المبحكثيف حكؿ مستكل

متكسطات استجابات  بيف (α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -4
 )سنكات الخدمة(. متغيرلتزاـ التنظيمي تعزل لاال المبحكثيف حكؿ مستكل

متكسطات استجابات  بيف (α   0.05حصائية عند مستكل )إتكجد فركؽ ذات داللة ال  -5
 )المسمى الكظيفي(. متغيرعزل للتزاـ التنظيمي تاال المبحكثيف حكؿ مستكل

 :حدود الدراسة 1.7
 تنقسم حدود الدراسة إلى:

لتزام اال في أثر معايير الحكم الرشيد بحث الدراسة عمى  ستقتصرحدود موضوعية:  -1
 التنظيمي دون غيرىا من المتغيرات

 م. 2017ىذه الدراسة في عام  ستطبقحدود زمانية:  -2

حكومية الى العاممين في المستشفيات غير ىذه الدراسة عم ستقتصر :مكانيةحدود  -3
في المحافظات الجنوبية؛ لصعوبة التنقل لممحافظات الشمالية بسبب اإلغالقات 

 اإلسرائيمية. 

العاممين في المستشفيات غير جميع ىذه الدراسة عمى  سُتطبق حدود بشرية: -4
ألخرى شاغمي الوظائف الطبية، والصحية، وكذلك العاممين بالوظائف احكومية )ال

 (.اإلدارية، والخدماتية

 :مصطمحات الدراسة 1.8
 دارتيا لشؤكف المجتمع ،ىك ممارسة السمطة السياسية :الحكم الرشيد كمكارده، كتحقيؽ  ،كا 

 كيشمؿ ذلؾ مؤسسات الدكلة الدستكرية مف سمطات تشريعية ،كاالجتماعي ،االقتصادم التطكر
) المركز الفمسطيني لالتصاؿ كالقطاع الخاص  ،كتنفيذية باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني

 .(9:  2011كالسياسات التنمكية : 
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 بأنو الطريقة التي يتـ مف فقد عرف الباحث الحكم الرشيد  :التعريف اإلجرائي لمحكم الرشيد
خالليا إدارة المنظمات بطريقة تضمف المحافظة عمى حقكؽ العامميف، كبما يسمح ليـ بالتعبير 

مارسة حقكقيـ االقتصادية، كالسياسية، كالكظيفية، كالحياتية بطرؽ خالية مف عف آرائيـ، كم
 الفساد، كتحت ظؿ سيادة القانكف.

 

  يعرؼ االلتزاـ التنظيمي بأنو الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعؿ االجتماعي  :لتزام التنظيمياال
قكؿ بأف عممية االلتزاـ مف أجؿ تزكيد المنظمة بالحيكية، كالنشاط، كمنحيا الكالء، كيمكف ال

التنظيمي ما ىي إال عممية اإليماف بأىداؼ المنظمة، كقيميا، كالعمؿ بأقصى طاقة لتحقيؽ تمؾ 
 (.7: 2006) الكزاف، اَلىداؼ، كتجسيد تمؾ القيـ 

 

 :فقد عرؼ الباحث االلتزاـ التنظيمي بأنو السمكؾ الذم  التعريف اإلجرائي لاللتزام التنظيمي
في المنظمة مف خالؿ رغبتيـ باالستمرار في العمؿ مع االستعداد لبذؿ مجيكد  يبديو العاممكف

 أكبر؛ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كالعمؿ عمى تنميتيا.  
 

  ال تتبع إدارتيا لممؤسسات  ذات مبنى مستقؿ آتمنش :غير الحكوميةالمستشفيات
دؼ الربح، الحككمية، منيا ماىك خاص، كيتبع لشخص، أك مجمكعة مف اَلشخاص، كتستي

كمنيا ما ىك خيرم تممكو إحدل المؤسسات الخيرية، كال تستيدؼ الربح، تقدـ الخدمات 
لممحتاجف كفؽ معايير تحددىا إدارة المستشفى، كقد يككف المالؾ مؤسسة، أك جمعية خيرية، 

تكفر خدمات لممرضى الذيف يخضعكف لمعالج مف ك ، لممكاطنيف لتقديـ الرعاية الصحيةكتسعى 
تمتع المستشفى بمستكل عاؿو مف . كيجب أف تكحضانة المكاليد ،ض، أك في حاالت الكالدةاَلمرا

ضـ المستشفى خدمات تكما ك  ؛كالجراحية ،إدارة الرعاية الصحية في مختمؼ المياديف الطبية
يجب أف يتكفر لدل المستشفى ، ك كالصيدلة ،كالتصكير باَلشعة ،مساندة مثؿ المختبر السريرم

 .(22: 2008)حمداف،  مجيزة طبيان سيارة إسعاؼ 
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ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 صعوبات ومحدادت الدراسة: 1.9
زة فقػػط نظػػران اقتصػػرت الدراسػػة عمػػى العػػامميف فػػي المستشػػفيات غيػػر الحككميػػة فػػي قطػػاع غػػ أوال:

 لصعكبة التنقؿ لممحافظات الشمالية ذلؾ بسبب اإلغالقات اإلسرائيمية.
 

االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي فػػػػي المستشػػػػفيات غيػػػػر نػػػػدرة الدراسػػػػات التػػػػي تتعمػػػػؽ بدراسػػػػة مسػػػػتكل  ثانيااااًا:
الحككميػػة، باإلضػػافة إلػػى نػػدرة الدراسػػات التػػػي ربطػػت معػػايير الحكػػـ الرشػػيد بػػااللتزاـ التنظيمػػػي 

 سكاء المعايير مجتمعة أك بعض المعايير.
 

كاجػػو الباحػػث العديػػد مػػف الصػػعكبات فػػي جمػػع المعمكمػػات، كذلػػؾ َلف بعػػض المستشػػفيات  ثالثااًا:
الدراسػػات تػػػدخؿ سػػػافر فػػي شػػػؤكنيا الخاصػػػة، حيػػث أف الباحػػػث لػػػـ يسػػػتطع أف تعتبػػر مثػػػؿ ىػػػذه 

يجمػػػع المعمكمػػػات المطمكبػػػة، كلػػػـ تقبػػػؿ إدارة بعػػػض تمػػػؾ المستشػػػفيات بتكزيػػػع االسػػػتبانات عمػػػى 
مكظفييػػا رغػػػـ كػػؿ المحػػػاكالت، مثػػؿ إرسػػػاؿ كتػػاب مػػػف أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػػة لتسػػييؿ ميمػػػة 

مكمات َلغراض البحث العممي فقط، كأيضػان إرسػاؿ شخصػيات الباحث، مكضحان فيو أف ىذه المع
رفيعة المستكل مف أجؿ حؿ تمؾ اإلشكالت كلكف دكف جدكل، مما جعؿ الباحث أف يستثني ىذه 

 مستشفى القدس. –المستشفيات مف الدراسة، مثاؿ عمى ذلؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13 

 

ى

 الفصلىاألول

 اإلطارىالطامىللدرادظ

 ممخص الفصل: 1.10
الدراسة كالتي تنص عمى "مػا أثػر تطبيػؽ معػايير  لقد تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ تحديد مشكمة

كقػػد انبثػػؽ  الحكػػـ الرشػػيد فػػي االلتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل العػػامميف فػػي المستشػػفيات غيػػر الحككميػػة؟"،
قػػاـ  كبيػدؼ تحديػػد تمػؾ المشػكمة مػف ىػذا السػػؤاؿ عػدد مػف اَلسػػئمة الفرعيػة التػي تتعمػػؽ بالدراسػة،

كقػػاـ  ( مكظفػػان يعممػػكف فػػي تمػػؾ المستشػػفيات،30عينػػة اسػػتطالعية تتكػػكف مػػف )بػػإجراء الباحػػث 
الباحػػػث بػػػالتطرؽ عمػػػى تحديػػػد أىػػػداؼ الدراسػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكشػػػؼ عػػػف مسػػػتكل االلتػػػزاـ 
التنظيمػػي لػػدل العػػامميف فػػي المستشػػفيات غيػػر الحككميػػة، كالتعػػرؼ عمػػى درجػػة تطبيػػؽ معػػايير 

د فػي االلتػزاـ التنظيمػي، كالتعػرؼ الحكـ الرشيد، كالتعرؼ عمػى عالقػة، كأثػر معػايير الحكػـ الرشػي
 عمػػى الفػػركؽ إف كجػػدت بػػيف متكسػػطات تقػػدير المبحػػكثيف حػػكؿ معػػايير الحكػػـ الرشػػيد، كالتعػػرؼ
عمى الفركؽ إف كجدت بيف متكسطات تقدير المبحكثيف حكؿ االلتزاـ التنظيمي حسػب المتغيػرات 

 كظيفي(.التالية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المسمى ال
 

ذكػر الباحػػث أىميػػة الدراسػة سػػكاء اَلىميػػة النظريػػة، كاَلىميػة العمميػػة، كمػػدل مسػػاىمتيا 
إثراء المكتبات العممية، كتقديـ تكصيات لصػناع القػرار فػي المستشػفي غيػر الحككميػة لتعزيػز  في

 مستكل االلتزاـ التنظيمي مف خالؿ االىتماـ المكثؼ بتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد.
لباحػػػث لعػػػرض نمػػػكذج كمتغيػػػرات الدراسػػػة سػػػكاء المتغيػػػرات المسػػػتقمة المتمثمػػػة )بمعػػػايير تطػػػرؽ ا

 الحكـ الرشيد(، كالمتغير التابع المتمثؿ في )االلتزاـ التنظيمي(.
أما فرضيات الدراسة فقد حدد الباحث الفرضػيات الرئيسػية اَلربعػة كالفرضػيات الفرعيػة لكػؿ منيػا 

 عمى حد سكاء.
 

ـ حػػدكد الدراسػة إلػػى حػدكد مكضػػكعية تقتصػر عمػػى بحػث أثػػر معػػايير قػاـ الباحػػث بتقسػي
ـ، 2017الحكـ الرشيد في االلتزاـ التنظيمي، كحدكد زمانيػة حيػث سػتطبؽ ىػذه الدراسػة فػي عػاـ 

كحػػدكد مكانيػػة، حيػػث ستقنصػػر ىػػذه الدراسػػة عمػػى العػػامميف فػػي المستشػػفيات غيػػر الحككميػػة فػػي 
المحافظػػػات َلسػػػباب تتعمػػػؽ باإلغالقػػػات اإلسػػػرائيمية،  المحافظػػػات الجنكبيػػػة فقػػػد دكف غيرىػػػا مػػػف

كحدكد بشرية حيث ستقتصر الدراسة عمى شػاغمي الكظػائؼ الطبيػة، كالصػحية، ككػذلؾ العػامميف 
 بالكظتئؼ المختمفة اإلدارية كالخدماتية في المستشفيات غير الحككمية.

 

قػػػػاـ الباحػػػػث  فقػػػػد اختػػػػتـ الباحػػػػث ىػػػػذا الفصػػػػؿ بمصػػػػطمحات الدراسػػػػة، كالعمػػػػؿ تعريفيػػػػا،
لكػػػؿ منيمػػػا، كتعريػػػؼ كالتعريػػػؼ اإلجرائػػػي  بتكضػػػيح تعريػػػؼ الحكػػػـ الرشػػػيد، كااللتػػػزاـ التنظيمػػػي،

 المستشفيات غير الحككمية.



 

14 

 

ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

    
 
 

 
 
 

 انثانٍ الفصل
 نهذراسح اننظرٌ اإلطار

 

 

  :الحكم الرشيدالمبحث األول. 

  :االلتزام التنظيميالمبحث الثاني. 

  :معايير الحكم الرشيد وااللتزام التنظيميالعالقة بين المبحث الثالث. 

  :المستشفيات الغير حكوميةالمبحث الرابع. 
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 المبحث األول

ىالحكم الرشيد

 مقدمة  2.1.1
 مفيوم الحكم الرشيد  2.1.2

 التعريؼ المغكم لمحكـ الرشيد

 لمحكم الرشيد االصطالحيالتعريف 

 الركائز المفيومية لممصطمح

 يدالتطور التاريخي لمحكم الرش  2.1.3

 أسباب ظيور الحكم الرشيد

 جذور مصطمح الحكم الرشيد

 تطور الحكم الرشيد

 ضرورة الحكم الرشيد  2.1.4

 أىمية الحكم الرشيد

 أىداف الحكم الرشيد

 خصائص الحكم الرشيد ومستويات تطبيقو 2.1.5

 خصائص الحكم الرشيد

 مستويات تطبيق الحكم الرشيد

 المنظومة المعيارية لمحكم الرشيد 2.1.6    
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 حث األولالمب

 الحكم الرشيد

 :مقدمة 2.1.1
 التحكؿ عف المعاصر السياسي الجدؿ في الحديث برز السكفيتي اإلتحاد انييار منذ
 عف كما بدأ الحديث ؛NGOsالحككمية  غير المنظمات كدكر اإلنساف، كحقكؽ الديمكقراطي،

 عميو يقكـ الذم اسفاَلس السياسي؛ الفكر المفاىيـ في أحدث مف يعد الذم الرشيد الحكـ مفيكـ
 مفيـك كىك كاَلفراد، لممجتمع، كنقميا السمطة، عف القداسة نزع عممية ىك الرشيد الحكـ مفيكـ
 كالكفاية اإلصالح، أساسيات يعكس حيث الماضي؛ القرف ثمانيات منذ برز النشأة، حديث
 مف لمزيد وخالل مف المجتمع حيث يسعى القانكف؛ بسيادة لممجتمع الدكلة قيادة في اإلدارية

 المتحدة الكاليات أطمقت كما ،(، مكقع نت2005 الغد، جريدة) مدنيان  نفسو كتفعيؿ المشاركة،
 ما قبؿ اَلكسط الشرؽ منطقة في شامؿ  كاقتصادم سياسي، تغيير إلحداث متعددة مبادرات

 كؿالنز  عمى بمدانيا معظـ في العربية الشعكب عممت عندما العربي بالربيع حالينا يعرؼ بات
 القائـ، السياسي النظاـ تغيير كحتى بؿ، كاقتصادية سياسية، بإصالحات كالمطالبة الشارع، إلى

 اَلكركبي االتحاد ذلؾ في كتبعيا  ،(108: 2013بخيت،) االجتماعية العدالة تحقيؽ كمحاكلة
 ةالخارجي الضغكط مع لمتكيؼ محاكلة كفي المتكسطية، الشراكة إطار في مبادراتو اندرجت الذم
 المستقمة، كالمؤسسات االنتخابات، كغياب الحريات، عمى كالقيكد كاليأس، الكبت، بسبب

 فييا بما المجتمع مؤسسات بجميع الرشيد الحكـ مفيكـ كيرتبط ،(12: 2013 مطير،) كالشفافية
 .(28: 2012 الحمك،) الخاص  القطاع كشركات المدني، المجتمع كىيئات الدكلة، أجيزة
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 الرشيد: الحكم مفيوم 2.1.2

 :الرشيد التعريف المغوي لمحكم -أواًل 
 ًحكمو كأمره أمره، في الرشد عنو فنفى ،(97)ىكد، أية  "برشيد فرعكف أمر كما: "تعالى قاؿ

)غافر، آية  "الرشاد سبيؿ إال أىديكـ كما" الرشاد إلى قكمو ييدم أنو زعـ قد ككاف الناس، في
عمي  اإلماـ كقاؿ النار؛ فأكردىـ القيامة يـك قكمو يقدـ الؾالمي أكردىـ بؿ يفعؿ، لـ كلكنو ،(29
 رضي -عمر إف كيحكـ: "فقاؿ الخطاب، بف عمر كعنده بعضيـ، انتقد كقد -كجيو  اهلل كـر -
 رًشد كقد إليو، كاإلىتداء اَلمر، كجو إصابة ىك الرشىد: المغة كفي". اَلمر رشيد كاف -عنو  اهلل
 أمرىـ مف ليـ يييئ أف ربيـ مف طمبكا الكيؼ كفتية الرشد، إلى دميي كالقرآف كراشد، رشيد، فيك

 ندعك فنحف المناسب، المصطمح ىك الرشيد، الحكـ نعـ، رشيد، حكـ إلى بحاجة كنحف رشدا،
لى الرشيد، الحكـ إلى  الراشدة، بالخالفة اَلكلى الخالفة كصؼ مىف أبدع كلقد الراشد، الحاكـ كا 
 طبقكا الذيف الراشدكف، الخمفاء ىـ كعمي كعثماف، كعمر، بكر، فأبك اإلسالمية، الخالفة يقؿ كلـ

 كالمكظؼ رشيد، كالحاكـ راشدة، دكلة ىي الرشيد الحكـ تطبؽ التي كالدكلة الرشيد، الحكـ
 (.20-19، 2013 الغيمي،) إلخ …الرشيد كالمسؤكؿ الرشيد،

 الرشيد:  لمحكم االصطالحي التعريف -ثانيًا 
 الشر، كنقيض الفساد، كنقيض الضالؿ، نقيض – عربي مفيكـ ذم كمصطمح – كالرشاد

 الذم الحكـ تناسب كأكصاؼ معاني، ككميا الكريـ، القرآف في مستخدمة ككميا الضرر، كنقيض
 :(22، 2017مطر، ) مفيكمية: ركائز أربع لو الرشيد فػػالحكـ الناس؛ يريده

 كالمعرفة، كالعمـ، اليداية، عمى يقكـ حكـ كفي عميو، بالقائميف تتعمؽ :اليدائية الركيزة: األولى
 كالعمـ، كالخبرة، الكفاءة، ذكم مف ىـ عميو فالقائمكف كالسفو، كالضالؿ، الجيؿ، عمى كليس

 .أغرار أك سفياء، أك بجيمة، ليسكا فيحفظكف، كاَلمانة فيفعمكف، القكة أصحاب. كالقكة كاَلمانة،

 الصالح[، إلى ]نسبة صالحية طبيعة ذك حكـ فيك ،بطبيعتو تتعمؽ :الصالحية الركيزة: الثانية
 .الصالح بنياف كتأسيس الفساد، منابع تجفيؼ إلى يسعى

 كدفع الناس، كؿ الناس، بيف الخير إقامة إلى يسعى فيك بيدفو، تتعمؽ :الخيرية الركيزة: الثالثة
 .عنيـ الشر
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 بثمار حياتيـ في فينتفعكف النفع، سلمنا يتحقؽ أف فثمرتو بثمرتو، تتعمؽ: النفعية الركيزة: الرابعة
 .يضر كال ينفع، فيك الحكـ، ىذا تطبيؽ

 :الرشيد لمحكم لركائز المفيوميةا -ثالثًا 

 مف مجمكعة  (Good Governance)الجيدة الحككمة أك الصالح، أك الرشيد، الحكـ
 الممتزمة داريةاإل كالككادر السياسية، القيادات تتبناىا معايير إلى لتصؿ تطكرت التي المفاىيـ
 ما ىك حديثا فالحكـ ؛(34: 2015 ىممك،)  لممكاطنيف الحياة نكعية لتحسيف المجتمع مكارد بتطكير
 حكؿ النظر كجيات اختمفت كما. الدكلة تفعمو أف يجب ما ىك الرشيد كالحكـ الدكلة، تفعمو
 أبرزىا كمف لمؤسساتية،كا كاإلقتصادية، السياسية، أبعاده لتعدد نظرنا الرشيد، لمحكـ مكحد تعريؼ
 ىك الراشد الحكـ :الدولي البنك عرف فقد - (.4: 2011 القادر، عبد) دكلينا: عمييا كالمتفؽ
 The World)العاـ  الصالح أجؿ مف ما بمد في السمطة بيا تيمارس التي كالمؤسسات التقاليد،

Bank, 2007: 2)، يشمؿ كىذا: 

 السياسي[. كاستبداليـ ]البعد ىـ،كرصد السمطة، عمى القائميف اختيار عممية 

 االقتصادم[ ]البعد بفاعمية السميمة السياسات كتنفيذ المكارد، إدارة عمى الحككمة قدرة. 

 كاالجتماعية االقتصادية، التفاعالت تحكـ التي لممؤسسات كالدكلة المكاطنيف، مف كؿ احتراـ 
 المؤسساتي[. ]البعد بينيـ فيما

 التي العممية بأنو الرشيد الحكـ (:2004 المتحدة، لألمم يةالسام المفوضية) عرفت كقد -
 ذلؾ كيحقؽ اإلنساف، حقكؽ لضماف كالخاصة؛ العامة، كاَلعماؿ المؤسسات، خالليا مف تدار

 .القانكف سيادة ظؿ في كذلؾ الفساد؛ مف خالية بطريقة

 عمى الحككمة قدرة وأن عمى الرشيد الحكـ عرفت قد :الدولية لمتنمية األمريكية الوكالة أما - 
 الظركؼ خمؽ أجؿ مف كالتركيج كالنظاـ، القانكف، كضماف االجتماعي، السالـ عمى الحفاظ

 (.45: 2012 الحمك،) االجتماعي التأميف مف اَلدنى الحد كضماف االقتصادم، لمنمك الضركرية

 االقتصادية، السمطة ممارسة بأنو الرشيد الحكـ عرؼ :اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أما -
 كعمميات، آليات، خالؿ مف المستكيات، كؿ في الدكلة شؤكف إلدارة كاإلدارية كالسياسية،
 القانكنية، حقكقيـ كممارسة مصالحيـ، عف التعبير كالجماعات اَلفراد، يستطيع كمؤسسات

 . (UNDP, 1997: 3) خالفاتيـ كتسكية بالتزاماتيـ، كالكفاء
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 كيدعـ، يعزز، الذم الحكـ ىك :اإلنسانية التنمية منظور من الرشيد الحكم تعريف أما -
 كحرياتيـ كفرصيـ، كخياراتيـ، البشر، قدرات تكسيع عمى كيقكـ اإلنساف، رفاه كيصكف

 تقرير) كتيميشنا فقران، المجتمع أفراد َلكثر بالنسبة سيما ال كالسياسية، كاالجتماعية، االقتصادية،
 (.101: 2002 لمعاـ العربية اإلنسانية التنمية

 :التالي االجتيادات ىذه ومن الرشيد، الحكم تعريف في االجتيادات من العديد ىناك أن كما -

 الدكلة مكارد إدارة في السمطة ممارسة أسمكب بأنيا الحاكمية كآخركف كاتك، عرؼ -1
 (Kato et al., 2000). التنمية  تحقيؽ بيدؼ كاالجتماعية االقتصادية،

 المؤسساتية كالتقاليد ]الممارسات[، كالعمميات ]المسؤكليات[، لكظائؼكا اليياكؿ، بأنو عرؼ -2
 ,Plumptre & Graham) المؤسسة رسالة تحقيؽ مف لمتأكد لممؤسسة العميا اإلدارة تستخدميا التي

1999: 7). 

كمف خالؿ التعريفات السابقة اتضح لمباحث أف بعض التعاريؼ ركزت عمى البعد المؤسساتي 
، كبعض التعريفات ركزت عمى البعد 2004المفكضية السامية لألمـ المتحدة  فقط مثؿ: تعريؼ

السياسي، كاالقتصادم، كالمؤسساتي مثؿ: تعريؼ البنؾ الدكلي، كتعريؼ برنامج اَلمـ المتحدة 
اإلنمائي، كبعض التعريفات ركزت في تعريؼ الحكـ الرشيد بأنو الحكـ الذم يعزز مف حقكؽ 

كـ مف منظكر التنمية اإلنسانية، كبرنامج اَلمـ المتحدة اإلنمائي، كيرل اإلنساف مثؿ: تعريؼ الح
 الباحث أف أغمب التعاريؼ اتفقت عمى أىمية تعزيز حقكؽ اإلنساف.

 : كمف خالؿ ذلؾ يمكف أف يعرؼ الباحث الحكـ الرشيد

بأنو الطريقة التي يتـ مف خالليا إدارة المنظمات بطريقة تضمف المحافظة عمى حقكؽ 
امميف؛ كبما يسمح ليـ بالتعبير عف آرائيـ، كممارسة حقكقيـ االقتصادية، كالسياسية، الع

 كالكظيفية، كالحياتية بطرؽ خالية مف الفساد، كتحت ظؿ سيادة القانكف.

كفي ىذا التعريؼ استطاع الباحث أف يجمع اَلبعاد جميعيا ]السياسية كاالقتصادية كالمؤسسية[ 
 ساف. بما يحقؽ، كيعزز حقكؽ اإلن
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 :الرشيد لمحكم التاريخي التطور 2.1.3
 :انرشُذ انحكى ظهىر أسثاب  -أوالً 

 التي الدكلة فشؿ ىك ]الصالح[ الرشيد الحكـ ظيكر أسباب أف المفكريف مف الكثير يرل
 االتحاد بانييار مستشيديف الدكلة دفة إدارة في كرئسية أساسية، كأداة المركزم التخطيط تتبنى

 في كالمخطط المركزم، اَلسمكب عمى تعتمد كانت التي الشرقية أكركبا كدكؿ بؽ،السا السكفيتي
 أصبحت بحيث متسارع، بشكؿ كتنامييا المدني، المجتمع مؤسسات ظيكر ككذلؾ اإلدارة ؛
 مف حاؿ أم في الدكلة سمطة عمى التأثير في منو الحد أك دكرىا، تجاىؿ يمكف ال حاؿ تشكؿ

 الحككمة إدارة نمط عمى بظالليا ألقت متفاكتة اَلزمات، كبأكقات كرظي تكالي أف كما اَلحكاؿ ؛
 الحقؿ في جديد كمفيكـ الرشيد الحكـ مفيكـ ظيكر فإف لمدكلة، كبالتالي العامة لمسياسات
 حديثة كتغيرات لتطكرات، انعكاس إال ىك ما العممية أك الفكرية، الناحية مف سكاء المعرفي،
 المنيجية، كالتطكرات جانب، مف الحككمة دكر طبيعة يف حصؿ الذم التغيير في تجمت

 كاجتماعية، اقتصادية، صياغات في المفيـك ىذا طرح حيث آخر؛ جانب مف كاَلكاديمية
 حيث ؛(السياسية لمعمـك االفريقية المجمة الطيب،) كدكلية داخمية، بمعطيات كتأثر كثقافية، كسياسية،

 :إلى اإلشارة الصدد بيذا يمكف

 أساسان. تتعمؽ عمميات مف تضمنتو كما كمسار، العكلمة -1

 .اإلنساف كحقكؽ الديمقراطية، القيـ عكلمة  -2

 .كالكطني الدكلي، المستكل عمى حككمية الغير المنظمات دكر تزايد -3

 .الخاص القطاع دكر تزايد إلى أدل ما كىذا السكؽ، اقتصادية كأفكار آليات، عكلمة -4

 .العالمي المستكل عمى التحكالت انتشار -5

 .المجتمعات أك كالمؤسسات الجماعات، بيف التشابو معدالت زيادة -6
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 المتحدة اَلمـ برنامج إلييا تطرؽ الرشيد الحكـ ظيكر إلى أدت أخرل أسباب عدة ىناؾ
 الثمانينات أكاخر في الدكلي البنؾ كتابات كفي كالتنمية االقتصادية، التعاكف كمنظمة اإلنمائي،

 (.109 – 108: 2006 النكر، عبد) :سباباأل ىذه من الماضي، القرف مف
 بيف تربط الدكلية المنظمات أصبحت حيث أكركبا؛ شرقي في االشتراكية النظـ انييار -1

 .كاحد اإلثناف ككأنما الرشيد، الحكـ كبيف الميبرالي، الحكـ الديمقراطي
 المتغيرات فمف الرئيسية، كمككناتيا الدكلة، ككظيفة دكر، مستكل عمى تغييرات حدكث -2

 االعتراؼ لحساب الكحيدة المركزية اإلدارة فكرة بإسقاط اإلدارة في الحككمة دكر تقمص الحديثة
 في المركزم التخطيط إدارة في فالفشؿ ، الخاص القطاع كفعاليات المدني، المجتمع بسمطات
 .المدني المجتمع مؤسسات دكر تنامي إلى أدل الشاممة التنمية مجاالت

 السياسات صنع عمى التأثير في الجنسيات متعددة كالشركات المية،الع الشركات دكر تنامي -3
عادة العامة،  العمؿ مؤسسات كدكر الخاص، بالقطاع الكطنية الحككمات عالقة في النظر كا 
 في أكبر دكر( المدني كالمجتمع الخاص، القطاع) المجتمعيف لمفاعميف أصبح حيث المدني؛
 .رةكاإلدا العامة، السياسة عمى التأثيرات
 (2013:14مطير،): منيا الرشيد الحكم لظيور أخرى أسباب وىناك

 .اإلتصاالت ثكرة كاكبت التي المعمكمات ثكرة تصاعد -1
 الماؿ كأسكاؽ العالمية، كالتجارة الرأسمالي، االقتصاد لكاء حاممة الدكلية المنظمات تعاضد -2

 .العالمية التجارة ةكمنظم الدكلي، النقد كصندكؽ الدكلي، البنؾ رأسيا كعمى العالمية،

 .القطرية الحدكد عبر كفمسفتيا كمراقبتيا، الحكـ، بمفاىيـ الدكلية االتفاقيات تدخؿ -3

 بسبب أجميا مف أنفقت التي الغايات تحقؽ لـ الغنية الدكؿ تقدميا التي كالمنح المعكنات، -4
 .الردمء الحكـ

 .كشيكعيا عالمينا، الفساد ظاىرة إنتشار -5

 .ممكف حد أقصى إلى الدكلة انسحاب إلى تدعك جديدة أفكار ظيكر -6

 .لمتنمية الرئيس المحرؾ تككف أف عمى كعجزىا الدكلة، فشؿ -7
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 :جذور مصطمح الحكم الرشيد -ثانيًا 
 ، عشر الثالث القرف في الفرنسية المغة في”  الجيد الحكـ أك الصالح، الحكـ مصطمح ظير
 كاسع، نطاؽ في ليستعمؿ ، 1478 سنة قانكني كمصطمح ثـ الحككمة، لمصطمح كمرادؼ
 في جيد نمط ضماف منو اليدؼ كاف العكلمة ظاىرة تنامي كمع التسيير، تكاليؼ عف كمعبر
 ىناؾ ليس اَلساس ىذا كعمى الديمقراطية، المطالب تحقيؽ أجؿ مف االجتماعي النظاـ تسيير
 المصطمح إلى لمكممة الفرنسي اَلصؿ لمكممة، كيرجع الفرنسي اَلصؿ في شؾ أدنى

 يعني ، ككاف (gubernare) مصطمح تحت الالتينية لمغة مر ثـ ،   (kubernân)اإلغريقي
  (العربي الديمقراطي المركز: 2014 محمد، ( السفينة تكجيو أك إدارة، أسمكب آنذاؾ

 :الرشيد الحكم تطور -ثالثًا 
 يةبقض اَلعـ الغالب فى تتعمؽ الرشيد الحكـ مفيـك ظيكر كراء عديدة أسباب كىناؾ
 التنمية عقكد مدار عمى أنو لكحظ فقد العامة، المكارد مف االستفادة كيفية كىى محكرية،
 ارتباطن  يرتبط التنمية تحقيؽ أف العشريف القرف مف الثمانينات أكاخر حتى الستينات منذ المتعاقبة
 يعتبر لذلؾ ؛(العربي الديمقراطي المركز: 2014 )محمد، الرشيد الحكـ عميو نطمؽ ما بتحقيؽ مباشران 
 مف التسعينات عقد منتصؼ ففي التنمية، أدبيات في التباسان  المفاىيـ أكثر مف الرشيد الحكـ
 مفيـك عمى تركز المتحدة اَلمـ أدبيات كانت إذ منتشران، المفيكـ ىذا يكف لـ العشريف القرف

 كالقدرات الكسائؿ، تكفير يعني كالذم المستدامة؛ البشرية التنمية ركائز إحدل باعتباره التمكيف
 التي القرارات في كالمشاركة الحرة، باإلدارة صيغت التي الخيارات ممارسة مف اَلفراد تمكف التي

 كالحرية، الديمكقراطية، كجكد يتطمب التمكيف تحقؽ كأف المستكيات، مختمؼ عمى حياتيـ تخص
 صنع في الحككمية غير كالمؤسسات اَلفراد، جميع كمشاركة الالمركزية، كالسمطة كاالقتصادية،

 .(2009 الككاز،) التنمية  خطط كتنفيذ القرار،

 عمى الدكلة قدرة ليعكس ذلؾ؛ بعد استخدامو كشاع الرشيد، الحكـ مفيـك نما ما كسرعاف
 الخاصة السياسة كثائؽ كانت فقد كالمساكاة، كالعدالة، القانكف، سيادة إطار في المجتمع قيادة

 لمناداتيا الدكلي؛ البنؾ مف جرأة أكثر العشريف القرف مف يناتالتسع في المانحة بالييئات
 الحزبية، التعددية عمى المبني الديمقراطي النظاـ تفعيؿ كضركرة الحكـ، نظاـ إصالح بضركرة
 الصالحة لمحككمة أساسية كمككنات اإلنساف، كحقكؽ كالحريات، المدنية، الحقكؽ عمى كالحفاظ

 .)36: 2014 ىممك،)
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 العديد في بالحككمة، البعض عميو يصطمح ما أك الراشد، الحكـ بمفيكـ الىتماـا تعاظـ ثـ
 أعقاب في كخاصة الماضية، القميمة العقكد خالؿ كالناشئة المتقدمة، االقتصاديات مف

 الالتينية، كأمريكا آسيا، شرؽ دكؿ مف عدد شيدىا التي المالية كاَلزمات االقتصادية، االنييارات
 مف مؤخران  اَلمريكي االقتصاد شيده ما ككذلؾ العشريف؛ القرف مف لتسعيناتا عقد في كركسيا
 مثال[؛ ستريت ]ككؿ العالمية كالبكرصات الشركات، أقطاب مف لعدد المالية االنييارات تداعيات
؛ بيذا االىتماـ يكتسبو الذم المستمر لمتزايد كنظران   المؤسسات مف عدد حرص فقد المفيـك
 صندكؽ مف كؿ المؤسسات ىذه رأس كعمى كالدراسة، بالتحميؿ، المفيكـ ىذا تناكؿ عمى الدكلية
 1999 عاـ أصدرت التي كالتنمية االقتصادم، التعاكف كمنظمة الدكلي، كالبنؾ الدكلي، النقد

 أىمية، إلى كالخبراء كالمحمميف، االقتصادييف، مف العديد تطرؽ حيث الشركات؛ حككمة مبادئ
 كاالجتماعية كالقانكنية، االقتصادية، النكاحي مف العديد في الراشد الحكـ مفيكـ تأثير كمدل
 االقتصاديات، سالمة عمى يعمؿ بما ككؿ كالمجتمعات كالمؤسسات، اَلفراد، صالح إلى اليادفة
 .(2014 محمد،(  سكاء حد عمى كالناشئة المتقدمة، الدكؿ مف كؿ في الشاممة التنمية كتحقيؽ

 :دالرشي الحكم ضرورة 2.1.4

 :الرشيد الحكم أىمية -أواًل 
 المستكل عمى سكاءن  الفعاؿ، التسيير لبمكرة جاءت بدء كنقطة الرشيد الحكـ مصطمح إف
 المفاىيـ، مف العديد الراىف الكقت في يعكس المصطمح ىذا الجزئي، المستكل أك الكمي،

 العمكمية، كاإلدارة السياسية، العمكـ في العممية، التخصصات مف العديد في كيستخدـ كالمعاني،
 إلى يسعى الرشيد كالحكـ ،(5: 2008 عزم،) المستديمة التنمية ككذا المؤسساتي، االقتصاد
 أكثر كشفافية المؤسسة، في خاصة اإلدارية القيادة مبدأ كتطبيؽ الحمائية، الدكلة فكرة إضعاؼ

 لمحصكؿ مالئمةال الشركط لتكفير الضماف كىك االجتماعية؛ السياسات مف المستفيديف تجاه
 الدخؿ ذات لمبمداف االجتماعي التطكر كيضمف المحتاجكف، منو يستفيد ميـ نمك عمى

 كفرصيـ، كخياراتيـ، البشر، قدرات كتكسيع اإلنساف، رفاه تعزيز في كيساىـ المنخفض،
 .)21: 2008 أحمد،) كتيميشان  فقران  اَلكثر كخاصة كالسياسية، كاالجتماعية، االقتصادية، كحرياتيـ

 نمط ككذا كفكرىا، ركحيا، بفتح تتميز صالبة، أكثر مؤسسة الرشيد الحكـ عف أيضان  كينتج
ثراء التغيير، ركح مع ترابطات ذات دكمان  تككف كالتي مسئكلياتيا؛  المطمكبة الكبرل الرفاىية كا 

 (.16: 2008 كآخركف، عيشكش) الداخمية اَلزمات في الكقكع تفادم ككذلؾ المجتمع؛ طرؼ مف
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 :الرشيد الحكم أىداف-يًا ثان
 (.19:ص لطفي،): يمي ما الرشيد الحكـ نظاـ تطبيؽ عند تحقيقيا يمكف التي اَلىداؼ أىـ

 .المعنية لمجيات المؤسسة إدارة مساءلة في الحؽ كمنح كالعدالة الشفافية، تحقيؽ -1

 دكلةال مؤسسات مع المتعامميف مصالح مراعاة في العامة لمممكية الالزمة الحماية تحقيؽ -2
 .العامة المصمحة تفضيؿ في السمطة استغالؿ مف كالحد المختمفة،

 مياـ، ليا تككف التنفيذية اإلدارة أعضاء خارج مف اَلداء مراجعة فرصة تحقيؽ -3
 .كمستقمة فعالة رقابة لتحقيؽ كصالحيات كاختصاصات،

 كتحقيؽ اإلستثمار، معدالت رفع في يساىـ بما القكمي االقتصاد إدارة في الثقة زيادة -4
  .القكمي الدخؿ في مرتفعة نمك معدالت

 خصائص الحكم الرشيد، ومستويات تطبيقو: 2.1.5

 :الرشيد الحكم خصائص -أواًل 
 مف بمجمكعة بتمتعيا الخاص القطاع منظمات في الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ يسيـ

 الحكـ ائصخص أف ، 2005 عاـ :الرشيدة اإلدارة مؤتمر في المشارككف رأل فقد الخصائص؛
 (25 – 24: 2008 أحمد،): ىي عمى النحك التالي كالصالح الرشيد،

 ليـ يككف أف سكاء حد عمى كالنساء الرجاؿ، لجميع تضمف التي الفاعمة الشعبية المشاركة -1
 .القرار اتخاذ في كمؤثر مسمكع، صكت

 عادلة بصكرة القانكنية كالنصكص اَلطر، بتطبيؽ كذلؾ المؤسسات، كدكلة القانكف، حكـ -2
 .المجتمع أفراد بيف إقصاء أم كدكف

 كمعامالتيا، المؤسسات، تككف بحيث لممعمكمات، الحر كالتبادؿ التدفؽ، لضماف الشفافية -3
 .الشأف لذكم مباشرة بصكرة متاحة كحساباتيا

 الكطف، خدمة في عمييا كالقائمكف الخدمية، المؤسسات تككف بحيث كاالستجابة الجاىزية، -4
 .كالمكاطف
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 إلى لمكصكؿ فييا التكسط يتـ الخالفية المصالح جميع أف حيث الجماعة؛ نحك التكجو -5
 .المحمية كلمجماعات لمكطف، العاـ النفع يعني ماذا حكؿ كاسع إجماع

ناثان  – المكاطنيف لجميع يككف بحيث االجتماعي، العدؿ -6  الحياتية الفرصة -ذككران كا 
 .أكضاعيـ لتحسيف

 لمقابمة كنتائج مخرجات، تفرز بحيث العامة، المؤسساتك  لمعمميات، كالكفاءة الفاعمية، -7
 .الكطنية المكارد بتكظيؼ كالصاـر اَلكيد االلتزاـ مع الجماىير حاجات

 مؤسسات أك الخاص، القطاع أك الدكلة، إطار في  سكاء القرار، متخذم لجميع المساءلة -8
 .المجتمع

 مف كالدكلة المجتمع، مؤسسات قبؿ مف التنمكية الرؤية تتحدد حيث االستراتيجية؛ الرؤية -9
 .البشرية كالتنمية الصالح، كالحكـ المجتمعي، التطكير لعممية المدل بعيد منظكر خالؿ

 .كاضحة كقانكنية مؤسسية، أطر خالؿ مف السمطة شرعية لضماف كذلؾ الشرعية، -10

 بالشكؿ كاستخداميا كتسييرىا، المكارد، استغالؿ لضماف المكارد مع التعامؿ عمى الحرص -11
 .كالرفاه المعيشية، المستكيات رفع عمى يساعد الذم

عادة البيئة، حماية لضماف السمبية البيئة -12  في االستدامة خالؿ مف كتجديدىا إحيائيا، كا 
 .الذات عمى االعتماد

 القكة، مف تمكينيا يتـ المجتمع في اَلساسية القكاعد جميع كاالقتدار؛ حيث التمكيف، -13
 تمؾ نجاحات لتعظيـ المالئمة، البيئة ضماف يتـ كأف كعة،المشر  غاياتيا لتحقيؽ كالفعؿ

 .لممجتمع اَلفضؿ الكضع كتحقيؽ المبادرات،

 حيث المجتمع؛ شؤكف بإدارة الحككمة استئثار حاؿ بأية يعني ال الصالح الحكـ: الشراكة -14
 .فيو الفاعمة اَلساسية االجتماعية الشرائح جميع مسؤكلية مف ىك ذلؾ إف
 كيؤكد المحمية، لمجماعات المكانية التكزيعات باالعتبار يأخذ الصالح ـالحك: الالمركزية -15
 تقرير كفؽ الذاتي التنظيـ بمبدأ كيقترف بطبعو، المستكيات متعدد اإلنساني النظاـ أف عمى

 .مستكل كؿ عمى المصير
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ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 :الرشيد الحكم تطبيق مستويات -ثانيًا 
 المدني، كالمجتمع الخاص، لقطاعكا الدكلة،: كىي مستكيات ثالث الرشيد الحكـ يتضمف

 فالدكلة البشرية، التنمية ديمكمة لضماف جدان  ميمة تككف الثالث العناصر ىذه بيف فالعالقة
 عمؿ، فرص خمؽ إلى يؤدم الخاص القطاع أف كما مقبكلة، كقانكنية سياسية بيئة لخمؽ تسعى
 الجماعات تعبئة عبر يكاالجتماع السياسي، الفصؿ تقاطع يسيؿ فإنو المدني؛ المجتمع أما

 بيف التمييز كيمكف ،(2006 كجمطي، عزم) كاالجتماعية السياسية، اَلنشطة في بالمشاركة لتقكـ
 :(2006محيسف،)لإلصالح  مستكيات ثالث

 .بالثكرة يعرؼ كىك السمطة، إلى لمكصكؿ استراتيجية بكصفو اإلصالح -1

 .كالفاعمية الكفاءة، بتحسيف تتعمؽ مستمرة مجتمعي تطكير عممية بكصفو اإلصالح -2

 .كاإلدارية كالمعرفية، كالنفسية، كاَلخالقية، القيمية، كأبعاده الفردم، اإلصالح -3

 المنظومة المعيارية لمحكم الرشيد: 2.1.6

 :المشاركة معيار -أواًل 
 كأساليب اإلدارة، أشكاؿ أحدث مف التشاركية اإلدارة أك اإلدارة، في المشاركة مفيكـ يعتبر
 نتيجة كاف بؿ. المصادفة كليد اَلسمكب ليذا االىتماـ يكف كلـ اإلنساني، العنصرب االىتماـ
 مفاىيـ انتشار عمى عالكة القرف، ىذا شيده الذم كاالجتماعي كاإلدارم، التقني، لمتطكر منطقية

 (.13 – 12:  2009 الرفاعي،)المجاالت.  كافة في الديمكقراطية

 :واملع عدة بسبب المشاركة مفيوم اختمف وقد
 .المشاركة كفائدة بجدكل، كاقتناعيـ العمؿ، لعنصر لممؤسسة المالكيف نظرة -1

 .المشاركة عممية مف العاممة القكل مكقؼ -2

 تعبئة مف يمكنو بما معيا يعمؿ التي الجماعة مع كانفعاليان  عقميان، الفرد تفاعؿ ىي فالمشاركة
  ذاتي. كحماس كعي،ب إزائيا مسئكليتو كتحمؿ أىدافيا، لتحقيؽ كطاقاتو جيكده،

 اإلدارية مشاكميـ لمناقشة بيـ كااللتقاء لمرؤكسيو، المدير دعكة بأنيا المشاركة عرفت كما -
 لدييـ، الثقة يخمؽ مما ليا الممكنة الحمكؿ أفضؿ إلى الكصكؿ كمحاكلة كتحميميا، تكاجيو، التي

 مشاركة كتعد ،(23:  2008 ـ،إبراىي)  اإلدارية لممشاكؿ المالئمة الحمكؿ كضع في المدير إلشراؾ
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ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 كالحكافز الحكافز، بتنكع ارتبطت إذا المنظمة أداة لرفع فعالة كسيمة القرارات صنع في العامميف
 مف تزيد فجميعيا اَلرباح، في المشاركة أك اَلسيـ، شراء كحؽ العمؿ، فرؽ في الجماعية
 ((Kaarsemaker,2010 :315كبير بشكؿ اإلنتاجية

 :المشاركة عممية نجاح شروط
 :(15:  2009لكي تنجح عممية المشاركة البد مف تكافر عدة عكامؿ منيا ) الرفاعي، 

 مف كالعامميف اإلدارة، كبيف جية، مف العامميف بيف المتبادلة الثقة مف عالية درجة كجكد -1
 .ثانية جية

 السياسات، رسـ في اإلدارة جانب إلى لمكقكؼ تؤىميـ مؤىالت أك رغبة، لدييـ عامميف -2
 .القرارات كاتخاذ

 . تعاكني أساس عمى القرار كصناعة التشاركية، القيادة بمفيكـ القناعة مف عاؿو  مستكل -3

 .لممنظمة العامة اَلىداؼ تحقيؽ إلى التكصؿ مف تمكننا أف -4

 عممية لنجاح أخرى شروط ذكر  ( Oosthuizen & Du Toit, 1999 :214 )دراسة وفي
 :منيا المشاركة

 .التنظيمي اَلداء عف ثكرية راجعة تغذية يقدـ تمعمكما نظاـ تكفير -1

 . مشتركة رؤية حكؿ المنظمة التفاؼ عمى قادرة ديناميكية قيادة -2

 . القرارات صنع عممية في المستكيات لجميع منظـ تمثيؿ -3

 .كطاقاتيـ المكظفيف، بإبداعات التنظيمية القيادة إيماف -4

 .المحكمة الرقابة سمكبأ عف كاالبتعاد كاالرشاد، كالمساعدة، النصح، تقديـ -5

 .النقد مف خكؼ دكف المقترحات كتقديـ الرأم، إبداء عمى كالمشرفيف العامميف، تحفيز -6

  ) 3:  2010 راشدة،)  :المشاركة مزايا

 عمى إيجابان  ينعكس مما معنكاياتيـ، كرفع نفسية آثاره  لو القرار صنع في اَلفراد إشراؾ -1
 .أدائيـ
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ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 قادة إعداد إلى تؤدم المشاركة كأف خاصة، المسؤكلية، ؿتحم عمى قدرة أكثر اَلفراد جعؿ -2
 .سميمة قرارات اتخاذ عمى مدربيف

 . التنظيـ أفراد كافة بيف كالتعاكف التفاىـ، ركح انتشار -3

 كتحسيف اإلنتاج، زيادة في إيجابان  ينعكس مما كاالبتكار، كالمبادرة، اإلبداع، فرص زيادة -4
 .جكدتو

 كثرة كالغياب، السمبية الجكانب مف كالتقميؿ معامميف،ل الكظيفي الرضى مستكل ارتفاع -5
 .الصراع مظاىر مف كالحد التظمـ،

 الذم بالشكؿ لممنظمة االنتماء مشاعر تنيمة عمى يعمؿ إيجابيان  معنكيان  حافزان  المشاركة تعد -6
 . أىدافيا كتحقيؽ عنيا، كالدفاع عميياف المحافظة حالة مف يعزز

 عف الكشؼ يستطيعكف فالمرؤكسكف كاقعية، أكثر ككفت بحيث القرارات نكعية تحسيف -7
 .اكتشافيا الرؤساء عمى يصعب قد كالتي المكقؼ، تشكؿ التي العكامؿ
 :المشاركة عيوب

 ما إذا قميمة كىي معارضكىا، يبرزىا عيكبان  القرارات صنع في المشاركة لمعيار إف
 كتاب في( 25:  1997 لبرعي،كا التكبجرم) إلييا أشار ما العيكب ىذه كمف بمزاياىا، قكرنت

 :كالتالي السميـ القرار صنع في القكيـ اَلسمكب

 عميو يفرضيا التي القيادية ميامو بعض عف المسؤكؿ لتنازؿ مظيران  المشاركة تشكؿ -1
 .رقابتو عف بعيدان  أدكار مف بو يناط ما بإبقاء المسؤكؿ لمركز إضعافيا إلى إضافة منصبو،

 صنع في المشاركة لتحقيؽ كسيمة كليست ذاتيا، حد في غاية أحيانان  المشاركة تصبح -2
نما االختيار، صاحب ىك الغالب في المسؤكؿ أف العممي الكاقع في يتـ ما كعادة القرارات،  كا 

 . فقط القيادم سمككو عمى المشاركة مظير إخفاء بقصد المشاكرة إلى يمجأ

 كنكعيات آراء، تعدد مىع بناءن  القرار تعطيؿ عمى كتعمؿ عممي، غير أسمكب المشاركة -3
 . القرار صنع في المشاركيف
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ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 :القانون سيادة معيار -ثانيًا 
تعني سيادة القانكف أف المكاطنيف، كمف يحكمكنيـ ينبغي أف يطيعكا القانكف، كبإيجاز فإف 
سيادة القانكف تتصؿ بالعالقة بيف المحككميف، كبيف مف يحككمنيـ، ككذلؾ بالعالقة بيف 

ة، سكاء كانت ىذه الكيانات أشخاصان طبيعييف، أك أشخاصان اعتبارييف، مثؿ الكيانات الخاص
الجمعيات، كالشركات، كىذا أمر يستحؽ التشديد عميو؛ َلف ىناؾ مف يحاججكف أحيانان بأف 

)سيادة سيادة القانكف معينة حصران بالحد مف ممارسة الحككمة لسمطتيا إال أنيا ليست كذلؾ 
كما كيقصد بمبدأ سيادة القانكف احتراـ القكاعد القانكنية مف  (،7: 2012، القانكف دليؿ لمسياسييف

كافة سمطات الدكلة التشريعية، كالتنفيذية، كالقضائية، كاحتراـ اَلفراد التي تتككف منيـ الدكلة 
سكاء كانكا حكامان، أك محككميف لقكاعد عامة مكضكعة مسبقان. فتشمؿ بذلؾ الدستكر، كالقانكف 

: 2015)الخفاجي، عف السمطة التشريعية، كالالئحة التي تصدر عف السمطة التنفيذية  الذم يصدر
 اَلشخاص، جميع فيو يككف لمحكـ مبدأ إلى القانكف سيادة المتحدة، تشير اَلمـ لتعريؼ ، كفقان (2

 أماـ مسؤكلكف نفسيا الدكلة ذلؾ في بما كالخاصة العامة، كالقطاعات كالكيانات، كالمؤسسات،
 مستقؿ، قضاء إلى إطارىا في كيحتكـ بالتساكم، المجتمع عمى كتطبؽ عالنية، صادرة فقكاني

 (.6: الديمقراطية المدنية الدكلية إدارة سمسمة) اإلنساف لحقكؽ الدكلية كالمعاىدات المعايير، مع كتتكافؽ

 سيادتيا : عن التعريف يتحدث التي بالقوانين ويقصد
 الدكلة، إدارة تتـ التي اَلساسية المبادئ تكضيح يتـ ـ،العال بمداف معظـ في: الدستور -1

 عمييا تقكـ التي اَلساس الدستكر يكضح حيث البالد؛ دستكر في ليا طبقا العدالة عمى كالحفاظ
 معظـ كتعمؿ القكانيف، يعد كمف القكانيف، إعداد خالليا مف يتـ التي كاإلجراءات الدكلة،
 كحقكؽ تجاكزىا الدكلة لحكاـ يمكف ال خطكط كضع الؿخ مف الدكلة لسمطة كمقيدات الدساتير
 .المدنية اَلساسية، كالحريات اإلنساف

 بطريقة العدالة عمى كالحفاظ الدكلة، إلدارة اَلساسية المبادئ تكضيح يتـ كفييا :القوانين-2
 .كالمدنية الجزائية، اإلجراءات كقانكف تفصيالن، أكثر

 المطمكبة كاآلليات التفاصيؿ، لتكضيح تنفيذية لكائح إلى الدكلة تحتاج: التنفيذية الموائح-3
 مف العديد في كاضحة لكائح كجكد عدـ كأف خاصة، الفرعية، لمقكانيف كالفعاؿ العممي، لمتنفيذ
ف اَلساسية، القكانيف تنفيذ عدـ عنيا ينتج ما غالبان  خطيرة مشكمة يعد النامية البمداف  نفذت كا 
 .ضعيؼ بشكؿ تنفذ
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 لىالثانيالفص

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 تطبيؽ تتكلى مؤسسات ىناؾ يككف أف يجب إذ قكانيف، كجكد بمجرد القانكف سيادة تتحقؽ كال-
 التي التشريعية المؤسسة: مؤسسات ثالث ىناؾ الحديثة الدكلة كفي كعدالة، بفعالية، القانكف
  التنفيذية كالمؤسسة القكانيف، تفسر التي القضائية المؤسسة تطبيقيا، عممية كتراقب القكانيف، تسف

 (7-6: الديمقراطية المدنية الدكلية إدارة سمسمة)  .القانكف تطبيؽ تتكلى التي  مة[]الحكك 
 القانكف سيادة كتجسد بالقانكف، كالمكاطنيف المسؤكليف، تقييد َلىمية كحيد سبب ثمةى  ليس -

 ،(22-21: 2012لمسياسييف،  دليؿ القانكف )سيادة كتاب في ذكرت كما اَلىداؼ مف مجمكعة
 : منيا البعض ببعضو الصمة كثيؽ معظميا

 بسمطة الحككمة تتمتع جميعيا في يكف لـ إف الدكؿ مف كثير في: السمطة ممارسة تقييد -1
 سمبية جزاءات بفرض أخرل ناحية مف القياـ أك المعاقبة، سمطة كلدييا مكاطنييا، عمى ىائمة
 السمطة كتؤثر ،المزايا مف ذلؾ غير أك مالية، مساعدات كتقدـ الضرائب، تجبي فيي عميو؛

ذا المكاطنيف، حياة عمى عميقان  تأثيران  الحككمية  بالقانكف، عمال بالتصرؼ المسؤكلكف ألـز ما كا 
 السمطة، تقيد القانكف كسيادة القانكف، حدكد في محصكران  سيككف السمطة ممارسة فإف لو؛ ككفقا
 .لمسمطة الخاطئة الممارسة كتعكؽ

 كسيادة اليقيف، كىي القانكف، سيادة أساس تشكؿ أخرل قيمة ىناؾ :كالحرية القانكني، اليقيف-2
ذا المتبادلة؛ لمثقة مسبقان  شرطان  تعد القانكف  سيككف لمقانكف كفقان  السمطة الحككمة مارست كا 

 تصرفاتيـ؟ ستكاجو كىؿ سمطتيا، الحككمة ستستخدـ ككيؼ بمتى، التنبؤ عمى قادريف المكاطنكف
 المريح الكعي ظؿ في أعماليـ أداء إلى ينصرفكا أف مكفي فالمكاطنكف بذلؾ؟؛ ستقكـ ككيؼ
 .آخر قيرم تدخؿ أم أك السجف، الغرامات،: مثؿ ضارة إجراءات يكاجيكا لف بأنيـ
 في المساكاة في القانكف سيادة أساس تشكؿ التي الثالثة القيمة تتمثؿ: المعاممة في المساكاة-3

 الناس معاممة بإمكانيـ يككف لف بعدؿ قانكفال كالقضاة المسؤكلكف، يطبؽ فعندما المعاممة،
 ما، جماعة أك ما، شخص معاممة يمكنيـ كلف. القانكف عيف في متساككف فيـ مختمفة، معاممة
 عمى منيا جزء في تقكـ القانكف فسيادة المزاج، سكء أك الفساد، أك التحيز، بسبب مختمفة معاممة
 القانكف سيادة)  مماثمة معاممة ستعامؿ اثمةالمم الحاالت أف في يكمف بالعدالة أساسي إحساس

 (22-20: 2012 لمسياسييف، دليؿ
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 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 :المنظمات في القانون سيادة

 الحماية تكفير تضمف كالتي بنزاىة، تنفذ التي العادلة القانكنية اَلطر الرشيد الحكـ يتطمب
د مالية، داخمية أنظمة كجكد ذلؾ يتطمب كبالتالي اإلنساف؛ لحقكؽ الكاممة  العالقة تنظـ اريةكا 
 اإلدارة كمجمس العمكمية، الجمعية مف ابتداء المنظمة إدارة في المشتركة المختمفة اَلقطاب بيف

 القانكف سيادة مستكل انخفاض فإف لذلؾ كالمستفيديف، المصالح، بأصحاب كانتياء كالعامميف،
 مدمرة عكاقب مع الفساد، مف عالية معدالت إلى الحاؿ بطبيعة يؤدم المنظمات بعض في

 إبطاء إلى يؤدم ما كىك االقتصادية، خاصة اَلنشطة كتنفيذ الجميكر، بثقة يتعمؽ فيما خاصة
 عكامؿ ككميا اإلجتماعي، اَلماف شبكات كانييار التعميـ، مستكل كانخفاض اإلقتصادم، النمك

 (.43: 2012 الحمك،)  المستدامة التنمية أجؿ مف ضركرية

 :الشفافية معيار -ثالثًا 
 العربية الدكؿ في الحكـ إدارة برنامج/ اإلنمائي المتحدة اَلمـ برنامج لتعريؼ كفقان 
(POGAR)مكشكفة؛ بطريقة كالتصرؼ المعمكمات، تقاسـ إلى تشير ظاىرة ىي الشفافية فإف ؛ 

 دكر ليا يككف قد الشأف، ىذا حكؿ معمكمات يجمعكا أف ما شأف في مصمحة ليـ لمف تتيح فيي
 إجراءات الشفافية ذات اَلنظمة كتمتمؾ مصالحيـ؛ حماية كفي المساكئ عف الكشؼ في حاسـ

 أصحاب بيف مفتكحة اتصاؿ قنكات تمتمؾ كما العاـ، الصعيد عمى القرار صنع لكيفية كاضحة
 كآخركف، مؤقت) الجميكر متناكؿ في المعمكمات مف كاسعة سمسمة كتضع كالمسؤكليف، المصمحة،

2007 :16(. 

 الشفافية فسرت كممة المغة قكاميس في دراستو أف معظـ 2004 رأكليف كقد أكضح
 الشفافية فتعني كالمنظمات، لمعامميف، بالنسبة أما. الغش كعدـ كالنزاىة، كالصراحة، بالكضكح،
 إلظيار الكاقع تبديؿ أك المعنى، تظميؿ أك إخفاء، محاكلة دكف الحقيقة، بمعرفة لآلخريف السماح
 كقد المشركط، غير الفعمي اإلفصاح تعني الكاسع بمعناىا شفافيةفال أفضؿ، بصكرة اَلمكر
 أفراد لجميع المعمكمات تكنكلكجيا كتكفر المكثؼ، الدقيؽ اإلعالـ انتشار ذلؾ عمى ساعد

  (.3: 2004)أكليفر، المعرفة  في المكاطف بحؽ العالمي اإليماف كتنامي المجتمع،

 كانت ككمما ػػػ الحكـ في الجيدة اإلدارة عناصر ىـأ أحد تعد: بأنيا الشفافية العمكش عرؼ كما-
 بيف المكاشفة تعني الشفافية َلف متحققا، كاالسقرار جيدان  الحكـ كاف ككاضحة مكجكدة، الشفافية
 كنقابات، أحزاب، مف المدني المجتمع كمؤسسات البرلماف، في ممثمي عبر كالشعب الحككمة،
 (.14: 2010 ،السبيعي) رابعة كسمطة كالصحافة كجمعيات،
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 بعضيا، مع كانسجاميا كاستقراراىا، فيميا، كسيكلة التشريعات، بكضكح الشفافية كعرفت-
 كاالجتماعية، االقتصادية، لمتغيرات كفقان  كتطكرىا كمركنتيا، لغتيا، ككضكح كمكضكعيتيا،

 المعمكمات، كنشر اإلجراءات، تبسيط إلى إضافة العصر، ركح مع يتناسب كبما كاإلدارية،
 كمف ،(11: 2011 حرب،) لمجميع متاحة تككف بحيث إلييا، الكصكؿ كسيكلة عنيا، كاإلفصاح

 لممعنييف تتيح كأنيا لممعمكمات، الحر التدفؽ إلى يستند الشفافية جكىر أف القكؿ نستطيع ىنا
 بيذه المرتبطة كالمعمكمات كاإلجراءات، العمميات، عمى مباشرة يطمعكا أف معينة بمصالح
 المؤسسات تككف كلكي كمراقبتيا، فيميا، عمى تساعدىـ كافية معمكمات ليـ كتكفر المصالح،
 لسيادة كفقان  تعمؿ كأف شفافة تككف أف عمييا فإف منصفة؛ كمشاكميـ الناس، لحاجات المستجيبة
 .(51: 2013 مصمح،) القانكف

 كالدقة، ،كالعالنية الكضكح، عمى يقكـ عمؿ كمنياج فمسفة، بأنيا الشفافية كتعرؼ كما-
 المستكيات مختمؼ بيف تتـ التي العمؿ كمجاالت النشاطات، مختمؼ في كاإلنفتاح كالصراحة،
 ال بما المكاطنيف، كجميكر المختمفة، الحككمية كاَلجيزة الحككمي، الجياز داخؿ اإلدارية
 .)66: 2010 كالعضايمة، الطراكنة) العميا العامة المصمحة مع يتعارض

 كاحد جكىر إلى تدعك التعريفات جميع أف القكؿ يمكف الشفافية مفيكـ يف التمعف خالؿ كمف
 (.11:  2011 حرب،) المشاركة الكضكح، اإلفصاح، المصداقية،: ىي أربعة بكممات يرتبط

 ( 1.1)  رقم الشكل

 

 
 

 

 لةرسا غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات في تطبيقيا ومتطمبات اإلدارية الشفافية واقع حرب،: المصدر
 12: 2011 غزة، اإلسالمية، الجامعة ماجستير،

 كأف كالجميكر، لمعامميف، مكشكؼ بو ما كؿ زجاج مف بيت في اإلدارة ممارسة تعني كالشفافية
 الحربي،) كمحاسبتيا بمساءلتيا يسمح مما كالعالنية كاإلفصاح، بكضكح، كأعماليا أنشطتيا تتسـ
2012 :312.) 

 انشفافُح

 إفصاح ىحوض يشاركح يصذاقُح
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 :الشفافية أىمية
 :خالؿ مف كاإلقميمي كالكطني العالمي، المستكل عمى كبيرة بأىمية ةالشفافي تحظى

 ). 4: 2011 قرداغي،)  الفساد عمى كالقضاء كالضبابية، الغمكض، تقميؿ -1

 جميع عمى الدقيقة الدكلة ىيئات رقابة خالؿ مف لمعامميف أمانان  أكثر حياة الشفافية تكفر -2
: 2012 الحربي،) اإلنتاجية مستكل عمى رتؤث أك المخاطرة، مف نكع أم تسبب التي العناصر

317 .( 

ذابة االنحراؼ، منع في التشريعات شفافية تساعد -3  كتبسيط البيركقراطية، المعكقات كا 
: 2012 الحربي،) اَلنظمة تفسير في الشخصي اإلجتياد عف بعيدان  اإلنجاز كسرعة اإلجراءات،

317(. 

 الحككمة ) التنمية شركاء تمكف يكبالتال كالمؤسسي، البشرم، اَلداء جكدة إلى تؤدم -4
 التقدـ، حركة كدفع اَلىداؼ، إلى الكصكؿ مف( الكطني المجتمع كمنظمات الخاص، كالقطاع
 .)17: 2013 مطير،) بالمجتمع كالنيكض

 حقكؽ تمبية عمى كالعمؿ المؤسسة، كداخؿ خارج، مف الصادرة بالقرارات المعنييف تمكيف -5
 البيانات عمميات إدارة فيـ في ليـ المساعدة كتقديـ مكمات،المع في مشاركتيـ خالؿ مف العامة
 ). 18: 2010 السبيعي،) الداخمية

 اَلداء، تقييـ عمميات كتسييؿ المتاحة، الخيرات عمى كاطالعيـ المكاطنيف، بتكعية تسمح -6
    المفتكح بالنظاـ يعرؼ ما إلى كالكصكؿ نجاحيما، كضماف كالمساءلة، ػ الديمقراطية كتحقيؽ

 .(19: 2010 لسبيعي،ا)

 المطبقة اإلدارية التنظيمات في العاممكف اَلفراد يتمتع حيث الذاتية؛ الرقابة الشفافية تعزز -7
 لدل كاضح شيء فكؿ الكظيفية، بكاجباتيـ قياميـ أثناء أكثر باستقاللية اإلدارية الشفافية لمفيكـ

 قكاعد ضمف عمميـ بنطاؽ صةالخا القرارات التخاذ يكفي ما الصالحيات مف كلدييـ العامميف،
 ماستر، ىكؼ)     المستمرة اإلدارية الرقابة مف بدالن  الذاتية الرقابة يعزز كىذا كأنظمتو، العمؿ،
2001 :319(. 

 

 



 

34 

 

ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

   (20-19: 2013)مطير، : الشفافية ومبادئ أسس

 ككفي بحيث اإلدارية؛ كعممياتيا إجراءاتيا، عف المنظمة تكشؼ أف ينبغي: اإلدارم الكضكح -1
 بالتزاـ يتحقؽ ما كىك اإلدارية، القرارات أسباب تكضيح خالؿ مف كالشمس كاضحان  اإلدارة نشاط
 التي أنشطتيا كافة ممارسة عف كذلؾ لمقرارات، كالكاقعية القانكنية، اَلسباب عف باإلعالف اإلدارة
 كمنح كالندب، كالنقؿ، كالترقية، التعييف، كقرارات بالمنظمة العامميف كشؤكف بمصمحة، تتعمؽ

 .إلخ.... كالحكافز المكافآت،

 دكف لكاجبو أدائو مف المحصؿ بأجره يكتفي العامؿ :لمعامميف المعيشية الكفاية أجكر -2
 أعباء لمكاجية ككافيان  اَلدنى لمحد ممثال يككف أف يقتضي ما كىك رشكة، لتحصيؿ االنتظار
 .المعيشة

 كافة ككذا لممنظمة، العاـ اليدؼ فرد كؿ يعمـ أف ينبغي لذلؾ: العامميف لجميع المعمكمات -3
 كتشمؿ ىذا كتطكيرىا، اَلىداؼ، تمؾ كتحقيؽ تحديد، في دكره فرد كؿ كيفيـ الفرعية، اَلىداؼ

 كفاعمية، بكفاءة، كظائفيـ َلداء يحتاجكنو ما فقط ليس العامميف يعرفيا أف يجب التي المعمكمات
 .مجمكعيا في كالمنظمة ككحداتيـ، اتيـ،إلدار  الكمية كالصكرة المكقؼ يكضح ما بؿ

ى أف يجب :العامميف لجميع المحاسبة -4  الجميع يفيـ كأف المنظمة، مف الرقمية اَلمية تيمحى
 عمى حكران  ليست المحاسبة فإف كلذلؾ اَلرقاـ، بمغة الجميع يتكمـ كأف المالية، النكاحي

 العامميف جميع يفيـ أف البد بؿ ختصيف،الم عمى كتحميميا اَلرقاـ، قراءة تقتصر كال المحاسبيف،
 .اَلماـ إلى النتائج كدفع اَلداء، تحسيف في رأم ليـ يككف كأف اَلرقاـ، لغة

 في العامميف جانب مف الفعمية المشاركة يعني ما كىك: القرارات اتخاذ في العامميف تمكيف -5
 يؤدم إذ لقرارات،ا كاتخاذ كصناعة المشكالت حؿ في المشاركة طريؽ عف منظمتيـ إدارة

 المسؤكلية، كتحمؿ المكاقؼ، في كالتصرؼ العامميف، جانب مف اإلبداعي التفكير إلى التمكيف
 .النتائج عمى كالرقابة

قرار لممكظؼ، المالي المركز كضكح ىك ذلؾ مف كالغاية :لممكظؼ المالية الشفافية -6  الذمة كا 
 .الرشكة مف فحتوص خمك مف كالتأكد نشاطو، متابعة إلمكانية المالية

 عمى كرقابة متابعة لمرؤساء كاف إذا أنو ذلؾ كمقتضى :الجميع كعمى الجميع، مف الرقابة -7
 يقتضي ما كىك الرؤكساء، أعماؿ مشركعية رقابة في أيضان  الحؽ لممرؤكسيف فإف المرؤكسيف،
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 يقييـ سكالمرؤك  مرؤكسيو، يقيـ فالرئيس مزدكج، لألداء كتقييـ متبادؿ، رقابي نظاـ كجكد
 .رؤساؤه

 المسئكلية جكار إلى العمؿ، لفرؽ الجماعية المسؤكلية تقرير ذلؾ كيقتضي :الجميع مسئكلية -8
 المشركعية كاحتراـ المخططة، اَلىداؼ تحقيؽ عمى حريصيف العامميف جميع يجعؿ مما الفردية،

 .كالقانكنية اإلجرائية،

 أحد المعرفة في الحؽ مبدأ يشكؿ: العامة المنظمات في يدكر ما معرفة في الغير حؽ -9
 المنظمات، معمكمات في الناس عامة اقتراب في الحؽ أف كمقتضاه. لمشفافية الرئيسية المحاكر

 في الحؽ كيقتضي المتقدمة، الدكؿ تشريعات مف الكثير تقرره القرار صنع كمركز كسياستيا،
 . اإلتجاىات جميع في تالمعمكما في الحر كالتدفؽ كالمستندات، الكثائؽ، عمى االطالع

  في: وتتمثل الشفافية مؤشرات
 ضمف اَلىمية الييئات في كالنشر الشفافية، لمتطمبات المؤشرات مف مجمكعة تطكير تـ

[، 2006 تمكز 11 في المعدلة ]النسخة التعاكف مؤسسة تحالؼ قبؿ مف المعد الشرؼ ميثاؽ
 الجميعات لقانكف التنفيذية الالئحة صياغة إعادة في المؤشرات ىذه مف االستفادة يمكف حيث

 محاور أربعة إلى المؤشرات ىذه وتنقسم ،) 18 ا 17: 2007 وآخرون، المؤقت )الفمسطيني 
 :باا تتعمق

 العالقة ذات المعمكمات بعض المؤشرات ىذه كتشمؿ: المؤسسة عف عامة معمكمات -1
 التفصيمية الحسابات ر العامؿ،الكاد اإلدارم، الييكؿ كاإلجراءات، لممؤسسة، اَلساسي بالييكؿ

 .المختمفة اإلدارات مكازنات ككذلؾ لممصركفات؛

 ىذه كتشمؿ: اإلدارة[ كمجمس العامة ]الييئة المؤسسة في الحاكمة اَلجساـ عف معمكمات -2
 تمكف كالتي اإلدارة[ ، كمجمس العامة ]الييئة الحاكمة اَلجساـ عف الشفافية عناصر المؤشرات
 الحاكمة اَلجساـ في تمثيميـ كيفية حكؿ التفصيمية المعمكمات إلى كصكؿال مف المكاطنيف

 .الجميكر عميو يطمع مكضع في تككف أف يجب المجالس ىذه أنشطة ككذلؾ لممؤسسات،

 الخطط المجمكعة ىذه كتشمؿ: استراتيجياتيا كتطكير لممؤسسة، العريضة السياسات -3
 التي بالمؤسسة، الخاصة كاإلجراءات كظائؼ،كال اَلىداؼ، تحتكم كالتي لممؤسسة، العريضة

 الجميكر يمكف بمدل كاَلكلكيات، المحددة، اَلىداؼ عمى تركز كالتي الحاكمة، اَلجساـ تقرىا
 .المعرفة ىذه تيسر بطريقة كمحتكاىا لممنظمة، العامة السياسات إعداد كيفية معرفة مف
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 التقييـ كحدة أعماؿ جميع المؤشرات ذهى كتتناكؿ: المؤسسة لعمؿ الكاسع كالتدقيؽ التقييـ، -4
 المؤسسة، بيا تقكـ التي اَلعماؿ أثر في تختص التي التقييـ دراسات تشمؿ كالتي المؤسسة، في

 بيا قامت التي اَلبحاث تقارير في البند ىذا يبحث ككذلؾ دراستيا، تمت التي اَلداء كمؤشرات
 مف المؤسسة عمى تـ الذم كالتدقيؽ ،التقييمات معرفة مف الجميكر يمكف بما خارجية أطراؼ
 .التدقيؽ كتقارير التقييمات، ىذه تعميـ خالؿ

 :االستجابة -رابعًا 
 مف البد اإلستجابة كلتحقيؽ لمطالبيـ، كاالستجابة العمالء، خدمة المنظمات محاكلة

 ية،البشر  كاإلمكانيات المادية، كالمعدات اَلجيزة، مف الالزمة الجاىزية لدييا منظمات كجكد
: 2015 ىممك،) المستيدفة لمفئة المطمكبة كالجكدة كالسرعة، الكقت، في الخدمات تقديـ لتستطيع

 في متضمف أنو المستغرب مف فميس العمالء، خدمة في متأصؿ اإلجماع مبدأ أف كبما ،(61
 الحككمية أيضان، السياسات في كضع أىميتو في شؾ كال العمالء، خدمة في التميز أداة مؤشرات

 الجيات بيف التداخؿ مف يقمؿ مما الداخمية، العمميات عمى تركز الحالية فاَلدكات ذلؾ معك 
 ىذا تعكس قياسية أدكات لتضميف قكية ممبرات كىناؾ المدني، كالمجتمع الفاعمة، الحككمية

 .(UNDP, 2009: 13) المبدأ

 :االستجابة تعريف
 مف ليـ تقدـ فيما كأكلكياتيـ المستيمكيف، حاجات كتكقع استقراء، عمى المنظمة قدرة

 مستكيات ليـ يحقؽ بما زمنية كبرامج عمؿ، لخطط طبقا تمبيتيا عمى كالعمؿ كخدمات، سمع،
 ىممك،) ذلؾ لتحقيؽ كالمادية البشرية، المكارد مف الكافية الجاىزية تتكفر كأف الرضى، مف مقبكلة
2015 :61). 

 (2012 خطيب،ال: )المواطنين بين االستجابة حسن تحقيق آليات
  . المستقبؿ في بيا كالتنبؤ الحالية، كأكلكياتيـ كرغباتيـ، المكاطنيف، احتياجات رصد -1

  . المجتمعية كالخدمات لممرافؽ، كبرامج مشركعات، إلى كالتكقعات االحتياجات، تمؾ ترجمة -2

  . المشركعات ليذه طبقا اَلجؿ كقصيرة اَلجؿ، طكيمة الخطط كضع -3

 ضكء كفي أكلكيات، عمى بناء كالمشركعات الخطط، ىذه لتمكيؿ ليةالما االعتمادات تحديد -4
  . المتاحة المكارد
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 لممحافظات، المحمية االحتياجات لتمبية المعتمدة كالمكازنات لمخطط، طبقان  المشركعات تنفيذ -5
  . التنمية كعكائد مشركعات، في اإلقميمي التكازف يحقؽ بما الجغرافية كالمناطؽ

 المجتمع، لمطالب االستجابة معدؿ ضكء عمى كالبرامج الخطط، فيذتن كتقكيـ متابعة، -6
 .تصحيحية إجراءات مف يمـز ما كاتخاذ

 لتنفيذ محددة مقكمات تكافر تتطمب  ، االستجابة منظكمة تشكؿ التي اإلجرائية الخطكات كىذه
 (2012 الخطيب،) : يمي ما المقومات ىذه اىم ومن  االستجابة كثقافة فكر،

 الناس، رضى كقياس المكاطنيف، اتجاىات كتحميؿ جمع، يتكلي  : كؼء معمكمات نظاـ -1 
 .االستجابة كمعدالت

 الناس، مطالب ينقؿ بما كالمكضكعية كالمينية، بالمسئكلية، تتسـ إعالمية منظكمة  -2 
 .كأجيزتو لمحاكـ، كتكقعاتيـ

  . لممكاطنيف باالستجابة اكمؤسساتي الحككمة، التزاـ مدل حكؿ المساءلة ثقافة كدعـ تبني -3 

 كليس المكاطنيف، احتياجات إشباع يضمف بما الدكلة مؤسسات بيف كالتنسيؽ التكامؿ،  -4 
 .المنفصمة الجزر بطريقة العمؿ

 مساءلة ككذلؾ المكاطنيف، كطمكحات لمطالب، المحققة التشريعات بسف البرلماف قياـ  -5 
  . ذلؾ في التقصير عف الحككمة

 احتياجات بتمبية الخاصة كالبرامج الخطط، تنفيذ في المؤسسات أداء كتقكيـ متابعة، نظاـ  -6 
  . كتكقعاتيـ المكاطنيف،

 لمتعرؼ المحمي الحكـ مف تقترب الالمركزية مف كبيرة بدرجة يتمتع فعاؿ محمية إدارة نظاـ  -7 
 بيتيا.تم عمى كيعمؿ المختمفة، اَلقاليـ في لممكاطنيف المحمية االحتياجات عمي

 :التوافق -خامسًا 
 الرشيد الحكـ فإف لذلؾ المجتمع، في النظر ككجيات الفاعمة، الجيات مف العديد ىناؾ

 المجتمع في المصالح َلصحاب النظر كجيات بيف كتقريب الجيات، ىذه بيف تكفيؽ يتطمب
 ؿكطكي النطاؽ، كاسع منظكر كجكد يتطمب كما ككؿ، المجتمع في كاسع تكافؽ إلى لمكصكؿ
 ينفذ أف يمكف كىذا التنمية، أىداؼ تحقيؽ ككيفية المستدامة، لمتنمية مطمكب ىك ما عمى اَلجؿ
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 ) ما مجتمع في المصالح َلصحاب كاإلجتماعية كالثقافية التاريخية السياقات فيـ خالؿ مف
Nikolic, 2008 : 10). 

 اإلجماع، مبدأ عمؿال أخالقيات كتابو في السكارنة بالؿ الدكتكر عرؼ السياؽ، نفس كفي -
 تكسيط الجيد الحكـ كيتطمب المجتمع، في متعددة كرؤل متعدديف، فاعميف ىناؾ أف أكضح"

 المصمحة يشكؿ ما بشأف كاسع تكافؽ إلى الكصكؿ أجؿ مف المجتمع في المصالح مختمؼ
 حكؿ المدل كطكيمة كاسعة، نظرة أيضان  كيتطمب تحقيقيا، يمكف ككيؼ المجتمع، لكؿ المشتركة

 (.322: 2009 السكارنة،) " التنمية ىذه أىداؼ تحقيؽ ككيفية مستدامة، تنمية أجؿ مف لمطمكبا

 :اإلجماع أو التوافق تعريف
 حاـز قرار اتخاذ إلى تحتاج بخالفات تصطدـ قد بالمجتمع المتعمقة المصالح جميع أف ىك-
 كالمجتمع، كاَلفراد، ف،لمكط العاـ لمنفع تحقيقان  المجمكعة رأم تغميب فيجب معينة، مسألة في
 (.5: 2008 كربكسة،) إجراءات مف الحاؿ كاقع يقتضيو كما

 حكؿ كاسع إجماع إلى لمكصكؿ فييا التكسط يتـ الخالفية المصالح جميع – آخر تعريؼ كفي- 
 المتبناه كاإلجراءات السياسات، تعني كماذا المحمية؛ كلمجماعات لمكطف العاـ النفع يعني ماذا

 (.30: 2012 المدىكف،)  ذلؾ؟ لتحقيؽ

 الذم النيج ىك اإلجماع أك التكافؽ، مبدأ أف يتضح منيا يفيـ كما السابقة التعريفات خالؿ مف
 (40: 2012 الحمك،) :يمي ما لتحقيؽ يمكف استخدامو

 بالتنمية، الخاصة القضايا مثؿ كالنزاعات، الخالفات، فييا تنشأ التي الحاالت في التدخؿ -1
 .الصراعات كتسكية

 كصؼ كقد مسبؽ، بشكؿ المختمفة اَلعماؿ بيئات في تنشأ التي النزاعات منع في تساعد -2
 اَلطراؼ جميع بمشاركة القرر التخاذ تعاكني؛ نيج بأنو باإلجماع التكافؽ نيج أك اإلجماع، مبدأ

 .المشكمة ليذه مقبكؿ حؿ إليجاد طكعي بشكؿ المعنية

 :رئيسية عكامؿ ثالث في الحككمية غير المنظمات في التكافؽ مبدأ تحقيؽ صعكبة أما

 في خمؿ حدكث إلى أدت الفيـ، أك االستقباؿ، أك اإلرساؿ، عممية في خمؿ ىناؾ يككف أف -1
 .المطركحة كالبدائؿ بالمكضكع، الخاص االستيعاب
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 النظر كجيات تباعد إلى تؤدم التي المجمكعة، َلفراد كالخبرات التجارب، اختالؼ -2
 .المطركحة ئؿالبدا أك المكضكع، بخصكص

 مبدأ تعقيد في يساىـ مما اآلخر، عف تختمؼ شخصية كمبادئ قيـ؛ المجمكعة في فرد لكؿ -3
 .القضايا أحد حكؿ اإلجماع

 في عادة القدرة لديو ]المسير[، اإلجماع عممية تحقيؽ عف المسؤكؿ الشخص فإف ذلؾ كمع
 بالتدريب؛ أك الكقت، مع يوعم التغمب فيمكف الثالث اليدؼ أما كالثاني، اَلكؿ العامؿ معالجة
  لتحقيقو  ميـ عامؿ ىك ممكف كقت أقؿ في اإلجماع حكؿ الخالؼ مصدر تحديد فإف لذلؾ

(WilkinonK, 2007: 1). 

 (Raab & Susskind, 2009: 8): اإلجماع أو التوافق بناء مبادئ
 .ممكف كقت أقرب في اآلراء تكافؽ بناء في البدء -1
 .المصمحة أصحاب جميع مشاركة -2
 .ممكنا ذلؾ كاف كمما المنظميف مف مباشرة مشاركة أميفت -3
 .الكافية المكارد تكفير -4
 .اآلراء في تكافؽ كبناء جيكد، مف الخالفية القضايا استبعاد عدـ -5
 .التفكاض دعـ -6
 .كاإلجراءات القكاعد، كضع كاستكماؿ اآلراء، تكافؽ بناء ىيكمية تحديد -7
 .اآلراء تكافؽ لبناء فرصال أفضؿ الستيعاب التقميدية اإلجراءات تعديؿ -8

 :والعدالة المساواة -سادسًا 
 كالسياسية، اَلىمية، الحقكؽ في المساكاة تحقيؽ تعرؼ المساكاة بأنيا عممية -

 أك الديف، أك المغة، أك الجنس، إلى استنادان  تمييز دكف كالثقافية، كاالجتماعية، كاالقتصادية،
 متكافئة فرص كتكفير كاف، سبب َلم أك جتماعي،اال المركز أك الجغرافي، المكقع أك العقيدة،
 الرفاىية، مستكيات زيادة بيدؼ ممكف، حد أقصى إلى المنافسة عمى بقدراتيـ لالرتقاء لمجميع
 كالثقافي، المادم، كالحرماف الفقر، معدالت كتخفيض االجتماعي، التفاكت حدة كتقميؿ
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 ذلؾ عمى كيساعد. اَلىمي كالمجتمع ص،الخا كالقطاع الدكلة، بيف بالمشاركة كذلؾ كالسياسي،
طالؽ كالممكات، القدرات، تنمية  تحمؿ في العدالة مراعاة ككذلؾ المجتمع، أفراد لكؿ الطاقات كا 

 اَلفراد، بيف المقبكلة غير الفركؽ كتقميؿ المقبمة، كاَلجياؿ الحاضرة، اَلجياؿ بيف اَلعباء
 (.CIPE،2014 :9االجتماعية،  العدالة إلى الطريؽ)  الدكلة داخؿ كاَلقاليـ كالجماعات،

 الفكارؽ إزالة إلى ييدؼ اقتصادم نظاـ أنيا عمى االجتماعية العدالة كتعرؼ كما -
 الذم المجتمع كتصؼ المدنية، العدالة أحيانان  كتسمى المجتمع، طبقات بيف الكبيرة االقتصادية

 تفيـ عاـ كبشكؿ فقط، القانكف ةعدال في انحصارىا مف بدالن  مناحيو، كافة في العدالة فيو تسكد
 عكض،) المجتمع خيرات مف تشاركية كحصة عادلة، معاممة تكفير أنيا عمى االجتماعية العدالة
2012 :119(. 

 عمى التأكيد ىك االجتماعية العدالة ىدؼ أف Bemak & Chung كتشكنج بيماؾ كأشار -
 التعميـ مثؿ خدمات عمى ؿكالحصك  المجتمع، في مساىـ ليككف متكافئة فرصة فرد لكؿ أف

 .العمؿ كفرص الصحية، كالرعاية

 بأنيا االجتماعية العدالة (Adams & GriffinK 2007) كآخركف آدمز، كصؼ كما -
 .سكاء حد عمى كعممية ىدؼ،

 بيف الكحدة ديف اإلسالـ أف اإلسالـ في االجتماعية العدالة كتابو في قطب سيد ذكر كما -
 كالقيـ االقتصادية، كالقيـ كالماديات، كالركحيات، كالشريعة، العقيدة،ك  ، كالمعاممة، العبادات
 شرائعو، تصدر الكبرل الكحدة تمؾ كعف كالسماء، كاَلرض، كالدنيا، كاآلخرة، المعنكية،
 المغانـ تكزيع كفي الماؿ، كسياسة الحكـ، سياسة في كقكاعده كحدكده، كتكجيياتو، كفرائضو،
،  كالتفصيالت، اَلجزاء، سائر تنطكم الكبير اَلصؿ ذلؾ كفي اجبات،كالك  الحقكؽ كفي كالمغاـر

 ندرؾ كاإلنساف، كالحياة، كالككف، لأللكىية، اإلسالمية النظرة طبيعة في الشمكؿ ىذا ندرؾ كحيف
 إنسانية عدالة شيء كؿ قبؿ فيي اإلسالـ، في االجتماعية لمعدالة اَلساسية الخطكط معيا
 إذان  كىي محدكدة، اقتصادية عدالة مجرد كليست كمقكماتيا، نسانية،اإل الحياة جكانب لكؿ شاممة
 كالضمائر، كالسمكؾ، الشعكر، تتناكؿ كما فييا، النشاط كجكانب الحياة، مظاىر جميع تتناكؿ

 المادية القيـ كليست كحدىا، االقتصادية القيـ ليست العدالة ىذه تتناكليا التي كالقيـ كالكجدانات،
، كجو عمى  . )26: 1990 قطب، سيد) جميعا كالركحية المعنكية، القيـ بيا ممتزجة ىي إنما العمـك
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 :االجتماعية العدالة مبادئ
 في التكزيع جممة مطابقة الكاقعي مف أنو يفترض االجتماعية العدالة عف الحديث إف

 :ىما أساسييف مبدأيف إلى االجتماعية العدالة تستند حيث العدالة، مبادئ مع ما مجتمع

 ممكنان  يككف بحيث بيانيا، يمكف بقكانيف تضبط أف يجب االجتماعية اإلجراءات أف ىك :ألولا
 .عمدان  االجتماعي النظاـ تحكيؿ محاكلة نكاجو أف

 مدلكؿ عمى يركز أحدىا االجتماعية لمعدالة رئيسييف تصكريف عمى المبدأ ىذا كيركز :ثانيا
 . (102: 2005 ىاشـ،) كالمساكاة الحاجة مدلكلي عمى يركز كاآلخر كالمكافأة، االستحقاؽ،

 :ىما الحقائق من نوعين عمى اإلجتماعية العدالة مبادئ تركز
 في الكامنة المعنكية الجكانب كافة االجتماعية العدالة تحقيؽ تتضمف: معنكية حقائؽ -1

 بعد قيا،تستح التي المكانة المعنكية القيـ رد عمى االجتماعية العدالة تعمؿ إذ اإلنساف، شخصية
نكار عمييا، كالتضيؽ إخفائيا، في طكيالن  زمنان  المادية نجحت أف  مف فميس الكجكد، في حقيا كا 

 .الحياة في كفرصتو حقو، عمى الحصكؿ مقابؿ في الفرد كرامة تيدر أف العدؿ

 الحقائؽ مف مجمكعة عمى مبادئيا تحقيؽ في االجتماعية العدالة تعتمد: مادية حقائؽ -2
 العيش لقمة فتكفر حياتو، عمى المخيـ الظمـ كدفع اإلنساف، حاجة بسد تيتـ يفي المادية،
 صالح،) أحد. مف منة كليس لمفرد، حقان  ذلؾ باعتبار لممتشرد، كالمأكل لمعارم، كالممبس لمجائع،
2005 :103 – 104 ) 

 :والكفاءة الفعالية -سابعًا 
 مكاردىا، استخداـ حسف عمى ةالمؤسس قدرة تحميؿ في الكفاءة مصطمح استخداـ شاع لقد

 باريتك )فمفريدك اإليطالي االقتصادم إلى الكفاءة مفيكـ كيرجع تكاليفيا، في الجيد كالتحكـ
Vilfredo (Pareto، ليذا ككفقا باريتك، بأمثمية يعرؼ أصبح حتى المفيـك ىذا مف طكر الذم 

 غير لتخصيصكا كؼء، غير تخصيص أك كؼء، تخصيص إما لممكارد تخصيص فإف اَلخير
 .(3:  2014)جعدم، Inefficiency الالكفاءة عف يعبر فيك لممكارد الكؼء

 تستعمؿ التي الجيدة الطيفية بأنيا:  العاـ لمفحص الكندم المكتب حسب الكفاءة تعرؼ كما -
 .(3:  2014 ياسمينة،) كالخدمات السمع، النتاج ]المدخالت[ مكاردىا المنظمة بيا

 كتخفيض القيمة، تعظيـ عمى القدرة بأنيا: الكفاءة Philippe Lorino لكرينك فيميب كيعرؼ -
 فقط، القيمة رفع أك فقط، التكاليؼ خفض حالة في الكفاءة تتحقؽ أف يمكف ال أنو إذ التكاليؼ
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 .Agbodan et كأمكسكقا أقبكداف، كيعرفيا كما. معان  اليدفيف تحقيؽ مف البد إذ
Amoussouga :  جعدم) اإلنتاجية العممية في المتاحة المكارد الستخداـ المثمى الطريقة أنيا 

،2014 :3(. 

 الكفاءة:و الفاعمية 
ف الكفاءة ىي أداء اَلعماؿ بطريقة صحيحة، أما الفاعمية ىي أداء اَلعماؿ إ

الصحيحة، فالكفاءة كالفاعمية ىي أداء اَلعماؿ الصحيحة بطريقة صحيحة، أم أف اَلداء ىك 
فاعمية، حيث ترتنبط الفاعمية بالقيادة أما الكفاءة باإلدارة، فالكفاءة تتحقؽ الجمع بيف الكفاءة كال

دارة  بكجكد رؤيا كاضحة، كأىداؼ، كاستراتيجيات محددة، كتتحقؽ الكفاءة بكجكد تخطيط، كا 
لمكقت، كمتابعة. فبكجكد الفاعمية فقط ال تتحقؽ الرؤل، كاَلىداؼ بطريقة صحيحة، أما بكجكد 

 (  7: 2014عماؿ تنجز لكف بدكف كضكح االىداؼ )جعدم، الكفاءة فقط، فاَل
 :الكفاءة أىمية

 أعمى تحقيؽ لغرض مثمى، بطريقة مكاردىا لتخصيص االقتصادية المجتمعات تيدؼ
 ىذه تعتبر حيث منتج؛ أكبر عمى كالحصكؿ اإلنتاج، عناصر مزج انطالقان مف اقتصادية كفاءة
 لمكفاءة االقتصاديكف أعطى كما كالتسيير، القتصادية،ا النظرية في لمكفاءة نقطة أىـ اَلخيرة
 الكفاءة لمشكمة "Jevons" جيفكنز االقتصادم خالؿ كصؼ مف ذلؾ كيتضح عظمى، أىمية
المكارد  االنتفاع مف مبدأ في الكفاءة أىمية كتكمف االقتصاد، في اَلساسية المشكمة بأنيا

 .(5: 1995 الشيخ،)تكمفة  بأقؿ كالبشرية المادية،

 أنواع الكفاءات:
ىنالػػػػػؾ ثػػػػػالث أنػػػػػكاع رئيسػػػػػة لمكفػػػػػاءة كىػػػػػي : الكفػػػػػاءات الفرديػػػػػة، كالجماعيػػػػػة، الكفػػػػػاءة 

 (:  6-5: 5995االستراتيجية، الكفاءات التنظيمية )الشيخ، 

:  ميمػػػػا كػػػػاف مسػػػػتكل اَلفػػػػراد فػػػػي الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي، فػػػػإف الكفػػػػاءات الفرديػػػػة، كالجماعيػػػػة -5
ءة معينػػػػة، َلداء ميػػػػاميـ بصػػػػكرة تحقػػػػؽ معيػػػػا أىػػػػداؼ المناصػػػػب التػػػػي يشػػػػغمكنيا تتطمػػػػب كفػػػػا

 المؤسسة، كفيما يمي عرض الكفاءات التي ينبغي تكفرىا في االفراد.

 المثابرة، كالقدرة عمى العمؿ، كالتأقمـ مع الظركؼ المتغيرة، كالغامضة. -  

 القدرة عمى التعمـ السريع، كالتحكـ في التقنيات التكنكلكجية. -  
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 التعامؿ اإليجابي مع المرؤكسيف.ك اىب، تكظيؼ المك  -  

كمػػا يمكػػف لممؤسسػػة اف تتػػكفر عمػػى كفػػاءة فرديػػة باعتمػػاد معػػايير، كأسػػس مكضػػعية فػػي 
عمميػة التكظيػؼ، باإلضػافة إلػػى عمميػة التكػكيف التػػي تمنحيػا إيػاىـ بشػػكؿ يتماشػى مػع الكظػػائؼ 

 التي يشغمكنيا.

ـ المتزايد لممؤسسات، فيي تنشأ مف بينما نعتبر الكفاءات الجماعية أحد مجاالت االىتما
خػػػالؿ تػػػآزر كتعػػػاكف الكفػػػاءات الفرديػػػة، كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة االتصػػػاؿ بيػػػنيـ، كتبػػػادؿ 

 المعمكمات، كالتعاكف، كمعالجة الصراعات.

: إذ يجػػػػب تحديػػػػد الكفػػػػاءات، كالقػػػػدرات التػػػػي يتمتػػػػع بيػػػػا العػػػػاممكف، الكفػػػػاءات االسػػػػتراتيجية -2
 يتطمبيا تحقيؽ اَلىداؼ االستراتيجية لممؤسسة. كمقارنتيا مع تمؾ التي

كالكفاءات االستراتيجية لممؤسسة ال ترتبط فقط بػالمكارد البشػرية؛ َلف كفػاءة الفػرد تتكػكف 
مف خالؿ مجمكع الصفات الفرديػة ]المعرفػة، الميػارة، السػمكؾ[ فػي حػيف الكفػاءات ال تػرتبط بفػرد 

قـك عمى آليات التعاكف ضمف إقامػة عالقػات التػأثير كاحد كقدرة عمى العمؿ بطريقة فعالة  إنما ت
 المتبادؿ.

كبعبػارة أخػرل فػػإف الكفػاءة االسػػتراتيجية تػأتي مػف الطريقػػة التػي يػػتـ بيػا خمػؽ تكامػػؿ مػا بػػيف  -
 الكفاءات الفردية ك آليات تنسيؽ معينة.

 كيمكف تنمية الكفاءات االستراتيجية مف ثالث أنكاع لممكارد ىي:

 ية ) المعدات، التكنكلكجيا، المباني...الخ(.المكارد الماد -

 المكارد البشرية )القدرات، الميارات، كالمعرفة، ...الخ(. -

 المكارد التنظيمية ) الييكمة، كالرقابة،...الخ(. -

تػػػرتبط كفػػػاءات التنظيميػػػة لممؤسسػػػة بمػػػدل االسػػػتجابة لمتغيػػػرات التػػػي الكفػػػاءات التنظيميػػػة:  -3
أف تحػػػكالت البيئػػػة التنافسػػػية، كدرجػػػة تعقػػػدىا، كعػػػدـ اسػػػتقرارىا تحػػػدث عمػػػى مسػػػتكل محيطيػػػا، ك 

تفرض عمى المؤسسات االقتصادية مركنة عالية في تسيير مكاردىا البشرية قصد إعطائيا حريػة 
اإلبػػػداع، كتطػػػكير كفاءاتيػػػا الفرديػػػة، أك الجماعيػػػة، َلف المؤسسػػػات التػػػي تتصػػػؼ بالمركنػػػة ىػػػي 

)إيمػػاف، كصػػكرية، ي تخصػػيص مكاردىػػا الماديػػة، كالبشػػرية. تنظيمػػات غالبػػان مػػا تكػػكف ذات كفػػاءة فػػ
2008 :8) 
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 :الكفاءة قياس مؤشرات
يكجد نكعاف مف مؤشرات قياس ( أنو 332: 2000 كحمكدة، الشماع) أكضحت دراسة

 :الكفاءة: مؤشرات مباشرة، كمؤشرات غير مباشرة كما يمي

 ]السمع المخرجات ةمقارن خالؿ مف المنظمة عمميات قياس تتضمف :مباشرة مؤشرات -1
 :يمي ما كتشمؿ معينة زمنية مدة خالؿ المستخدمة[ ]المكارد بالمدخالت كالخدمات[

 الممكية حؽ أك المكجكدات، بمجمكع قياسان  الصافي الربح مثؿ: لمكفاءة الكمية المقاييس. 

 اتالمبيع قسـ في العامميف بعدد قياسان  المحققة المبيعات مثؿ: لمكفاءة المقاييس الجزئية. 

 ذاتيا المكارد باستخداـ المنتج جكدة بمستكل االرتفاع مثؿ: لمكفاءة النكعية المقاييس. 

 تستخدـ المقاييس ىذه مثؿ استخداـ فييا يتعذر كالتي الخدماتية اَلنشطة بعض في أما
 .المباشرة غير المؤشرات

 في فضؿأ طريقان  المجاالت بعض في تعد المباشرة غير القياسات :مباشرة غير مؤشرات -2
 اَلفراد رضى درجات إلى كالتعرؼ العمؿ، في الرغبة قياس طريؽ عف كذلؾ الكفاءة؛ قياس

 لممكارد الرشيد االستثمار إمكانية كتحميؿ دراسة، إلى إضافة ىذا المعنكية، كالركح العامميف،
 المتاحة. كالمعمكمات كالمالية، كالمادية، البشرية،

 :المساءلة -ثامنًا 
 المتجدد االىتماـ تستحؽ التي الميمة القضايا أحد العامة اإلدارة في المساءلة تمثؿ

 الدكلي المعيد لمؤتمر المقدمة المساىمات في ذلؾ تأكد كقد المستقبمية، االصالح مكجات خالؿ
 القبكؿ المؤتمر أكد كقد العامة، اإلدارة في المساءلة مكضكع في 1999 لمعاـ اإلدارية لمعمكـ
 (8: 2013الشريؼ،) العامة. لإلدارة كمعيار ساءلةالم لمفيكـ العالمي

 :المساءلة مفيوم
 تقديـ المسؤليف مف الطمب أنيا عمى المساءلة اإلنمائي المتحدة اَلمـ برنامج يعرؼ
. كاجباتيـ كتعريؼ صالحياتيـ، استخداـ كيفية حكؿ المصمحة َلصحاب الالزمة التكضيحات

 عف المسؤلية بعض كقبكؿ منيـ، المطمكبة المتطمبات يةكتمب ليـ، تكجو التي باالنتقادات كاَلخذ
 .(18: 2007 كآخركف، المؤقت) كالغش الخداع عف أك الكفاءة، كعدـ الفشؿ،



 

45 

 

ى

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظريىللدرادظ

 العاـ، القطاعيف في المسؤكليف قبؿ مف التزاـ بأنيا المساءلة المتحدة اَلمـ ىيئة تعرؼ كما
 :التالية بالقكاعد كالخاص

 .تتخذىا التي القرارات كمبررات ياميا،لم الدائرة تنفيذ كيفية تكضيح -1

 .إلييا تقدـ التي كالمطالب االنتقادات، مع المباشر التفاعؿ -2

 .القرارات تمؾ عف ينتج الذم الفشؿ أك تقع، التي اَلخطاء عف المسئكلية مف جزء قبكؿ -3

 .لو المخطط الكجو عمى بمياميا الدائرة التزاـ مف التحقؽ لممكاطف تتيح كاضحة آلية كجكد -4

 .الفشؿ أك اَلخطاء، مع لمتعامؿ كاضحة آليات كجكد -5
 تقديـ كعف عممو، نتائج عف مسؤكؿ المستخدـ أف إلى المساءلة مفيمكـ يشير كما -
 بيف العالقة كتككف تيساًئمو، إشرافية أك إدارية، جية ىناؾ كأف يقدمو، عما تفسيرات أك إجابات،
 المساءلة، عممية تحكـ معايير ككجكد ا،عميي متفؽ كاضحة أىداؼ تحديد عمى مبنية الطرفيف
 تترتب قد محاسبة ىناؾ أف المفيكـ كيتضمف.  المساءلة مكضع الشخص أداء لقياس تستخدـ
أك  مكافأة، مف حرماف أك العقكبة، إيقاع ذلؾ يصاحب قد أك ترقية أك كمكافأة، المساءلة عمى
 (29: 2013 لعمكدم،)  ترقية.

 :المساءلة مبادئ
 (42 – 41: 2010:السبيعي) يمي: كما ىي لممساءلة مبادئ خمسة الجغبير كرد

 بيا االلتزاـ المطمكب القكاعد العاممكف يدرؾ أف: المخالفات كعكاقب النظاـ، قكاعد كضكح -1
 .يخالفيا كمعاقبة مف كاضحان  إدراكان 

 معنى كليس الجزاء، كبيف المخالفة، بيف مباشر ارتباط إيجاد: الجزاء تطبيؽ في المباشرة -2
 .كأسبابيا المخالفة في كالتحقيؽ الدراسة، دكف الحاؿ في العقاب يتـ أف ذلؾ

 مف يتقبمكىا حتى الجزاء تطبيؽ بعدالة العامميف قناعة بكجكب كذلؾ: الجزاء تطبيؽ عدالة -3
 بنكع محدد كاضح تحذير ىناؾ يككف أف يجب أم متكقعة، الجزاءات تككف كأف تذكر، دكف

 .يرتكبيا لمف الجزاء كنكع المخالفة،
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 ترتبط ال العقكبة أف العامؿ يفيـ أف يجب بحيث العقكبة: نكع في كالتجانس المساكاة، -4
 عميو تكقع نفسيا المخالفة يرتكب مف كأف المخالفة، بنكع ترتبط كلكف المخالؼ، بالشخص
 .تحيز دكف بغيره أسكة نفسيا العقكبة

 نكع مع يتناسب بما العقكبة نكع في التدرج مف نكع كجكد كجكب: العقكبة شدة في التدرج -5
 .كتكراره المخالفة

 :المساءلة معايير
 :المساءلة عممية تتضمنيا أف البد رئيسية معايير خمسة ىناؾ أف( 46: 2010ىالؿ،) أكضح

 أداء في الفرد بيا يتصؼ التي النيائية الصكرة كىي: العامة اَلىداؼ تحقيؽ عمى القدرة -1
 .باآلخريف كعالقتو كالجكدة، كاَلمانة، اَلخالقية، المسئكلية مثؿ: الكظيفة

 تجزئة عمى الفرد قدرة بمدل المعيار ىذا كيتعمؽ: المرحمية اَلىداؼ تحقيؽ عمى القدرة -2
 صمة ذات المرحمية اَلىداؼ بأف الرغـ كعمى كسطية، أك مرحمية، أىداؼ إلى العاـ اليدؼ
 .لإلدارة نجاحان  يمثؿ المناسبة تاَلدكا كاستخداـ فييا جزء كؿ مع التعامؿ أف إال ببعضيا كثيقة

 كسائؿ فيناؾ بيا، المعمكؿ كالخطط كالنظـ، لمقكاعد، طبقا: المناسبة الكسائؿ استخداـ -3
 كتساىـ كمناسبة، اقتصادية، الكسائؿ كانت ككمما المطمكبة، اَلىداؼ لتحقيؽ تستخدـ مسمكحة
 .المطمكب النجاح حققت كمما اَلىداؼ، تحقيؽ في بفاعمية

 لمعمؿ، كالمناسبة الدقيقة، اَلدكات باختيار الفرد قياـ المناسبة: كتعني اَلدكات استخداـ -4
 .بنجاح كاستخداميا لممنظمة، كالبشرية المادية، كاإلمكانيات كالبيئة، كالكظيفة،

 كتشمؿ المساءلة عممية لنجاح البداية نقطة المكارد مف المناسب اَلدنى الحد يمثؿ: المكارد -5
 .المتاحة كالبشرية المادية تكاإلمكانيا المكارد
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 (  1.3الشكل رقم )  
 المساءلة في المستخدمة المعايير

 

 

 

 

 
 ،والمساءلة ،الشفافية دور: الفساد ومواجية ،مقاومة ميارات حسن، الغني عبد محمد ىالل،: المصدر

 66: 2010 والتنمية، األداء تطوير مركز الجديدة، مصر الفساد، محاربة في والمحاسبة
 :المساءلة ميةأى

 النحك عمى كالفكائد الميزات، مف لمجمكعة تكفيرىا خالؿ مف المساءلة تتبمكر أىمية
 .(16: 2008 حمدة، أبك) التالي:

 .االستراتيجية اَلىداؼ نحك المؤسسة طاقات كافة تكجيو -1

 .أدائو في التراجع أثناء في العمؿ فييا يفشؿ التي الفجكات تحديد -2

 .كاضح كبشكؿ المتكقعة، جبالنتائ المكظفيف معرفة -3

 .المختمفة المستكيات كعمى االستراتيجي، التفكير مستكل رفع -4

 .أعماليـ نتائج عمى المكظفيف تركيز تكجيو -5

 .اإلدارية العممية كالتقدـ في لمتطكر، أكبر دافعية إعطاء -6

 .كالمنظمات اَلفراد، مستكل عمى كالكفاءة بالجدارة، الشعكر تعزيز -7

 يعاَُر انًساءنح

 تحقُق األهذاف انعايح

 انقذرج عهً تحقُق األهذاف انًرحهُح

 ستخذاو انىسائم انًناسثحا

 انًناسثح األدواخ ستخذاوا

 ستخذاو األيثم نهًىارداال
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 :المساءلة أىداف
 أىداؼ ثالث ضمف حددت قد المساءلة أىداؼ ( أف14-13: 2008 ر )الحارثي،ذك

  يمي: ما تتضمف رئيسية

  :كالتحكـ لمرقابة، ككسيمة المساءلة -1

 الرقابة تثير إذ الناس، بيف كبيرة بشعبية تحظى ال التي المكاضيع مف الرقابة تعد
 أدائيـ، كتقييـ أعماليـ، عمى يشبالتفت تقكـ اإلدارة أف لعمميـ اَلفراد لدل االستياء مشاعر
 إلى تمامان  تيدؼ أنيا يعممكف رقابية َلنشطة لمخضكع اضطرارىـ مف ينفركف الناس فأغمب
 فالرقابة كبالتالي. الكظيفي مستقبميـ عمى تؤثر كالتي بكاجبيـ، القياـ في كفاءتيـ مدل مف التأكد
 كاتخاذ خططيا، تعديؿ مىع كالعمؿ المشاكؿ، تكقع اإلدارة تستطيع لكي ضركرم؛ نشاط

  .الالزمة الصحيحة اإلجراءات

 المساءلة، لعممية السابقة الرقابة خالؿ مف اَلداء ضبط آليات إحدل تشكؿ كالمساءلة
 نظاـ باستخداـ كذلؾ السمطة؛ استغالؿ منع أك االستخداـ، حسف ضماف إلى تيدم فالرقابة
 .اإلذعاف لتحقيؽ كأداة كالعمميات المدخالت، عمى كالرقابة التعميمات، ككضع لألكامر،

 السمكؾ؛ لتكجيو أداة تشكؿ فيي العمميات الرقابية، نتائج عمى تركز المساءلة كلككف
 اىتماـ إعطاء اإلدارية القرارات كمتخذم العامميف، عمى يفرض المساءلة بحصكؿ الشعكر َلف
 تحقيؽ عمى كالعمؿ ة،المرسكم الخطط مع متسقة قراراتيـ عمى المترتبة النتائج لجعؿ أكبر

 العامة المصمحة مع كالنتائج السمكؾ، بانسجاـ االلتزاـ مع القرارات، عقالنية مف أفضؿ مستكل
 .كقيميا

 :الضماف مف كنكع المساءلة -2

 كذلؾ كالرؤساء؛ كالميشرعيف، المكاطنيف، حؽ لضماف كسيمة تشكؿ المساءلة أف بما
 اَلكلكيات مراعاة مع بالقانكف، العامة الخدمة ؿمجا في العامة لمسمطة الممارسيف التزاـ بحسف
 كجكد الالـز مف فإف المسؤكليات، تقاسـ كاقع عف النظر كبغض المصادر، استغالؿ في

 فإف المساءلة؛ تفعيؿ حاؿ كفي العامة، اَلىداؼ لتحقيؽ مؤسسي إطار في تعمؿ منظمات
 سيتـ فعندىا لممساءلة، كفيخضع كالبرامج العامة، السياسات تنفيذ عف المسؤكليف اَلشخاص
 العامة، الخدمة قيـ مراعاة ضماف يتحقؽ المساءلة كجكد ففي مؤسسية، كفعالية لممنظمات

 مف بسكيتيـ ىـ مف أم اَلفقية، المساءلة تحقيؽ خالؿ مف لمكظفييـ المديريف إدارة كحسف
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 أنو يعني كىذا ة،كاليابط الصاعدة، بشكمييا العمكدية المساءلة خالؿ مف أك اإلدارم، المستكل
 لقيـ كالمراعاة االلتزاـ أيضان، زيادة يعني ذلؾ فإف ثقافتيا، كشيكع المساءلة، كجكد حاؿ في

  .الضماف مف نكعان  المساءلة تككف كعميو كأخالقياتيا، العامة، اإلدارة

 :المستمر لمتحسف كعممية المساءلة -3

 ميمان  عامالن  اعتباره مع ليتفؽ التجديد إلدارة الميمة العكامؿ مف اليدؼ ىذا اعتبار إف
 التي المعايير غياب إف حيث التربكم؛ التجديد ميداف في الدراسات طرحتيا التي العكامؿ مف

 كمعرفتيا النتائج، حصر كعدـ التربكية، لمتجديدات كنتائج تحدث التي التحسينات بإدراؾ تسمح
 المساءلة تبطيؿ كبالتالي الجماعية، المسؤكلية كراء باالختباء عمييا القائميف أماـ المجاؿ يفسح

 لعدـ المساءلة؛ مفيكـ غياب أف إلى الدراسات بعض نتائج أشارت كلقد لمتقكيـ، تابع كمتغير
 كالتجديد التحسيف، مصادر النتياز المجاؿ يفسح عممي، أساس عمى قائمة تقكيـ منيجية اتباع

 .أخرل لغايات

 :المساءلة أنواع
 كجكد يتضح المساءلة، تصنيؼ الباحثكف بيا تناكؿ التي عددةالمت اَلدبيات مراجعة عند
 أك كعالقة، المساءلة دراسة في الباحثكف استخدمو الذم المدخؿ عمى تعتمد متباينة تصنيفات
 أنكاع المساءلة، أصناؼ: مثؿ متعددة تعابير المساءلة تصنيؼ عمى أطمؽ كقد عممية،

 .)24 – 23: 2013 الشريؼ،) المساءلة عالقات المساءلة، أبعاد المساءلة،

 :أنماط أربع إلى المساءلة تصنيؼ يمكف أنو (Wolf, 2000) ذكر كقد

 .القانكنية المساءلة .1

 .المالية لمساءلةا .2

 .اَلخالقية المساءلة .3

 .كاَلداء العامة السياسة مساءلة .4

 :كىي أصناؼ ثالث اإلدارية لممساءلة أف (Smith, 1995) سميث كيرل

 .اَلخالقية المساءلة .1

 .المينية المساءلة .2

 .السياسية المساءلة .3
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 :أنكاع ثالث تشمؿ المساءلة أف إلى أشار( 2000 حجار،) أف حيف في

 .المالية المساءلة .1

 .اإلدارية المساءلة .2

 .الفاعمية عف المساءلة .3

 :يمي بما المساءلة أنكاع صنؼ( 1999 كأيكب، القضاة)  كأيكب القضاة، في

 .اَلخالقية المساءلة .1

 .مينيةال المساءلة .2

 .التعاقدية المساءلة .3

 .التجريبية المساءلة .4

 ]المساءلة خارجية كشبو كخارجية ]ذاتية[ داخمية إلى المساءلة الباحثيف بعض قسـ كقد ىذا،
 رسمية كغير رسمية، إلى تقسيميا البعض كيرل المساءلة، مصدر عمى اعتمادان  المسندة[ الذكية
 تصنيفيا يمكف أنو آخركف كيرل بالمسائؿ، ساءؿالم تربط التي العالقة طبيعة عمى اعتمادان 
 مف انطالقان  كذلؾ أدنى، مف كالمساءلة أعمى، مف المساءلة أك كأفقية، عامكدية، كمساءلة
 .كاالرتباط االتصاؿ، بطبيعة ارتباطيا

 :االستراتيجية الرؤية -تاسعًا 
 يتعذر التي اَلىداؼ لتحقيؽ الفكرية لمتطكرات يشير مصطمح ىك االستراتيجية الرؤية

 الطكيؿ، المدل عمى بمكغيا الممكف مف أنو إال الحالية كالظركؼ االمكانيات، ظؿ في تحقيقيا
 الخطط عميو تبنى الذم النظرم اَلساس ككنيا االستراتيجية؛ كضكح يقتضي بمكغ كىك

 ستقبمية،الم لمدراسات العربي المركز) الطكيؿ المدل عمى اَلىداؼ ىذه لتحقيؽ اليادفة االستراتيجية
 .)نت ، مكقع 2012 اإلستراتيجية، الرؤية

 استراتيجيات مجمكعة أك الستراتيجية، تصكر بأنيا االستراتيجية الرؤية كعرفت
 في كامف كغرض تكجو عف تصكران  يييئ فيك لممنظمة، مثاالن استراتيجيا ذلؾ كيحقؽ مستقبمية،

 .(2008 سالـ،)  االستراتيجية كاَلنشطة االستراتيجيات،
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 الذم لممنظمة المستقبمي المسار"  بأنيا االستراتيجية الرؤية عرفت – آخر تعريؼ فيك 
 كنكعية تحقيقو، تنكم الذم السكقي كالمركز إلييا، الكصكؿ في ترغب التي الكجية يحدد

آخر مف نفس  تعريؼ كفي ،(80: 2010 تبيدم،)لتنميتيا  تخطط التي كاإلمكانيات القدرات،
 جكانب تحقيؽ نحك المنشأة كرغبة تكجو، يحدد الذم المستقبمي التطمع عف عبارة أنيا – المرجع
 ما كتكضح عاـ، بشكؿ المستقبمي التطمع أك الرؤية كتصاغ مستقبالن، مرغكبة كتميز نجاح،
  .مستقبالن  تحقيقو يمكف لما كجادة كاقعية صكرة تقدـ أف ينبغي كما الشركة، عميو تصبح أف يمكف

  اتيجية:االستر  الرؤية خصائص
 عابد،) يكجد لمرؤية االستراتيجية عدة خصائص، كمف أىـ ىذه الخصائص ما يمي

2010) : 

 كمقكماتيا كثقافتيا، كقيميا، المؤسسة، أك الدكلة، مع متسقة :كالعصر لمتنظيـ، مالئمة -1
 .ككاقعيتيا كمحيطيا، المكانية،

 .الطمكح مف عاؿو  مستكل كعمى لمقياس، قابمة بمعايير القيـ تعكس :التميز بمعايير تأخذ -2

 كتحدد المستقبؿ، كتحاكي كميميمة، مصداقية، كذات كاقعية، :كاالتجاه الفرص تكضح -3
 .كمتابعتيا تحقيقيا المطمكب اَلىداؼ

 العامميف تحفز فإنيا مقبكؿ، قالب في الرؤية كضعت إذا :االلتزاـ عمى كتشجع حماسية، -4
 .المناسب ياالستراتيج المساؽ في ككضعيا ترجمتيا، حسف عمى

 تبسط ال أف كيجب فيميا، يسيؿ كبمغة لممستقبؿ، بكضكح تشير :فيميا كيسيؿ كاضحة، -5
 .المؤسسة فمسفة تشرح مناسبة كثيقة كلكنيا مقتضبان، شعاران  تصبح أف لدرجة

 .المنظمة كاختصاص تميز، تعكس :مميزة -6

 .الممكنة التميز مستكيات أعمى إلى بالمؤسسة تدفع جيدة رؤية :طمكحة -7

 غاياتيا تحقيؽ سبيؿ في المنظمة تحرزه الذم التقدـ مقدار قياس يمكف بحيث :لمقياس ابمةق -8
 .)69: 2015 جكدة،)
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 الرؤية فإف كاَلىداؼ، الغايات، مع بالمقارنة نسبيان  ثابتة الرسالة كانت فإذا :بتاريخ محددة -9
: 2015 جكدة،)  اَلمد طكيمة تككف أف كيفضؿ ما، فترة خالؿ بالتحقيؽ محددة تككف أف ينبغي
69(. 

 :(101، 2002)أبك النصر،  االستراتيجية الرؤية أىمية

 .المنظمة تقدـ إلى يؤدم الذم ىك كالعمؿ لمعمؿ، الناس تقكد التي ىي الرؤية -1

 .لتحقيقيا طاقاتيـ أقصى كيبذلكف بيا، يمتزمكف معنى ذات تحديات إلى الناس يحتاج -2

 اَلمكر مف ليس مالية منافع عمى كؿالحص أجؿ مف العاطفي لالستثمار الناس دفع -3
 .السيمة

 .قيمتيا يدرككف التي لألشياء كبالكامؿ طكاعية، كيمتزمكف بالحماس، الناس يشعر -4

 أجؿ مف كالطاقة كالكقت، بالجيد، لمتضحية خاطر طيب عف الناس تدفع المشتركة الرؤية -5
 .ليـ كىاديان  مرشدان، كتصبح المنظمة،

  .المنظمة كتطكير لنجاح، الالـز الجيد الناس يبذؿ لف الرؤية في المشاركة بدكف -6

 وجود عدم أن وكيف التغيير، لعممية الرئيسية المقومات كأحد الرؤية أىمية يوضح ( 1.1التالي ) والشكل
  .التغيير عممية في ولبس غموض إلى يؤدي الرؤية

 

 

 

 
 

 األولى، الطبعة القاىرة، مصر، ،يزاالستراتيجي المتم التخطيط مقومات ،محمد مدحت النصر، أبو: المصدر
 101:  2009 والنشر، لمتدريب العربية المجموعة
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 :االستراتيجي التخطيط أىمية
 السكارنة،: ) يمي فيما اَلعماؿ لمنظمات االستراتيجي التخطيط أىمية تكضيح يمكف  

2009 :131) 

 .االستراتيجية القرارت كاتخاذ المستقبمية، الرؤية كضكح -1

 .البعيد المدل عمى لبيئيا التفاعؿ -2

 .كالمالية االقتصادية، النتائج تحقيؽ -3

 .التنافسي المركز تدعيـ -4

 .التغيير إحداث عمى القدرة -5

 .فعالة بطريقة كاإلمكانيات المكارد، تخصيص -6

 االستراتيجي التفكير دكر المدراء فييا ييمغي التي الشركات بأف المالحظ مف فإنو لذا
 مف بدالن  أحادم بتكجو الشركة يمزمكف الذيف أكلئؾ مسارىا، خالؿ ةالشرك أعماؿ لمستقبؿ الالـز
 & Thompson) لألعماؿ. قادة يصبحكا َلف إمكانيات، أم كيخسركف ىدل، بال سيركف غيره،

Strickland, 2003: P7) 
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 المبحث الثاني

 االلتزام التنظيمي

 

 مقدمة 2.2.1

 مفيوم االلتزام التنظيمي. 2.2.2

 .أبعاد االلتزام التنظيمي 2.2.3

 مراحل االلتزام التنظيمي. 2.2.4

 أىمية االلتزام التنظيمي. 2.2.5

 العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي. 2.2.6

 خصائص االلتزام التنظيمي. 2.2.7

 طرق قياس االلتزام التنظيمي. 2.2.8

 نتائج االلتزام التنظيمي. 2.2.9

 أسباب ضعف االلتزام التنظيمي. 2.2.10
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 :مقدمة 2.2.1
 ىك الذم البشرم، العنصر عمى كميان  يعتمد فشميا أك المنظمات، نجاح أسباب مف إف

 كلدييـ بعمميـ، االلتزاـ مف عاؿو  مستكل عمى العاممكف اَلفراد كاف فكمما المنظمة، ماؿ رأس
 .أىدافيا المنظمة تحقؽ كبالتالي إنتاجيتيـ، عمى ذلؾ انعكس كمما بو لالرتقاء الدائمة الرغبة

 السمكؾ مجاؿ في الباحثيف لدل كبيرة أىمية اكتسب التنظيمي االلتزاـ أف نجد لذلؾ 
 تحقيؽ في تعتمد ال أصبحت المنظمات إدارة َلف كذلؾ اَلخيرة، الثالثة العقكد في التنظيمي
نما كأىدافيا، لممنظمة، المكظفيف كالء درجة عمى أىدافيا  ىؤالء التزاـ درجة ليشمؿ يمتد أصبح كا 

 (.53: 2052 حلس،) اَلىداؼ تمؾ بتحقيؽ المكظفيف

 تشغؿ التي المسائؿ أكثر مف أصبح التنظيمي االلتزاـ أف إلى اإلدارية دبياتاَل كتشير
 كسميمة صحية، حالة في المنظمة عمى المحافظة مسؤكلية تتكلى حيث المنظمات؛ إدارة باؿ

 (.53:  2055 مرزوق،) كالبقاء االستمرار، مف تمكنيا

 :التنظيمي االلتزام مفيوم 2.2.2
لتزاـ التنظيمي قد يفسر بمعاف مختمفة منيا: إلى أف االأشارت الكثير مف الدراسات 

ختالؼ اَللفاظ انضباط، كبالرغـ مف كاال ،كالطاعة ،كالحب ،كاإلخالص ،نتماءالكالء، كاال
كالتعبيرات إال أنيا في نياية المطاؼ تركز عمى بقاء المكظؼ في المنظمة، كالمحافظة عميو 

،  (10: 2012)البقمي،  كالمنظمة عمى حد سكاء ،كبذؿ الجيد المضاعؼ لتحقيؽ أىداؼ الفرد
 َلف الفرد قد يككف راضيان  ؛عف العمؿ ىعف مفيكـ الرض لتزاـ التنظيمي مختمؼ تمامان كمفيكـ اال
رسة العمؿ في منظمة أخرل، اكلكنو يكره المنظمة التي يعمؿ فييا، كيكد مم ؛عف عممو

)أبو جياب،  و يكره العمؿ الذم يمارسوكبالعكس فقد يحب الفرد العمؿ في منظمة معينة، كلكن

2014 :22.) 

لتزاـ التنظيمي إال أنيـ لـ يتفقكا عمى تعريؼ محدد ىتماـ الباحثيف باالاكعمى الرغـ مف 
لو، كيعكد ذلؾ إلى تعدد المنطمقات كالزكايا التي ينظر مف خالليا الباحثكف اَلمر الذم أدل 

 & Mowday, Portenتزاـ التنظيمي )للال تعريفان  كمف أكائؿ الذيف قدمكا إلى تعدد تعريفاتو،
Steers, 1970)كقبكالن مف جانب اَلفراد َلىداؼ  ،عتقادان قكيان احيث عرفكه بأنو يمثؿ: " ؛

أك جيد ممكف لصالح المنظمة التي يعممكف بيا  ،كرغبتيـ في بذؿ أكبر عطاء ،كقيميا ،المنظمة
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، كيكضح ىذا التعريؼ أف  (42: 2013مسمر،، ) األ ستمرار في عضكيتيا"مع رغبة قكية في اال
 عناصر ىي: ةلتزاـ التنظيمي يشمؿ ثالثاال

 .المنظمة كقيـ اَلىداؼ، بقكة اَلفراد قبكؿ •

 .المنظمة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف الجيكد مف المزيد بذؿ في الرغبة•

 .بالمنظمة العمؿ في االستمرار في الرغبة•

 الذم النفسي الرابط بأنو التنظيمي اللتزاـا( Oreilly &Chatmans 1986) كعرؼ
لى العمؿ، في االندماج إلى يدفعو مما بالمنظمة الفرد يربط  الجميلي،)  المنظمة قيـ تبني كا 

2052 :296.) 

 لتكافؽ امتداد بأنو التنظيمي االلتزاـ( Decotiis & Summers 1987)عرؼ  فيما
 اَلىداؼ، ىذه في يساىـ بشكؿ المنظمية وأىداف أك المكظؼ، تكجيات مع المنظمة كقيـ أىداؼ
 (.296: 2052 الجميلي،)  كالقيـ

 أف فيركف( Beckeri, Randal & Riegel 1995كريجؿ،  كرانداؿ بيكرم) أما
 مؤسسة في كعضك البقاء في القكية الفرد رغبة: ىي أبعاد ثالثة كمصطمح التنظيمي االلتزاـ
 المؤسسة عف نيابةن  الجيكد مف عميا مستكيات لبذؿ الفرد كاستعداد التماثؿ[، أك ]االندماج، معينة

يماف ]االنتماء[، : 2053والطعاني، الشوابكة) ]الكالء[ المؤسسة كأىداؼ لقيـ، تاـ كقبكؿ عميؽ، كا 

584.) 

لتزاـ التنظيمي بأنو حالة ( االMeyer &Allen 1991 –كيعرؼ كؿ مف )ماير كأليف 
لتزاـ التنظيمي ىي: نظمة، كأف ىناؾ ثالثة أشكاؿ مف االنفسية تميز العالقة بيف اَلفراد كالم

لتزاـ المعيارم (، االAffectiveلتزاـ العاطفي )(، االContinuanceستمرارم )لتزاـ االاال
(Normative) ،(.184: 2013)الشوابكة والطعاني 

الذم ك  ،لتزاـ التنظيمي بأنو السمكؾ الذم يقكـ بو العاممكف بالمنظمةكما يمكف تعريؼ اال
كذلؾ مف خالؿ الرغبة في  ،كقيـ المنظمة التي يعممكف بيا ،لتزاميـ بأىداؼايعبر عف درجة 

 (.32: 2012)حلس،  بذؿ الجيد لدعـ أىداؼ المنظمة كتنمية العضكية فييا
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كيرل الباحث أف بعض التعريفات السابقة اتفقت في تعريؼ االلتزاـ التنظيمي عمى أنو 
ىي: قبكؿ اَلىداؼ، كالرغبة في بذؿ الجيد، كالرغبة في االستمرار يشتمؿ عمى ثالثة عناصر ك 

بالعمؿ، كبعض التعاريؼ اقتصرت عمى تعريؼ االلتزاـ التنظيمي عمى أنو حالة نفسية بيف 
ويعرف الباحث اَلفراد، كالمنظمة، كيتفؽ الباحث مع بعض التعريفات السابقة، كمف خالؿ ذلؾ، 

الذم يبديو العاممكف في المنظمة مف خالؿ رغبتيـ باالستمرار  بأنو السمكؾ االلتزام التنظيمي:
 في العمؿ مع االستعداد لبذؿ مجيكد أكبر لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، كالعمؿ عمى تنميتيا. 

 :التنظيمي االلتزام أبعاد 2.2.3
 :يمي فيما منيا البعض إلى اإلشارة كيمكف متنكعة، كجكانب عديدة، أبعاد التنظيمي لاللتزاـ

 :التاليين البعدين في التنظيمي االلتزام أبعاد" 1977" وسيالنيك استاو حدد. 1
 أىداؼ مع الفرد أىداؼ خالؿ مف تتطابؽ التي العمميات بو كالمقصكد :االتجاىي ( االلتزاـ أ

 .فييا كاالستمرار لمبقاء الرغبة لديو كتزداد المنظمة، كقيـ

 بمنظمتو، مرتبطا خالليا مف الفرد يصبح التي اتالعممي بو كالمقصكد  :السمككي االلتزاـ ( ب
 بيا، متمسكان  يجعمو منظمتو داخؿ يقضيو الذم ككقتو فجيده السابؽ، سمككو مف ناتجان 

 (.37: 2006 الوزان،)  كبعضكيتيا

 متطمبات عن تنجم التنظيمي االلتزام من أنواع ثالثة إلى أشارت فقد Kantert كانتر أما. 2
 :ىي األنواع وتمك األفراد، عمى ظيمالتن يفرضيا سموكية

 & Mayer كأليف ماير، مف كؿ اتجاه مع الجزئية ىذه في كانتر كتمتقي :المستمر االلتزاـ ( أ
Allen إلى ترجع معيف تنظيـ نحك كاإلخالص التفاني، مف حالة لدييما االلتزاـ يمثؿ ، حيث 
 في العمؿ ترؾ يجعؿ مما السابؽ ثماراالست لعامؿ نتيجة التنظيـ ىذا في البقاء إلى الفرد حاجة
 .مستحيمة عممية التكمفة عامؿ ضكء

 يرتبط حيث العمؿ؛ جماعة أفراد بيف كالتفاعؿ التقارب، إلى كيشير :التجانسي االلتزاـ ( ب
 .الجماعة في لمبقاء الدافعية بمستكل التجانس مستكل

 سمككيات تكجيو عمى تعمؿ التي يةالتنظيم بالمعايير االرتباط بو كيقصد :الرقابي االلتزاـ ( ت
 العمؿ داخؿ السمكؾ عف مشتركة تكقعات بمثابة ىي فالمعايير المنشكدة، الغاية نحك اَلفراد
 (.29-28: هـ5429 فلمنجان،)  كالقمؽ لإلحباط، مصدران  عنيا االنحراؼ كيصبح
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 :ىما لاللتزام بعدين فيذكر 1978 (Kidron) كيدرون أما. 3
 المنظمة، كأىداؼ قيـ، الفرد تبني بو كالمقصكد : Moral Commitment القياَلخ االلتزاـ ( أ

 .كأىدافو قيمو، مف جزءان  كيعتبرىا

 يبدييا التي الرغبة بو كالمقصكد : Calculative Commitment المحكسب االلتزاـ ( ب
 أفضؿ كبمزايا أخرل، بمنظمة بديؿ عمؿ كجكد رغـ بالمنظمة عممو في باستمراره المكظؼ

 (.59: 5430 الغامد،،)

 :ىي أسس ثالث التنظيمي لاللتزام أن فذكر كانتور أما. 4
 مع البقاء أجؿ مف بمصالحو كيضحي حياتو، الفرد يكرس أف بو كيقصد :المستمر االلتزاـ ( أ

 .تركيا عند مكاسب مف يحققو لما النظر كدكف الجماعة،

 مع كمتضامنة متماسكة، اجتماعية قاتبعال الفرد ارتباط في يتمثؿ :التالحمي االلتزاـ ( ب
 السمكؾ عمى مركزان  كالتناحر، لمتباغض، المؤدم السمكؾ تركو عند ذلؾ كيتحقؽ الجماعة،
 .االيجابي

 تحددىا التي لسمطتيا متمثالن  الجماعة كمبادئ لقيـ، الفرد ارتباط في كيتمثؿ :المكجو االلتزاـ ( ت

 (.38: 2006 الوزان،)

لين رماي أما. 5  :وىي التنظيمي لاللتزام أبعاد ثالثة ىناك أن بين ayar & AllenM وا 
 الفرد إدراؾ بدرجة البعد ىذا كيتأثر( : Affective component) كالمؤثر العاطفي، االلتزاـ ( أ

 كالمشرفيف، الميارات، كتنكع ككياف، كأىمية، استقاللية، درجة مف لعممو المميزة لمخصائص
 .كالفعالة الجيدة، التنظيمي البيئة ؿخال مف الفعالة كالمشاركة

 المكظؼ إحساس بو كيقصد (:Normative Component) المعيارم اَلخالقي الاللتزاـ ( ب
 المنظمة قبؿ مف الجيد بالدعـ الشعكر ىذا يعزز ما كغالبان  المنظمة، مع البقاء نحك بااللتزاـ

 كتنفيذ االجراءات، كيفية في فقط ليس االيجابي كالتفاعؿ بالمشاركة، ليـ كالسماح لمنسكبييا،
 .لمتنظيـ العامة السياسات كرسـ كالخطط، اَلىداؼ، كضع في المساىمة بؿ العمؿ

 ىذه في الفرد التزاـ درجة بو كيقصد(: Continuance Component) المستمر االلتزاـ ( ت
 ما مقابؿ نظيـالت مع استمر لك يحققيا أف الممكف مف التي االستثمارية بالقيمة تحكـ الحالة
 السف، تقدـ:  مثؿ العكامؿ مف بعدد النكع ىذا كيتأثر أخرل، بجيات االلتحاؽ قرر لك سيفقده
 (49 – 48: 2005 العوفي،) .الكظيفي العمر طكؿ
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 :التنظيمي االلتزام مراحل 2.2.4
 كينبغي منظمتو، في بيا يمر مراحؿ عدة عبر الفرد لدل التنظيمي االلتزاـ يترسخ

 :كالتالي كىي بالمؤسسة، لمعامميف االلتزاـ مستكل تطكير عمى تعينو كي عمييا لتعرؼا لإلدارم

 المطمؽ بتأثيرىـ كالسماح لآلخريف، كاإلذعاف الفرد، قبكؿ أم القبكؿ كتعني :الطاعة مرحمة -1
 تفكير، دكف كالتعميمات لألكامر، يرضخ أم كمعنكم، مادم، أجر عمى الحصكؿ أجؿ مف عميو
 .مناقشة أك

 تحقيؽ أجؿ مف اآلخريف تأثير العامؿ الفرد قبكؿ كتعني :الذات مع االندماج مرحمة -2
 ككنو كاالعتزاز بالفخر، كالشعكر الذات، مع االنسجاـ كتحقيؽ العمؿ، في لو الدائـ الرضى
 .لممنظمة ينتمي

 منو، جزء المنظمة بأف العامؿ الفرد اكتشاؼ إلى تشير التي المرحمة كىي :اليوية مرحمة -3
 (.45: 2055 مرزوق،)  الشخصية قيمو مع تتناغـ قيميا كأف منيا، جزء كىك

 :وىي متتابعة مراحل بثالث يمر لمفرد التنظيمي االلتزام أن( Bochanan) بوكانن ذكر كما
 الفرد يككف كاحد عاـ كلمدة لعممو، الفرد مباشرة تاريخ مف تمتد التي كىي: التجربة مرحمة -1

 تأميف عمى منصبان  اىتمامو الفترة تمؾ خالؿ كيككف كالتجربة، كاإلعداد، متدريب،ل خاضعان  خالليا
 التكفيؽ كمحاكلة فييا، يعمؿ التي كالبيئة الجديد، الكضع مع التأقمـ كمحاكلة المنظمة، في قبكلو
 إنو بككانف: كيقكؿ ذاتو؛ إثبات كمحاكلة المنظمة، كأىداؼ كاتجاىات كأىدافو، اتجاىاتو، بيف

 المكاقؼ ىذه كمف تمييا، التي لممرحمة تييئو التي المكاقؼ مف عددان  الفرد يكاجو الفترة ىذه خالؿ
 إدراؾ المتالحمة، الجماعات ظيكر الدكر، كضكح عدـ الكالء، تضارب العمؿ، تحديات

 .بالصدمة كالشعكر التنظيـ، نحك نمك االتجاىات التكقعات،

 ىذه كخالؿ أعكاـ، كاَلربعة العاميف، بيف المرحمة ذهى مدة كتتراكح: كاالنجاز العمؿ، مرحمة -2
 لمفرد، الشخصية اَلىمية الفترة ىذه يميز ما كأىـ اإلنجاز، مفيكـ تأكيد الفرد يحاكؿ الفترة

 .كالمنظمة لمعمؿ، الكالء كضكح كيتبمكر العجز، مف كتخكفو

 إلى كتستمر بالمنظمة الفرد التحاؽ مف الخامسة السنة مف تقريبان  كتبدأ :بالتنظيـ الثقة مرحمة -3
 العوفي،)  النضج مرحمة إلى كاالنتقاؿ بالتنظيـ، عالقتو كتتقكل كالؤه يزداد حيث ماال نياية،

2005 :36-37.) 
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 :التنظيمي االلتزام أىمية 2.2.5
 عمييا سمطت التي السمككية المتغيرات ضمف ميـ كمتغير التنظيمي االلتزاـ برز

 مف العديد نتائج أكدت فقد المنظمات، في كأثره التنظيمي، االلتزاـ ىميةأ كلتأكد حديثان، اَلضكاء
 يجنبيا حيث المنظمات، كفعالية كفاءة، عمى يؤثر التنظيمي االلتزاـ أف كاَلبحاث الدراسات،

 الجانب كعمى المجمكعات، أك الفرد، مستكل عمى ، كاالجتماعية االقتصادية الكمؼ مف الكثير
 اإلبداع، مستكل انخفاض الغياب، كمؼ تحمؿ عميو يترتب التنظيمي تزاـاالل ضعؼ فإف اآلخر؛
 جرينبرج) مف كؿ كأكضح التطكعي، السمككي كانخفاض لمعمؿ، الدافعية انخفاض العمؿ، ترؾ

 لدييـ الذيف اَلفراد سمكؾ ككنو التنظيمي بااللتزاـ االىتماـ سبب أف( 414: 2004 كباركف،
 :باآلتي اَلفراد مف غيرىـ عف يختمؼ متميز تنظيمي التزاـ

 .ضئيؿ لمعمؿ الممتـز المكظؼ ترؾ احتماؿ -1

 .المنظمة أجؿ مف التضحية في رغبة أكثر الممتـز المكظؼ -2

 تتحقؽ كجيكدىـ إبداعيـ، خالؿ كمف العامميف، عاتؽ عمى يقع اَلىداؼ تحقيؽ عبءى  أف -3
 .كالفاعمية الكفاءة، مف قدر بأعمى اَلىداؼ

 تكجيو في الرؤساء عبء مف يخفؼ العامميف لدل التنظيمي االلتزاـ مستكل ارتفاع -4
 .بينيـ الثقة مستكل كيرفع المرؤسيف،

 ازدىار َلجؿ التنظيمي كالتطكير لمتغير، تقبميـ زاد بالكالء العامميف شعكر زاد كمما -5
 .المنظمة

 في االخالص عمى يحفزىـ مما الكظيفي رضاىـ درجة مف يزيد باالنتماء اَلفراد شعكر إف -6
 (.85: 2053 حمسين، ابراهيم قيس الدكتور)  لممنظمة عطاءال
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 :التنظيمي االلتزام في المؤثرة العوامل 2.2.6

 مف مجمكعة ىناؾ أف التنظيمي االلتزاـ مجاؿ في أجريت التي الدراسات معظـ تشير
ـ، )الخشرك يمي  ما العكامؿ ىذه كمف لمنظماتيـ ككالئيـ العامميف، تنمية في تسيـ التي العكامؿ
2011 :174-175:) 

 لمعنكيات المحيطة كالبيئة المناخ، ذات فالتنظيمات :التنظيمي المناخ بتحسين االىتمام -1
 كاالنتماء االلتزاـ، درجة مف كتقمؿ العامميف تسرب، تشجيع عمى تعمؿ تنظيمات ىي العامميف
 .كخمقيا د،الجي التنظيمي كالمناخ البيئة، إيجاد مف التنظيمات ليذه البد لذا لدييـ،

 عف لمبحث يسعى فالعامؿ :التنظيم في لمعاممين اإلنسانية الحاجات إشباع في المساعدة -2
 يسعى فيك تحقيقيا، عمى كيعمؿ فييا يعمؿ التي المنظمة في تيمو التي الحاجات مف مجمكعة

 قدران،م يككف َلف أيضان  يسعى كما كالطمأنينة، لألمف، كحاجتو الفسيكلكجية، حاجاتو إشباع إلى
 ال الذم كالتنظيـ خالليا، مف ذاتو يحقيؽ معينة جماعة إلى لإلنضماـ سعيو عف فضالن  كمحبكبان 
 إلى ساعيان  العمؿ ترؾ إلى العامؿ يدفع مقصران  تنظيمان  يعد الحاجات ىذه إشباع عمى يعمؿ
 .آخر تنظيـ في حاجاتو إشباع

 االلتزاـ درجة زادت التنظيمي خؿدا كاضحة اَلىداؼ كانت كمما :واألدوار األىداف وضوح -3
 كتحقيقيا، فيميا، عمى قدرة أكثر العامميف يجعؿ اَلىداؼ فكضكح العامميف، لدل التنظيمي
 لدل االلتزاـ خمؽ عمى تساعد التحديد فعممية اَلدكار، تحديد عممية إلى بالنسبة الحاؿ ككذلؾ
 .لألدكار التحديد حاؿ في اعلمصر  كتجنب استقرار، مف عمييا يترتب ما إلى نظران  العامميف

 المادية، الحكافز يشمؿ أف يجب النظاـ كىذا: لمحوافز مناسب نظام وضع عمى العمل -4
 كااللتزاـ االنتماء، كخمؽ بناء، في يساعد مما كالجماعات لألفراد، مكجيان  يككف كأف كالمعنكية،

 .العامميف عند

 التنظيمي االلتزاـ درجة مف يزيد التنظيـ يف العامميف فإشراؾ: التنظيم في العاممين إشراك -5
 إلييا يشيركف العمؿ في مشكمة كاجيتيـ حاؿ كفي ]نحف[ بقكلو: المنظمة عف فيتحدث لدييـ،
 عمى يعكد مما الجماعي، العمؿ في كرغبة قدرة، أكثر يككنكف ثـ كمف مشكمتيـ أنيا عمى

  الجيد اَلداء مف بمزيد المنظمة
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 التنظيمي االلتزام في تؤثر أخرى عوامل إلى تطرق( 44-43 :2012 حمس،)  دراسة وفي
 :الوسائل ىذه ومن

 عف مسئكلية أكثر الفرد يجعؿ لمكظيفة الراسخ بالتعمؽ الكظيفي اإلثراء إف: الكظيفي اإلثراء -5
 القرارات اتخاذ في المشاركة مف كمزيد كاالستقالؿ، التصرؼ، حرية مف المزيد كيعطيو عممو،
 .اَلفراد لدل التنظيمي االلتزاـ يقكم أف شأنو مف كىذا ممو،ع في المؤثرة

 مف المنظمة تحققو ما بأف العاممكف شعر فإذا: مكظفييا بمصالح المنظمة مصالح ربط -2
 المنظمة، تجاه التزاميـ يقكم أف شأنو مف الشعكر ىذا فإف بالنفع، أيضان  عمييـ يعكد منافع

 .كالمكافآت الحكافز، خطط خالؿ مف مباشر بشكؿ ذلؾ تحقيؽ المؤسسات بعض كتحاكؿ

 الفرد قيـ كانت كمما: المنظمة قيـ مع تتكافؽ الذيف الجدد المكظفيف كاختيار استقطاب -3
 تجاه( العاطفي االلتزاـ خاصة) التنظيمي االلتزاـ قكم كمما كأىدافيا المنظمة قيـ مع متكافقة
 .المنظمة

 :التنظيمي االلتزام خصائص 2.2.7

 :مايمي أىميا بخصائص يتميز التنظيمي االلتزام أن بينت( 44: 2015 إبتسام،) ةدراس في
 في المنظمة لصالح ممكف جيد أقصى لبذؿ الفرد استعداد عف التنظيمي االلتزاـ يعبر -1

يمانو كقبكلو بيا، البقاء  .كقيميا بأىدافيا، كا 

 تزكيد أجؿ مف جتماعياال لمتفاعؿ الفرد يبدييا التي الرغبة إلى التنظيمي االلتزاـ يشير -2
 .الكالء كمنيا كالنشاط، بالحيكية، المنظمة

 إدارية كظكاىر التنظيمية، اإلنسانية العكامؿ مف العديد تفاعؿ حصيمة التنظيمي االلتزاـ -3
 .التنظيـ داخؿ أنخرل

 خالؿ مف تتابع ظكاىر تنظيمية مف عمييا يستدؿ مممكسة غير حالة التنظيمي االلتزاـ -4
 .كالئيـ مدل يجسد كالتي التنظيـ، في العماؿ كتصرفات سمكؾ،

 .اَلبعاد متعدد بأنو التنظيمي االلتزاـ يتصؼ -5

 .كالمنظمة الفرد، بيف العالقة تصؼ نفسية حالة التنظيمي االلتزاـ -6

 .لممنظمة تركو أك ببقائو، يتعمؽ فيما الفرد قرار عمى التنظيمي االلتزاـ يؤثر -7
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 فيو التي التغيير درجة أف إال المطمؽ الثبات كلمست إلى يصؿ لف التنظيمي االلتزاـ إف -8
 (.17: 2011 باالطرش،) اَلخرل اإلدارية بالظكاىر تتصؿ التغيير درجة مف نسبيان  أقؿ تككف

 كما لمفرد، تامة قناعة حالة يجسد َلنو طكيالن؛ كقتان  تحقيقو في التنظيمي االلتزاـ يستغرؽ -9
 لتأثيرات نتيجة يككف قد بؿ طارئة، سطحية عكامؿ لتأثير نتيجة يككف ال عنو التخمي أف

 (.53: 2006 حنونة،) ضاغطة استراتيجية

 :ظيمينالت االلتزام قياس طرق 2.2.8
 المنظمة، في العامميف اَلفراد عند التنظيمي االلتزاـ مستكل مقياس إلى الباحثكف تكجو

 تكافؽ مدل كمعرفة قصد، بدكف أك قصدان، اَلفراد بيا يقكـ التي اَلخطاء عمى لمكقكؼ كذلؾ
 كاَلنظمة السياسات، في االنحرفات كتصحيح كاتجاىاتيا، المنظمة، قيـ مع كاتجاىاتيـ قيميـ،
 اَلفراد، عند التنظمي االلتزاـ معكقات كبياف العامميف، بأداء كاالرتقاء المنظمة، في بيا المعمكؿ
يجاد  في اتفقت كلكنيا اييس؛المق تعددت لذلؾ المشكالت، ىذه لكؿ كالتكصيات التصحيحات، كا 
 المقاييس ىذه بيف كمف المنظمة، في العامميف لدل التنظيمي االلتزاـ مستكل قياس كىك اليدؼ،

 (.87: 2055 الحي، عبد) الذاتية[ كالمقاييس المكضكعية، ]المقاييس

 :الموضوعية المقاييس - أوالً 
 المعبرة الظكاىر مف عددان  تحمؿ بحيث االستخداـ، في كالشائعة البسيطة، الطرؽ كىي

 :مثؿ السمكؾ لرصد مكضكعية قياس كحدات تستخدـ كىي لألفراد، التنظيمي االلتزاـ درجة عف

 .المؤسسة في البقاء في الفرد رغبة -1

 .العامميف اَلفراد أداء مستكل -2

 .العمؿ عف الغياب كثرة -3

 .العمؿ دكراف -4

 .العمؿ في الحكادث كثرة -5

 لكنيا تحدث قد التي التنظيمي بااللتزاـ الخاصة لمشكالتا عمى التنبيو في تفيد المقاييس كىذه
 .عالجيا أك المشكالت، أسباب لتبيف تفصيمية بيانات تكفر ال
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 :الذاتية المقاييس -ثانيًا 
 مجمكعة يعتمد عمى المقاييس مف النكع ىذا في دراسة أف (2014) جياب، ذكر أبك

 خالؿ مف كذلؾ اَلفراد، لدل التنظيمي زاـااللت مستكل عمى التعرؼ إلى التي تيدؼ اَلسئمة مف
 الباحثيف، لدل استخدامان  اَلكثر أنيا كما لاللتزاـ مباشر مقياس فيي أنفسيـ، لألفراد تكجيييا

 بينيـ مف ككاف المقاييس، ىذه الباحثيف مف عدد تناكؿ كقد لسيكلتيا، نظران  كذلؾ كالمنظمات،
 (21: 2014)أبك جياب،  اآلتي:

 اَلفراد التزاـ درجة لقياس ييدؼ (:Porter et. al, 1973) كزمالئو ،بكرتر مقياس -1
خالصيـ ككالئيـ، بالمنظمة  بقيميا، كقبكليـ أىدافيا، لتحقيؽ الجيد مضاعفة في كالرغبة ليا، كا 
 التنظيمي االلتزاـ استبانة عميو كيطمؽ عاـ، بشكؿ االلتزاـ لكصؼ المقياس كيستخدـ

(Organizational Commitment Questionnaire (OCQ.)) 

 لكيفية الفرد إدراؾ لقياس ييدؼ(: Marsh & Mannari,1977) كمانرم مارش، مقياس -2
 كالكالء العمؿ، بقيـ لاللتزاـ الفرد كحث المنظمة، استحساف كتعزيز الحياة، مدل االلتزاـ تعميؽ
 .المنظمة في لمبقاء الفرد نية إبراز كأخيران  لمتقاعد، إحالتو حتى ليا

 خالؿ مف القيمي االلتزاـ لقياس ييدؼ (:Jauch et.al. ,1978) كزمالئو جكش، مقياس -3
 العمؿ التخصص، مجاؿ في المعرفة زيادة كالميارة، المعرفة، استخداـ: التالية القيـ عمى التعرؼ

 كالتحديات، الصعكبات، مكاجية عمى العمؿ لو، جيدة سمعة بناء عالية، بكفاءة الزمالء مع
 .التخصص حقؿ في جديدة بأفكار ةالمساىم

 االلتزاـ عمى االستدالؿ إلى ييدؼ(: Cordon et.al. ,1980) كزمالئو ككردف مقياس -4
 بالمنظمة، كاإليماف العمؿ، في الرغبة المسئكلية، الكالء،: كىي أبعاد أربعة خالؿ مف التنظيمي

 المشاعر، خصائص حديدلت المقابالت: كىي مصادر ثالثة المقياس ىذا بناء في ساىمت كقد
 االلتزاـ، قياس عمى ركزت التي اَلدبيات كمراجعة لممنظمة، باالنتماء المتعمقة كاَلعماؿ كالقيـ،
 .سمبية كأخرل إيجابية، مؤشرات فقرات ذات عمى تحتكم استبانة الثالث المصدر ضـ حيف في

 االستجابة سداسية فقرات( 8) المقياس يتضمف: (Thornton, 1981) ثكرنتف مقياس -5
 تقيس االستجابة كخماسية رباعية، أخرل فقرات( 7) يتضمف كما التنظيمي، االلتزاـ لقياس
 .الميني االلتزاـ
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 نمكذج إلى استنادان  (:Meyer, Allen & Smith, 1993) كسميث كأليف، ماير، مقياس -6
 الكالء لقياس اسمقي إعداد تـ كماير، أليف، أعده الذم التنظيمي لاللتزاـ الثالثة المككنات
 المبني المعيارم كااللتزاـ الحاجة، عمى المبني االستمرارم كالكالء الرغبة، عمى المبني العاطفي

 نكع كؿ لقياس فقرات ثماني مف اَلصمية صكرتو في المقياس ىذا كتككف الشعكر بالكاجب، عمى
 عاـ Allen & Mayarكماير أليف، مف كؿ أعده كقد االستجابة، سباعي كىك االلتزاـ، أنكاع مف

 مف نكع لكؿ فقرات ست مف مككنان  النيائية بصكرتو ليصبح المقياس ىذا تطكير كتـ ،1990
 & Meyer, Allen كسميث كماير، أليف، أعده كقد االستجابة، خماسي كىك االلتزاـ، أنكاع

Smith يقـك بأف – االستبانة تطبيؽ كَلغراض -كماير أليف، مف كالن  كينصح. 1993 عاـ 
 عمى يحصمكا كبالتالي العينة، آراء بمسح الشركع لدل االستبانة فقرات ترتيب بتغيير الباحثيف
 مع التعامؿ اَلجدل مف بأنو كماير أليف، يرل كما ككؿ، االستبانة عمى المبحكثيف استجابات
 االلتزاـ مككنات مع التعامؿ أف أم أخرل، بمتغيرات عالقتو اختبار لدل كمية بنظرة االلتزاـ
 منيا كؿ كيؤثر متداخمة، اَلبعاد ىذه َلف النتائج، في دقة عدـ يشكبو قد مستقؿ بشكؿ الثالثة
 .التأثير بأحداث معان  تشترؾ كبالتالي اآلخر، عمى

 مف المقياس ىذا يتككف ( :Greenberg & Baron, 2004) كباركف جرينبيرج، مقياس -7
 فقرات أربع بكاقع مكزعة أجزاء ثالثة إلى لمقياسا ىذا قيسِّـ حيث الكالء؛ أبعاد لقياس فقرة( 12)

   .المعيارم كااللتزاـ العاطفي، االلتزاـ المستمر، االلتزاـ: كىي الكالء أبعاد مف بعد لكؿ

 :التنظيمي االلتزام نتائج 2.2.9
 مف الكثير فيناؾ اآلثار، مف مجمكعة منظماتيـ تجاه العامميف التزاـ عمى يترتب

 أحد استطاع كقد عميو، المترتبة اآلثار أك التنظيمي االلتزاـ منافع ياسلق الخاصة الدراسات
 (45-44: 2056 عليان،) ىما: رئيسييف قسميف إلى تقسيميا مف الباحثيف

 .الكظيفة نطاؽ داخؿ االلتزاـ بأثر المتعمؽ ىك :األول القسم

 .العمؿ نطاؽ خارج أك الخاصة، المكظؼ حياة عمى االلتزاـ بأثر المتعمؽ كىك :الثاني القسم

 :التالي النحك عمى التفصيؿ مف بشيء حدة عمى منيما قسـ لكؿ نتطرؽ سكؼ كىنا
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 :التنظيمي لاللتزام الوظيفية اآلثار: األول القسم
 فمف الكظيفي، التقدـ مف أعمى مستكيات كحقؽ حدث، إذا تنظيميان  الممتـز الفرد إف
 .المستقبؿ في ظيفيالك  التقدـ ىذا عف رضاه درجة تككف أف المحتمؿ

 مف غيره مف أكثر التكقعات ىذه عف راضو  التزامان  اَلكثر المكظؼ يككف أف المتكقع مف
 كمما بو، يعمؿ الذم التنظيـ نحك أكبر بالتزاـ شعر كمما المكظؼ فإف التزامان، اَلقؿ المكظفيف

 كنظران  ،المنظمة ىذه مصمحة في ىك ما تحديد عند التنظيـ نظر كجية مع نظره كجية كحد
 اَلفراد تكقعات بيف تعارض بظيكر االحتماؿ فإف المنظمة؛ كأىداؼ لقيـ اَلفراد ىؤالء لمشاركة
 يخضع بأف االفتراض يعني ال كىذا ضئيؿ، تقدميا بغرض منيـ المنظمات تطمبو كما الكظيفية،
 اَلقؿ الكظائؼ مف بو يعمؿ التي المنظمة لصالح بالكامؿ الشخصية كطمكحاتو المكظؼ،
 مستقبالن  تكافئو أف – المؤكد مف – المنظمة بأف مستمر شعكر لديو يتنامى سكؼ فإنو التزامان،
 .الكظيفي تقدمو مف مزيد طريؽ عف

 المتغيرات عمى التنظيمي لاللتزاـ المترتبة اآلثار طبيعة حكؿ المثار بالجدؿ سممنا كلك
 الكجية مف اَلقؿ عمى منطقية كثركاَل اَلقكل، النظر كجية مع نتفؽ أننا إال لممكظؼ، الكظيفية
 أف المحتمؿ كمف ايجابية، ظاىرة اعتباره عمى التنظيمي االلتزاـ إلى تنظر التي كىي النظرية،
 معدالت ارتفاع في النتائج كتتمثؿ لممكظؼ، الكظيفي النطاؽ داخؿ مرغكبة نتائج إلى تؤدم
 مف المزيد كتحقيؽ العمؿ، كدكراف الغياب، معدالت كانخفاض العمؿ، عف كالرضى اَلداء،
 .كالكظيفي الميني التقدـ

 :التنظيمي لاللتزام الحياتية اآلثار: الثاني القسم
 حياتيـ أبعاد نحك كاتجاىاتيـ كظيفتيـ، نحك اَلفراد اتجاىات بيف ترابطية عالقة ىناؾ

 عمى يحافظ أف يستطيع الفرد أف اَلبحاث إلى بعض تشير حيث الكظيفي؛ نطاؽ خارج الخاصة
 متشابية درجات فيو يحقؽ الذم الكقت نفس في كظيفتو مع النفسي االنسجاـ مف عالية درجة
 .أسرتو مع كاالندماج التكافؽ، مف

 آثار كجكد في تشكؾ الباحثيف مف أخرل مجمكعات ىناؾ السابؽ االتجاه كبعكس
 التنظيمي اللتزاـل أف البعض يرل فمثالن  لممكظؼ، الخاصة الحياة عمى التنظيمي لاللتزاـ إيجابية

 كأدكاره الكظيفية، أدكاره بيف ما التكفيؽ عمى المكظؼ قدرة ضعؼ عمى تنعكس سمبية مردكدات
 حياتو عمى السمبية المردكدات في معاناة أكثر التزامان  اَلكثر الفرد ثـ كمف الخاصة، حياتو في

 .الخاصة
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 :التنظيمي االلتزام ضعف أسباب 2.2.10
 كبيرة أىمية مف لو لما المؤسسات في التنظيمي االلتزاـ بدارسة الباحثيف مف كثير اىتـ

 كما بينيما؛ تحصؿ قد التي الفجكة تقريب إلى يؤدم أنو كذلؾ سكاء، حد عمى كالمنظمة لمفرد،
 ليا، المكاسب مف مزيد لتحقيؽ جاىدان  يسعى كبالتالي بالمنظمة، الفرد تمسؾ مف مزيد إلى يؤدم
 إلى تؤدم قد التي اَلمكر بعض تحدث قد اَلىداؼ؛ كلكف تحقيؽ ةنتيج االنتاجية بذلؾ فتزيد

 يمي: ما األسباب ىذه ومن الجكانب، بعض في التقصير حدكث نتيجة االلتزاـ ضعؼ

 (:  56 – 55: 2009 الحمداني،)

 .العامميف عف كابتعادىا لممنظمة، اإلدارية القيادة تعالي -5

 في نافعيف أعضاء كككنيـ أعماليـ، أىميةب العامميف اقتناع مدل فيـ في اإلدارة تقصير -2
 .المنظمة ىذه

 الذم العمؿ في الفرد كضع عدـ إف المناسب؛ حيث المكاف في المناسب الرجؿ كضع عدـ -3
 .كالتزامو كالئو درجة عمى ينعكس كمؤىالتو كاتجاىاتو، كميكلو، قدراتو، يناسب

 كال اىتماميا، تكليو ال متومنظ بأف الفرد شعكر إف حيث االستقرار؛ كعدـ بالقمؽ، الشعكر -4
 .اإلطمئناف بالقمؽ كعدـ شعكر عنده يكجد رعايتو، عمى تعمؿ

 الفرص إتاحة كعدـ الفرد، ترقية أماـ اإلدارة كقكؼ يعتبر حيث كالتقدـ؛ الترقي، فرص -5
 .لديو المعنكية الركح كتحطيـ اإلحباط، إحداث شأنو مف عامؿ عادلة بصكرة

 في يتباطأ العامؿ فإف الفرد لدل التي كالخبرة العمؿ، كقيمة تتناسب، ال اَلجكر كانت إذا -6
 .التغيب أك باإلعراض، منو ييرب أك عممو،

 أف يرل حيث التنظيمي؛ االلتزاـ ضعؼ مؤشرات بعض إلى (52: 2012 حمس،) كيضيؼ
 لدل التنظيمي االلتزاـ انخفاض إلى تشير كالتي السمككيات، بعض مف تعاني المنظمات
 :كىي العامميف

 .التطكعية اَلعماؿ مستكل انخفاض -1

 .العمؿ دكراف معدؿ ارتفاع -2

 .الجكدة حمقات تكفر انعداـ -3

 .اإلنتظار فترة كطكؿ بالخدمات، الخاص اَلداء في ضعؼ -4
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 .العامؿ إنتاجية مستكل انخفاض -5

 .منظماتيـ عمى العامميف قبؿ مف المرفكعة القانكنية الدعاكم كثرة -6

 .كاإلىماؿ السمبية، ظاىرة تزايد -7
 

 (61: 9002 الحمداني،)  :التنظيمي االلتزام مستوى انخفاض عمى المترتبة النتائج أما

 البحث في القكية كالرغبة الغياب، مف مرتفع بمستكل االلتزاـ مف المنخفض المستكل يرتبط -1
 .جديدة كظائؼ عف

 ثحي التضحيات؛ كتقديـ المشاركة، في الرغبة بعدـ يرتبط االلتزاـ مف المنخفض المستكل -2
 .بطبيعتيـ عطاءن  أكثر التزامان  اَلكثر اَلفراد نجد

 بدرجة المرتبطكف فاَلفراد الشخصية، عمى سمبي تأثير لو االلتزاـ مف المنخفض المستكل -3
 .سعيدة كشخصية ناجحة، مينية بحياة يستمتعكف بمؤسساتيـ أكثر
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 المبحث الثالث

 العالقة بين معايير الحكم الرشيد، وااللتزام التنظيمي

 

 .معيار المشاركة، وااللتزام التنظيمي 2.3.1

 .معيار سيادة القانون، وااللتزام التنظيمي 2.3.2

 .معيار الشفافية، وااللتزام التنظيمي 2.3.3

 .معيار االستجابة، وااللتزام التنظيمي 2.3.4

 .معيار التوافق، وااللتزام التنظيمي 2.3.5

 .التنظيميمعيار المساواة والعدالة، وااللتزام  2.3.6

 .معيار الفاعمية، والكفاءة، وااللتزام التنظيمي 2.3.7

 معيار المساءلة، وااللتزام التنظيمي. 2.3.8

 معيار الرؤية االستراتيجية، وااللتزام التنظيمي. 2.3.9
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 المبحث الثالث

 العالقة بين معايير الحكم الرشيد، وااللتزام التنظيمي

 ام التنظيمي:معيار المشاركة، وااللتز  2.3.1
إف مشاركة العامميف في التنظيـ اشتراكان عقميان، كانفعاليان يساىـ في تحقيؽ أىداؼ 

: 2013)بكخمكة، كبف قرينة، الجماعة، كالمنظمة، كيشعرىـ بأنيـ عناصر فعالة داخؿ التنظيـ 
لعامميف ، كما أف المشاركة تعمؿ عمى زيادة، الكالء كااللتزاـ التنظيمي، كتجعؿ اَلفراد ا(109

 (67)أ.عاشكرم ابتساـ : يرتبطكف ببيئة عمميـ بشكؿ كبير. 

كما أف المشاركة تخمؽ نكع مف الثقة بيف العامميف كاإلدارة مما يؤدم إلى خفض 
 (51: 2011)حرب، معدالت الغياب، كترؾ العمؿ، كزيادة الرضى الكظيفي. 

 معيار سيادة القانون، وااللتزام التنظيمي: 2.3.2
ضيح العالقة بيف سيادة القانكف، كااللتزاـ التنظيمي، كاف البد مف معرفة مف أجؿ تك 

اَلسباب التي تدعك َلف تيسف قكانيف تضمف كجكد قطاع مدني مستقؿ، كأىـ اَلسباب ىي 
 حماية حريات التعبير، كاالجتماع، كالتجمع السممي المعترؼ بيا دكليان.

دد مف اَلسباب اَلخرل الكامنة كراء باإلضافة إلى حماية الحريات اَلساسية، ىناؾ ع
ما يدعك المجتمعات إلى كجكب تبني القكانيف التي تساند قطاعان حيكيان، كمستقالن مف المنظمات 
الحديثة، كىذه تشمؿ تشجيع التعددية، كتركج الحتراـ حكـ القانكف، كتدعك إلى الديمقراطية 

)دليؿ القكانيف المؤثرة في منظمات لعاـ. كتحتضف الكفاءة االقتصادية، كتعالج فشؿ سكؽ القطاع ا
 (16المجتمع المدني: 

إف كجكد القانكف الجيد يمنع مف نشكب تناحر اجتماعي نتيجة االختالفات بيف 
احتياجات اَلفراد، فسيادة القانكف يضمف أف لكؿ إنساف الحؽ في أف يعامؿ بكرامة كاحتراـ، 

 مف خالؿ التمتع بجميع حقكؽ اإلنساف.كتمؾ الكرامة، كىذا االحتراـ متاحاف لألفراد 

كالعمكد الفقرم لمحرية في العيش بكرامة ىك اإلطار الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كقد تتقاسـ 
جميع القكانيف ىدفان مشتركان ىك حماية أركاح، كصحة، ككرامة اَلفراد، كسيادة القانكف ىي 

كالن تخضع مف خاللو ممارسة الكسيمة لتعزيز، كحماية اإلطار التشريعي المشترؾ، كتكفر ىي
 السمطة لقكاعد متفؽ عمييا تكفؿ الحماية لجميع حقكؽ اإلنساف.
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ككفقان لتعريؼ اَلميف العاـ لألمـ المتحدة تستمـز سيادة القانكف تكافؽ العمميات القانكنية، 
ماـ كالمؤسسات، كالمعايير المكضكعية مع حقكؽ اإلنساف، بما فييا المبادئ اَلساسية لممساكاة أ

القانكف، كالمسؤكلية، كاالنصاؼ في الحماية، كالدفاع عف الحقكؽ، كلف تسكد سيادة القانكف 
داخؿ المجتمعات إذا لـ تكف حقكؽ اإلنساف مشمكلة بالحماية، كالعكس صحيح، فال يمكف 
حماية حقكؽ اإلنساف في المجتمعات بدكف أف تككف سيادة القانكف قكية، كسيادة القانكف ىي 

ماؿ حقكؽ اإلنساف، كتحكيميا مف مجرد مبدأ إلى حقيقة كاقعية، لذلؾ مف الضركرم أف آلية إع
يتكلى القانكف حماية حقكؽ اإلنساف لكي ال يضطر المرء في آخر اَلمر إلى التمرد عمى 

 (.  2015اَلمـ المتحدة كسيادة القانكف،  –سيادة القانكف كحقكؽ اإلنساف االستبداد، كالظمـ )

يع الباحث أف يؤكد أف درجة االلتزاـ التنظيمي تتأثر بشكؿ جكىرم كمف ىنا يستط
بسيادة القانكف، كأف غياب سيادة القانكف يمكف أف يؤدم إلى انتشار الفساد، كتفشي االستبداد، 
كالعنصرية، كفشؿ المنظمات في تحقيؽ أىدافيا، كبالتالي يسبب ضعؼ االلتزاـ التنظيمي، كبؿ 

 زاـ عمى اإلطالؽ. يمكف أف يؤدم غياب االلت

 :معيار الشفافية وااللتزام التنظيمي 2.3.3
مف خالؿ تعريفات الشفافية التي تنص عمى أف اإلدارة تعمؿ في بيت مف زجاج، كؿ ما 
بو مكشكؼ لمعامميف كالجميكر، فيي التزاـ منظمات اإلدارة العامة كالمنظمات الخاصة 

 ليا مع خضكعيا لممساءلة، كالمحاسبة.باإلفصاح، كالعالنية، كالكضكح في ممارسة أعما

كمف خالؿ ذلؾ يمكف أف تظير العكائد اإليجابية التي تعكد عمى العامميف، كتساعد في 
 رفع درجة االلتزاـ التنظيمي ليـ مف خالؿ:

تعمؿ الشفافية عمى إنياء الغمكض بيف القيادات مع بعضيـ البعض مف جية، كبيف  -1
مف جية أخرل، مما يزيد مف ركح االنتماء ليا، فالمكاشفة،  القيادات، كالعامميف تحت إدارتيـ

فصاح المعمكمات بيف القيادات العاممة يعزز مف دكر االلتزاـ لدل العامميف كيزيد مف إنتاجيتيـ  كا 
 (17: 2007)الراشدم، حتى يعرفكف كؿ شيء عنيا باعتبار أنيـ جزء مف ىذه المنظمة. 

مية عمى زيادة االلتزاـ التنظيمي لدل اَلفراد يساعد الكضكح، ككضكح اَلىداؼ التنظي -2
العامميف، فكمما كانت اَلىداؼ كاضحة، كمحددة كمما كانت عممية إدارؾ، كفيـ اَلفراد لاللتزاـ، 

 (67)أ.عاشكرم ابتساـ: أك الكالء التنظيمي أكبر. 
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 :معيار االستجابة، وااللتزام التنظيمي 2.3.4
االستجابة، كااللتزاـ التنظيمي كجب معرفة حاجات مف أجؿ تكضيح العالقة بيف معيار 

المكظفيف، كأكلكياتيـ، كتنفيذ برامج زمنية تحقؽ ليـ مستكيات مقبكلة مف الرضى؛ حيث إف 
أكثر العكامؿ التي تؤدم عدـ التكافؽ، كاالكتئاب، كالقمؽ، كالخنكع الكظيفي، كاالتكاؿ عمى 

كط العمؿ السمبية، كالتي قد تكلد مجمكعة اآلخريف، أك الشعكر باالغتراب عف العمؿ ىي ضغ
مف اَلمراض اإلدارية، كالعصبية، لذلؾ يمكف القكؿ أف عمى كؿ منظمة سكاء كانت خدماتية، 
أك صحية، أك غيرىا مف المنظمات أف تبحث كبشكؿ دائـ عف ضغكط العمؿ التي يتعرض ليا 

اساتيا كاالستجابة الفكرية، فإذا العاممكف فييا، ما يمكنيا مف سيكلة التخطيط، كالتطكير مف سي
استطاعت المنظمة االستجابة، كالعمؿ عمى التخفيؼ مف ضغكط العمؿ الكظيفية، فإنيا بذلؾ 
ستضمف كالء العامميف، كليس أكؿ عمى ذلؾ كمو المنظمات اليابانية التي ال يخفى عمى أحد منا 

يمي الذم يكليو العامؿ الياباني مدل تميزىا في اَلداء؛ كيرجع ذلؾ التميز إلى االلتزاـ التنظ
 (. 2: 2008)غضية، لمنظمتو 

كمف ىنا يستطيع الباحث أف يؤكد أف اإلدارة التي تستطيع االستجابة الفكرية لتمبية 
احتياجات العامميف بما يحقؽ ليـ مستكيات مقبكلة مف الرضى الكظيفي، كحؿ المشاكؿ التي 

منية مف أجؿ النيكض بالعامميف نحك اَلماف، يمكف أف تكاجو العامؿ، ككضع خطط، كبرامج ز 
كالعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لدييـ، مما يعكد بآثار إيجابية أىميا االلتزاـ التنظيمي لدل 

 العامميف، فاالستجابة لحاجات العامميف تؤثر إيجابان كبصكرة قكية ن في االلتزاـ التنظيمي.

 :معيار التوافق وااللتزام التنظيمي 2.3.5
)كربكسة، تكضيح العالقة بيف معيار التكافؽ، كبيف االلتزاـ التنظيمي، فقد بيف مف أجؿ 

أف جميع المصالح المتعمقة بالمجتمع قد تصطدـ بخالفات تحتاج إلى اتخاذ قرار ( 5: 2008
حاـز في مسألة معينة؛ فيجب تغميب رأم المجمكعة تحقيقان لمنفع العاـ لمكطف، كاَلفراد، 

 و دافع الحاؿ مف إجراءات.كالمجتمع، كما يقتضي

أكدا أنو في حاؿ نشكب صراعات، كاختالؼ  (113: 2015)فطر، كمحمد، كفي دراسة 
لمرأم داخؿ المنظمات، كخاصة في مجاؿ المنظمات الخدمية، كأف أم منظمة خدمية ال يمكف 
أف تعمؿ ضمف خطة مدركسة، كمتعارؼ عمييا؛ كما أكدت الدراسات أف إدارة الصراعات، 

صكؿ إلى تكافؽ، أك اجماع تنظيمي بفاعمية يؤدم إلى تحقيؽ اَلمف النفسي لمعامميف، كالك 
 كزيادة االنتاجية، كزيادة مستكل االلتزاـ التنظيمي.
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 :معيار المساواة والعدالة وااللتزام التنظيمي 2.3.6
عرفت العدالة التنظيمية بأنيا درجة تحقيؽ المساكاة، كالنزاىة في حقكؽ العامميف، 

ت المككمة إلييـ، كالتي تعبر عف عالقة العامميف بالمنظمة، كتجسد فكرة العدالة مبدأ كالكاجبا
تحقيؽ االلتزامات مف قبؿ المكظفيف تجاه المنظمة التي يعممكف بيا، كالتأكيد عمى الثقة 

 (.12: 2010)أبك جاسر، التنظيمية التي يحتاجيا الطرفاف 

ثر الذم يمكف أف يحدثو شعكر العامميف كالعدالة تمثؿ ظاىرة تنظيمية، كذلؾ بسبب اَل
بالعدالة، أك انعداـ العدالة في المنظمة؛ فإحساس العامميف بعدـ العدالة يمكف أف يؤدم إلى 
تراجع مستكيات اَلداء التنظيمي بشكؿ كبير ميما بمغت قكة باقي عناصر العممية اإلدارية، كما 

نخفاض الرضى الكظيفي، كتدني سمككيات كيترتب عمى ذلؾ العديد مف النتائج السمبية مثؿ ا
المكاطنة التنظيمية، كانخفاض االلتزاـ التنظيمي، إضافة إلى انخفاض اَلداء الكظيفي لممنظمة 
عامة، كعمى العكس مف ذلؾ، فإف شعكرىـ بالعدالة التنظيمية يمكف أف يؤدم إلى ارتفاع كبير 

المنظمة، كتأكيد قناعاتيـ بقدراتيـ في في مستكيات اَلداء التنظيمي، كزيادة ثقتيـ في إدارة 
الحصكؿ عمى حقكقيـ، كما يعنيو ذلؾ مف ارتقاء سمككيات اَلفراد بعد االطمئناف إلى سيادة 

 (.15: 2016)عمياف، العدالة، كمف ثـ الكثكؽ بالمنظمة 

تعد مف أىـ المعايير بالنسبة لمكثير مف ( 159: 2012)أبك النصر، العدالة كما يراىا 
د، فإذا شعركا بأف بيئة العمؿ غي عادلة، فإف ىذا سيككف لو تأثير عمى المجيكدات التي اَلفرا

تبذليا مف أجؿ إثارة دافعيتيـ؛ كما كيدرؾ المرؤكسيف بأف السمطات التي يتمتع بيا رؤسائيـ ىي 
أكبر مف السمطات التي يتمتعكف بيا، كمف ثـ يشعركف بالقمؽ مف احتماؿ عدـ معاممتيـ بالعدؿ؛ 

يث أنيـ ال يممككف القكة التي تمكنيـ مف الدفاع عف أنفسيـ، لذا فإنيـ يسارعكف باالعتقاد بأنو ح
 ال يتـ معاممتيـ بالعدؿ مف قبؿ مف يممككف القكة، كالسمطة.

 :معيار الفاعمية، والكفاءة، وااللتزام التنظيمي 2.3.7
الكفاءة كىي "  مف أجؿ تكضيح العالقة بيف معيار الفاعمية، كالكفاءة ال بد مف تعريؼ

الرشد في استخداـ المكارد المتاحة بالشكؿ الذم يحقؽ أعمى مردكدية؛ كذلؾ بإشباع حاجات، 
)إيماف،  كرغبات اَلفراد العامميف، كرفع الركح المعنكية لدييـ ليعزز رغبتيـ، كاندفاعيـ لمعمؿ"

2008 :5). 

أفرادىا ضمف  كعميو فالمنظمات التي ال تستطيع خمؽ درجات الرضى الكظيفي لدم
فقط، فإف ىذا يؤدم إلى تعطيؿ طاقات  ةاإلطار المعنكم، كتسعي إلى استثمار طاقاتيا المادي
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المنظمة، كخفض كفاءتيا في استثمار الجيكد البشرية، كالمادية، كالمالية، كالمعمكماتية بشكؿ 
و العمؿ المرضي، ْأمثؿ، كما يمكف القكؿ أف الكفاءة تعنى بالنسبة لمفرد، أك العامؿ أف يكفر ل

كالمناسب، كيمنحو القدر المالئـ مف السمطة مع التحديد الكاضح لالختصاصات، كأف يشارؾ 
 .    (5: 2008)إيماف، في حؿ مشاكمو، كخمؽ فرص الترقية أمامو، كتكفير اَلجر المناسب 

لتزاـ كمف ىنا يستطيع الباحث أف يؤكد أف معيار الكفاء،ة كالفاعمية لو عالقة إيجابية باال
 التنظمي.

 :معيار المساءلة، وااللتزام التنظيمي 2.3.8
)حكيؿ، مف أجؿ تكضيح العالقة بيف معيار المساءلة، كااللتزاـ التنظيمي، فقد بينت 

أف أىمية المساءلة تكمف في أنيا تضبط أعماؿ المكظفيف، كتشعرىـ بأف عمييـ تأدية ( 4: 2012
نجاز كظائفيـ كفؽ ما تقتضيو مصمحة المنظمة، ككفؽ ما تكرده اَلنظمة، كالقكانيف،  مياميـ، كا 

فال يجب النظر لممساءلة عمى أنيا مصدر لمخكؼ، كالقمؽ، كال أداة لمتيديد بقدر ما ىي أسمكب 
لمراجعة اَلداء، كتحسيف، كتطكير ميارات العامايف في المنظمات، كالحقيقة أف الممارسة 

عدة فكائد مف أىميا الكصكؿ إلى الجكدة  اإليجابية الفاعمة لممساءلة اإلدارية تنطكم عمى
 الشاممة، كمف ضمنيا االلتزاـ التنظيمي. 

كبالمساءلة يستطيع المدير بتقدير التزاـ العامميف، كيشجع مشاركة العامميف، كيحقؽ 
سكء استغالؿ العامميف لكقت العمؿ الرسمي، كيؤنب العامميف عمى عدـ انصياعيـ لتعميمات، 

الج فتكر دافعية العمؿ لدل العامميف، كيراجع العامميف لعدـ انتظاميـ في كأكامر اإلدارة، كيع
الحضكر لمعمؿ في المكاعيد المحددة، كيحاسب العامميف عمى تفشي ركح الالمباالة، كيعاقب 
عمى إفشاء سرية مكاتبات، كقرارات اإلدارة العميا، كيحقؽ في عدـ تقييد العامميف بالمكائح، 

ت، كيحفز العامميف عمى عدـ الخركج قبؿ المكعد المحدد، كيعاقب بعض كاَلنظمة، كالتعميما
 (.19: 2012)حكيؿ، المخالفيف، كيحارب المحسكبية، كالرشكة 

كمما ال شؾ فيو أف التنفيذ السميـ لممساءلة باعتبارىا مساندة يىصب في جكدة العمؿ، كتحسيف 
ة ركيزة مف ركائز االلتزاـ التنظيمي، كيمكف أداء العامميف، مف ىنا؛ فإف المساءلة اإليجابية البناء

القكؿ بإيجاز شديد أف االلتزاـ التنظيمي ىدؼ تسعى إليو إدارة المنظمات، كىك في الكقت ذاتو 
طريقة لتطكير المنظمة بشكؿ متكاصؿ، أما المساءلة فيي المنحنى الذم ييعتمد مف أجؿ التأكد 

 (.  39-38: 2012)حكيؿ، دة الشاممة مف تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي كصكالن إلى الجك 
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 معيار الرؤية االستراتيجية وااللتزام التنظيمي: 2.3.9
التخطيطي االستراتيجي أصبح ضركرة ممحة لمقياـ باَلنشطة المتعددة، كضماف إنجاز 
اَلىداؼ كفقان لما خطط ليا، فبدكف التخطيط تصبح ىذه اَلنشطة غير ىادفة، كعديمة الفائدة، 

مكانية تنفيذىا، لذا فيك ضركرم لمتعرؼ عمى المشكالت المتكقع فالتخطيط ي حدد اَلىداؼ، كا 
 حدكثيا؛ كالعمؿ عمى مكاجيتيا باسمكب عممي بعيدان عف العشكائية في التنفيذ.

أف التخطيطي االستراتيجي مرتبط ارتباطان كثيقان مع االلتزاـ التنظيمي، فيك يجعؿ اَلفراد 
مكب منيـ، ككيؼ يستطيعكف إنجازه، كيعطي التخطيط المديريف العاممكف يعرفكف ما ىك المط

كالمرؤكسيف نكعان مف الثقة، إذ يشعر ىؤالء أنيـ يسيركف حسب برنامج مدركس، كمحدد، 
 (.23)أحمد السعيدم: فيتفرغكف َلداء مياميـ، كيصبحكا أكثر التزامان لممنظمة التي يعممكف بيا 

اتيجي، كالعمؿ تحت ظركؼ عشكائية غير خاضعة كيرل الباحث أف غياب التخطيط االستر 
لداسة كعدـ كضكح اَلىداؼ، يؤدم إلى فقد الثقة تجاه المنظمة، كضعؼ االلتزاـ التنظيمي لدل 

 العامميف، كربما ترؾ العمؿ كالبحث عف عمؿ أفضؿ في مكاف آخر. 

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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 :مقدمة 2.4.1
يحظى تقديـ الخدمات الصحية في اَلراضي الفمسطينية باىتماـ كبير، فقد تحمؿ 

سؤكلية كبيرة في تقديـ الخدمات القطاع الخاص، كالمنظمات اَلىمية، كالجمعيات الخيرية م
الصحية خالؿ سيطرة اإلحتالؿ اإلسرائيمي عمى مؤسسات تقديـ الخدمة الصحية، كتكلت السمطة 
شراؼ، كتقديـ الخدمات الصحية لمجتمع الفمسطيني، إال أنو  الكطنية الفمسطينية مسؤكلية إدارة، كا 

افة إلى القطاع الصحي ما زاؿ ىناؾ قطاعات عدة تساىـ بتقديـ الخدمات الصحية إض
الحككمي ممثالن بكزارة الصحة الفمسطينية، كمنيا المنظمات غير الحككمية، كاَلىمية، كالقطاع 

، كقد أرجع (32:  2008) عدكاف، الخاص، كككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف التابعة لألمـ المتحدة 
منيا: أف القطاع الصحي مف  الباحث اختياره لمقطاع الصحي مجاالن لتطبيؽ الدراسة لعدة أسباب

أكثر القطاعات الخدمية أىمية، باعتباره مطمبان أساسيان لجميع المكاطنيف، كما أف انتشار اإلىماؿ 
كالتقصير في تقديـ الخدمة الطبية كاف سببان رئيسان في اختيار ىذا القطاع الصحي ليككف مجاالن 

 لمتطبيؽ.

 في المستشفيات غير الحكومية: ميوااللتزام التنظي واقع الحكم الرشيد 2.4.2

( رصد مف خالؿ إجراء عدة مقابالت مع بعض (2011المسدم، كفي دراسة أجراىا الباحث )
كبعض المستفيديف مف الخدمة الصحية، كبعض  إدارييف( –ىيئة التمريض  –العامميف )أطباء 

يات اَلداء كتزايد عددان مف السمبية تمثمت في تدني مستك  –المستشفيات االستثمارية الخاصة 
الشككل كانتقادات المستفيديف لمستكل جكدة الخدمات الصحية التي يحصمكف عمييا، ككجكد 
جراء العمميات الجراحية، كالتحاليؿ الطبية، كاَلشعة، كصرؼ  قكائـ انتظار إلجراء الفحكصات، كا 

راجع سباب ذلؾ أدكية بديمة أقؿ فاعمية، كسكء معاممة المرضى كذكييـ، كاستنتج الباحث أف أ
، اَلمر الذم أدل ممستشفياتلكاضحة  كرؤية إلى انخفاض أساليب الرقابة، كعدـ كجكد ثقافة

 .إلى تدني مستكيات االلتزاـ التنظيمي لألفراد العامميف.

 –المساءلة  –سيادة القانكف  –كيرل الباحث أف غياب معايير الحكـ الرشيد التالية ) المشاركة 
( الرؤية االستراتيجية –المساكاة كالعدالة  –االستجابة  –الكفاءة كالفاعمية  – التكافؽ –الشفافية 

مف حسابات إدارات القطاع الصحي، حتمان سيؤثر عمى الخدمة المقدمة لممرضى، كتعرض 
حياتيـ لمخطر، كما سيؤثر عمى اَلداء اإلدارم لمعامميف، كبالتالي سيؤدم إلى ضعؼ أك غياب 

ل العامميف في المستشفيات، كما استطاع الباحث أف يستنتج مف خالؿ االلتزاـ التنظيمي لد
في  العامميفبعض كمف خالؿ الحكارات التي كانت بيف الباحث ك  ،مرحمة تعبئة االستبانات
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بالشكؿ  تحدثكا بكؿ صراحة عف عدـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد – أغمب المستشفيات
االىتماـ بتمؾ المعايير، باستثناء بعض الصحيح، كأف ىناؾ ضعؼ مف قبؿ اإلدارة في 

 المستشفيات، مما أكد لمباحث بضركرة تطبيؽ الدراسة عمى المستشفيات غير الحككمية.

كعمى المستكل التطبيقي يستمد البحث أىمية، َلنو يمكف لممستشفيات غير الحككمية محؿ 
كمدل تأثيرىا في سمككيات  البحث االستفادة مف نتائج الدراسة في تحديد أبعاد كمالمح ثقافتيا،

االلتزاـ التنظيمي لممرؤكسيف، مما قد يدفعيا إلى تقييـ ىذه الثقافة كتطكيرىا بكضع اَلنظمة أك 
 .المكائح المناسبة التي تساعد عمى تفعيؿ سمككيات االلتزاـ التنظيمي لألفراد العامميف بيا

 :مفيوم المستشفيات 2.4.3
يد، فيي تتضمف جزءان فنيان يضـ اَلجيزة، كالمعدات المستشفى منظمة صحية بالغة التعق

الطبية، كغير الطبية، كما يضـ قكل عاممة عالية الميارة كالثقافة، كقكل عاممة فنية متكسطة، 
كأخرل إدارية، إلى جانب قكل عاممة بال ميارة مثؿ المستخدميف في قطاع النظافة، 

كاران مختمفة، كلكنيا متداخمة تيدؼ في النياية كاالتصاالت، كالمراسالت، كىؤالء جميعان يؤدكف أد
إلى تحقيؽ أىداؼ المستشفى المتمثمة في تقديـ خدمات العالج، كالكقاية، كالكصكؿ إلى الغايات 
التي أنشأت ليا، كالمتمثمة في تقديـ الخدمات الصحية بشكؿ مالئـ الحتياجات السكاف الصحية 

 .(18:  2008)حمداف، 

 يات:تعريف المستشف 2.4.4
تعرؼ منظمة الصحة العالمية المستشفى بأنو: جزءه أساسي مف تنظيـ طبي، 
كاجتماعي، كظيفتو تقديـ رعاية صحية كاممة لمسكاف عالجان، ككقاية، كتمتد خدمات عياداتو 
الخارجية إلى اَلسرة في بيئتيا المنزلية، كالمستشفى ىك أيضان مركز لتدريب العامميف الصحييف 

اجتماعية، كبيكلكجية؛ ككما رأت لجنة خبراء إدارة المستشفيات بمنظمة الصحة كلمقياـ ببحكث 
ـ أنو مف الضركرم تعريؼ المستشفى بصكرة عممية بحيث يككف 1967العالمية في عاـ 

التعريؼ بسيطا،ن كشامالن، كي ينطبؽ عمى شتى المستشفيات ميما كاف نكعيا، كفي أم مكاف 
ة المستشفى بأنو "مؤسسة تكفؿ لممريض الداخمي مأكل يتمقى تككف، كلذلؾ فقد عرفت ىذه المجن

فيو الرعاية الطبية كالتمريضية"، كلكف المجنة استدركت أنو يمكف التكسع في التعريؼ حتى 
يشمؿ المستشفيات التي تؤدم أعماالن أخرل مثؿ: التعميـ، كالتدريب، كالبحكث الطبية، كالكبائية، 

 .(20- 19:  2008ف، )حمداكاالجتماعية، كالتنظيمية 
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 (www.feedo.net): أنواع المستشفيات 2.4.5

 (: General hospitalsالمستشفيات العامة ) –أواًل 
ىي مف أكبر المستشفيات شيكعان، كالتي تتعامؿ مع مختمؼ اَلمراض، كاإلصابات، كما 

 شكؿ فكرم مع الحاالت الصحية الحرجة، كالطارئة.تحتكم عمى كحدة لمطكارئ التي تتعامؿ ب

 (:Specialized hospitalsالمستشفيات المتخصصة ) –ثانيًا 
كىي المستشفيات التي تقدـ خدمات الرعاية الصحية، كالطبية في فرع كاحد مف الطب 
مثؿ: مستشفى لممرضى النفسييف ]أم متخصصة لعالج اَلمراض النفسية فقط[، أك مستشفى 

 اؿ ]متخصصة َلمراض اَلطفاؿ فقط[ ....إلخ.لألطف

 (:Teaching hospitalالمستشفيات التعميمية ) –ثالثًا 
المستشفيات التعميمية ىي التي تجمع ما بيف تقديـ خدمة الرعاية الطبية لممرضى، 
كخدمة التعميـ لطمبة كمية الطب، كطمبة التمريض، كتتبع ىذه المستشفيات كميات الطب، كتكفر 

 يبات العممية لدارسي الطب، كما تقدـ أيضان التسييالت لألبحاث الطبية. التدر 

Non-المستشفيات الصحية غير الحكومية )المستشفيات الخاصة( ) -رابعًا 
governmental health hospitals:) 

 خػػػاص، مػػػاىك منيػػػا الحككميػػػة، لممؤسسػػػات إدارتيػػػا تتبػػػع ال مسػػػتقؿ مبنػػػى ذات منشػػػآت
 إحػدل تممكػو خيػرم ىػك مػا كمنيػا الػربح، كتسػتيدؼ اَلشػخاص، مػف مجمكعػة أك لشػخص كيتبع

 إدارة تحػػػددىا معػػػايير كفػػػؽ لممحتػػػاجيف الخػػػدمات يقػػػدـ الػػػربح تسػػػتيدؼ كال الخيريػػػة، المؤسسػػػات
 الصػػػػحية الرعايػػػػة لتقػػػػديـ كتسػػػػعى خيريػػػػة، جمعيػػػػة أك مؤسسػػػػة، المالػػػػؾ يكػػػػكف كقػػػػد المستشػػػػفى،
 حػػػاالت فػػػي أك اَلمػػػراض، مػػػف لمعػػػالج فيخضػػػعك  الػػػذيف لممرضػػػى خػػػدمات كتػػػكفر لممػػػكاطنيف،

 في الصحية الرعاية إدارة مف عاؿو  بمستكل المستشفى تتمتع أف كيجب المكاليد؛ كحضانة الكالدة،
 المختبػػػػر مثػػػػؿ: مسػػػػاندة خػػػػدمات المستشػػػػفى كتضػػػػـ كمػػػػا كالجراحيػػػػة؛ الطبيػػػػة، الميػػػػاديف مختمػػػػؼ
 مجيػزة إسػعاؼ سػيارة مستشػفىال لػدل يتػكفر أف كيجػب كالصػيدلة، باَلشػعة، كالتصكير السريرم،

 .(22: 2008 حمداف،) طبيان 
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 الفصل  الثاني خالصة
 

تطرؽ الباحث في الفصؿ الثاني ) اإلطار النظرم ( إلى عدد مف المباحث، كىي 
كالتالي: مبحث عف الحكـ الرشيد؛ حيث كضح الباحث مفيكـ الحكـ الرشيد، كالتعريؼ المغكم، 

الباحث التطكر  ذكر، كما لممصطمحالركائز المفيكمية  كاالصطالحي لمحكـ الرشيد، كذكر
 ، كأسباب ظيكره، كجذكر المصطمح، كآليات تطكره، كبيف الباحث ضركرةلمحكـ الرشيد التاريخي

، كخصائص الحكـ الرشيد، كمستكيات تطبيقو في الحكـ الرشيد المتمثمة في أىمية، كأىداؼ
ارية لمحكـ الرشيد المتمثمة في ) المشاركة _ المنظمات، كأنيى المبحث بذكر المنظكمة المعي

 –الفاعمية كالكفاءة  –المساكاة كالعدالة  –التكافؽ  –االستجابة  –سيادة القانكف _ الشفافية 
 الرؤية االستراتيجية (. –المساءلة 

 كذكرف الباحث مفيـك االلتزاـ التنظيمي، تطرؽ الباحث في المبحث الثاني، كقد بيَّ ثـ 
بعد االلتزاـ  –بعد االلتزاـ االستمرارم  –تزاـ التنظيمي التالية: ) بعد االلتزاـ العاطفي أبعاد االل

، ويا، كما ذكر الباحث مراحؿ، كأىمية االلتزاـ التنظيمي، كالعكامؿ المؤثرة فيالمعيارم ( كتعريف
التنظمي،  يف النتائج المترتبة عمى االلتزاـ، كبقياسوثـ ذكر خصائص االلتزاـ التنظيمي، كطرؽ 

 أخيران أكضح أسباب ضعؼ االلتزاـ التنظيمي.ك 
كفي المبحث الثالث أظير الباحث العالقة بيف معايير الحكـ الرشيد، كأثرىا في االلتزاـ 
التنظيمي؛ حيث بيف عالقة كؿ معيار مف المعاير عمى حد سكاء كأثره في االلتزاـ التنظيمي، 

في حاؿ غياب معايير  تحدثار السمبية التي يمكف أف كاآلثار اإليجابية المترتبة عميو، كاآلث
 الحكـ الرشيد كعدـ تطبيقيا في المستشفيات غير الحككمية.

كقد أنيى الباحث الفصؿ في المبحث الرابع؛ حيث تطرؽ الباحث إلى إظيار السبب في 
قع اختيار المستشفيات غير الحككمية لمتطبيؽ دكف غيرىا مف المؤسسات، كما ذكر الباحث كا

معايير الحكـ الرشيد كااللتزاـ التنظيمي في المستشفيات بشكؿ عاـ، كالمستشفيات محؿ الدراسة 
 بشكؿ خاص، كما بيف الباحث مفيكـ المستشفيات، كتعريفيا، كأنكاعيا.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 المقدمة:  3.1

رغـ ندرة، كقمة اَلدبيات التي تناكلت معايير الحكـ الرشيد، نظران لنيؿ مفيـك الحكـ 
الرشيد اىتمامان كاسعان في الفترة القميمة الماضية، كالسيما في العقد اَلخير مف القرف 

ماضي، لذا نجد قمة الدراسات التي تناكلت معايير الحكـ الرشيد كمتغير مستقؿ ال
كدراسة أثره عمى االلتزاـ التنظيمي كمتغير تابع، كعدـ كجكد دراسات مف ىذا النكع 

اَلمر الذم استدعى جيدان  قامت بتطبيؽ الدراسة عمى المستشفيات غير الحككمية،
 بيانات في أدبيات الحكـ الرشيد.كبيران في الحصكؿ عمى المعمكمات كال

مف خالؿ ىذ الفصؿ سيتـ عرض مجمكعة مف الدراسات السابقة المتمثمة في ك 
الدراسات الفمسطينية، كالدراسات العربية، كالدراسات اَلجنبية، كالتي تناكلت 
مكضكع الدراسة المتمثؿ في: )كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد كأثرىا في االلتزاـ 

كذلؾ لالستفادة منيا،  لدل العامميف في المستشفيات غير الحككمية(،التنظيمي 
كالتعرؼ عمى أىدافيا، كحدكدىا، كالمنيج المستخدـ، كأىـ النتائج، كالتكصيات 
جراء المقارنات  التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة، كالقياـ بالتعقيب عمييا، كا 

حثية، كقد تـ ترتيب الدراسات السابقة بينيا كبيف الدراسة الحالية، كتحديد الفجكة الب
كفقان لتسمسميا التاريخي مف اَلحدث إلى اَلقدـ مبتدئة بالدراسات الفمسطينية، ثـ 

 .        العربية، ثـ الدراسات اَلجنبية
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 الدراسات الفمسطينية:  3.2

 الدراسات الفمسطينية المتعمقة بالحكم الرشيد:  3.2.1
(: دكر ديكاف الرقابة المالية، كاإلدارية في تحقيؽ معايير الحكـ 2016دراسة )قكيدر،  -1

 .الرشيد في الكزارات الفمسطينية
ي تحقيؽ معايير ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر ديكاف الرقابة المالية، كاإلدارية ف

الحكـ الرشيد في الكزارات الفمسطينية بقطاع غزة، مف كجية نظر الفئة العميا في الحككمة 
الفمسطينية، كالمتمثمة في ]الككالء، كالككالء المساعدكف، كالمدراء العامكف[؛ كلتحقيؽ ىذا 

راسة، الغرض استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاستبانة تتناسب مع مكضكع الد
% مف مجتمع 75.54كبنسبة بمغت  117استبانة، كتـ استرداد  155كأىدافيا، كتـ تكزيع 

 الدراسة.
 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

مستكل تحقيؽ معايير الحكـ الرشيد في الكزارات الفمسطينية بقطاع غزة جاء بكزف نسبي 
ة بيف مستكل أداء ديكاف الرقابة %(، كىك بدرجة متكسطة؛ كيكجد عالقة طردية مكجب66.1)

المالية، كاإلدارية بقطاع غزة، كبيف مستكل تحقيؽ معايير الحكـ الرشيد في الكزارات الفمسطينية 
بقطاع غزة. كجكد عالقة طردية مكجبة بيف درجة استقاللية ديكاف الرقابة المالية، كاإلدارية 

 ي الكزارات الفمسطينية بقطاع غزة. بقطاع غزة، كبيف مستكل تحقيؽ معايير الحكـ الرشيد ف
 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:

  العمؿ عمى تفعيؿ أنظمة الرقابة الداخمية في الكزارات الفمسطينية بما يعمؿ عمى تحقيؽ
 النزاىة، كالشفافية.

  العمؿ عمى تطكير، كتحسيف اإلجراءات التي يتبعيا الديكاف بالشكؿ الذم يمكنو مف تحقيؽ
 ير الحكـ الرشيد.معاي
  .كضع الديكاف لإلجراءات الكاضحة، كالالزمة لمكشؼ عف المخالفيف 
 
(: مدل مساىمة الثقافة التنظيمية في تعزيز معايير الحكـ الرشيد 2016دراسة )أبك كطفة،  -2

 في الجمعيات الثقافية الفمسطينية في فمسطيف.
لجمعيات الثقافية، كتسميط الضكء ىدفت الدراسة لمكشؼ عف كاقع الثقافة التنظيمية في ا

عمى مستكل الحكـ الرشيد في الجمعيات الثقافية في فمسطيف، باإلضافة إلى الكشؼ عف مستكل 
العالقة بيف الثقافة التنظيمية، كالحكـ الرشيد، كتسعى الدراسة إلى معرفة طبيعة دكر الثقافة 



 

84 

 

ى

 الثالثلفصلىا

افية في فمسطيف، كقد تـ استخداـ التنظيمية في تحسيف مستكل الحكـ الرشيد في الجمعيات الثق
المنيج الكصفي التحميمي؛ كما تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، كقد طبقت الدراسة عمى 

(، كالمككف مف المسميات 1483عينة طبقية عشكائية مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )
مية[، كبمغت العينة اإلشرافية ]رئيس مجمس اإلدارة، كعضك مجمس اإلدارة، كعضك جمعية عمك 

 عضكان، كتـ استردادىا بالكامؿ. 309
 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

% ؛ حيث تكجد عالقة ذات داللة 75.29بمغت نسبة تكافر معايير الحكـ الرشيد 
إحصائية بيف دكر الثقافة التنظيمية، كتعزيز تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في الجمعيات الثقافية 

ف؛ كما تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف بعد الثقافة التنظيمية ]القيـ التنظيمية[، في فمسطي
 كتحسيف مستكل الحكـ الرشيد في الجمعيات الثقافية في فمسطيف.

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
  كضع استراتيجية شاممة لتطكير مفيكـ الحكـ الرشيد، كتطبيؽ معاييره في الجمعيات

ية، مع ضركرة مساىمة الجمعيات الثقافية في نشر الكعي المجتمعي بقضايا الحكـ الثقاف
 الرشيد، كتعزيز ىذا المفيكـ لدل قطاعات المجتمع مختمفة. 

  اعتماد مدكنة سمكؾ، تشمؿ معايير الثقافة التنظيمية، كالحكـ الرشيد، كاعتبارىا كثيقة شرؼ
 ي الجمعيات اَلىمية الثقافية.ممزمة لكافة الجمعيات، كاَلعضاء، كالعامميف ف

  ضركرة زيادة اىتماـ الجمعيات الثقافية بمفيكـ الثقافة التنظيمية، كرسـ السياسات الخاصة
بذلؾ، كاتباع اإلجراءات التي تسيـ في زيادة مستكل إدارؾ أعضاء الجمعيات اَلىمية بأىمية 

 الثقافة التنظيمية، كبما يحقؽ تحسيف مستكل الحكـ الرشيد.
  ة قياـ كزارة الثقافة بكضع برنامج خاص لتصنيؼ الجمعيات الثقافية، كفؽ تطبيقيا ضركر

 معايير الحكـ الرشيد، ككفؽ ثقافتيا التنظيمية، كتقديـ حكافز تبعان ليذا التصنيؼ. 
 
 ،(: مدل تطبيؽ منظمات القطاع الخاص لمعايير الحكـ الرشيد2015 ،دراسة  )ىممك -3

 كلة.كدكرىا في تعزيز إدارة الد
معرفة كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في منظمات القطاع  ىدفت الدراسة إلى 

في تعزيز إدارة الدكلة،  ةبراز الدكر الذم يقكـ بو القطاع الخاص في المساىما  الخاص، ك 
 ،باإلضافة إلى التعرؼ إلى مدل تأثير تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في القطاع الخاص

كفتح آفاؽ  ،رة الدكلة، كمساعدة القطاع الخاص في تعديؿ إطار العمؿكمساىمتو في تعزيز إدا
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المنيج ؛ كلقد استخدمت الباحثة جديدة تساعد عمى تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد داخؿ منظماتو
 ،المكمفيف في دائرة ضريبة القيمة المضافة كبار ( مف242الكصفي التحميمي لعينة مككنة مف)

 نطبؽ عمييـ شركط الدراسة.ممف ي في قطاع غزة  كالدخؿ
 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

  في قطاع  [كبار المكمفيف]يتـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في منظمات القطاع الخاص
 %.71.29غزة بنسبة 

 في قطاع غزة في تعزيز إدارة الدكلة بنسبة  [كبار المكمفيف]ات القطاع الخاص متسيـ منظ
48.8.% 

  ات القطاع الخاص في تعزيز إدارة الدكلة مكمنظ ،ف بيف مؤسسات الدكلةمستكل التعاك
 % فقط.47.58ة مقدارىا ببنس

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
  في النظاـ  متبعان  نيجان مضركرة تعزيز تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد داخؿ المنظمة لتصبح

 اإلدارم.
 ة لمنظمات القطاع الخاص مع الخطة ستراتيجيانسجاـ الخطط اإل العمؿ عمى ضركرة
كالقطاع الخاص بحيث  ،ترؾ بيف الحككمةشكذلؾ مف خالؿ التنسيؽ الم ؛ستراتيجية لمحككمةاإل

 دكار لمكصكؿ لألىداؼ المرجكة.تتكامؿ اَل
 في السياسة، كالمشاركة الفاعمة مف أجؿ تعزيز  نخراط إيجابان يحتاج القطاع الخاص إلى اال

 كالتأثير عمى السمطة. ،أم اتفاؽ يقترحو لمضغطقيـ معينة تنسجـ مع 
 
 باَلداء اإلدارم. ،كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد كعالقتيا :(2013 ،دراسة )مطير  -4

كالتعرؼ عمى  ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد
القة معايير الحكـ الرشيد عمى ء اإلدارم في الكزارات الفمسطينية بقطاع غزة، كعَلدامستكل ا

اَلداء اإلدارم، كتقديـ التكصيات التي تساىـ في زيادة فعالية تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد 
المنيج الكصفي التحميمي لعينة عشكائية ؛ كلقد استخدـ الباحث المطبقة في الكزارات الفمسطينية

 كالمسئكلية ،كأصحاب السمطة ،ذكم الكظائؼ اإلشرافية ممف ىـ مف ان ( مكظف376مككنة مف)
 في الكزارات الفمسطينية.
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 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

تكصمت الدراسة إلى أف معايير الحكـ الرشيد في الكزارات الفمسطينية تطبؽ بنسبة   
 ،كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف معايير الحكـ الرشيد، باإلضافة إلى %(67.84حكالي )
  دارم في الكزارات الفمسطينية بمحافظات غزة.كاَلداء اإل

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
 مؤسسيان  نيجان مكمؤشراتيا لتصبح  ،كنشر معايير الحكـ الرشيد بكؿ معاييرىا ،ضركرة تبني 

يسيـ في بناء منظكمة قيمة تدعك إلى  كتعريؼ دكر المكاطف ،مف خالؿ برامج تثقيفية لتعزيز
كاالنفتاح عمى كافة  ،كالعدالة ،لةءالمساك  ،كفي مقدمتيا الشفافية ،معاييرتطبيؽ ىذه ال

 كفئات المجتمع. ،مستكيات
 تكثيؼ الدراسات المستقبمية عف دكر مبادئ الحكـ الرشيد في تطكير المكارد البشرية،  العمؿ

 كجكدة اَلداء، كغيرىا مف الدراسات. ،كالحد مف الفساد، كالتطكير اإلدارم
 
(: كاقع الشفافية اإلدارية لدل منظمات المجتمع المدني، كدكر 2013)الحسنات،  دراسة -5

 الجيات ذات العالقة في تعزيزىا.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ الشفافية في منظمات المجتمع المدني؛ 

صكؿ كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى كاقع الشفافية، كالمساءلة في منظمات المجتمع المدني، كالك 
إلى كيفية تعزيز تمؾ المفاىيـ، كترسيخ مضامينيا في منظمات المجتمع المدني. كلقد استخدـ 
الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كيتمثؿ مجتمع الدراسة في منظمات المجتمع المدني؛ حيث 

 استبانة عمى مجتمع الدراسة. 65قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية؛ حيث تـ تكزيع 
 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

  كدرجة المكافقة عمى مجاؿ المشاركة 75.9أف درجة المكافقة عمى مجاؿ المساءلة ،%
%، كدرجة المكافقة عمى مجاؿ مؤشرات الشفافية ]اآلليات التي مف خالليا تتسـ 73.7

 %.77.3المنظمة بالشفافية[ 
  بيف نظـ المعمكمات، نمط  0.05ل داللة تبيف كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستك

االتصاؿ، مستكل ثقافة المساءلة، بيف المشاركة، بيف اإلجراءات، كالمكائح، كتطبيقيا، ككاقع 
 الشفافية في منظمات المجتمع المدني.
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 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
 يا في الكقت يجب عمى منظمات المجتمع المدني تكفير المعمكمات المطمكبة لمكظفي

 المناسي، كتككف ممبية لمتطمبات العمؿ.
 .ضركرة عدـ كجكد تكرار، أك تحريؼ في المعمكمات التي يحصؿ عمييا المكظؼ 
 المدني ضماف حرية المعمكمات، كعالنية تداكليا. المجتمع يجب عمى  منظمات 
 .ضركرة إجراءات المساءلة في المؤسسة في جك مف النزاىة 
 المدني االطالع عمى الئحة الجزاءات، كمعرفة تدرج  المجتمع اتيجب عمى مكظفي منظم

 العقكبة في حاؿ تكرارىا.
 المدني االىتماـ بكؿ المكظفيف دكف تفريؽ. المجتمع عمى إدارات منظمات 
 
(: دكر تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحككمية في 2012دراسة )الحمك، -6

 لمستدامة.قطاع غزة في تحقيؽ التنمية ا
كتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير 
الحككمية في قطاع غزة، كأثرىا في تحقيؽ التنمية المستدامة، كالتعرؼ عمى مدل كضكح 
براز أىمية تطبيؽ مبادئ الحكـ  المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة لدل مدراء المنظمات، كا 

في المنظمات غير الحككمية، كتحديد أىـ المعكقات المؤثرة في تطبيؽ مبادئ الحكـ ارشيد 
الرشيد؛ كلقد استخدـ الباحث المنيج  الكصفي التحميمي، كقد استخدـ الباحث أسمكب الحصر 

 (.200الشامؿ لتطبيؽ الدراسة عمى الجمعيات الخيرية الكبرل؛ حيث كانت عينة الدراسة )
 صل إلييا الباحث:أىم النتائج التي تو 

  يتـ تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بنسبة
%، 79.71%، كالعدؿ كالمساكاة بنسبة 76.27% ، كتطبيؽ المساءلة بنسبة 77.77

%، الفاعمية، كالكفاءة بنسبة 86.53%، حكـ القانكف بنسبة 79.43كاالجماع بنسبة 
 %.72.40%، كالالمركزية بنسبة 75.05 %، كالشفافية بنسبة77.43

  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير
الحككمية في قطاع غزة، كالمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة عند مستكل إحصائية ) 

0.05 α  = .) 
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 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
 اخمية بما يضمف تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في مختمؼ مراحؿ إدارة تطكير اَلنظمة الد

 المنظمة.
 .اإلطالع عمى تجارب ناجحة لممنظمات غير الحككمية في تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد 
  كضع سياسات عامة، ككاضحة، كمحددة لمنشر، كاإلفصاح عف المعمكمات لمفئات

 المستفيدة.
 يما يتعمؽ بأنظمة اَلجكر كالتكظيؼ.ترسيخ مبادئ العدالة، كالمساكاة ف 
 
كمتطمبات تطبيقيا في الجامعات الفمسطينية  ،(: كاقع الشفافية اإلدارية2011 ،حرب)دراسة  -7

 بقطاع غزة.
التعرؼ عمى كاقع الشفافية اإلدارية في الجامعات الفمسطينية، كأىـ  ىدفت الدراسة إلى

ؽ الشفافية في يبؿ التي تسيـ في تعزيز تطبالعكامؿ المؤثرة عمى تطبيؽ الشفافية، كأىـ الس
المنيج الكصفي التحميمي لعينة عشكائية مككنة ؛ كلقد استخدـ الباحث الجامعات الفمسطينية

اَلكاديمييف مف كىـ  ،اصب اإلدارية العميانمف مجتمع الدراسة مف أصحاب الم فردان ( 205مف)
 بكظيفة إدارية.

 :أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث

  ىناؾ درجة مكافقة عالية عمى أف نظاـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية يقدـ معمكمات
 كالمستقبمة. ،متطمبات العمؿ الحاليةمع كبما يتالئـ  ،كالدقة ،تتسـ بالصدؽ

   كمفتكح بيف  ،مكافقة مف قبؿ العينة بدرجة مقبكلة عمى إيجاد نظاـ اتصاؿ ميسركجكد
 كتساعد عمى التكاصؿ بيف العامميف. ،كمتنكعة ،ف سيمةكتكك  ،كافة أفراد الجامعة

 كالشفافية اإلدارية، كتكفر إجراءات  ،كالمشاركة ،لةءمكافقة عمى تكفر عنصر المسا يكجد
كسيمة االستخداـ تسمح بإنياء المعامالت دكف تقييد، إضافة إلى أف  ،كمعمنة ،عمؿ كاضحة

 عمى الجميع دكف تمييز.كالتعميمات  ،الجامعة تعمؿ عمى تطبيؽ القكانيف
 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:

 دارية في الجامعات الفمسطينية إلى لتزاـ بالشفافية اإلتعزيز اال ضركرة  العمؿ عمى
 مستكيات عالية.

  تفعيؿ دكر القيادات العميا لدعـ مبدأ الشفافية مف خالؿ فتح المجاؿ أماـ مشاركة
 المكظفيف.
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 كالتشريعات التي يسكدىا بعض  ،كاَلنظمة ،ظر بصياغة القكانيفالعمؿ عمى إعادة الن
 كالعمؿ عمى تبسيطيا. ،أك التعقيد ،الغمكض

 الدراسات الفمسطينية المتعمقة بااللتزام التنظيمي: 3.2.2
(: درجة ممارسة القيادات اَلكاديمية في الجامعات الفمسطينية 2017دراسة )قكيدر،  -1

 القتو، بااللتزاـ التنظيمي.بمحافظات غزة لمتمكيف اإلدارم كع

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادات اَلكاديمية في الجامعات الفمسطينية  
بمحافظات غزة لمتمكيف اإلدارم، كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي لدل أعضاء الييئة التدريسية، 

َلسمكب التحميمي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كا
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العمداء، كنكابيـ، كرؤساء اَلقساـ في الجامعة االسالمية، 

( عضكان، كتـ اختيار عينة الدراسة باستخداـ المسح 170كجامعة اَلقصى، كالبالغ عددىـ )
اسة ىي ( ، حيث كانت أداة الدر 155الشامؿ، كاسترجعت الباحثة مف أداة الدراسة المكزعة )

 االستبانة.

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

مستكل االلتزاـ التنظيمي َلعضاء الييئة التدريسية جاء بدرجة مكافقة كبيرة، بكزف نسبي  
%(، كما أظيرت النتائج بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمستكل االلتزاـ 81.80)

متغير المؤسسة التعميمية، المسمى الكظيفي، التنظيمي لدل أعضاء الييئة التدريسية تعزل ل
سنكات الخدمة، كما بينت كجكد عالقة ارتباطية مكجبة )طردية( بيف درجة ممارسة القيادات 
اَلكاديمية في الجامعات الفمسطينة بمحافظة غزة لمتمكيف اإلدارم، كمستكل  تحقيؽ االلتزاـ 

 (.0.619االرتباط )التنظيمي َلعضاء الييئة التدريسية؛ حيث بمغ معامؿ 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
ضركرة االىتماـ بنظاـ الحكافز، كالتركيز عمى المكافآت الفردية المرتبطة بمؤشرات  

اَلداء، كتكفير مجاالت التدريب، كالتعميـ بتكفير البرامج التدريبية، كرش العمؿ، كعقد 
 عامميف بما يخدـ أىداؼ المؤسسة التعميمية. المؤتمرات، كتعزيز االلتزاـ التنظيمي لدل ال
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(: أثر المنظمة المتعممة عمى االلتزاـ التنظيمي في البنكؾ التجارية 2017دراسة )سكسؾ،  -2
 المحمية في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى فحص دراسة أثر المنظمة المتعممة عمى االلتزاـ التنظيمي في البنكؾ  
؛ كنتيجة لبعض الصعكبات اقتصرت الدراسة عمى البنكؾ التجارية التجارية المحمية في فمسطيف

المحمية في قطاع غزة، كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، 
 244كتـ استخداـ االستبياف كأداة لجمع البيانات، كقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف 

مكظفان يعممكف في بنكؾ تجارية محمية في قطاع غزة،  664مكظؼ مف مجتمع الدراسة البالغ 
 %.80.33استبانة صحيحة بمعدؿ استرداد  196كتـ جمع 

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

%( 68.58أظيرت النتائج أف أبعاد المنظمة المتعممة كانت متكفرة بمستكل معتدؿ ) 
%( في نفس 78.84مي بمستكل أعمى كبمغ )في البنكؾ التجارية المحمية، ككاف االلتزاـ التنظي

البنكؾ، كما أثبتت النتائج أف االلتزاـ التنظيمي يتأثر بشكؿ إيجابي مف قبؿ ثالثة أبعاد لممنظمة 
المتعمقة، كىي إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة، كالتعمـ، كالقيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ 

% مف التغير في 50.8كقد فسرت تمؾ اَلبعاد  التنظيمي، كربط المصرؼ بالبيئة الخارجية؛
 االلتزاـ التنظيمي.

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
كانت التكصية الرئيسية لمدراسة لمبنكؾ التجارية المحمية التركيز عمى مجاالت إنشاء  

ربط المصرؼ أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعميـ، كالقيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ التنظيمي، ك 
 بالبيئة الخارجية لتعزيز أبعاد المنظمة المتعممة، كااللتزاـ التنظيمي أيضان. 

 
(: درجة رضى العامميف في دائرة التربية، كالتعميـ بككالة الغكث 2015دراسة ) عبد الحي،  -3

 الدكلية عف نظاـ تقييـ اَلداء، كعالقتيا بدرجة االلتزاـ التنظيمي لدييـ.

إلى التعرؼ إلى درجة رضى العامميف في دائرة التربية، كالتعميـ بككالة  ىدفت الدراسة 
الغكث الدكلية عف نظاـ تقييـ اَلداء، كعالقتيا بدرجة االلتزاـ التنظيمي لدييـ؛ كلقد استخدمت 
الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كقد تككنت مجتمع الدراسة مف جميع مدراء المدارس، كنكابيـ 
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( مدير مدرسة كنائب مدير، كقد تـ 492كث بمحافظات غزة، كالبالغ عددىـ )في ككالة الغ
 % مف مجمكع مجتمع الدراسة.9,54( أم ما نسبتو 270اختيار عينة طبقية عشكائية بمغت )

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

 لغكث الدكلية إف درجة االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في دائرة التربية، كالتعميـ بككالة ا
 %(.92,70جاءت بدرجة كبيرة، كبكزف نسبي )

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0005    α)  بيف متكسطات تقديرات أفراد
العينة لدرجة االلتزاـ التنظيمي تعزل لممتغيرات التالية ]الجنس، المسمى الكظيفي، المنطقة 

 درسية[.التعميمية، سنكات الخدمة في اإلدارة الم
 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:

  تطكير نظاـ تقييـ اَلداء بككالة الغكث الدكلية ؛ بحيث يعتمد عمى معايير نكعية تركز
 عمى جكدة اَلداء، كمعايير كمية قابمة لمقياس تتصؼ بالدقة، كالكضكح.

 .التنكع في الطرؽ، كالكسائؿ المستخدمة في تقييـ أداء العامميف 
 رامج التدريب، كتطكير كفاءة أداء العامميف بناء عمى نتائج التقييـ.تصميـ ب 
  ،تدريب المسئكليف عف تقييـ اَلداء عمى القياـ بعمميـ عمى أكمؿ كجو بعيدان عف الذاتية

 كالتزاـ الشفافية، كالمصداقية.
 تاحة الفرصة لمعامميف لمتقيي ـ إشراؾ أكثر مف جية في عممية التقييـ لتجنب الذاتية، كا 

 الذاتي.
 
(: مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية 2014دراسة )أبك جياب،  -4

 في قطاع غزة. 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي بمستكل االلتزاـ  

إلى الكقكؼ عمى التنظيمي لدل ضباط جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة، كتيدؼ أيضان 
مستكل االلتزاـ التنظيمي بأبعاده الثالثة ] العاطفي، االستمرارم، المعيارم [ لدل ىؤالء الضباط، 
كمدل تطبيؽ جياز الشرطة لمداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي؛ كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

عقيد في جميع ( ضابطان مف رتبة مالـز حتى 480التحميمي لعينة عشكائية طبقية بمغت )
 محافظات غزة.
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 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

  كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل(0005   α )  بيف مداخؿ تنمية
 االلتزاـ التنظيمي، كااللتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة.

  االلتزاـ التنظيمي بمتكسط حسابي نسبي تمتع ضباط الشرطة الفمسطينية بدرجة كبيرة مف
 %.76.74يساكم 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
أف تكلي قيادة الشرطة اىتمامان خاصان بتنمية االلتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة، كأف 
تتبني قيادة الشرطة ضمف أكلكياتيا زيادة التعكيضات المتاحة لضباط الشرطة بما تتضمنو مف 

 ت، كفكائد.خدما
 

 (: دكر إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف.2012دراسة )حمس،  -5
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدل  

العامميف في بمدية غزة، كالمساىمة في تطكير اَلداء اإلدارم في المؤسسة مف خالؿ تعزيز 
كـ االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف، كصناع القرار في ىذه المؤسسة، كلقد استخدـ الباحث مفي

( مكظفان كمكظفة مف أصحاب 253المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف )
 الكظائؼ اإلشرافية، كاإلدارية، كقد استخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ في دراستو.  

 توصل إلييا الباحث:أىم النتائج التي 
  اَلنظمة اإلدارية المتبعة ال تسيؿ عممية إحداث التغيير المطمكبة، كذلؾ بسبب التمسؾ

 الحرفي باإلجراءات ،كسيادة نظاـ البيركقراطية. 
  انخفاض الركح المعنكية لدل العامميف؛ كذلؾ بسبب غياب التخفيز المعنكم، كالمادم

 الذم يبذلو العامميف.  لمعامميف، كعدـ تقدير اإلدارة لمجيد 
 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:

  دعـ التكجو البيركقراطي في إدارة المؤسسات، كتفكيض الصالحيات لمعامميف، كالسماح ليـ
 بالمشاركة في صنع القرارات، كاعتماد أسمكب اإلدارة باَلىداؼ.

   ،نشاء كحدة لمتدريب كالتطكير داخؿ البمدية، كذلؾ االىتماـ بالتدريب الفعاؿ لمعامميف، كا 
 لتنمية ميارات العامميف، كزيادة معارفيـ، كخبراتيـ. 
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(: استراتيجيات إدارة الصراع التي يتبعيا مديرك مدارس ككالة 2011دراسة )مرزكؽ،  -6
 الغكث بمحافظات غزة، كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي لدل العامميف.

بيف استراتيجيات إدارة الصراع التي يستخدميا ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة  
مديرك مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة، كمستكل االلتزاـ التنظيمي لممعمميف مف كجية نظر 

 788المعمميف، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف 
 % مف المجتمع اَلصمي.10 ,62معممان كمعممة بنسبة 

 ىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:أ

  معممك مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة يتمتعكف بمستكل عاؿو مف االلتزاـ التنظيمي
 % .19,88بكزف نسبي 

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (0005  α)  في متكسط تقديرات
تكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ تعزل لمتغير الجنس، سنكات الخدمة، أفراد عينة الدراسة لمس

.   .المؤىؿ العممي ] دبمـك متكسط ، بكالكريكس، ماجستير فأعمى [ لصالح الدبمـك
 تكجد عالقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (0001  α)  بيف

التنظيمي، وامستراتيجية ] التعاون، والتمسوية، والتنازل [ ، و]  لتزاـجميع أبعاد مقياس اال

  التجنب، والتنافس [. 
 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
  أىمية بناء عالقات عمؿ إيجابية بيف مدير المدرسة، كالمعمميف لما لتمؾ العالقات مف آثار

 ة عمى االلتزاـ التنظيمي، كمستكيات اَلداء.إيجابية عمى العديد مف المتغيرات السمككية المؤثر 
  ،محاكلة التقميؿ مف تأثير بعض أسباب الصراع مثؿ االتكالية في إنجاز اَلعماؿ

 كالميمات؛ كذلؾ مف خالؿ التحديد الدقيؽ لمسؤكليات، كميمات العامميف في المدرسة.
 
 ظيمي. (: ضغكط العمؿ، كأثرىا عمى الكالء التن2009دراسة ) أبك العال،  -7

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر مستكل ضغكط العمؿ عمى درجة الكالء التنظيمي  
عند المدراء العامميف في كزارة الداخمية، كاَلمف الكطني بقطاع غزة، كمحاكلة التعرؼ عمى 
اَلسباب التي تزيد مف ضغكط العمؿ، كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة 

( مديران مف مدراء كزارة الداخمية، 147ة طبقية؛ حيث أف عدد أفراد مجتمع الدراسة )عشكائي
 كاَلمف الكطني مف مختمؼ اَلجيزة، كاإلدارات، كالمديريات المدنية منيا، كالعسكرية.
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 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 13سبي مستكل ضغكط العمؿ الذم يشعر بو المدراء ظير بكجو عاـ ضعيؼ بكزف ن, 

53.% 
 .عبء العمؿ ىك أكثر العكامؿ تأثيران عمى الضغكط ثـ صراع الدكر، ثـ الثقافة التنظيمية 
  49,82كجكد درجة عالية مف الكالء التنظيمي لدل المدراء بنسبة. % 
  كجكد فركؽ بيف مفردات العينة حكؿ أثر مستكل ضغكط العمؿ عمى درجة الكالء التنظيمي

 ة، كالكظيفية.تعزل لممتغيرات الشخصي
 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
  عقد برامج تدريبة لممدراء في الكزارة بشكؿ عاـ، كالذيف يحممكف درجة الثانكية العامة بشكؿ

 خاص.
  تشجيع المدراء، كالعامميف في كزارة الداخمية لتقديـ مزيد مف اَلبداع، كالتميز، كتشجيعيـ

 عمى ذلؾ.
  مف البيئة الحالية مف خالؿ تكفير ما يمـز مف احتياجات لتيسيير تكفير بيئة عمؿ أفضؿ

 العمؿ بالصكرة الصحيحة.
  محاكلة نشر ثقافة اإلنجاز لدل العامميف في الكزارة مف خالؿ عقد الندكات، ككرشات العمؿ

 حكؿ أىمية ثقافة اإلنجاز، كدكرىا في تعزيز مكانة الكزارة في المجتمع. 

 سات العربية:االدر  3.3

 الدراسات العربية المتعمقة بالحكم الرشيد: 3.3.1
(: اَلنماط القيادية السائدة لدل عمداء الكميات في جامعة الككيت، 2014دراسة )الشمرم،  -1

 كعالقتيا بمستكل الشفافية اإلدارية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اَلنماط القيادية السائدة لدل عمداء الكميات في جامعة  
يا بمستكل الشفافية، كاإلدارية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في الككيت، كعالقت

( عضكان مف ىيئة التدريس تـ اختيارىـ بالطريقة 240دراستو، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
 الطبقية العشكائية، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 ستكل الشفافية اإلدارية السائدة لدل عمداء الكميات في جامعة الككيت مف كجية نظر م

 أعضاء ىيئة التدريس كاف مرتفعان.
  كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(0005   α )  بيف اَلنماط القيادية السائدة

لعالقة سالبة مع لدل عمداء الكميات في جامعة الككيت، كالشفافية اإلدارية، ككانت ىذه ا
 النمطيف التسمطي، كالمتساىؿ، كمكجبة مع النمط الديمقراطي.

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
أف النمط القيادم السائد ىك النمط التسمطي، كعميو البد مف إدخاؿ مف يرشح عميدان إلحدل 

 . الكميات بدكرات تدريبية تؤكد عمى استخداـ النمط اإلدارم الديمكقراطي

(: أثر العدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية في مراكز 2012دراسة ) أبك تايو،  -2
 الكزارات الحككمية في اَلردف.

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ أثر إحساس العامميف بالعدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة  
دالة اإلجرائية، كالعدالة التعاممية عمى التنظيمية ممثمة بأبعادىا التالية: العدالة التكزيعية، كالع

سمكؾ المكاطنة التنظيمية؛ كلقد استخدـ الباحث اَلسمكب الكصفي التحميمي الميداني، كاشتمؿ 
مجتمع الدراسة عمى جميع المكظفيف اَلردنييف العامميف في مراكز الكزارات اَلردنية عمى 

( مركزان 12العشكائية البسيطة الختيار )اختالؼ مسمياتيـ الكظيفية، كقد استخدـ أسمكب العينة 
 %.10( أم ما نسبتو 4000( عينة مف أصؿ )400كزاريان؛ حيث تـ اختيار )

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
ارتفاع سمكؾ المكاطنة التنظيمية بجميع أبعادىا لدل عينة الدراسة، كىناؾ أثر إيجابي  

ى سمكؾ المكاطنة التنظيمية، كعمى جميع أبعادىا، كبينت إلدراؾ المكظفيف لمعدالة التنظيمية عم
النتائج أف إحساس العامميف بالعدالة اإلجرائية لو الدكر اَلكبر في التأثير عمى سمكؾ المكاطنة 

 التنظيمية مقارنة مع اَلبعاد اَلخرل لمعدالة التنظيمية.

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
العدالة التنظيمية، كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في الكزارات  أكصت الدراسة بتعزيز قيـ 

 الحككمية اَلردنية.
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(: أثر تطبيؽ الشفافية عمى مستكل المساءلة اإلدارية 2010دراسة )الطراكنة، كالعضايمة،  -3
 في الكزارات اَلردنية.

 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيؽ الشفافية عمى مستكل المساءلة اإلدارية في 
( 661الكزارات اَلردنية؛ كلقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لعينة مككنة مف )

 ( كزارات.6مكظفان مف مجمكع العامميف في مراكز )

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
إف تصكرات أفراد العينة لدرجة تطبيؽ الشفافية، كمستكل المساءلة اإلدارية في الكزارات  
 ثة كانت متكسطة لكؿ منيا.المبحك 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
ضركرة العمؿ عمى تعزيز مفيـك الشفافية في الكزارات المبحكثة، لما ليا مف دكر  

إيجابي في تييئة البيئة المالئمة لتحسيف مستكل المساءلة اإلدارية، كزيادة فعاليتيا اعتمادا عمى 
 مؿ.الشفافية في مختمؼ مجاالت الع

كالمسائمة في الحد مف الفساد اإلدارم في  ،دكر الشفافية :(2010 ،بيعيسدراسة )ال -4
 القطاعات الحككمية.

التعرؼ عمى دكر الشفافية، كالمساءلة في الحد مف الفساد اإلدارم  ىدفت الدراسة إلى 
المنيج الكصفي عف طريؽ مدخؿ المسح في القطاعات الحككمية؛ كلقد استخدـ الباحث 

لعينة  ستبانة أعدت كأداة لجمع المعمكماتاكتـ إجراء الدراسة الميدانية باستخداـ  ،الجتماعيا
مف عدة فئات رئيسية ىي جميع المحقيقيف في ىيئة الرقابة، كالتحقيؽ بمدينة الرياض كعددىـ 

(، كجميع الضباط 250(، جميع المراقبيف كعددىـ )19(، كجميع القضاه كعددىـ )200)
(، كجميع الضباط 40العامميف في شعبة مكافحة غسيؿ اَلمكاؿ كعددىـ ) كصؼ الضباط

 .(  50كصؼ الضباط العامميف في إدارة مكافحة التزكير كعددىـ )

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
لتزاـ القطاعات الحككمية في المممكة العربية السعكدية بتطبيؽ الشفافية اأف مستكل  

أف مستكل ، كما أكضحت النتائج مستكل منخفض – [نظر أفراد الدراسةمف كجية ]بكجو عاـ 
مف كجية نظر أفراد ]لة القطاعات الحككمية عف فسادىا إف كجد ءلتزاـ اَلجيزة الرقابية بمساا

 مستكل منخفض. – [الدراسة
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 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
 كتبسيط إجراءات  ،لةءكالمسا ،اإلدارم كالتشريعات المتعمقة بقضايا الفساد ،تحديث اَلنظمة

 العمؿ.
 .تفعيؿ الييئة الكطنية لمكافحة الفساد اإلدارم، كفتح فركع ليا في مختمؼ مناطؽ المممكة 
 لة عمى مستكل جميع ءالمساك  ،ستراتيجية الممزمة بتطبيؽ الشفافيةكضع الخطط اال

 عف تنفيذىا. لة القياداتءكمسا ،القطاعات الحككمية
 الييئة الكطنيىة لمكافحة ك  ،كمجمس الشكرل ،كالرقابية ،جيزة التنفيذيةبيف اَل نيسؽتفعيؿ الت

 كالمؤتمرات الدكرية. ،كعقد الندكات ،الفساد اإلدارم بتبادؿ التقارير
 عالف العقكبات ،كالمحاكمة لممتيميف في قضايا الفساد اإلدارم ،تفعيؿ إجراءات التحقيؽ  ،كا 

 كتنفيذىا لمف تثبت إدانتو.
 كتقديـ الخدمة عف بعد. ،لةءكالمسا ،ركنية لتعزيز الشفافيةتلكبيؽ الحككمة اإلتط 
 
(: درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعكدية، 2009دراسة ) الشمرم،  -5

 كالصعكبات التي تكاجييا.
 ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعكدية، كما 

ىدفت إلى معرفة الصعكبات التي قد تكاجييا؛ كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، 
كتـ اختيار عينة طبقية عشكائية مككنة مف مف عدد مف أعضاء ىيئة التدريس ممف يحممكف 

 ( عضكان.381الرتبة الكاديمية في الجامعات السعكدية، كقد بمغ عدد ىذه العينة )
 وصل إلييا الباحث:أىم النتائج التي ت

  درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعكدية مف كجية نظر أعضاء ىيئة
 التدريس متكسطة.

  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0005   a)  بيف المتكسطات الحسابية
التدريس لدرجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعكدية مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

 تعزل لمتغيرم الجامعة، كالرتبة اَلكاديمية، كرتبة أستاذ مشارؾ.
  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0005  a )  بيف المتكسطات الحسابية

لدرجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعكدية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
  تعزل لمتغير الكمية.
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 لتوصيات التي خمص إلييا الباحث:أىم ا
تبسيط اإلجراءات، كتفسير المكائح، كاَلنظمة، كالقكانيف، كالتعميمات، كتحديثيا باستمرار،  

كاَلخذ بسياسة عمنية كتقديرات تقيـ اَلداء بدالن مف سريتيا، باإلضافة إلى نشر المعمكمات، 
 ة تابعة لممنظمة الدكلية لمشفافية.كاإلفصاح عنيا، كالدعكة إلى إنشاء جمعية سعكدية لمشفافي

 الدراسات العربية المتعمقة بااللتزام التنظيمي: 3.3.2
(: الرضى الكظيفي، كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي 2013دراسة )الشكابكة ك الطعاني،  -1

 لمعامميف في المكتبات الجامعية الرسمية اَلردنية.

امميف لدل المكتبات في ثالث ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة الرضى الكظيفي لمع 
لى معرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة  جامعات أردنية رسمية، كا 
الرضى، كااللتزاـ تعزل لخمسة متغيرات ىي: ]الجنس، الكظيفة، الخبرة، المؤىؿ العممي، 

الدراسة جميع الراتب[؛ كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي الميداني التحميمي؛ حيث شممت 
العامميف في ثالث مف المكتبات الجامعية الرسمية العشر في اَلردف ممف يحممكف دبمكـ متكسط 

 ( فقط.138( مكظفان استجاب منيـ )155فما فكؽ، كقد بمغ عددىـ )

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
تختمؼ باختالؼ درجة الرضى الكظيفي، كااللتزاـ التنظيمي مف كجية نظر العامميف ال 

متغيرات الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة، في حيف تبيف أنيا تختمؼ باختالؼ متغيرات 
 الكظيفة، كالراتب الشيرم.

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
  أف تعيد الجامعات الرسمية اَلردنية النظر في طريقة اختيار، كتعييف مف يتكلكف مسؤكلية

 عية.إدارة المكتبات الجام
 .تفعيؿ نظمـ التحفيز المادية، كالمعنكية المتبعة في ىذه الجامعات 
  أف تركز إدارات المكتبات الجامعية الرسمية أكثر عمى تبني استراتيجيات، كأساليب تتضمف

 استمرار ىذا االلتزاـ، كتقكيتو.
 ثراء العمؿ، كغيرىا؛ كذلؾ أف ىناؾ ق صكرا تكسيع نطاؽ المشاركة في اتخاذ القرارات، كا 

 كاضحان في استخداـ ىذا النكع مف الحكافز.
 
 



 

99 

 

ى

 الثالثلفصلىا

 (: العكامؿ المؤثرة في االلتزاـ التنظيمي.2012دراسة ) الجميمي،   -2

ىدفت الدراسة إلى تحديد العكامؿ، كالمتغيرات التي تؤثر في االلتزاـ التنظيمي؛ كلقد  
( منتسب مف 250مف ) استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ككاف مجتمع الدراسة مككنان 

( منتسب يعتقد 50الفنييف، كاإلدارييف بالمعيد التقني اَلنبار، كتـ اختيار عينة الدراسة مف )
الباحث أنيا مثمت مجتمع الدراسة تمثيالن مناسبان تكزعت عمى أساس المتغيرات المبحكثة 

 ]الجنس، الحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، العمر[.

 النتائج التي توصل إلييا الباحث: أىم
تتجو عينة البحث إيجابان نحك االلتزاـ التنظيمي، كىناؾ عالقة ارتباط مكجبة، كقكية بيف  

 المتغيرات المستقمة، كااللتزاـ التنظيمي.

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
اَلنبار بما يؤدم  ضركرة أف يحظى االلتزاـ التنظيمي باىتماـ عمادة المعيد التقني في 

 إلى زيادة الشعكر باالنتماء، كاالستقرار، كاإلنجاز.

 (: تأثير مناخ الخدمة في االلتزاـ التنظيمي.2011دراسة )الخشركـ،  -3

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف في المعاىد التقنية  
شخصية في ذلؾ، كتحديد أثر مناخ الخدمة في التابعة لجامعة حمب، كأثر بعض المتغيرات ال

مستكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف، كاختبار أثر الرضى الكظيفي كمتغير كسيط في العالقة بيف 
مناخ الخدمة في مستكل االلتزاـ التنظيمي؛ كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لعينة 

 ة، كالتابعة لجامعة حمب.مف العامميف في المعاىد التقني 86مككنة مف 

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
مستكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف كاف بدرجة مرتفعة، كىناؾ فركقان معنكية في مستكل  

االلتزاـ التنظيمي تعزل لمتغير العمر، كعدد سنكات الخبرة، كىناؾ أثران معنكيان لمتغير مناخ 
ي مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ، الرضى الكظيفي أثر بشكؿ الخدمة كما يدركو العاممكف ف

 معنكم في عالقة مناخ الخدمة بااللتزاـ التنظيمي.
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 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
  ضركرة االىتماـ بمسألة إثراء العمؿ لمعامميف كافة في المعاىد التقنية، مف خالؿ زيادة

ية لدييـ، كالعمؿ عمى تحسيف محتكل الكظائؼ، كنكعية مسؤكلياتيـ، كتكسيع اَلعباء الكظيف
المياـ، كالتحديات التي يتطمبيا إنجاز العمؿ، َلف مف شأف ذلؾ كمو تييئة المناخ التنظيمي 

 المالئـ لتنمية الشعكر باالنتماء لدل العامميف.
 .ضركرة االىتماـ بتعزيز العالقة بيف اإلدارة، كالعامميف، كتطكيرىا، كتحسينيا 
  كرة االىتماـ بتطكير، كتحسيف العالقة بيف العامميف بعضيـ بعضا.ضر 
 .ضركرة االىتماـ بتكفير مناخ تنظيمي تسكده العدالة بأبعادىا المختمفة 
  ضركرة تكجيو إدارات المعاىد التقنية إلى االىتماـ باَلساليب اإلدارية الحديثة في التعامؿ

 مع العامميف. 
 
لتزاـ التنظيمي في أثر البيئة الداخمية عمى اال (:2010، دراسة )خير الديف كالنجار -4

 .المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي في المممكة اَلردنية الياشمية
هدفت الدرامسة إلى التحقق من أثر عناصر البيئة الداخلية ]الهيكل التنظيمي والثقافة  

جتماعي في المملكة األردنية التنظيمية[ على االلتزام التنظيمي في المإمسمسة العامة للضمان اال

مف خالؿ التعرؼ عمى الثقافة التنظيمية السائدة، ككيؼ تؤثر ىذه الثقافة عمى مستكل  الهاشمية
االلتزاـ التنظيمي لمعامميف في المؤسسة، كدراسة أثر المتغيرات الشخصية عمى مستكل االلتزاـ 

ج الكصفي التحميمي عمى عينة التنظيمي لمعامميف في المؤسسة؛ كلقد استخدـ الباحث المني
( مف مكظفي المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي في المممكة 291عشكائية طبقية مككنة مف )

 اَلردنية الياشمية.

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
بين العاملين في التنظيمي  لتزامداللة من اال اوذ الدرامسة وجود ممستوى مقبوالا  أظهرت

قوى داخل المإمسمسة، ( هو األAffectiveلتزام المإثر )ن اال، وألتزامعة هذا االوطبي، المإمسمسة

لتزام المعيار، بينما ال يوجد ممستوى مقبول من اال ،(Continuousالممستمر ) لتزاميليه اال

(Normative.داخل المإمسمسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة االردنية الهاشمية ) 

 إلييا الباحث: أىم التوصيات التي خمص
إجراء إعادة هيكلة للمإمسمسة العامة للضمان االجتماعي بمسبب ارتفاع درجات التعقيد، 

في المإمسمسة العامة  التحمسين الممستمرفلمسفة  والمركزية، والرمسمية، تبني ثقافة الجودة، وتطبيق
 .للضمان االجتماعي 
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ايير بااللتزام الدراسات التي ربطت معايير الحكم الرشيد مجتمعة أو أحد المع 3.3.3
 التنظيمي:

(:العدالة التنظيمية، كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي دراسة ميدانية عمى 2015دراسة )عمياف،  -1
 ىيئة التمريض في المستشفيات الحككمية في محافظة غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ العدالة التنظيمية كأحد مفاىيـ عمـ اإلدارة،  
جة االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في ىيئة التمريض في المستشفيات كالتعرؼ عمى در 

الحككمية في محافظة غزة، كاكتشاؼ العالقة بيف أبعاد العدالة التنظيمية، كااللتزاـ التنظيمي، 
كمدل تحقيؽ العدالة التنظيمية لخمؽ االلتزاـ التنظيمي لدل ىيئة التمريض العاممة في 

في محافظة غزة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد  مستشفيات القطاع الحككمي
تككنت مجتمع الدراسة مف جميع العالمميف في ىيئة التمريض في مستشفيات القطاع الحككمي 

(، كقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية بمغت 1006في محافظات غزة حيث بمغ حجـ العينة )
 كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة. ( مستجيبان مف أصؿ المجتمع الكمي،278)

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العدالة التنظيمية، كااللتزاـ التنظيمي لدل ىيئة

 التمريض في المستشفيات الحككمية في محافظة غزة.
 ي.تتكفر لدل ىيئة التمريض درجة عالية مف االلتزاـ التنظيم 
  حصكؿ مجاؿ العدالة التنظيمية ككؿ عمى درجة متكسطة مف المكافقة مف قبؿ ىيئة

 التمريض.
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ العدالة التنظيمية تعزل لممتغيرات الشخصية، كيكجد

 فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ االلتزاـ التنظيمي تعزل لممتغيرات الشخصية.
 لييا الباحث:أىم التوصيات التي خمص إ

 .كضع خطة لرفع مستكل العدالة التنظيمية، كالتي بينت الدراسة كجكدىا بدرجة متكسطة 
 .تكزيع مكافآت عمى العامميف مقابؿ الجيكد اإلضافية التي بيذلكنيا في المنظمة 
 .تكزيع ركاتب تتناسب مع الجيد الذم يبذلو العاممكف 
 ات التي ترفع إلييا مف قبؿ العمميف.االىتماـ مف قبؿ اإلدارة في المنظمة بالتظمم 
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(: مدركات العدالة التنظيمية، كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي مف 2013دراسة )اَلسمرم،  -2
 كجية نظر مكظفي الجيات الحككمية المدنية بمطار نجراف.

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل مكظفي الجيات الحككمية  
طار نجراف، كالتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مدركات العدالة التنظيمية، كااللتزاـ المدنية بم

التنظيمي، كالتعرؼ عمى سبؿ تعزيز مدركات العدالة التنظيمية مف كجية نظر أفراد العينة؛ 
( مف مكظفي الجيات الحككمية 128كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لعينة مككنة )

 جراف.المدنية بمطار ن

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
  إف أفراد العينة المبحكثة مكافقكف بدرجة مرتفعة عمى إدراكيـ لمعدالة التنظيمية بمتكسط عاـ
(3.64.) 
 ( 4.05إف مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل أفراد العينة مرتفعة بمتكسط عاـ.) 
 ي الجيات الحككمية المدنية تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ مكظف

 بمطار نجراف لمعدالة التنظيمية، كمستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ.
 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
تبني نظاـ يسيـ في تعزيز مدركات العدالة التنظيمية التي أكردتيا الدراسة، كمتابعة  

 تكظيفيا لرفع مستكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف.
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 الدراسات األجنبية: 3.4

 :بمعايير الحكم الرشيدالدراسات األجنبية المتعمقة  3.4.1
 Good governance and crime rates in (Habibullah et al.,2016) دراسة -1

Malaysia. 
 ماليزيا. في الجريمة تكمعدال الرشيد الحكـ

 الدراسة كتحدد. ماليزيا في الجريمة مع الحكـ نكعية ربط ىك الدراسة ىذه مف الغرض
 .ماليزيا في الجريمة لمكافحة الرشيد لمحكـ أداة أفضؿ

: لمحكـ تدابير كستة الجريمة، معدالت عف زمنية بيانات سمسمة الدراسة تستخدـ
 القانكف، كسيادة التنظيمية، كالجكدة الحككمة، كفعالية سي،السيا كاالستقرار كالمساءلة، الصكت،
 تـ الذم المكزع الذاتي االنحدار منيج الباحثكف استخدـ الدراسة ىذه كفي الفساد، كمكافحة
 .كالحكـ لمجريمة، اَلجؿ الطكيؿ النمكذج تقدير أجؿ مف تكزيعو

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 الجريمة معدالت يخفض الرشيد الحكـ التي تنص عمى أف ضيةاختبر الباحثكف الفر   -

 معدالت بيف سمبية عالقة كجكد إلى النتائج كتشير كالجرائـ العنيفة، كالممكية[؛ الكمية، ]الجريمة
 الجريمة معدالت مف يقمؿ الرشيد الحكـ أف إلى يشير كىذا ماليزيا، في الرشيد كالحكـ الجريمة،

 .ماليزيا في

 الفساد، المثاؿ: ]انخفاض سبيؿ عمى الرشيد، الحكـ ممارسة أف عمى دليالن  الدراسة ىذه تكفر  -
 .ماليزيا في معدالت الجريمة مف يخفؼ أف القضائي العادؿ[، يمكف كالنظاـ الجيدة، السياسة

 ككؿ، كالمجتمع اَلعماؿ، كقطاع لألفراد، الممكية حقكؽ سيحمي الرشيد الحكـ تطبيؽ إف  -
 .اَلمة ازدىار يعزز أف شأنو مف كىذا

 ماليزيا. في الجيد كالحكـ الجريمة، بيف يربط عممي دليؿ أكؿ الدراسة ىذه تكفر - 

http://www.emeraldinsight.com/author/Habibullah%2C+Muzafar+Shah
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 Promoting transparency and accountability: (Carlo, 2012) دراسح -2

through ICTs, social media, and collaborative e-government 

الؿ تكنكلكجيا المعمكمات، كاالتصاالت، ككسائؿ اإلعالـ تعزيز الشفافية، كالمساءلة مف خ 
 االجتماعي،ة كتعاكنية الحككمة اإللكتركنية.

 اإلعالـ كسائؿ بناء في تستخدميا الحككمات التي الطرؽ دراسة ىدفت الدراسة إلى
اإللكتركنية،  كالحككمة الشفافية، مبادرات في كاالتصاالت المعمكمات، كتكنكلكجيا االجتماعية،

 كسائؿ نفس استخداـ عمى كمقدرتيـ الجميكر، أفراد مع التعاكف تعزيز إلى كتيدؼ أيضان 
المنيج الكصفي التحميمي،  الدراسة ىذه الحككمة؛ استخدمت أنشطة لمراقبة االجتماعية االعالـ

 مكقع كتحميؿ المحتكل، كتحميؿ اَلدبيات، مراجعة إجراء عمى تنطكم التي التكرارية كاستراتيجية
 كدكر الحككمية، الشفافية جيكد حكؿ متعددة نظر كجيات كتقديـ اإلنترنت، شبكة عمى

 مبادرات كقدرة الجيكد، ىذه في االجتماعية اإلعالـ ككسائؿ كاالتصاالت، المعمكمات، تكنكلكجيا
 كاالتصاالت، المعمكمات، تكنكلكجيا خالؿ مف التعاكنية الشفافية لتعزيز اإللكتركنية؛ الحككمة
 .االجتماعية االعالـ ككسائؿ

  أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
ىذه الدراسة تحدد المبادرات الرئيسية، كاآلثار المحتممة، كالتحديات المستقبمية لمحككمات  

 االلكتركنية التعاكنية ككسيمة لمشفافية
 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:

 بيف الختبار العالقة كالشفافية فتاح،االن تقنيات تقييـ لتطكير خاصة ىناؾ حاجة
 الحككمة كمبادرات االجتماعية، اإلعالـ ككسائؿ كاالتصاالت، المعمكمات، تكنكلكجيا

 . كالمفتكحة الشفافة، كالحككمة اإللكتركنية،

 

3-   (Norman et al.,2010) : The Impact of Positivity and Transparency 

on  Trust  in  Leaders  and  their  Perceived  Effectiveness 

 أثر الشفافية، كاإليجابية عمى الثقة بالرؤساء، كفاعميتيـ المدركة.   
ىدفت الدراسة إلى عمى أثر تبني الشفافية عمى مستكل ثقة المرؤكسيف في الرئيس، 

( مشارؾ تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي في 304كإلدراكيـ لفاعميتو؛ كتمثمت عينة الدراسة في )
 ة ككلكرادك بالكاليات المتحدة اَلمريكية الختبار فرضيات الدراسة.  كالي
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 :أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث  
  ،أف مستكل شفافية الرئيس، كمستكل قدراتو النفسية اإليجابية تؤثر في درجة ثقة المرؤكسيف

دراكيـ لفاعميتو.  كا 
 دـ ليـ المعمكمات الالزمة لصنع إف العامميف أكثر ثقة بالمدير الذم يثؽ بقراراتيـ كيق

القرارات، فالتحدم اَلكبر ال يككف بالتركيز عمى المنظمات المنافسة بؿ عمى العامميف بالدرجة 
 اَلكلى، فالعاممكف ىـ التيديد اَلكبر أماـ نجاح المنظمة.

  اإلدارة التي تتبنى اتصاالت كاضحة، كشفافة مع العامميف تستطيع أف تتغمب عمى فترات
 اد التي تكاجييا.الكس
  يتكلد عف إحساس المديريف بالثقة نتائج إيجابية تتمثؿ في الرضى، كاإللتزاـ، التميز في

 اَلداء.
 .اإلدارة التي تتعامؿ بشفافية مع الجميكر الخارجي تمتمؾ كتتمتع بسمعة جيدة 
 

 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
مؿ مع المرؤكسيف بيدؼ زيادة الثقة ضركرة اتباع أساليب أكثر شفافية في التعا  -1

 بالرؤساء.

عمى الرؤساء أف يككنكا أكثر إيجابية في تعامالتيـ مف خالؿ زيادة الثقة بقدرات  -2
مكاناتيـ، كالتحمي بركح التفاؤؿ، كالمركنة، كالتأقمـ مع اَلحداث المتغيرة التي  العامميف، كا 

 الخطط الالزمة لذلؾ. تتعرض ليا المنظمة، كاإلصرار عمى تحقيؽ النجاح، ككضع

 

 Uddin, 2010(: Impact of Good Governance on Development in) دراسح -4

Bangladesh 

 تأثير الحكـ الرشيد عمى التنمية في بنغالدش. 
محمية في ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد عمى التنمية ال 

لكصفي التحميمي عمى المستشفيات الحككمية في كلقد استخدـ الباحث المنيج ابنغالدش؛ 
 بنغالدش مع عدـ كجكد تكضيح لعدد أفراد العينة المبحكثة.
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  أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 .أف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في بنغالدش ىك أمر نادر الحدكث في الكاقع العممي 
 ـ الرشيد في بنغالدش، كما أف عممية يشكؿ الفساد عقبة كبيرة أماـ تطبيؽ معايير الحك

 صنع القرار ليست شفافة.
 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:

 .ضركرة تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في جميع الجكانب في بنغالدش 
 .بذؿ المزيد مف الجيكد لفرض معايير الحكـ الرشيد عمى كؿ النكاحي 

 يمي:األجنبية المتعمقة بااللتزام التنظ الدرسات 3.4.2
 Leadership styles and :(Yahaya, Ebrahim, 2016) دراسح  -1

organizational commitment: literature review 

 أنماط القيادة االلتزام التنظيمي: مراجعة أدبية
 –]التحكيمية  1985ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف أبعاد قياسات باس 

رضى  –نتائج المتغيرات ]الجيد اإلضافي لممكظؼ عدـ التدخؿ[، كالعديد مف  –المعامالت 
 فعالية القيادة[، كااللتزاـ التنظيمي. –المكظؼ عف المدير 

 باس،) الكاممة القيادة كنمكذج المفاىيمي، اإلطار بإيجاز االستعراض ىذا يناقش
 اقشةتـ من كما التدخؿ؛ عدـ كقيادة المعامالت، كقيادة التحكيمية، القيادة يتضمف الذم( 1985
 القيادة حكؿ السابقة البحكث بمناقشة القيادة قسـ اختتـ كقد التحكيمييف، القادة كخصائص قدرات

 .التنظيمي بااللتزاـ المتعمقة اَلدبيات مراجعة أيضان  االستعراض ىذا كيكفر. التحكيمية

 مف المككف االلتزاـ كنمكذج التنظيمي، لاللتزاـ المختمفة التعاريؼ الدراسة ىذه كصفت
 الحصكؿ تـ التي التنظيمي االلتزاـ كنتائج السكابؽ، أيضان  الكرقة ىذه كصفت. عناصر ثالثة
 عمى التحكيمية القيادة تأثير حكؿ بمناقشة الكرقة ىذه كاختتمت السابقة، اَلبحاث مف عمييا
 لممكظؼ التنظيمي االلتزاـ

 Relationship between organizational : (Ortiz, 2015) دراسح  -2

commitments and organizational citizenship behaviour in a sample 

of private banking employees. 

 البنكؾ. مكظفي لدل التنظيمي المكاطنة كسمكؾ التنظيمي، االلتزاـ بيف العالقة 
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ىدفت الدراسة إلى التحقؽ ما إذا كانت ىناؾ عالقة بيف االلتزاـ التنظيمي، كسمكؾ  
ظيمي بيف البنكؾ؛ كلقد استخدـ الباحث اَلسمكب الكصفي الكمي، كقد تككنت المكاطنة التن
، كقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية مف مكظفي 254مكظفان مف أصؿ  154العينة مف 

 البنكؾ الخاصة التي تقع في منطقة العاصمة الشمالية لبكرتكريكك.

  أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 قة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ التنظيمي، كمؤشرات سمكؾ المكاطنة ىناؾ عال

 التنظيمي، كالفضيمة المدنية، كالمجاممة، كأبعاد اإليثار لدل مكظفي البنكؾ الخاصة.
  ىناؾ عالقة قكية جدان بيف أبعاد االلتزاـ التنظيمي المعيارم مع الفضيمة المدنية في

 المكاطنة التنظيمية. 
 

 يات التي خمص إلييا الباحث:أىم التوص
 يجب عمى المنظمات أف تدعـ االلتزاـ التنظيمي المعيارم عند المكاطنيف.

 The effects of core self-evaluations and" :(Kyoo, 2012) دراسح -3

transformational leadership on organizational commitment". 

 عمى االلتزاـ التنظيمي.آثار التقييـ الذاتي، كالقيادة التحكيمية  

ىدفت الدراسة إلى دراسة اآلثار المشركة بيف التقييـ الذاتي لممكظفيف، كالقيادة التحكيمية  
مف جانب نظر المشرفيف عمى االلتزاـ التنظيمي الجيد لممنظمة، كلقد استخدـ الباحث المنيج 

يث تـ تكزيع االستبانة شركة صناعية ربحية في ككريا الجنكبية؛ ح 500الكصفي التحميمي عمى 
 مكظفان في تعبئة االستبانة. 459مكظؼ، كقد شارؾ  600إلكتركنيان عمى 

 
 إلييا الباحث: توصلالتي  النتائجأىم 

ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف التقييـ الذاتي، كالقيادة التحكيمية عمى االلتزاـ  
 التنظيمي لممكظفيف مف حيث حجـ التأثير.

كاف االلتزاـ التنظيمي لممكظفيف في أعمى درجاتو، كذلؾ  – يادة التحكيميةبالنسبة لمق 
 عندما بيف المدراء الرؤيا، كاَلىداؼ المرجكة، كالتحفيز الفكرم 
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 أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث:
يكصي الباحث بأىمية اختيار، كتكظيؼ مكظفيف لدييـ القدرة عمى التقييـ الذاتي  

صي المدراء باستخداـ القيادة التحكيمية؛ حيث ] الرؤيا االستراتيجية، كتعزيز الفعاؿ؛ كما كيك 
اَلىداؼ المرجكة، كالتحفيز الفكرم [ كتزكيدىـ ببرامج تدريبية، كبناء عالقات تطكيرية تنمكية 

 مف خالؿ التدريب، كالتكجية.

 Organizational commitment through" :(Filstad,2011) دراسح -4

organizational socialization tactics". 

 التنظيمية. االجتماعية التنشئة كنتيكات خالؿ مف التنظيمي االلتزاـ 

ىدفت الدراسة إلى معرفة كيؼ تؤثر تكنيكات التنشئة االجتماعية عمى االلتزاـ التنظيمي  
بمغ  عند المكظفيف الجدد، كعممية التعمـ، كلقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي الكصفي؛ حيث

مكظفان، كتـ تكزيع االستبياف باستخداـ أداة عمى شبكة االنترنت  4600حجـ مجتمع الدراسة 
(Quest Back  كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية، حيث اقتصرت عمى ،)

(، كزارة UIOالمكظفيف اإلدارييف، كأصحاب المناصب الميمة في المؤسسات ] جامعة أكسمك )
 َلطفاؿ، كشئكف اَلسرة [.الشباب، كا

 :التي توصل إلييا الباحث أىم النتائج

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أساليب التنشئة االجتماعية، كااللتزاـ التنظيمي
 العاطفي.

  ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف اَلبعاد االجتماعية داخؿ المؤسسة، كااللتزاـ
 التنظيمي.

 
 خمص إلييا الباحث:أىم التوصيات التي 

تكصي الدراسة بأىمية حصكؿ المكظفيف الجدد عمى المعرفة، كالتعمـ مف قبؿ الزمالء  
 مف خالؿ المشاركة، كالممارسة في أنشطة العمؿ.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.5

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يمي:

 ابقة:أوال: أوجو التشابو بين الدراسات الس
  تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناكؿ معايير الحكـ الرشيد كما في دراسة

(، UNDP,2012[ تناكال دراسة معايير الحكـ الرشيد ) 2015، كدراسة ىممك، 2013] مطير،
 أما باقي الدراسات تناكلت دراسة معيار كاحد، أك معياريف مف معايير الحكـ الرشيد. 

 بيت الدراسة الحالية مع  الدراسات السابقة التي تناكلت االلتزاـ التنظيمي سكاء كاف كما تشا
 االلتزاـ التنظيمي تابع متغير، أك مستقؿ في الدراسة. 

  ،تشابيت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي
جراء الدراسة الميدانية عمى استبانة أعدت  كأداة لجمع المعمكمات. كا 
 ثانيا: أوجو االختالف بين الدراسات السابقة:

  اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة، كالتي تناكلت معايير الحكـ الرشيد كمتغير
مستقؿ، كربطو مع متغيرات أخرل مثؿ: اَلداء اإلدارم كما في دراسة )مطير(، كدكرىا في 

(، كغيرىا؛ Uddinدراسة )ىممك(، كدكرىا في التنمية كما في دراسة )تعزيز إدارة الدكلة كما في 
كلكف ىذه الدراسة ستتناكؿ بالربط بيف معايير الحكـ الرشيد مجتمعة، كأثرىا في االلتزاـ 

 التنظيمي.
  اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا تناكلت جميع العامميف بالمستشفيات

بية، كالصحية، كالكظائؼ اإلدارية، كالخدماتية، كسيككف مكاف تطبيؽ سكاء بالكظائؼ الط
الدراسة في المستشفيات غير الحككمية، حيث ال يكجد دراسة تناكلت ىذا المجتمع ، بينما 
الدراسات السابقة مثالن طبقت )دراسة حرب( عمى أصحاب المناصب اإلدارية العميا 

ا )دراسة مطير( فقد أجريت عمى شاغمي الكظائؼ اَلكاديمييف في الجامعات الفمسطينية، أم
اإلشرافية، أما )دراسة ىممك( طبقت عمى المكمفيف في دائرة ضريبة القيمة المضافة، كالدخؿ في 
منظمات القطاع الخاص، أما )السبيعي( فقط أجرل دراستو عمى القطاعات الحككمية في 

عضايمة(  أجريا الدراسة عمى العامميف في المممكة العربية السعكدية، كفي دراسة )الطراكنة، كال
 الكزارت اَلردنية.

  اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي تناكلت االلتزاـ التنظيمي مف حيث أفراد
العينة، فيناؾ مف طبؽ دراستو عمى ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة كما في دراسة 
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أجرل دراستو عمى مكظفي الجيات الحككمية المدنية )أبك جياب(، أما )اَلسمرم(؛ كالذم 
بمطار نجراف، )كخير الديف كالنجار( أجريا الدراسة في المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي 

 في المممكة اَلردنية الياشمية.
  ستركز الدراسة الحالية عمى تناكؿ معايير الحكـ الرشيد مجتمعة، كالمعتمدة مف قبؿ منظمة

UNDP 2012  [المساكاة  - التكافؽ – االستجابة –الشفافية - سيادة القانكف - مشاركةال
(؛ حيث الكثير مف 9[ كعددىا ) ستراتيجيةالرؤية اإل - المساءلة – الفاعمية كالكفاءة - كالعدالة

الدراسات تناكلت جزءان منيا، أك دراسة معيار كاحد فقط، باستثناء  دراسة أبك جياب كدراسة 
 ىممك.
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 ( : ممخص لمتعقيب عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية1.1) جدول رقم
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية ما ركزت عليه الدراسات السابقة

ركػػزت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػى دراسػػػة معػػػايير  -
الحكػػػػػػـ الرشػػػػػػػيد فػػػػػػي متغيػػػػػػػرات أخػػػػػػرم )التنميػػػػػػػة 
المسػػػػػػػتدامة( ، )اَلداء اإلدارم ( ، )تعزيػػػػػػػز إدارة 

)القيػػػػػػػادة( ، )كالتنميػػػػػػػة( مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة( ، 
، ىممػػػػػػػػػػػك،  2013، مطيػػػػػػػػػػػر،  2012)الحمػػػػػػػػػػػك، 

(،   Uddin,2010، 2014، الشػمرم،  2015
كبعػػػض الدراسػػػات ركػػػزت عمػػػى دراسػػػة مجمكعػػػة 
محػػػػػػػػددة مػػػػػػػػف المعػػػػػػػػايير مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة العدالػػػػػػػػة 
التنظيميػػػػػة، الشػػػػػفافية، كالمسػػػػػاءلة، كلػػػػػيس جميػػػػػع 

، 2016المعػػػػػػػػػايير مثػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػة )حبيػػػػػػػػػب اهلل، 
، حػػػػػػػػرب، 2010، السػػػػػػػػبيعي، 2009شػػػػػػػػمرم، ال

(، 2012، كػػػػػػػػػػػػػارلك، 2011، أبكتايػػػػػػػػػػػػػو، 2011
كركزت بعض الدراسػات عمػى دراسػة دكر الرقابػة 
الماليػػػػػػة، كاإلداريػػػػػػة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ معػػػػػػايير الحكػػػػػػـ 

(، كدراسػػػػة )أبػػػػك كظفػػػػة، 2016الرشػػػػيد )قكيػػػػدر، 
( التػػر ركػػزت عمػػى دراسػػة مػػدل مسػػاىمة 2016

يػؽ معػايير الحكػـ الثقافة التنظيمية في تعزيػز تطب
 الرشيد.

كمػػػػػا ركػػػػػزت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة عمػػػػػى دراسػػػػػة  -
متغيػػػػر االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي، كربطػػػػو مػػػػع متغيػػػػرات 
مختمفة ىػي التغييػر، إدارة الصػراع، تقيػيـ اَلداء، 
ضغكط  العمؿ، العدالة، الرضى الكظيفي، البيئة 
الداخميػػػػػة، منػػػػػاخ الخدمػػػػػػة، التنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػػة 

التحكيميػػة مثػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف التنظيميػػة، القيػػادة 
، يحيػػػػػػػػػػػػى، 2017، قكيػػػػػػػػػػػػدر، 2017)سػػػػػػػػػػػػكيؾ، 

، 2011، مػػػػػػػػرزكؽ، 2014،أبكجيػػػػػػػػاب،  2016
، أبػػػػػكالعال، 2012، حمػػػػػس،2005عبػػػػػد الحػػػػػي، 

، الشػػكابكة كالطعػػاني، 2005، اَلسػػمرم، 2009
، خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف كالنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار، 2013
، كػػػػايكك، 2012،فيمسػػػػتا،  2014،أكرتػػػز،2010
2012 ) 

تصػػػرت عمػػػى ربػػػط كاحػػػد معظػػػـ الدراسػػػات اق -
مػػف المتغيػػرات مػػع متغيػػرات أيخػػرل مختمفػػة، كلػػـ 
يتـ دراسة المتغيريف )معايير الحكػـ الرشػيد( مػع 

 )االلتزاـ التنظيمي( معان.
 
اخػػتالؼ بيئػػة التطبيػػؽ؛ حيػػث تػػـ تطبيػػؽ أحػػد  -

ىػػػػػذه المتغيػػػػػرات عمػػػػػى قطاعػػػػػات مختمفػػػػػة مثػػػػػؿ 
الجامعػػػػػػػػات، المػػػػػػػػدارس، الػػػػػػػػكزارات الحككميػػػػػػػػة، 

ع خػػػػػػػاص، معاىػػػػػػػد تعميميػػػػػػػة، مؤسسػػػػػػػات قطػػػػػػػا
البمػػػػػديات، القطاعػػػػػات العسػػػػػكرية ( كلػػػػػـ تتنػػػػػاكؿ 
المؤسسػػػػػات الصػػػػػحية مثػػػػػؿ المستشػػػػػفيات غيػػػػػر 

 الحككمية.
معظػػػـ الدراسػػػات تناكلػػػت فػػػي عينػػػة الدراسػػػة  -

فئػػػػػػػػػػات معينػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػؿ: الكظػػػػػػػػػػائؼ اإلشػػػػػػػػػػرافية 
( ، كبار المكظفيف )دراسة ىممك، 2013)مطير،
بػػػكالعال، ( ، مػػػدراء الػػػكزارات الحككميػػػة )أ2015
( ، 2009( ، اَلكػػػػػػػػاديمييف )الشػػػػػػػػمرم، 2009

( 2013الفنييف كاإلدارييف )الشكابكة كالطعاني، 
( 2010، الضػػباط، كالقضػػاة )دراسػػة السػػبيعي، 

(؛ فقػػػد شػػػممت 2011باسػػػتثناء دراسػػػة )أبكتايػػػو، 
جميػػػػػع العػػػػػامميف بػػػػػالكزارات، ككػػػػػاف مكضػػػػػكعيا 

 العدالة التنظيمية كالمكاطنة.
 

تسػػػػػػعي لسػػػػػػد الفجػػػػػػكة البحثيػػػػػػة فػػػػػػي  -
الدراسػػػػات السػػػػابقة مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػة 
أثػػر تطبيػػؽ معػػايير الحكػػـ الرشػػيد فػػي 

 تعزيز مستكل االلتزاـ التنظيمي .
دراسػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػايير الحكػػػػػػػػػـ الرشػػػػػػػػػيد  -

مجتمعة، كعدـ اقتصػار الدراسػة َلحػد 
المعػػػايير كفقػػػان لنمػػػكذج معتمػػػد عالميػػػان 

 (.UNDPكىك )
مػػػػى جميػػػػع سػػػيتـ تطبيػػػػؽ الدراسػػػة ع -

العػػامميف بالمستشػػفيات غيػػر الحككميػػة 
)العػامميف بالكظػػائؼ الطبيػة كالصػػحة، 
كالعػػػػػػػػػػػػػامميف بالكظػػػػػػػػػػػػػائؼ اإلداريػػػػػػػػػػػػػػة، 

 كالخدماتية(.
العمػػػؿ عمػػػى دراسػػػة المكضػػػكع فػػػي  -

المستشػػػػػفيات غيػػػػػر الحككميػػػػػة، كالتػػػػػي 
تقػػػػػػػدـ الخػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحية لممػػػػػػػكاطف 

 الفمسطيني
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ىالفصلىالرابع

ىالطروقظىواإلجراءات

 :مقدمة 4.1
جراءاتيػا محػكران  ،تعتبر منيجية الدراسة نجػاز الجانػب التطبيقػي إو يػتـ مػف خاللػ رئيسػيان  كا 

كعػػػف طريقيػػػا يػػػتـ الحصػػػكؿ عمػػػى البيانػػػات المطمكبػػػة إلجػػػراء التحميػػػؿ اإلحصػػػائي  ،مػػػف الدراسػػػة
 ،لمتكصػػػؿ إلػػػى النتػػػائج التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػكء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة

 كبالتالي تحقؽ اَلىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

ككػػػذلؾ أداة  ،الدراسػػػةكعينػػػة  ،كمجتمػػػع متبػػػع،نيج اللممػػػ تنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفاحيػػػث 
كمػػػا  ؛كثباتيػػػا ،كمػػػدل صػػػدقيا ،ككيفيػػػة بنائيػػػا كتطكيرىػػػاإعػػػدادىا، كطريقػػػة  ،الدراسػػػة المسػػػتخدمة

كاَلدكات التػي  ،كتقنينيػا ،أداة الدراسػة تصميـفي  الباحث ابيـ لإلجراءات التي قا يتضمف كصفان 
نتيػػي الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي كياسػػتخدمتيا لجمػػع بيانػػات الدراسػػة، 

 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. اكاستخالص النتائج، كفيملبيانات تحميؿ ا

 : الدراسة منيج 4.2
فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج  ؛بنػػاءن عمػػى طبيعػػة الدراسػػة كاَلىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا        
كييػتـ بكصػفيا كصػفان  ،لظاىرة كمػا تكجػد فػي الكاقػعكالذم يعتمد عمى دراسة ا التحميمي،الكصفي 

كمػػا ال يكتفػي ىػذا المػنيج عنػد جمػع المعمكمػات المتعمقػػة  ككميػان،كيعبػر عنيػا تعبيػران كيفيػان  ؛ن دقيقػا
 ،كالػػػربط ،بػػػؿ يتعػػػداه إلػػػى التحميػػػؿ المختمفػػػة،كعالقاتيػػػا  ،بالظػػػاىرة مػػػف أجػػػؿ استقصػػػاء مظاىرىػػػا
نػػي عمييػػا التصػػكر المقتػػرح بحيػػث يزيػػد بيػػا رصػػيد المعرفػػة بنكالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجات ي

( المنيج الكصفي التحميمي بأنو: "المنيج الذم 100، 2006، كيعرؼ )الحمداني، عف المكضكع
يسػػعى لكصػػؼ الظػػكاىر، أك اَلحػػداث المعاصػػرة، أك الراىنػػة، فيػػك أحػػد أشػػكاؿ التحميؿ،كالتفسػػير 

ت عف خصائص معينة في الكاقع، كتتطمب معرفة المنظـ لكصؼ ظاىرة، أك مشكمة، كيقدـ بيانا
 المشاركيف في الدراسة، كالظكاىر التي ندرسيا، كاَلكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
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 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
فػي معالجػة اإلطػار النظػرم لمدراسػة إلػى مصػادر البيانػات  حيػث اتجػو الباحػث :المصادر الثانوية -1

 ،كالمقػػػاالت ،كاَلجنبيػػػة ذات العالقػػػة، كالػػػدكريات ،كالمراجػػػع العربيػػػة ،الكتػػػب الثانكيػػػة، كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي
كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع  ،، كالبحػػثالدراسػػةكالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع  ،كالتقػػارير، كاَلبحػػاث
 اإلنترنت المختمفة.

ضػػكع البحػػث لجػػأ الباحػػث إلػػي جمػػع البيانػػػات لمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػة لمك  :المصااادر األوليااة -2
ليذا الغرض.لمدراسةاَلكلية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة   ، صممت خصيصا ن

 مجتمع، وعينة الدراسة: 4.3
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو: "مفردات الظاىرة جميعيا التي يدرسيا الباحث"، كبناءن عمى مشكمة الدراسة 

( كالذيف 9كعددىا ) ،يتككف مف العامميف في المستشفيات غير الحككميةيدؼ كأىدافيا، فإف المجتمع المست
كباالعتماد  العشكائية، ةياستخداـ طريقة العينة الطبق ؛ كسيتـ(1172كالبالغ عددىـ )يعممكف بالكظائؼ المختمفة 

ـ استرداد ( مكظفان، كقد ت290عمى معادلة ثامبسكف؛ ككذلؾ جدكؿ تحديد العينات؛ حيث بمغ حجـ العينة )
( يكضح تكزيع 1% ككانت جميعيا صالحة لمتحميؿ اإلحصائي، كالجدكؿ رقـ )80.3( كبنسبة استجابة 233)

 أفراد العينة.
 (: مجتمع وعينة الدراسة1.1جدول رقم )

 م 2016من إعداد الباحث / بيانات غير منشورة من دوائر شئون الموظفين لسنة 

 اسم المستشفى #
العدد 

اإلجمالي 
 لمموظفين

الوظائف الطبية 
 والصحية

الوظائف اإلدارية 
 والخدماتية

 عينة دعد عينة عدد
 7 27 13 51 78 المستشفى الككيتي 1
 7 28 10 42 70 مستشفى دار السالـ 2
 5 20 9 35 55 مستشفى يافا 3
 16 66 46 188 254 مستشفى جمعية الخدمة العامة 4
 12 50 28 115 165 مستشفى جمعية أصدقاء المريض 5
 17 67 33 133 200 مستشفى القدس 6
 5 21 10 39 60 المستشفى اَلىمي العربي 7
 3 14 13 51 65 مستشفى الكرامة 8
 20 79 36 146 225 مستشفى العكدة 9
 92 372 198 800 1172 اإلجااامااااااااااااالااااااااااااااااااااي 
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عمى النحك  (Moore, DMccab, 2003) لة التالية: كتـ حساب عينة الدراسة باستخداـ المعاد
 التالي: 

1.......)( 2

zm

z
n  

 ( z 1.96 =القيمة المعيارية لمستكل داللة معمـك ) 

m :  (0.05 )الخطأ اليامشي كيعبر عنو بالعالمة العشرية  

 المعدلة  كيتـ تصحيح حجـ العينة في حاؿ المجتمعات النيائية مف المعادلة

2.......)
1

(



nN

nN
n 

 حجـ المجتمع:  Nحيث 

( نجد أف حجـ العينة ىك 1فباستخداـ المعادلة رقـ )

384)
05.0*

96.1
( 
z

n 

( فإف حجـ العينة المعَّدؿ باستخداـ المعادلة  1172= )  Nكحيث أف مجتمع الدراسة الحالية 
 ( يساكم 2رقـ )

5.289)
1172)1384(

1172*384
( 


n 

 

 موظفًا كحد أدنى.  290اسة = وبذلك يكون حجم عينة الدر  
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 :أداة الدراسة 4.4
االستبانة كأداة لجمع البيانات؛ كذلؾ لعدة اعتبارات منيا: إمكانية الحصكؿ تـ إعداد 

عطاء فرصة لممبحكثيف لإلجابة بشكؿ أكثر  عمى عدد كبير مف االستجابات في كقت قصير، كا 
 اَلساليب اإلحصائية اَلخرل. دقة عمى أسئمة االستبانة، قمة التكمفة مقارنة بباقي

لتزام التنظيمي لدى اال  فيوأثرىا  ،واقع تطبيق معايير الحكم الرشيدكتـ إعداد االستبانة حكؿ "
  ."حكوميةالالعاممين في المستشفيات الصحية غير 

 : أقسام رئيسية ثالثةستبانة الدارسة من اتتكون و 
الجنس، العمر، المؤىؿ ) يف:المستجيبكىك عبارة عف البيانات الشخصية عف القسم األول: 

 (.العممي، سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي 

 كيتككف مف مجمكعة مف الفقرات كعددىامعايير الحكم الرشيد،  كىك عبارة عفالقسم الثاني : 
( ، 2015: ) ىممو، ( تـ االستعانة بيا مف خالؿ بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة58)

 (. 2008( ، )التميمي، 2012( ، )الحمو، 2013مطير، ( ، )2014)نصر اهلل، 

 كيتككف مف مجمكعة مف الفقرات كعددىاااللتزام التنظيمي،  كىك عبارة عف القسم الثالث:
( ، 2015: ) عبد الحي، ( تـ االستعانة بيا مف خالؿ بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة17)

( ، 2011( ، )الخشروم، 2011( ، )مرزوق، 2012( ، )حمس، 2014)أبو جياب، 
 (. 2010)الشوابكة، 
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ى

 لرابعالفصلىا

 (: توزيع معايير االستبانة1.3جدول )

 الفقرات عدد المعايير #

1-  

درجة تطبيق 
المستشفيات 
الصحية غير 
الحكومية معايير 
 الحكم الرشيد

 7 معيار المشاركة
 6 معيار سيادة القانكف  -2
 7 معيار الشفافية  -3
 5 معيار االستجابة  -4
 6 التكافؽ معيار  -5
 7 معيار المساكاة كالعدالة  -6
 7 معيار الفاعمية كالكفاءة  -7
 6 معيار المساءلة  -8
 7 معيار الرؤية اإلستراتيجية  -9

 58 اجمالي معايير درجة تطبيق المستشفيات الصحية غير الحكومية معايير الحكم الرشيد
1-  

 االلتزام التنظيمي
 6 االلتزاـ العاطفي

 5 ارمااللتزاـ المعي  -2
 6 االلتزاـ المستمر  -3

 17 اجمالي معيار االلتزام التنظيمي
 :(4.3( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم )5-1تم استخدام التدرج )

 الموافقةدرجات مقياس  ( 4.3جدول رقم ) 

دل عمى الموافقة العالية عمى ما ( (5جابة من  وكمما اقتربت اإل ،( لالستجابة 5-1اختار الباحث التدرج )
 %.20 ةنسببورد في الفقرة المعنية وكل تدرج لو وزن 

 

 غير موافق بشدة غير موافق موافقة متوسطة موافق موافق  بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5 المقياس

 الوزن النسبي
 مف

84 – %100% 
 مف

68 - %84% 
 مف

%52 - %68 
 مف

%36 - %52 
 مف

20 - %36% 
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ى

 لرابعالفصلىا

 :ستبانةت بناء االخطوا 4.5
 فيوأثرىا  ،واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد" قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة        

، كاتبع الباحث  "حكوميةاللتزام التنظيمي لدى العاممين في المستشفيات الصحية غير اال 
 الخطكات  التالية لبناء اإلستبانة :

كاالستفادة  ،سات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسةكالدرا ،طالع عمى اَلدب اإلدارماال -1
 كصياغة فقراتيا. ،ستبانةمنيا في بناء اال

كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد  ،استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية -2
 كفقراتيا. ،ستبانةأبعاد اال

 ستبانة.تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اال -3
 التي تقع تحت كؿ مجاؿ. تحديد الفقرات -4
بداء المالحظات. ،عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش -5  كا 
 .أساسييف محكريفكقد تككنت مف  ،ستبانة في صكرتيا اَلكليةتـ تصميـ اال -6
، ( مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت اَلكاديمية10ستبانة عمى )تـ عرض اال -7

( 1)كالممحؽ رقـ  ،الحككمية غير المؤسساتك  ،كاإلحصائية في كؿ مف الجامعاتكاالدارية، 
 يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 ،أك اإلضافة ،ستبانة مف حيث الحذؼفي ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اال -8
 (.2ممحؽ ) ،( فقرة75ستبانة في صكرتيا النيائية عمى )لتستقر اال ،كالتعديؿ

 صدق االستبيان: 4.6
 "أف يقػػػػػيس االسػػػػػتبياف مػػػػػا كضػػػػػع لقياسػػػػػو" ) الجرجػػػػػاكم، يقصػػػػػد بصػػػػػدؽ االسػػػػػتبانة:

اسػػػتبانة الختبػػار االتسػػػاؽ الػػػداخمي،  (30كتػػـ تكزيػػػع عينػػة اسػػػتطالعية حجميػػا )(، 2010:105
 كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف: كالصدؽ البنائي، كثبات اإلستبانة،

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": 4.6.1
المحكميف: "ىك أف يختار الباحث عددان مف المحكميف المتخصصيف في يقصد بصدؽ 

(، حيث تـ عرض 107: 2010 مجاؿ الظاىرة، أك المشكمة مكضكع الدراسة" )الجرجاكم،
( متخصصان في المجاالت اَلكاديمية، 12االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )

(، كقد استجاب الباحث 5محكميف بالممحؽ رقـ )كاإلدارية، كالمينية، كاإلحصائية، كأسماء ال
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ى

 لرابعالفصلىا

آلراء المحكميف، كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ، كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ 
 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 :صدق المقياس 4.6.2

 :Internal Validity: االتساق الداخمي أوالً 
اؽ الداخمي: "مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ يقصد بصدؽ االتس

الذم تنتمي إلية ىذه الفقرة"، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة، كذلؾ مف 
خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية 

 لممجاؿ نفسو.

 : داخمينتائج االتساق ال -

 المحور األول: المعايير المتعمقة بالحكم الرشيد:

 "، والدرجة الكمية لممجالمعيار المشاركة(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "4.4جدول رقم )

 بيرسون معامل معيار المشاركة –أواًل  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.727* مفتكح مع المكظفيف.يتبنى مدير المستشفى سياسة الباب ال 1
 0.000 0.787* يتكفر في المستشفى قيادة ديناميكية قادرة عمى صياغة رؤية. 2
 0.000 0.827* كطاقات المكظفيف. ،بداعاتتؤمف إدارة المستشفى بإ 3
 0.000 0.792* كتقديـ المقترحات دكف خكؼ مف النقد. ،تحفز اإلدارة العامميف عمى إبداء الرأم 4
عداد مكازنة  المستشفى. ،ستراتيجيةيشارؾ رؤساء اَلقساـ في إعداد الخطة اال 5  0.000 0.541* كا 
 0.000 0.861* اإلدارة مكظفييا لمعمؿ بركح الفريؽ لتحقيؽ اَلىداؼ. تشجع 6
 0.000 0.713* تتبع المستشفى سياسة التعاكف مع المستشفيات اَلخرل. 7

 0.349تساوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية    α≤0.05  مستوي )داللة  االرتباط دال إحصائيًا عند *

"، كالدرجة معيار المشاركة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.4يكضح جدكؿ رقـ )
 ≤ 0.05الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية ) 

αاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.(، كبذلؾ يعتبر المج 
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ى

 لرابعالفصلىا

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "معيار سيادة القانون" ، والدرجة الكمية لممجال4.5جدول رقم )

 بيرسون معامل معيار سيادة القانون –ثانيًا  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.844* لخاصة بعمؿ المستشفى.تقـك اإلدارة بتكعية المكظفيف بالقكانيف، كاَلنظمة ا 1
 0.000 0.666* يتكفر لدل المستشفى لكائح داخمية تحكـ سير العمؿ، كتحدد صالحيات، كاكجبات كؿ مكظؼ. 2
دارية خاصة تراعي حجـ اَلنشطة، كمكازنتيا. 3  0.000 0.867* تطبؽ اإلدارة أنظمة مالية، كا 

4 
اص بالمؤسسة فيما يتعمؽ بصالحيات أعضائو كآليات يمتـز مجمس اإلدارة بالنظاـ اَلساسي الخ

 0.000 0.807* االنتخابات.

 0.000 0.638* يكجد في المستشفى نظاـ شكاكم مكتكب، كمعمف لمكظفييا. 5

6 
تتـ جميع المعامالت اإلدارية، كالمالية الخاصة بأنشطة المستشفى كفقان لألنظمة الداخمية 

 0.000 0.856* يف الحككمة الخاص بأنشطتيا.الخاصة بيا، كبما يتناسب مع قكان

 0.349الجدولية تساوي ( ، قيمة االرتباط α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

"، معيار سيادة القانون( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " 4.5يكضح جدكؿ رقـ ) 
الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكم كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت ا

(0.05 ≥ α.كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو ،) 

 والدرجة الكمية لممجال "معيار الشفافية"،(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.6جدول )

 بيرسون معامل معيار الشفافية –ثالثًا  #
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 0.848* نى المستشفى خمؽ ثقافة تنظيمية أساسيا الكضكح، كاإلفصاح، كحرية التعبير.تتب 1

2 
يتكفر لممستشفى صفحة إلكتركنية تتكفر فييا كافة المعمكمات، كآليات اتخاذ القرار التي 

 0.000 0.543* تعتبر عامة.

 0.000 0.875* تتميز اَلنظمة الداخمية لممستشفى بالكضكح، كسيكلة الفيـ. 3
 0.000 0.649* تقـك المستشفى بتنمية القيـ الدينية، كاَلخالقية في محاربة الفساد. 4
 0.002 0.869* تحمي اإلدارة مف يساعدىا بكشؼ التجاكزات، كاالنحرافات في المستشفى. 5
 0.000 0.906* يكجد آليات، كضكابط كاضحة لمبدأ الثكاب، كالعقاب ضد ممارسات الفساد، كعدـ النزاىة. 6

7 
تدرب اإلدارة المكظفيف عمى مضمكف حؽ المريض في االطالع عمى المعمكمات الخاصة 

 0.000 0.835* بحقكقو، كعمؿ المستشفى.

 0.349الجدولية تساوي ( ، قيمة االرتباط α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

كالدرجة ، رة مف فقرات معيار الشفافية "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فق4.6يكضح جدكؿ رقـ )
 ≤ 0.05)معنكم  لالكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك 

α ،)كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. 
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ى

 لرابعالفصلىا

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "معيار االستجابة"،  والدرجة الكمية لممجال4.7جدول )

 بيرسون معامل معيار االستجابة –رابعاً  #
 لالرتباط

 القيمةاالحتمالية
(Sig.) 

 0.000 0.851* تقـك اإلدارة بتمبية احتياجات المكظفيف بحيث تقدـ ليـ كافة الخدمات، كفي الكقت المناسب. 1

تطكر المستشفى أنشطتيا بشكؿ مستمر بما يضمف حصكؿ المكظؼ عمى فرص اكتساب  2
 0.000 0.900* خبرات جديدة.

3 
تسعى اإلدارة لخمؽ بيئة عمؿ مناسبة لمكظفييا بما يضمف احتراـ كرامتيـ، كحقكقيـ 

 0.000 0.929* اإلنسانية.

 0.000 0.767* تكفر اإلدارة كامؿ الكسائؿ، كاإلمكانيات بما يضمف حماية المكظفيف الجسدية. 4
 0.000 0.908* تعمؿ المستشفى عمى تحديد حاجات المكظفيف، كتكقعيا. 5

 0.349تساوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

كالدرجة  معيار االستجابة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  4.7يكضح جدكؿ رقـ ) 
( α ≤ 0.05نكم )الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل مع

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "معيار التوافق" والدرجة الكمية لممجال4.8جدول )

 بيرسون معامل معيار التوافق –خامسًا  #
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 0.749* ات نظر أصحاب المصالح بعيف اإلعتبار.تقـك المستشفى عند تحديد رؤيتيا بأخذ كجي 1

يتيح تطبيؽ اإلجماع بيف اإلدارة، كرؤساء اَلقساـ ضماف تحقيؽ أىداؼ المشاريع  2
 0.000 0.816* التنمكية المختمفة.

 0.000 0.836* تيتـ إدارة المستشفى بتقريب كجيات النظر بيف المكظفيف منعان لنزاعات العمؿ. 3
 0.000 0.809* ر اإلدارة العميا بركح المسؤكلية تجاه الصالح العاـ لممكاطنيف.يتسـ دك  4

تعتمد المستشفى معيار اإلجماع في القضايا المختمفة رغـ االختالؼ في القيـ الشخصية  5
 0.000 0.777* لألفراد.

 0.000 0.879* يتـ اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارة العميا بمينية. 6
 0.349االرتباط الجدولية تساوي ( ، قيمة α ≤ 0.05ال إحصائيًا عند مستوي داللة )االرتباط د *

 ،"معيار التوافق( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4.8جدكؿ رقـ ) يكضح 
معنكم  لكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك 

(0.05 ≥ α). يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. كبذلؾ 
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ى

 لرابعالفصلىا

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "معيار المساواة والعدالة"، والدرجة الكمية لممجال4.9جدول )

 بيرسون معامل معيار المساواة والعدالة –سادسًا  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

1 
ستشفى في كسائؿ اإلعالـ المحمية مع تحديد يتـ اإلعالف عف الكظائؼ المتكفرة في الم

 0.000 0.594* متطمبات كاضحة لمكظيفة المعمف عنيا.

 0.000 0.522* تشارؾ اإلدارة في إجراءات التعييف َلحد أقاربيـ المباشريف، أك غير المباشريف. 2
 0.000 0.815* فرص التكظيؼ، كالترقي لألفراد مف كال الجنسيف متساكية. 3
 0.000 0.830* اإلجتماعي، كالصحي لممكظفيف متساكية مف كال الجنسيف. اَلمف 4
 0.000 0.919* تطبؽ اإلدارة نظاـ أجكر، كركاتب تضمف العدالة، كالمساكاة لمجميع. 5
 0.000 0.773* تحتـر اإلدارة حقكؽ المكظفيف بغض النظر عف اإلنتماء السياسي. 6

7 
حتياجات الخاصة حسب كفاءتيـ، كقدراتيـ دكف تسيـ اإلدارة بتكظيؼ اَلفراد ذكم اإل

 0.000 0.841* تمييز.

 0.349وي ( ، قيمة االرتباط الجدولية تساα ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

معيار المساواة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4.9جدكؿ رقـ ) يكضح 
 لة لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك كالدرجة الكمي ،" والعدالة
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. ،(α ≤ 0.05)معنكم 

 
 

 " ، والدرجة الكمية لممجالمعيار الفاعمية والكفاءة"(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.10جدول )

 ةمعيار الفاعمية والكفاء –سابعًا  #
 معامل
 لالرتباط بيرسون

 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

 0.000 0.815* تستند اإلدارة إلى التغذية الراجعة، كتتفاعؿ معيا ضمف إطار زمني محدد. 1

2 
تعني إدارة المستشفى بدراسة المكارد المادية المتاحة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا، كضماف 

 0.000 0.839* االستغالؿ اَلمثؿ ليا.

 0.000 0.718* تع مكظفي المستشفى عمى درجة مناسبة مف الكفاءة.يتم 3
 0.000 0.552* الخدمات التي تقدميا المستشفى تتناسب مع إمكانياتيا. 4
 0.000 0.787* تسيـ اإلدارة بتنفيذ برامج تساعد عمى رفع الركح المعنكية لممكظفيف لدييا. 5
 0.000 0.859* ـ المشاريع بعد تنفيذىا إف لـز اَلمر.تقيـ اإلدارة اإلنجازات بشكؿ دكرم مع تقكي 6
 0.000 0.766* تقـك اإلدارة بتقييـ دكرم َلداء مكظفييا. 7

 0.349الجدولية تساوي ( ، قيمة االرتباط α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

معيار الفاعمية  " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ4.10جدكؿ رقـ )يكضح 
 لكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك ، "  والكفاءة
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. ،(α ≤ 0.05)معنكم 
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ى

 لرابعالفصلىا

 " ، والدرجة الكمية لممجالمعيار المساءلة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "4.11جدول )

 بيرسون معامل معيار المساءلة –ثامنًا  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.756* تطبؽ اإلدارة نظامان مناسبان لممساءلة في مختمؼ المستكيات اإلدارية. 1

تكزع اإلدارة الكاجبات، كالمسؤكليات عمى المكظفيف بما يتناسب مع اختصاصاتيـ الكظيفية  2
 0.000 0.725* ضحة لمجميع.حسب آليات عمؿ كا

 0.000 0.703* يدرؾ المكظفكف في المستشفى بكضكح القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا، كعكاقب مخالفتيا. 3

4 
يتـ تقديـ تقارير دكرية مف قبؿ رؤساء اَلقساـ لإلدارة العميا لمتابعة المشاريع حسب 

 0.000 0.831* اَلنظمة.

5 
كرية مع الجميكر يتـ فييا االستماع لمشكاكم، كمحاسبة تقـك اإلدارة بعقد إجتماعات د

 0.000 0.853* المخالفيف حسب القانكف.

يستطيع أم مكظؼ اإلبالغ عف أم فرد، كعف أم مخالفة كفؽ تسمسؿ كاضح يضمف  6
 0.000 0.737* سالمتو، كحمايتو، كيعاقب الفاعؿ حسب القانكف.

 0.349اوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية تسα ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة )*

" ، معيار المساءلة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.11جدكؿ رقـ )يكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكم 

(0.05 ≥ α). قياسو.كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع ل 
 

 ، وانذرجح انكهُح نهًجال"يعُار انرؤَح االستراتُجُح"( يعايم االرتثاط تُن كم فقرج ين فقراخ 4.12جذول )

 بيرسون معامل معيار الرؤية اإلستراتيجية –تاسعًا  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.704* يكجد لممستشفى خطة إستراتيجية كاضحة، كمفصمة. 1
 0.000 0.686* جد خطة تشغيمية كاضحة منبثقة مف الخطة االستراتيجية.تك  2

3 
تعمؿ اإلدارة عمى تحديد الفرص، كالمخاطر التي مف شأنيا التأثير عمى أنشطتيا 

 0.000 0.823* المستقبمية.

 0.000 0.807* تقـك اإلدارة بتحميؿ البيئة الداخمية، كالخارجية، كدراسة نقاط القكة، كالضعؼ لدييا. 4
 0.000 0.785* تعدؿ اإلدارة أىدافيا، كاستراتيجياتيا لضماف استمرارية تقديـ الخدمات. 5
 0.000 0.845* يتـ اطالع المكظفيف عف كثب عمى اَلىداؼ التي تطمح اإلدارة إلى تحقيقيا في المستقبؿ. 6
 0.000 0.728* تشارؾ المستكيات اإلدارية المختمفة في بناء الخطة االستراتيجية. 7

 0.349تساوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة )*

معيار الرؤية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.12جدكؿ رقـ )يكضح 
عند " ، كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة اإلستراتيجية

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. ،(α ≤ 0.05مستكل معنكم )
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ى

 لرابعالفصلىا

 : االلتزام التنظيمي:المحور الثاني
 والدرجة الكمية لممجال االلتزام العاطفي" ،( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "4.13جدول )

 بيرسون معامل االلتزام العاطفي -أواًل  #
 لالرتباط

 ليةاالحتما القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.804* أشعر بأنني مرتبط عاطفيان تجاه المستشفى التي أعمؿ بيا. 1
 0.000 0.892* أشعر بالفخر، كاإلعتزاز، ككني أحد أفراد ىذه المستشفى. 2
 0.000 0.801* أؤمف بأف ليذه المستشفى مكانة رفيعة في نفسي. 3
 0.000 0.854* مي الشخصية.أشعر، كبجدية بأف مشاكؿ المستشفى جزء مف مشاك 4
 0.000 0.855* أرغب في بذؿ مجيكد كبير لتحقيؽ نجاح أىداؼ المستشفى. 5
 0.000 0.852* أتمسؾ بعممي، كال أرغب باالنتقاؿ لمعمؿ في مستشفى آخر. 6

 0.349تساوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة )* 

 ،"االلتزام العاطفي( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.13دكؿ رقـ )جيكضح 
معنكم  لكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك 

(0.05 ≥ α). .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 

 

 والدرجة الكمية لممجال االلتزام المعياري" ،قرات ( معامل االرتباط بين كل فقرة من "ف4.14جدول )

 بيرسون معامل االلتزام المعياري –ثانيًا  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.817* أشعر بضركرة االلتزاـ التنظيمي لممستشفى التي أعمؿ بيا. 1

فضؿ في مكاف أشعر أدبيان بضركرة االستمرار في عممي حتى مع كجكد عركض عمؿ أ 2
 0.000 0.872* آخر.

 0.000 0.848* مف اَلفضؿ أف يقضي اَلفراد حياتيـ المينية في المستشفى نفسيا. 3
 0.000 0.677* أعتقد أف ترؾ العمؿ الحالي دكف مبرر تصرؼ غير أخالقي. 4
 0.000 0.774* أشعر بأف االلتزاـ اَلخالقي أىـ اَلسباب التي تدفعني لمبقاء في عممي. 5

 0.349ساوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية تα ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

"، االلتزام المعياري( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.14جدكؿ رقـ )يكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكم 

(0.05 ≥ α) ،.كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
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ى

 لرابعالفصلىا

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من "فقرات االلتزام المستمر" ، والدرجة الكمية لممجال4.15جدول )

 بيرسون معامل االلتزام المستمر –ثالثًا  #
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 0.478* شفى، لصعكبة الحصكؿ عمى عمؿ آخر.أشعر بالخكؼ مف ترؾ العمؿ في المست 1
 0.000 0.668* أستمر في عممي حتى لك كاف لي رغبة في تركو. 2
 0.000 0.600* تقدـ لي المستشفى مزايا ال تتكافر في مستشفات أخرل. 3
 0.000 0.498* سأقبؿ أم ميمة أكمؼ بيا مقابؿ االستمرار في عممي بالمستشفى. 4
 0.000 0.503* دان بكضع، كمستقبؿ المستشفى التي أعمؿ بيا.أنا ميتـ ج 5
 0.000 0.566* سكؼ تتأثر أمكر كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترؾ العمؿ في المستشفى. 6

 0.349تساوي ( ، قيمة االرتباط الجدولية α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

، " االلتزام المستمررتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ اال 4.15جدكؿ رقـ ) يكضح 
 معنكم لكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك 

(0.05 ≥ α)، .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
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ى

 لرابعالفصلىا

 :Structure Validityثانيًا : الصدق البنائي 
البنائي أحد مقاييس صدؽ اَلداة الذم يقيس مدل تحقؽ اَلىداؼ التي  يعتبر الصدؽ

تريد اَلداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
 ستبانة.لفقرات اال

ة (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور )درجة تطبيق المستشفيات غير الحكومي4.16جدول رقم )
االلتزام )معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور و والدرجة الكمية لممحور،  ،معايير الحكم الرشيد(

 والدرجة الكمية لممحور (،التنظيمي

 المعايير #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

1 

درجة تطبيق 
المستشفيات 
الصحية غير 
الحكومية معايير 
 الحكم الرشيد

 0.000 *0.837 يار المشاركةمع
 0.000 *0.918 معيار سيادة القانكف 2
 0.000 *0.928 معيار الشفافية 3
 0.000 *0.883 معيار االستجابة 4
 0.000 *0.884 معيار التكافؽ 5
 0.000 0.939* معيار المساكاة، كالعدالة 6
 0.000 *0.887 معيار الفاعمية، كالكفاءة 7
 0.000 *0.909 ساءلةمعيار الم 8
 0.000 *0.889 معيار الرؤية االستراتيجية 9
1 

 االلتزام التنظيمي

 0.000 *0.874 االلتزاـ العاطفي
 0.000 *0.902 االلتزاـ المعيارم 2

 االلتزاـ المستمر 3
0.817* 
 

0.000 

 0.349تساوي لية ( ، قيمة االرتباط الجدو α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

ستبانة دالة ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اال 4.16يبيف جدكؿ رقـ ) 
ستبانة صادقو لما كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اال ،(α ≤ 0.05)معنكم  لإحصائيان عند مستك 

 كضع لقياسو.
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ى

 لرابعالفصلىا

 :Reliabilityثبات االستبانة  4.7
الستبياف نفس النتائج إذا أعيد تكزيع االستبانة يقصد بثبات االستبانة: "ىك أف يعطي ا

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ، كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار 
في نتائج االستبانة، كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير، فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى اَلفراد عدة مرات 

 خالؿ فترات زمنية معينة.

 Cronbach'sباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ: معامؿ ألفا كركنباخ كقد تحقؽ ال

Alpha Coefficient كطريقة التجزئة النصفية، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ ،
(4.17.) 

 معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة (4.17جدول رقم )

 عدد المعايير #
 الفقرات

 عامل ألفام
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

1 

درجة تطبيق 
المستشفيات 
الصحية غير 
الحكومية معايير 
 الحكم الرشيد

 0.869* 0.845* 7 معيار المشاركة
 0.826* 0.836* 6 معيار سيادة القانكف 2
 0.816* 0.868* 7 معيار الشفافية 3
 0.803* 0.865* 5 معيار االستجابة 4
 0.901* 0.901* 6 فؽمعيار التكا 5
 0.777* 0.839* 7 معيار المساكاة، كالعدالة 6
 0.894* 0.835* 7 معيار الفاعمية، كالكفاءة 7
 *0.722 0.787* 6 معيار المساءلة 8
 *0.866 0.817* 7 معيار الرؤية اإلستراتيجية 9

درجة تطبيق المستشفيات الصحية غير الحكومية معايير اجمالي معايير  
 لحكم الرشيدا

58 *0.982 0.961* 

1 
 االلتزام التنظيمي

 *0.936 *0.904 6 االلتزاـ العاطفي
 *0.881 *0.862 5 االلتزاـ المعيارم 2
 *0.724 *0.700 6 االلتزاـ المستمر 3
 *0.869 *0.856 17 اجمالي معيار االلتزام التنظيمي 
 *0.959 *0.981 75 اجمالي معايير االستبانة 



 

128 

 

ى

 لرابعالفصلىا

( أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ 4157مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ ) كاضػػػح
؛ بينمػػػا بطريقػػػة التجزئػػػة 01985مرتفعػػػة الجمػػػالي االسػػػتبانة، حيػػػث بمغػػػت بطريقػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ 

 . 01959النصفية فبمغت 

تطبيااق المستشاافيات أمػػا محػػاكر االسػػتبانة فبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ السػػتراتيجيات 

(؛ بينمػػػا لجميػػػع 01905 -01787حيػػػث تتػػػراكح بػػػيف ) ؛ة غيااار الحكومياااة معاااايير الحكااام الرشااايدالصاااحي
(، أمػػػا حسػػػب طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية؛ فكانػػػت النتػػػائج مشػػػابية لطريقػػػة ألفػػػا 01982المجػػػاالت )

 (. 01965(؛ بينما لجميع المجاالت )01905 -01722كرنباخ؛ حيث تتراكح بيف )

حيػث تتػراكح بػيف  معيار االلتازام التنظيماي؛اخ مرتفعة لمحكر أما قيمة معامؿ ألفا كركنب
مػػػا حسػػػب طريقػػػة التجزئػػػة أ(، 0.856جمػػػالي المجػػػاالت )بينمػػػا بمغػػػت إل ؛(0.904 -0.700)

 ؛( 0.936- 0.724تتػػراكح بػػيف ) ثحيػػ ؛لفػػا كرنبػػاخأفكانػػت النتػػائج مشػػابية لطريقػػة  ؛النصػػفية
 (. 0.869بينما بمغت لجميع المجاالت )

( قابمػػػػة  2كػػػػكف االسػػػػتبانة فػػػػي صػػػػكرتيا النيائيػػػػة كمػػػػا ىػػػػي فػػػػي الممحػػػػؽ رقػػػػـ ) كبػػػذلؾ ت
إسػتبانة الدراسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة بصػحة لمتكزيع، كيككف الباحث قد تأكد مػف صػدؽ، كثبػات 

 االستبانة، كصالحيتيا لتحميؿ النتائج، كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة، كاختبار فرضياتيا.

 لمستخدمة:األساليب اإلحصائية ا 8.4

 Statisticalتػػػػـ تفريػػػػغ، كتحميػػػػؿ االسػػػػتبانة مػػػػف خػػػػالؿ برنػػػػامج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ
فػي ، ككانت النتائج كما ىي مبينة كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدموالختبار ما إذا 
 (.4158جدكؿ رقـ )
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ى

 لرابعالفصلىا

 (1.14)رقم جدول 
 التوزيع الطبيعي اختباريوضح نتائج 

 
 
# 

 المعايير
 عدد
 الفقرات

-ككلمجكركؼ
-Kسمرنكؼ

S)) 

 المعنكية
Sig. 

1 

درجة تطبيق 
المستشفيات 
الصحية غير 

الحكومية معايير 
 الحكم الرشيد

 0.189 1.086 7 معيار المشاركة

 0.357 0.927 6 معيار سيادة القانكف 2

 0.176 1.103 7 معيار الشفافية 3

 0.255 1.014 5 معيار االستجابة 4

 0.466 0.85 6 معيار التكافؽ 5

 0.189 1.086 7 معيار المساكاة، كالعدالة 6

 0.719 0.696 7 معيار الفاعمية، كالكفاءة 7

 0.581 0.777 6 معيار المساءلة 8

 0.733 0.687 7 معيار الرؤية االستراتيجية 9

درجة تطبيق المستشفيات الصحية غير الحكومية معايير الحكم اجمالي معايير  
 0.301 0.972 58 الرشيد

1 
 االلتزام التنظيمي

 0.264 1.005 6 االلتزاـ العاطفي
 0.19 1.084 5 االلتزاـ المعيارم 2
 0.963 0.502 6 االلتزاـ المستمر 3
 0.824 0.629 17 اجمالي معيار االلتزام التنظيمي 
 0.725 0.692 75 اجمالي معايير االستبانة 

 

ت مجاالجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 4158)رقـ كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
يػذه المجػاالت يتبػع كبػذلؾ فػإف تكزيػع البيانػات ل ،(0.05)مستكل الداللة مف  أكبرالدراسة كانت 

 معممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. السيتـ استخداـ االختبارات  حيثك التكزيع الطبيعي، 
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 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 النسب المئكية، كالتكرارات كالمتكسػط الحسػابي: يسػتخدـ ىػذا اَلمػر بشػكؿ أساسػي َلغػراض -1

 . معرفة تكرار فئات متغير ما، كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة

 (، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) -2

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3
 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ - اختبػػار ككلمجػػكركؼ اسػػتخداـ -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -5
، كقد تـ استخدامو لحساب االتسػاؽ الػداخمي، يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

 الصدؽ البنائي لالستبانة، كالعالقة بيف المتغيرات.ك 

كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكػؿ (؛ T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  -6
 فقرة مف فقرات االستبانة.

(؛ لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -7
 ية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. ذات داللة إحصائ تىناؾ فركقا

(؛ لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف اَلحادم  -8
 ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات، أك أكثر مف البيانات.

 . Multiple Regressionلمتعدد اختبار االنحدار ا -9
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 الخالصة: 4.9
جراءاتيا؛ حيث لق د تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ المنيجية المستخدمة في الدراسة، كا 

أشار الباحث إلى أنو تـ اعتماد اَلسمكب الكصفي التحميمي لجمع البيانات، كذلؾ بيدؼ 
الكصكؿ إلى نتائج الدراسة، كما بيف الباحث المصادر التي تـ االعتماد عمييا في دراسة 

 َلكلية.البيانات الثانكية، كا

كقد استعرض الباحث مجتمع الدراسة المستيدؼ، كالذم يتككف مف جميع العامميف في 
( مستشفيات كىي: ] مستشفى الككيتي، مستشفى 9الستشفيات غير الحككمية، كالبالغ عددىا )

دار السالـ، مستشفى يافا، مستشفى القدس، مستشفى أصدقاء المريض، مستشفى الخدمة 
(؛ 5572ىمي العربي، مستشفى الكرامة، مستشفى العكدة[، كالبالغ عددىـ )العامة، مستشفى اَل

( مكظفان )كحد أدنى(؛ حيث تـ تكزيع 290حيث تـ اختيار عينة عشكائية طبقية بمغ عددىا )
%(، ككانت 8013( استبانة بنسبة )233( استبانة عمى مجتمع الدراسة، كتـ استراد )290)

 جميعيا صالح لمتحميؿ.

ع البيانات مف خالؿ استبانة صممت خصيصان ليذا الغرض؛ أشار الباحث حيث تـ جم
أيضان إلى أنو قد تـ استخداـ االتساؽ الداخمي لبياف صدؽ كؿ فقرة مع مجاليا؛ ككذلؾ استخداـ 
الصدؽ البنائي لمتأكد مف صدؽ االستبانة، كما تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لمتأكد مف ثبات 

 النتائج صدؽ، كثبات استبانة الدراسة.االستبانة، كأشارت 

كأخيػػػران اختػػػتـ الباحػػػث ىػػػذا الفصػػػؿ باَلسػػػاليب اإلحصػػػائية التػػػي تػػػـ اسػػػتخداميا فػػػي ىػػػذه 
 الدراسة.
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ىالفصلىالخامس

ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظىومناقذتكا

 :المقدمة 5.1
كذلؾ مف خالؿ  ؛كاختبار فرضيات الدراسة ،تحميؿ البياناتيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ  ،ستبانةكاستعراض أبرز نتائج اال ،اإلجابة عف أسئمة الدراسة
النكع، الفئة العمرية، المؤىؿ ] عمى كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت  ،تحميؿ فقراتيا

لمبيانات  لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية [العممي، سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي
مج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية إذ تـ استخداـ برنا ،الدراسة ةالمتجمعة مف استبان

(SPSS) كتحميميا في ىذا الفصؿ.  ،لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا 

 :نة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعي 5.2
 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: 5.2.1
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس1.1ل )جدو

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 %58.8 137 ذكر
 %41.2 96 أنثى

 100.0 233 المجموع
%( مف عينة الدراسة ىـ مف الذككر بكاقع 58.8يتضح أف ما نسبتو )( 5.1مف خالؿ جدكؿ )

 ( مكظفة.96%( ىف مف اإلناث بكاقع )41.2( مكظفان، بينما )137)

 اإلناث نسبةة لقارب، كىي نسبة م%(58.8الذككر بنسبة ) نسبة ارتفاعأف  الباحث يرىو 
يعكد إلى طبيعة العكامؿ الثقافية، كاالجتماعية، كالعادات، كالتقاليد السائدة في  ، كىك%(41.2)

المجتمع الفمسطيني، كما أف طبيعة المجتمع تميؿ إلى إعطاء أكلكية العمؿ لمذككر أكثر مف 
يمكف أف يرل الباحث أف ىذه النتيجة  كلكف؛ كذلؾ لتحمميـ ضغكط العمؿ بصكرة أكثر، اإلناث

 بعض لكجكدأف يككف ليا تفسير آخر يتعمؽ بطبيعة العمؿ الصحي داخؿ المستشفيات، 
الرعاية اَلكلية ك النساء كالكالدة، مثؿ تخصص )اإلناث، تخص التخصصات الطبية التي 
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 ، كالصيدلية، كبعض اَلعماؿ اإلدارية، كالسكرتارية ....إلخ( كالتمريض، كالمختبر كاَلطفاؿ،
كارتفاع نسبة الذككر عف اإلناث نسبة  أما باقي التخصصات يككف أغمبيا مف الذككر،

فيسر أيضان لكجكد دكاـ في الفترات الميمية التي تتناسب مع الذككر أكثر %( يمكف أف ي17.6)
َلخرل التي تحتاج أف يقكـ بيا الذككر مثؿ )أعماؿ مف اإلناث، كأيضان لكجكد بعض الكظائؼ ا

 كالنظافة....إلخ(. –المراسمة  –الصيانة 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: 5.2.2
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر1.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد الفئة العمرية
 10.7 25 سنة فأقؿ 25مف 
 33.5 78 30إلى  26مف 
 32.6 76 40إلى  31مف 
 13.3 31 50إلى  41مف 

 9.9 23 فأكثر 51
 

 (30 – 26)مف  %( فئاتيـ العمرية تقع33.5( يتضح أف ما نسبتو )5.2مف خالؿ جدكؿ )
( سنة ، بينما ما نسبتو 40 – 31)مف %( تتراكح أعمارىـ 32.6سنة، كأف ما نسبتو  )

سنة  25ي الفئة مف )%( ف10.7( سنة، كما نسبتو )50-41%( في الفئة العمرية )13.3)
 ( سنة فأكثر.50%( أعمارىـ مف )9.9فأقؿ(، أما ما نسبتو )

أف معظـ العامميف في المستشفيات غير الحككمية بيف الفئة العمرية التي  ويرى الباحث
%( مف فئة الشباب، كىذا ما يدلؿ بأف إدارة المستشفيات 76.8( سنة، أم بنسبة )40تقؿ عف )

اإلستفادة مف الكفاءات الشابة، كالتي تمثؿ نسبة كبيرة مف المجتمع  غير الحككمية تسعى إلى
الفمسطيني، كما تتميز ىذه الفئة بالطمكح، كالنضكج، كالقدرة عمى العطاء، كاإلبداع، كالتطكير، 
كالعمؿ الدؤكب المتكاصؿ، كلدييـ القدرة عمى مكاكبة التطكر التكنكلكجي المتسارع الذم يجتاح 

لشباب أكثر قدرة عمى العمؿ تحت الضغط خاصة في أياـ الطكارئ، كالفعاليات العالـ، كما أف ا
اَلخرل داخؿ المستشفى، كتنسجـ ىذه النتيجة مع تركيبة السكاف في المجتمع الفمسطيني؛ حيث 
إف معظمو مف فئة الشباب؛ حيث قدر الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني نسبة اَلفراد الذيف 

)الجياز المركزم %( مف عدد السكاف اإلجمالي 82.2( عامان )40قؿ مف )لـ تتجاكز أعمارىـ أ
 (.2015لإلحصاء الفمسطيني، 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي: 5.2.3
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي1.1جدول )

 النسبة المؤية % العدد المؤىل العممي
 3.4 8 ثانكية عامة فأقؿ
 33.5 78 دبمـك فأقؿ
 45.9 107 بكالكريكس
 14.2 33 ماجستير
 3.0 7 دكتكراه

 

%(  مؤىميـ العممي بكالكريكس، كما نسبتيـ 45.9( أف ما نسبتو )5.3يتضح مف الجدكؿ )
%( مف حممة الماجستير، كما 14.2%( مف حممة الدبمـك المتكسط، كما نسبتيـ )33.5)

 ىميـ العممي ثانكية عامة فأقؿ.%( مؤ 3.4%( مف حممة الدكتكراه، بينما )3نسبتيـ )

كنالحظ منطقية ىذا التكزيع بالنظر إلى مجتمع الدراسة، فارتفاع نسبة حممة شيادة 
البكالكريكس، كالتي تعتبر الشيادة الجامعية اَلكلى، كالتي تعتبر شرطان مف الشركط الكاجب 

يار، كالتعيف المعمكؿ تكافرىا في معظـ الكظائؼ الطبية، كالصحية؛ كيتفؽ ذلؾ مع سياسة االخت
بيا في المستشفيات غير الحككمية؛ حيث أف اَلطباء، كالممرضيف القانكنيف، كرؤساء اَلقساـ، 
كبعض الكظائؼ التخصصية اَلخرل مثؿ: ]الصيادلة كأخصائيي اَلشعة كفنيي المختبر[، 
 يشترط أف يككنكا مف حممة شيادة البكالكريكس كحد أدنى، أما الكظائؼ اَلخرل مثؿ
السكرتارية، كالكظائؼ الفنية اَلخرل، كالممرضيف العممييف بحاجة إلى حممة الدبمكـ المتكسط أك 
أقؿ، أما بالنسبة لحممة الشيادات العميا )الماجستير، كالدكتكراة( فيعكد إلى زيادة نسبة تكجو 
ي اَلطباء إلى تطكير أنفسيـ، كالتكجو لمحصكؿ عمى شيادات طبية متخصصة ، مثؿ: )أخصائ

الجراحة ....إلخ(، كآخريف لمتحقيؽ أغراض مختمفة ، منيا: تطكير أنفسيـ، كمياراتيـ، كقدراتيـ 
باإلضافة إلى الحصكؿ عمى فرص الترقية ما أمكف ذلؾ، كما أف ىذه الفئة تستطيع حمؿ 
المسئكلية، كالمشاركة في اتخاذ القرار، كىذا يعكس حالة التنكع تبعان لحاجة العمؿ، كالتخصص 

المؤىالت العممية؛ حيث أف العمؿ الصحي بحاجة إلى أخصائييف، كفنييف، كغيرىا مف  في
 أصحاب الكظائؼ اَلخرل. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: 5.2.4
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 17.2 40 طبيب
 29.2 68 ممرض
 6.4 15 صيدلي
 15.5 36 فني
 30.0 70 إدارم
 1.7 4 خدماتي

%( 29.2%( مسماىـ الكظيفي إدارم، كأف ما نسبتو )30) ( أف5.4يتضح مف الجدكؿ )
%( صيادلة، 6.4%( فنييف، أف نسبة )15.5%( أطباء، كنسبة )17.2ممرضيف، كأف )

 %( خدماتي.1.7ك)

بة العامميف في الكظائؼ اإلدارية؛ يرجع كتعتبر ىذه النسب منطقية خاصة، فارتفاع نس
إلى تعدد اَلقساـ اإلدارية داخؿ المستشفيات غير الحككمية، كالتي تتمثؿ في مكظفي اإلدارة 
مثؿ أقساـ: ]المحاسبة، كالمشاريع، كالعالقات العامة، كالمشتريات، كالمخازف، كالسكرتارية، 

َلمف[، كتعتبر ىذه النسبة قميمة إذا ما تـ جمع كالكتبة، كالشؤكف اَلدارية، كالخدماتية، كمكظفي ا
%(، أما ارتفاع 68.3باقي النسب لمكظائؼ الطبية، كالصحية اَلخرل، كالبالغ نسبتيا جميعان )

 %( فتعتبر نسبة منطقية، فقد مثؿ 17.2%( مقارنة بنسبة اَلطباء )29.2نسبة الممرضيف )
إحدل  كيشكمكف ،في أم مستشفى الصحية الفئة اَلكبر بيف مقدمي الرعاية الكادر التمريضي

عمى الممقى  في السنكات اَلخيرة إزداد حجـ العمؿ، فأىـ مدخالت معظـ المنظكمات الصحية
 ،يضع المريضكبير مما  كزادت نسبة عدد المرضى إلى الممرض بشكؿ ،عاتؽ الممرضيف

لمرضى تؤدم إلى الممرضيف إلى اأماـ مخاطر متعددة، لذا فالعمؿ عمى زيادة عدد  كالممرض
أف كادران تمريضيان ترتفع فيو نسبة الممرضيف ك كنتائجيا،  ،تحسيف جكدة العممية العالجية

 .كذات كفاءة جيدة، القانكنييف ىك أكثر قدرة عمى تقديـ رعاية
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 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة: 5.2.5
 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد وات الخدمةعدد سن
 23.6 55 سنكات فأقؿ 5

 42.0 98 10 – 6مف 
 18.0 42 15 – 11مف 
 6.9 16  20 – 16مف 
 9.4 22 سنة فأكثر 21

%( مف 23.6( سنة ، كأف )10-6)مف %( سنكات خبرتيـ 42( أف )5.6يتضح مف الجدكؿ )
( سنة، 20 -16%( مف )6.9( سنة، ك )15 – 11%( مف )18( سنكات فأقؿ، ك)5)
 ( سنة فأكثر.21%( مف )9.4ك)

أف المستشفيات غير الحككمية تعتبر مف المؤسسات الحديثة،  ويعزو الباحث ذلك إلى
عاـ، لذلؾ نجد أف ىذه النسبة منطقية فأغمب  15كالذم لـ يمضي عمى إنشاء معظميا 
سنكات تصؿ  10-6اتيـ مف تتراكح نسبة خدم كالتي العامميف في المستشفيات غير الحككمية

%(، 23.6سنكات تصؿ إلى ) 5%(، أما الفئة التي تصؿ سنكات خدمتيـ أقؿ مف 42إلى )
 تمؾ المستشفيات كيعكد ذلؾ إلى التطكر السريع في افتتاح اَلقساـ، كالعيادات اَلخرل داخؿ

الذيف  حسب الحاجات المستجدة، كالتي تصبح بحاجة إلى ككادر بشرية جديد، أما مجمكع نسب
%(، كىـ العامميف الذيف يعتبركا مف 34.3سنكات ) 10تصؿ نسبة خدماتيـ أعمى مف 

المؤسسيف في المستشفى، كالذيف شارككا في تطكير برامج المستشفى، ككاف ليـ السبؽ في تكلي 
 المناصب اإلدارية  فييا. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل: 5.2.6
 حسب مكان العمل(: توزيع عينة الدراسة 1.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 9.0 21 مستشفى الككيتي
 7.3 17 مستشفى دار السالـ

 6.0 14 مستشفى يافا
 17.6 41 مستشفى أصدقاء المريض
 27.0 63 مستشفى الخدمة العامة
 3.0 7 مستشفى اَلىمي العربي

 5.2 12 مستشفى الكرامة
 24.9 58 مستشفى العكدة

 %100 233 جموع االجماليالم
%( مف أفراد العينة يعممكف في مستشفى الخدمة 27( أف ما نسبتو )5.7يتضح مف الجدكؿ )

%( 17.9%( مف أفراد العينة يعممكف في مستشفى العكدة، كأف )24.9العامة، كأف ما نسبتو )
مستشفى  %( يعممكف في9مف أفراد العينة يعممكف في مستشفى أصدقاء المريض، كأف نسبة )

%( يعممكف في مستشفى 6%( يعممكف في مستشفى دار السالـ، كأف )7.3الكرامة، كنسبة )
%( يعممكف في مستشفى اَلىمي 3%( يعممكف في مستشفى الكرامة، أف )5يافا، كأف نسبة )

 العربي.

سبب ارتفاع نسب أفراد العينة الذيف يعممكف في مستشفى الخدمة  ويفسر الباحث
%(؛ يرجع ذلؾ إلى أىمية المكقع التي تقـك 51.9ى العكدة بنسبة تصؿ إلى )العامة، كمستشف

عمييا تمؾ المستشفيتيف، كطبيعة الخدمات الطبية التي تقدميا لمجميكر، كيفسر أيضان بكجكد 
إدارة طمكحة تسعى لتطكير المستشفى، كفتح أقساـ جديدة تخدـ التخصصات الفريدة، مثؿ: 

مميات القسطرة القمبية، كالجراحات بالمناظير، كالجراحات )عمميات القمب المفتكح، كع
التخصصية بكافة أنكاعيا، كالعناية المركز، كاَلشعة(، باإلضافة لكجكد بعض اَلجيزة التي ال 
تكجكد في كؿ المستشفيات غير الحككمية اَلخرل، كؿ ىذا يحتاج إلى عدد كبير مف المكظفيف 

الخدمة لممرضى، أما باقي المستشفيات فيي تقدـ خدمات  لتسكيف ىذه اَلقساـ كالذيف سيقدمكف 
 أقؿ تنحصر في العمميات الجراحية، كالكالدة، كالعيادات فقط.
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 :الوزن النسبي لفقرات المجاالت 5.3

 :تحميل فقرات االستبانة 5.3.1
ا لعينة كاحدة( لمعرفة ما إذ Tلتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية )اختبار

% عمى 60ىي الحياد كىي تمثؿ  3حيث اعتبرت الدرجة  ؛كانت متكسطات درجات االستجابة
 مقياس الدراسة.

 معيار المشاركة الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال (7.5جدول )

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.7من الجدول )

بنى مدير المستشفى سياسة الباب المفتوح مع يت"لمفقرة اَلكلى  الكزف النسبيأف يتضح 
(، كبمتكسط حسابي بمغ ) %82.75)كلى بكزف نسبي بمغ احتمت المرتبة اَل "الموظفين
(، كبالتالي فقد حصمت ىذه الفقرة عمى درجة مكافقة بدرجة 0.91(، كانحراؼ معيارم )4.14

 كبيرة مف قبؿ أفراد العينة.

المدراء اليكـ يؤمنكف بضركرة االنفتاح، كعدـ االنعزاؿ عف ىذه النتيجة إلى أف  ويعزو الباحث
المكظفيف؛ حيث أف أغمب المدراء اليكـ يجدكلكف أكقاتيـ، آخذيف بعيف اإلعتبار أف يككف ضمف 
الجدكؿ الكقت الكافي لممكظفيف، كالسماح ليـ بزيارة مكاتبيـ، كىذه السياسة تعمؿ عمى زيادة 

الوسط  معيار المشاركة –أواًل  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
P - 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 19.00 82.75 0.91 4.14 مع المكظفيف.يتبنى مدير المستشفى سياسة الباب المفتكح   .1
 4 0.00 9.70 73.62 1.07 3.68 يتكفر في المستشفى قيادة ديناميكية قادرة عمى صياغة رؤية.  .2
 7 0.00 7.31 71.26 1.17 3.56 كطاقات المكظفيف. ،تؤمف إدارة المستشفى بإبداعات  .3

قترحات كتقديـ الم ،تحفز اإلدارة العامميف عمى إبداء الرأم  .4
 دكف خكؼ مف النقد.

3.64 1.13 72.84 8.62 0.00 5 

5.  
عداد  ،ستراتيجيةيشارؾ رؤساء اَلقساـ في إعداد الخطة اال كا 
 مكازنة  المستشفى.

3.59 1.12 71.85 8.05 0.00 6 

 3 0.00 14.19 78.28 0.98 3.91 اإلدارة مكظفييا لمعمؿ بركح الفريؽ لتحقيؽ اَلىداؼ. تشجع  .6
 2 0.00 18.24 80.09 0.84 4.00 فى سياسة التعاكف مع المستشفيات اَلخرل.تتبع المستش  .7
  0.00 15.43 75.80 0.78 3.79 إجمالي معيار المشاركة 
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بداء رأيو بكؿ ثقة، كما يتمكف المكظؼ  الثقة، كتجعؿ المكظؼ قادران عمى إيصاؿ كجية نظره، كا 
 مف عرض المشاكؿ التي تكاجيو، كالعمؿ عمى حميا.   

فقد حصمت عمى  " تؤمن إدارة المستشفى بإبداعات، وطاقات الموظفين"أما الفقرة الثالثة 
عيارم بمغ (، كانحراؼ م3.56%(، كبمتكسط حسابي )71.26المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ )

 (، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة بالرغـ مف احتالليا المرتبة اَلخيرة.1.17)

أف ىذه النسبة كبيرة رغـ حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة، كىذا لربما يككف بسبب  ويرى الباحث
كجكد نسبة مف المكظفيف الذم يعممكف حديثان في المستشفى، كالذيف بحاجة إلى اكتساب خبرات؛ 

بداعاتيـ، كأنيـ يمتمككف لكي  تؤىميـ بأف يصبحكا قادريف عمى إقناع اإلدارة بإمكانياتيـ، كا 
طاقات كبيرة تمكنيـ مف القياـ باَلعباء الكظيفية، كأيضان يرل الباحث أف ىذه النتيجة يمكف أف 
تيفسر لسبب آخر، كىك أف نسبة المكظفيف الحاصميف عمى الثانكية العامة فأقؿ، كحممة شيادة 

%(، كىي تقريبان النسبة التي ال تكافؽ عمى ىذه الفقرة، كبالفعؿ أف اإلدارة ال 36.9لدبمكـ بمغ )ا
تستطيع أف تعتمد عمييـ لمقياـ بأعباء العمؿ دكف كجكد حممة البكالكريكس، كحممة الشيادات 

 العميا.  

بمغ  اجميعي معيار المشاركة"" لفقرات مجاؿ بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف 0.78( كانحراؼ معيارم بمغ )3.79%(، كبمتكسط حسابي بمغ )75.80)

النسبة  ىذه اد العينة عمى فقرات ىذا المعيار، كلكف تبقىىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفر 
 بحاجة إلى تطكير.

مكظفيف عمى نتيجة ىذه المكافقة الكبيرة عمى ىذا المعيار ناجـ عف رضى ال ويفسر الباحث
سياسة إدارة المستشفى خاصةن فيما يتعمؽ بمعيار المشاركة، كأف المكظفكف قادركف عمى زيارة 
بداء أرائيـ، كاقتراحاتيـ دكف خكؼ مف النقد، كمشاركة رؤساء اَلقساـ إلى حدو كبير  المدير، كا 

فالمشاركة اليـك في إعداد الخطة االستراتيجية، كتشجيع اإلدارة المكظفيف لمعمؿ بركح الفريؽ، 
ئيسيان مف متطمبات العمؿ اإلدارم، كبالرغـ مف ارتفاع نسبة المكافقة عمى ىذا أصبحت جزءان ر 

تسعى لمعمؿ عمى تحسيف ىذه النسبة، حيث ىناؾ المعيار يرل الباحث أف عمى اإلدارة أف 
 %(، كىي نسبة ليست بالقميمة. 24.2ضعؼ بنسبة تصؿ إلى )

(، كالتي أظيرت أف الكزف 2015منيا دراسة )ىممك،  عض الدراساتواتفقت ىذه النتائج مع ب
النسبي لتطبيؽ معيار المشاركة في منظمات القطاع الخاص، كما ليا مف دكر في تعزيز إدارة 
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(، التي خمصت إلى كجكد مكافقة 2015دراسة )جكدة، %(، كما اتفقت مع70.18الدكلة بمغ )
ية، أك المجتمع، كلجاف اَلحياء في عممية اتخاذ القرارات مف قبؿ أفراد العينة سكاء مكظفي البمد

 %(. 75.90كأداة مف أدكات المشاركة، كبنسبة بمغت )

(؛ حيث أظيرت الدراسة 2013بعض الدراسات منيا دراسة )مطير،  اختمفت ىذه النتائج مع
بي أف درجة االلتزاـ بمعيار المشاركة اإلدارية جاءت متكسطة؛ حيث بمغ المتكسط الحسا

(؛ حيث أف الدراسة أظيرت أف ىناؾ 2008%(، كاختمفت أيضان مع دراسة )الداعكر، 63.85)
 (.3.65نسبة مكافقة بدرجة متكسطة عمى تطبيؽ معيار المشاركة، كبمتكسط حسابي بمغ )

 معيار سيادة القانونالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.4جدول )

 

" تقوم لمفقرة اَلكلى  الكزف النسبيأف يتضح  ( يمكن أن نستخمص اآلتي:5.8من خالل جدول)
كلى بكزف نسبي احتمت المرتبة اَل اإلدارة بتوعية الموظفين باألنظمة الخاصة بعمل المستشفى"

(، كىي نسبة 0.95(، كانحراؼ معيارم )4.07سابي بمغ ) (، كبمتكسط ح%81.48)بمغ 
 مكافقة بدرجة كبير مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

الوسط  معيار سيادة القانون #
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
تقـك اإلدارة بتكعية المكظفيف بالقكانيف، كاَلنظمة الخاصة 

 بعمؿ المستشفى.
4.07 0.95 81.48 17.18 0.00 1 

2.  
يتكفر لدل المستشفى لكائح داخمية تحكـ سير العمؿ، كتحدد 

 مكظؼ. صالحيات، كاكجبات كؿ
4.04 0.91 80.78 17.36 0.00 2 

3.  
دارية خاصة تراعي حجـ  تطبؽ اإلدارة أنظمة مالية، كا 

 اَلنشطة، كمكازنتيا.
3.74 1.04 74.72 10.80 0.00 5 

يمتـز مجمس اإلدارة بالنظاـ اَلساسي الخاص بالمؤسسة فيما   .4
 يتعمؽ بصالحيات أعضائو، كآليات االنتخابات.

3.79 1.00 75.83 11.98 0.00 4 

 6 0.00 7.55 71.81 1.19 3.59 يكجد في المستشفى نظاـ شكاكم مكتكب، كمعمف لمكظفييا.  .5

6.  
تتـ جميع المعامالت اإلدارية، كالمالية الخاصة بأنشطة 

المستشفى كفقان لألنظمة الداخمية الخاصة بيا، كبما يتناسب 
 مع قكانيف الحككمة الخاص بأنشطتيا.

3.93 0.91 78.63 15.67 0.00 3 

  0.00 17.26 77.16 0.76 3.86 إجمالي معيار سيادة القانون 
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ارتفاع ىذه النتيجة دليؿ عمى أىمية كجكد أنظمة داخمية تحكـ سير العمؿ؛ لذلؾ  ويفسر الباحث
جؿ تجنب حدكث تعمؿ اإلدارة عمى تكعية المكظفيف باَلنظمة الخاصة بعمؿ المستشفى مف أ

مشاكؿ، كتحدد صالحيات، ككاجبات، كمسؤكليات كؿ مكظؼ، كتشرح لو القكانيف التي مف 
الكاجب اتباعيا، كآليات العقاب في حاؿ مخالفتيا، كَلىمية ذلؾ اَلمر تقكـ اإلدارة بعمؿ 

 اجتماعات خاصة لممكظفيف الجدد لكضعيـ  في صكرة ىذا اَلمر.

احتمت  فقدالمستشفى نظام شكاٍو مكتوب، ومعمن لموظفييا "  " يوجد في أما الفقرة الخامسة
(، كانحراؼ معيارم بمغ 3.59%(، كبمتكسط حسابي بمغ )71.81نسبي ) اَلخيرة بكزفالمرتبة 

 (، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة بالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة. 1.19)

َلخيرة رغـ ارتفاع نسبة المكافقة؛ يعكد إلى أف حصكؿ ىذه الفقرة عمى المرتبة ا ويرى الباحث 
كجكد نسبة مف الضعؼ في المعرفة لدل المكظفيف، كعدـ المعرفة الكاممة باآلليات التي يجب 
اتباعيا لنظاـ الشكاكل، كىذا ما يؤكد بضركرة حصكؿ المكظفيف، كخاصة الجدد عمى 

يا؛ كيمكف أف ييفسر الباحث ذلؾ المعمكمات الضركرية لنظاـ الشكاكل، كاآلليات التي يجب اتباع
كىك اتباع اإلدارة سياسة الباب المفتكح أماـ المكظفيف؛ اَلمر الذم يسمح ليـ  -لسبب آخر 

 برفع الشككل مباشرة بدكف اتباع نظاـ خاص.

بمغ "  " معيار سيادة القانون لفقرات مجاؿ كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي 
(، كىذا يعني أف 0.76( كانحراؼ معيارم بمغ )3.86بمغ ) %(، كبمتكسط حسابي77.16)

اد العينة عمى فقرات ىذا المعيار، كلكف الباحث يرل أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفر 
 ىذه النسبة بحاجة إلى تطكير كتحسيف.

ارة ارتفاع نسبة معيار سيادة القانكف في المستشفيات غير الحككمية لقناعة اإلد ويعزو الباحث
بأىمية كجكد أنظمة داخمية تحكـ سير العمؿ اإلدارم، كالمالي، كأىمية كجكد نظاـ يتعمؽ 
بصالحيات اَلعضاء، كآليات االنتخابات مف أجؿ تجديد تدفؽ كفاءات جديدة قادرة عمى تطكير 
المستشفى، كاَلىمية الكبيرة في تحديد صالحيات، كمسؤكليات كؿ مكظؼ داخؿ المستشفى، 

سير العمؿ دكف حدكث أم معيقات، بحيث يشعر المكظؼ أنو يعي ما ىك مطمكب حرصان عمى 
منو، كالمكافأت التي يمكف أف يحصؿ عمييا، كالعقكبات التي يمكف أف يتعرض ليا في حاؿ 
ع اإلخالؿ بالعمؿ، ىذا باإلضافة إلى أف نظاـ العمؿ في ىذه المستشفيات يجب أف يتناسب م

يا، كمف كجية نظر الباحث يرل أف حصكؿ ىذا المعيار عمى قكانيف الحككمة الخاص بأنشطت
%(، كيجب 22.84%( غير كافي؛ حيث أف ىناؾ نسبة ضعؼ تصؿ إلى )77.16نسبة )
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عمى اإلدارة العمؿ عمى تحسيف ىذا الضعؼ، كالحصكؿ عمى نسبة أفضؿ مما يعزز مف ىذا 
 المعيار في المستشفيات غير الحككمية. 

(؛ حيث بمغ الكزف 2015نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة )ىممك،  معوقد اتفقت ىذه النتائج 
%(، كما اتفقت 77.29النسبي لتطبيؽ معيار سيادة القانكف في منظمات القطاع الخاص بمغ )

(؛ حيث بمغ نسبة تطبيؽ معيار سيادة القانكف في المنظمات غير 2012مع دراسة )الحمك، 
(؛ حيث أف عالقة معيار 2013دراسة )مطير،  %(، كاتفقت النتائج مع86.53الحككمية )

 %(.64.71سيادة القانكف باَلداء اإلدارم في الكزارات الفمسطينية بمغ  )

(، حيث أظيرت 2011نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة )مكسى،  واختمفت ىذه النتائج مع
 قكانيف.النتائج أف الكزارات الفمسطينية مازالت تعاني مف ضعؼ في تطبيؽ اَلنظمة، كال

 معيار الشفافيةالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.5جدول )

  

الوسط  معيار الشفافية –ثالثًا  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
تتبنى المستشفى خمؽ ثقافة تنظيمية أساسيا الكضكح، 

 .كاإلفصاح، كحرية التعبير
3.77 1.12 75.34 10.48 0.00 6 

يتكفر لممستشفى صفحة إلكتركنية تتكفر فييا كافة   .2
 المعمكمات، كآليات اتخاذ القرار التي تعتبر عامة.

3.99 1.02 79.83 14.82 0.00 2 

 3 0.00 14.83 78.36 0.94 3.92 تتميز اَلنظمة الداخمية لممستشفى بالكضكح، كسيكلة الفيـ.  .3

4.  
ى بتنمية القيـ الدينية، كاَلخالقية في محاربة تقـك المستشف

 الفساد.
4.00 0.99 80.09 15.44 0.00 1 

5.  
تحمي اإلدارة مف يساعدىا بكشؼ التجاكزات، كاالنحرافات 

 في المستشفى.
3.75 1.04 75.06 11.00 0.00 7 

6.  
يكجد آليات، كضكابط كاضحة لمبدأ الثكاب، كالعقاب ضد 

 5 0.00 12.20 76.39 1.01 3.82 ة.ممارسات الفساد كعدـ النزاى

7.  
تدرب اإلدارة المكظفيف عمى مضمكف حؽ المريض في 

 االطالع عمى المعمكمات الخاصة بحقكقو، كعمؿ المستشفى.
3.88 0.94 77.65 14.19 0.00 4 

  0.00 17.07 77.47 0.78 3.87 إجمالي معيار الشفافية 
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لمفقرة الرابعة " تقـك  الكزف النسبيأف ( يمكف أف نستخمص التالي: 5.9مف خالؿ جدكؿ)
المستشفى بتنمية القيـ الدينية، كاَلخالقية في محاربة الفساد " احتمت المرتبة اَلكلى بكزف نسبي 

(، كىي نسبة 0.99(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.00%(، كبمتكسط حسابي بمغ )80.09بمغ )
 قرة.مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الف

ذلؾ اَلمر إلى زيادة الكعي الديني عند الجميكر، كزيادة إقباؿ المرضى عمى  ويعزو الباحث
المستشفيات الخاصة لمحصكؿ عمى الخصكصية الكاممة، كتجنب االختالط، اَلمر الذم أدل 
إلى زيادة اىتماـ إدارة المستشفيات غير الحككمية بالجانب الديني كاَلخالقي، كالعمؿ عمى تنمية 
القيـ الدينية كاَلخالقية لدل المكظفيف مف أجؿ مكافحة الفساد، مثؿ العمؿ عمى فصؿ أقساـ 
الحريـ عف أقساـ الرجاؿ، كتكفير ممرضات، كطبيبات تتعامؿ مع حاالت الحريـ خاصة في 
أقساـ الكالدة، كالجراحات النسكية، باإلضافة إلى التعامؿ مع المرضى بطريقة أخالقية، كالشعكر 

كمراعاة كضعيـ اَلقتصادم، كاإلجتماعي، فعمى سبيؿ المثاؿ تقكـ مستشفى الخدمة العامة بيـ، 
بعمؿ محاضرات في أخالقيات المينة، كتنزيؿ نشرات تتعمؽ بيذا الخصكص، كعمؿ دكرات في 
أحكاـ التالكة، كالتجكيد، كدكرات في أحكاـ طيارة المريض، كاَلحكاـ الشرعية التي تتعمؽ 

 بالمرضى.     

" تحمي اإلدارة من يساعدىا بكشف التجاوزات، واالنحرافات في المستشفى أما الفقرة الخامسة 
( كانحراؼ 3.75%(، كبمتكسط حسابي بمغ ) 75.06اَلخيرة بكزف نسبي )احتمت المرتبة  "

(، كىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بالرغـ مف 1.04معيارم بمغ ) 
 ليا عمى ىذه المرتبة اَلخيرة. حصك 

أف ىناؾ حماية مف قبؿ اإلدارة لمذيف يقكمكف بكشؼ التجاكزات، كاالنحرافات في  يرى الباحث
المستشفى، كحصكؿ ىذه الفقرة عمى المرتبة اَلخيرة ال يدلؿ عمى عدـ كجكد مكافقة، لذلؾ يرل 

عطاء اَلماف، الباحث أنو مف اَلفضؿ أف تعمؿ اإلدارة عمى زيادة االىتماـ ب الجانب اَلخكم، كا 
كالحماية لممكظفيف، لمنع حدكث تيرب، كخكؼ مف كشؼ التجاكزات، كاالنحرافات، مما يؤدم 

 إلى انتشار الفساد داخؿ المستشفى.

%(، 77.47بمغ ) " معيار الشفافية "لفقرات مجاؿ  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة 0.78رم بمغ )( كانحراؼ معيا3.87كبمتكسط بمغ )

معيار، كيرل الباحث أف ىناؾ مجاالن لمتطكير؛ حيث يكجد مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا ال
 %(.22.53ضعؼ في ىذا المعيار يصؿ إلى )
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ريان ال أف ارتفاع الكزف النسبي لمعيار الشفافية؛ كذلؾ َلنيا أصبحت مطمبان حضا ويرى الباحث
يستقيـ العمؿ اإلدارم بدكف تبنيو، فإدارة المستشفيات غير الحككمية أصبحت تتيقف بأف االلتزاـ 
بالشفافية يعمؿ عمى تحسيف العمؿ اإلدارم، كزيادة االلتزاـ التنظيمي، كزيادة الثقة بيف العامميف، 

الباحث أنو بالرغـ مف  كاإلدارة، كزيادة الثقة مع المؤسسات اَلخرل اَلىمية، كالحككمية، كيرل
ارتفاع الكزف النسبي لمعيار الشفافية، كفي ظؿ التطكر التكنكلكجي، كاالنفتاح عمى المؤسسات 
اَلخرل، كعمى العالـ الخارجي، ككجكد كسائؿ اتصاؿ حديثة، إال أنيا مازالت بحاجة إلى 

ة تفرض عمييا ذلؾ، تطكير، فمربما جاء االلتزاـ بسبب كجكد قكانيف، كأنظمة مطبقة في قطاع غز 
كفي حاؿ إخالؿ اإلدارة بااللتزاـ يؤدم إلى المساءلة القانكنية، كحرمانيا مف بعض االمتيازات، 

يد إدارة المستشفيات مف حصكؿ ذلؾ، كبالرغـ مف ذلؾ كمو يرل الباحث أف عمى كىك ما التر 
 ية التامة.اإلدارة العمؿ جاىدة عمى تحسف الضعؼ المكجكد، مف أجؿ الكصكؿ إلى الشفاف

( حيث بمغ 2012نتائج دراسات سابقة مثؿ  دراسة )الحمك،  واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع
%( كىي نسبة مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف 75.05الكزف النسبي لمعيار الشفافية )

دراسة الشفافية تساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة في المنظمات غير الحككمية، كاتفقت مع 
(، حيث أظيرت النتائج أف المصارؼ اإلسالمية العاممة في فمسطيف تمتـز بمبدأ 2014)دياب، 

 %(..70اإلفصاح، كالشفافية بنسبة ال تقؿ عف )

(؛ حيث أظيرت 2008نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة )الداعكر،  واختمفت نتائج الدراسة مع
بمديات الضفة مف كجية نظر أعضائيا، كما النتائج كجكد ضعؼ في تبني معيار الشفافية في 

(؛ حيث أظيرت النتائج كجكد درجة مكافقة 2012اختمؼ النتائج مع نتائج دراسة )الحربي، 
متكسطة في درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية، كالخارجية لدل اَلقساـ اَلكاديمية 

 في كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد.
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 معيار االستجابةالوسط الحسابي والوزن النسبي  (1.15)جدول 

" توفر لمفقرة الرابعة  الكزف النسبيف أ يمكن أن نستخمص التالي: (5.10من خالل جدول)
احتمت المرتبة اإلدارة كامل الوسائل، واإلمكانيات بما يضمن حماية الموظفين الجسدية " 

(، كانحراؼ معيارم بمغ 3.74%(، كبمتكسط حسابي بمغ )74.83اَلكلى بكزف نسبي )
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف ق (،1.12)

مع كجكد بعض التحفظ لكجكد ضعؼ بنسبة تصؿ إلى  مع ىذه النتيجة ويتفق الباحث
؛ حيث ييعتبر المكظؼ اليكـ ىك رأس ماؿ المنظمة الذم يقكـ بكافة الكاجبات، %(25.17)

ى كالمسؤكليات المكمؼ بيا، فأم ضرر جسدم يتعرض لو المكظؼ يمكف أف يؤثر سمبان عم
تقكـ إدارة المستشفى بعمؿ كرشات عمؿ، كمحاضرات عف  مف الطبيعي أف كفاءة العمؿ، لذلؾ

اَلماف، ككيفية التعامؿ مع اَلدكات الخطرة، كالتعامؿ مع الحاالت المرضية المعدية؛ لتجنب 
حدكث أضرار جسدية لممكظؼ، كما أف اإلدارة تكفر طاقـ أمني داخؿ المستشفى، لمتعامؿ مع 

لطارئة مثؿ حدكث مناكفات بيف المكظفيف أنفسيـ، أك بيف المكظفيف كالجميكر، الظركؼ ا
كالعمؿ عمى حميا، كال يمكف أف نغفؿ عف دكر النقابات الصحية، كالتي ال تدخر جيدان في 
الحفاظ عمى حقكؽ المكظفيف العامميف في المجاؿ الصحي، كحماية كرامتيـ ،كالحماية الجسدية، 

مف يتعرض كيعرض حياة العامميف لمخطر.  كيمكف أف نرل أف ىذه كتحاسب بالقانكف كؿ 
النسبة تنسجـ مع نتيجة الفقرة الرابعة في معيار الشفافية، كالتي احتمت المرتبة اَلكلى، كالتي 

 معيار االستجابة –رابعاً  #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
تقـك اإلدارة بتمبية احتياجات المكظفيف؛ بحيث تقدـ ليـ 

 ب.كافة الخدمات، كفي الكقت المناس
3.49 1.35 69.74 5.49 0.00 5 

تطكر المستشفى أنشطتيا بشكؿ مستمر بما يضمف   .2
 3 0.00 7.50 70.95 1.11 3.55 حصكؿ المكظؼ عمى فرص اكتساب خبرات جديدة.

3.  
تسعى اإلدارة لخمؽ بيئة عمؿ مناسبة لمكظفييا بما يضمف 

 احتراـ كرامتيـ، كحقكقيـ اإلنسانية.
3.72 1.12 74.50 9.80 0.00 2 

4.  
تكفر اإلدارة كامؿ الكسائؿ كاإلمكانيات بما يضمف حماية 

 المكظفيف الجسدية.
3.74 1.12 74.83 10.10 0.00 1 

 4 0.00 6.61 70.56 1.22 3.53 تعمؿ المستشفى عمى تحديد حاجات المكظفيف، كتكقعيا.  .5
  0.00 8.96 72.06 1.03 3.60 إجمالي معيار االستجابة 



 

147 

 

ى

 لخامسالفصلىا

مسؤكلية اَلخالقية تجاه المكظفيف، كلكف الباحث يؤكد إلى ضركرة العمؿ عمى إجبار تتعمؽ بال
 أعمى نسبة في ىذه الفقرة. الضعؼ المكجكد لمحصكؿ عمى

" تقوم اإلدارة بتمبية احتياجات الموظفين بحيث تقدم ليم كافة الخدمات، وفي  أما الفقرة اَلكلى
(، كبمتكسط %74.83)بمغ  فقد حصمت عمى المرتبة اَلخيرة بكزف نسبيالوقت المناسب" 

جة كبيرة مف قبؿ (، كىي نسبة مكافقة بدر 1.35(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.49حسابي بمغ )
، كلكف يبقى أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة في ىذا المجاؿ

 ىناؾ مجاؿ لمتحسيف.

أف ىناؾ درجة مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة، كبما أف المكظؼ ىك رأس ماؿ  يرى الباحث
تو؛ حيث تكفر اإلدارة التأميف الصحي المستشفى فكاف البد مف اإلدارة العمؿ عمى تمبية احتاجا

لمكظفييا، كما تكفر احتياجات أخرل لمقياـ بالمياـ المككمة ليـ مثؿ الزم الرسمي، كالمعقمات، 
كخدمات الضيافة، كسمؼ مالية في حاؿ حدكث أم ضائقة مالية، بما ال يتعارض مع إمكانيات 

جاء لشعكر المكظفيف بأف الخدمات  المستشفى، كحصكؿ ىذه الفقرة عمى المرتبة اَلخيرة لربما
التي تقدميا اإلدارة ال تمبي الطمب بشكؿ كافي؛ حيث أف الضائقة المالية التي تمر بالقطاع 
بسبب الحصار الجائر أدل إلى حدكث بعض التقصير في تقديـ الخدمات ، لذا البد مف العمؿ 

در المستطاع، حتى ال عمى تجنب المكظفيف، كالعمؿ عمى عدـ تأثرىـ بالظركؼ المحيطة ق
 يصاب المكظؼ باإلىماؿ كالتقصير. 

%(، 72.06بمغ ) " معيار االستجابة " لفقرات مجاؿ بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 1.03(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.60كبمتكسط حسابي بمغ )

  ى فقرات ىذا المعيار.اد العينة عممف قبؿ أفر  نكعان ما بدرجة كبيرة

ذلؾ إلى قياـ إدارة المستشفى بتطكير أنشطتيا بما يحقؽ جكدة الخدمة المقدمة،  ويعزو الباحث
لى تقديـ الخدمة بشكؿ منتظـ، ككضع كافة اإلجراءات الالزمة لتمبية احتياج المكظفيف،  كا 

تحديد نكعية المنظمة كسعييا لتكفير بيئة تحفظ احتراـ كرامة المكظفيف، كحمايتيـ الجسدية، ك 
رغب اإلدارة في تحقيقيا مستقبالن، كمف كجية نظر الباحث يرل أف ىذا المعيار يعاني مف التي ت

%( كىي نسبة ليست بالقميمة، كىذا الضعؼ بحاجة لمعمؿ عمى 27.94ضعؼ يصؿ إلى )
 أفضؿ ليذا المعيار. تحسينو، كأف ىناؾ مجاالن لمتطكير مف أجؿ الحصكؿ عمى نسبة
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( التي أفادت 2015نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة )ىممك،  اتفقت نتائج الدراسة مع وقد
(؛ حيث أظيرت النتائج 2013%(، كدراسة )مطير، 76.93بتطبيؽ معيار االستجابة بنسبة )

دراسة )  واختمفت مع%(. 71.77أف معيار االستجابة يطبؽ في الكزارات الفمسطينية بنسبة )
ث أفادت الدراسة أف معيار االستجابة حصؿ عمى نسبة مكافقة متكسطة (؛ حي2014نصر اهلل، 

(؛ حيث أفادت أف الكزارات الفمسطينية في محافظات 2011%(، كدراسة )مكسى، 60.72)
 %(.62.5الشماؿ تطبؽ معيار االستجابة بنسبة مكافقة متكسطة )

 

 معيار التوافقالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.11جدول )

 

" يتسم لمفقرة الرابعة  الكزف النسبيف أ( يمكن أن نستخمص التالي: 5.11من خالل جدول )
قد احتمت المرتبة اَلكلى  دور اإلدارة العميا بروح المسؤولية تجاه الصالح العام لممواطنين"

(، 1.01عيارم بمغ )(، كانحراؼ م3.91(، كبمتكسط حسابي بمغ )%78.26)بمغ بكزف نسبي 
 كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 معيار التوافق –ًا خامس #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
تقـك المستشفى عند تحديد رؤيتيا بأخذ كجيات نظر 

 أصحاب المصالح بعيف اإلعتبار.
3.80 1.04 75.91 11.56 0.00 3 

ؤساء اَلقساـ ضماف يتيح تطبيؽ اإلجماع بيف اإلدارة،  كر   .2
 تحقيؽ أىداؼ المشاريع التنمكية المختمفة.

3.74 0.89 74.72 12.61 0.00 4 

3.  
تيتـ إدارة المستشفى بتقريب كجيات النظر بيف المكظفيف 

 منعان لنزاعات العمؿ.
3.91 0.98 78.17 14.03 0.00 2 

4.  
يتسـ دكر اإلدارة العميا بركح المسؤكلية تجاه الصالح العاـ 

 نيف.لممكاط
3.91 1.01 78.26 13.75 0.00 1 

5.  
تعتمد المستشفى معيار اإلجماع في القضايا المختمفة رغـ 

 االختالؼ في القيـ الشخصية لألفراد.
3.71 0.95 74.17 11.35 0.00 5 

 6 0.00 9.27 73.54 1.10 3.68 يتـ اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارة العميا بمينية.  .6
  0.00 15.01 75.66 0.80 3.78 إجمالي معيار التوافق 
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ذلؾ أف اإلدارة اليكـ باتت تعرؼ المسؤكليات التي تقع عمى أعتاقيا، فمك افتقدت  ويعزو الباحث
اإلدارة العميا ركح المسؤكلية لفشمت المستشفى، كلـ تتحقؽ اَلىداؼ المرجكة، لذلؾ يجب أف 

كف مجمس اإلدارة، أك اإلدارة العميا مف أىؿ االختصاصات، كالكفاءات حتى تستطيع أف يك
تعرؼ ماىك المطمكب لمصالح العاـ، كما أف اإلدارة العميا تمتـز بالقكانيف، كاَلنظمة التي تحكـ 
سير العمؿ، فاإلخالؿ بالقكانيف يمكف أف يعرضيا لممساءلة القانكنية، حتى أنو مف الممكف أف 

 ؿ مجمس اإلدارة، كعمؿ انتخابات جديدة.يح

؛ فقد حصمت عمى المرتبة "ات من قبل اإلدارة العميا بمينيةيتم اتخاذ القرار "أما الفقرة السادسة 
(، كانحراؼ معيارم بمغ 3.68%(، كبمتكسط حسابي بمغ )73.54اَلخيرة بكزف نسبي بمغ )

عينة عمى ىذه الفقرة بالرغـ مف حصكليا (، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد ال1.10)
 عمى المرتبة اَلخيرة في ىذا المجاؿ.

ذلؾ إلى المينية التي تتمتع بيا اإلدارة العميا، فكجكد أصحاب االختصاصات في  ويعزو الباحث
اإلدارة العميا تمكنيا مف القياـ باتخاذ قرارات تتكافؽ مع الظركؼ الحاصمة، كما أف اتباع سياسة 

ة مع رؤساء اَلقساـ، كأصحاب الخبرة يزيد مف اتخاذ قرارات بطريقة مينية، كحصكليا المشارك
عمى المرتبة اَلخيرة ال يعني عدـ كجكد مكافقة، كلكف يمكف أف ييفسر ذلؾ بأف اإلدارة العميا 
بحاجة إلى المزيد مف الكفاءات، كالمشاكرات، كأخذ آراء أىؿ االختصاص فيما يخص قرارات 

 العمؿ.

%(، 75.66بمغ ) معيار التوافق " لفقرات مجاؿ "  عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي بشكؿ
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.80(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.78كبمتكسط حسابي بمغ )

ات ىذا المعيار، كيرل الباحث أف ىذه مف قبؿ أفراد العينة عمى فقر  إلى حدو ما بدرجة كبيرة
%( 24.34ى تطكير كتحسيف، حيث بمغ نسبة الضعؼ إلى نسبة تصؿ لػ )النسبة بحاجة إل

 كىي نسبة ليست بالقميمة.

كعي اإلدارة العميا بأىمية تطبيؽ معيار التكافؽ؛ حيث يحتاج  ارتفاع النسبة إلى ويعزو الباحث
ذلؾ اَلمر إلى أف يبذؿ مجمس اإلدارة جيدان كبيران مف أجؿ القضاء عمى الخالفات مف أجؿ 

قيؽ التكافؽ حكؿ المصالح الجيدة، كالتي تخدـ المستشفى، كالمكظفيف، كالمجتمع المحمي، تح
فحرص اإلدارة العميا عمى تحقيؽ تكافؽ اَلراء، كاإلجماع يكفر بيئة عمؿ مالئمة، كخالية مف 
النزاعات، كالصراعات بيف أعضاء اإلدارة أنفسيـ، كبيف اإلدارة كالمكظفيف، فعند تحقؽ ىذا 

لتالي يصبح تحقيؽ اَلىداؼ ممكنان، كبالرغـ مف حصكؿ ر يزيد الرضى لدل المكظفيف كباالمعيا
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ىذا المعيار عمى ىذه النسبة، إال أنو ما زاؿ يعاني مف ضعؼ مف جية اإلدارة، فقبكؿ أفراد 
%(، ال يجعمنا أف نتجاىؿ عف الباقي ممف ال يكفقكف، 75.66العينة عمى ىذا المعيار بسنة )

ا عمى أىمية العمؿ عمى التحسيف، كالتطكير الذم يعمؿ عمى ارتفاع نسبة ىذا مما يؤكد لن
 المعيار. 

(؛ حيث أظيرت أف 2015نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة )ىممك،  وتتفق نتائج الدراسة مع
%(، كدراسة )مطير، 70.91منظمات القطاع الخاص تطبيؽ معيار التكافؽ بنسبة تصؿ إلى 

تائج بأف معيار التكافؽ يطبؽ في الكزارات الفمسطينية بنسبة تصؿ (؛ حيث أظيرت الن2013
(؛ حيث أظيرت النتائج أف بمديات الضفة الغربية 2008%(، كدراسة )الداعكر، 68.73إلى )

%(؛ كما اتضح أنو ال يكجد اختالؼ مع 73.66تطبؽ معيار التكافؽ بنسبة تصؿ إلى )
 التكافؽ.    الدراسات السابقة فيما يتعمؽ بتطبيؽ معيار 

 معيار المساواة والعدالةالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.13جدول ) 

 معيار المساواة والعدالة –سادسًا  #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
يتـ اإلعالف عف الكظائؼ المتكفرة في المستشفى في كسائؿ 
اإلعالـ المحمية مع تحديد متطمبات كاضحة لمكظيفة المعمف 

 عنيا.
4.18 0.96 83.64 18.69 0.00 1 

تشارؾ اإلدارة في إجراءات التعييف َلحد أقاربيـ المباشريف،   .2
 أك غير المباشريف.

3.58 1.11 71.64 7.99 0.00 5 

 4 0.00 7.82 71.91 1.15 3.60 فرص التكظيؼ، كالترقي لألفراد مف كال الجنسيف متساكية.  .3

اًك مف كال اَلمف االجتماعي، كالصحي لممكظفيف متس  .4
 3 0.00 8.74 73.30 1.15 3.67 الجنسيف.

5.  
تطبؽ اإلدارة نظاـ أجكر، كركاتب تضمف العدالة، كالمساكاة 

 لمجميع.
3.30 1.41 65.97 3.22 0.00 7 

6.  
تحتـر اإلدارة حقكؽ المكظفيف بغض النظر عف االنتماء 

 السياسي.
3.86 1.27 77.23 10.14 0.00 2 

فراد ذكم االحتياجات الخاصة تسيـ اإلدارة بتكظيؼ اَل  .7
 حسب كفاءتيـ، كقدراتيـ دكف تمييز.

3.54 1.23 70.85 6.59 0.00 6 

  0.00 11.98 73.48 0.86 3.67 إجمالي معيار المساواة والعدالة 
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يتم " لمفقرة اَلكلى الكزف النسبيأف  ي:( يمكن أن نستخمص التال5.12من خالل جدول )
طمبات اإلعالن عن الوظائف المتوفرة في المستشفى في وسائل اإلعالم المحمية مع تحديد مت

%(، 83.64المرتبة اَلكلى بكزف نسبي بمغ ) احتمت قد" واضحة لموظيفة المعمن عنيا
مكافقة بدرجة كبيرة  (، كىي نسبة0.96(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.18كبمتكسط حسابي بمغ )

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ذلؾ إلى مدل التزاـ اإلدارة بقانكف العمؿ الفمسطيني الذم ينص عمى ضركرة  ويعزو الباحث
اإلعالف عف الكظائؼ المطمكبة في كسائؿ اإلعالـ المحمية المسمكعة، كالمقركءة، كتكضيح 

ظيفة في مدة زمنية محددة ال تقؿ عف عشرة أياـ مف الشركط المطمكب تكافرىا في المتقدـ لمك 
 بدء نزكؿ اإلعالف؛ حيث اإلخالؿ بااللتزاـ بالقانكف يعرض إدارة المستشفى لممساءلة القانكنية،  

فقد  " تطبق اإلدارة نظام أجور، ورواتب تضمن العدالة، والمساواة لمجميع "أما الفقرة الخامسة 
(، 3.30%(، كبمتكسط حسابي بمغ )65.97نسبي بمغ ) حصمت عمى المرتبة اَلخيرة بكزف

(، كىي نسبة مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه 1.41كانحراؼ معيارم بمغ )
 الفقرة.

ذلؾ إلى أف المكظفكف، كمنذ بداية التكظيؼ لـ يطبؽ عمييـ الكادر الكظيفي  ويعزو الباحث
%( مف 75-70مى يعممكف في المستشفى بنسبة )%؛ حيث مازاؿ المكظفيف القدا100بنسبة 

تطبيؽ الكادر الكظيفي؛ كما أف المكظفيف الجدد لـ يطبؽ عمييـ الكادر الكظيفي، مما يدلؿ عمى 
كجكد فركقات كبيرة في الركاتب بيف المكظفيف؛ اَلمر الذم يشعر المكظفيف بأنو ال يكجد عدالة 

د ذلؾ إلى الكضع العاـ الذم تعاني منو كافية في تطبيؽ نظاـ اَلجكر، كالركاتب، كيعك 
المستشفيات في ظؿ الحصار الجائر، كعدـ كجكد التبرعات التي تدعـ المشاريع الخيرية مما 
يزيد التكمفة عمى كاىؿ المستشفيات في نظاـ اإليرادات، كالمدفكعات، كحصكؿ الفقرة عمى 

أف أغمب المكظفيف يعممكف  المرتب اَلخيرة رغـ حصكليا عمى نسبة مكافقة كبيرة دليؿ عمى
 بالكضع الراىف في المستشفى، كال يكجد أماميـ خيار آخر سكل انتظار انتياء اَلزمات، كحميا. 

بمغ  معيار المساواة، والعدالة"لفقرات مجاؿ " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي 
كىذا يعني أف (، 0.86(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.67%(، كبمتكسط حسابي بمغ )73.48)

 اد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.مف قبؿ أفر إفى حدو ما ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة 
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أنو مف الضركرم أف تطبؽ المستشفيات غير الحككمية معيار المساكاة  ومن ىنا يجد الباحث
بيؽ كالعدالة بشكؿ أكبر، كأف ىذه النسبة الكبيرة تؤكد أف ىناؾ مجاؿ لمتحسيف، كالتطكير في تط

ىذا المعيار، فالمستشفيات بحاجة إلى العديد مف الكفاءات، كالخبرات الفريدة؛ كيعكد ذلؾ لتعدد 
التخصصات، كتنكعيا، كبالتالي إذا لـ تتسـ ىذه المستشفيات بالمساكاة، كالعدالة قد تخسر 

مستشفى العديد مف الكفاءات، كالخبرات، كما أف إرساء قكاعد العدالة، كتفعيؿ آلياتيا داخؿ ال
يضمف كجكد بيئة عمؿ مناسبة تساعد عمى تحقيؽ أىدافيا، كأىداؼ العامميف فييا؛ لذلؾ فمف 
الكاجب عمى إدارة المستشفيات أف تتبع عدـ التحيز في جميع المجاالت، كليس فيما يتعمؽ 

 بتحقيؽ مصالحيا فقط دكف مصالح المكظفيف.

(؛ حيث 2012قة مثؿ دراسة )الحمك، مع نتائج بعض الدراسات الساب وتتفق نتائج الدراسة
أظيرت النتائج أف معيار المساكاة كالعدالة يطبؽ في المنظمات غير الحككمية بنسبة 

%(؛ حيث تتأثر ىذه المنظمات بثقافات الجيات المانحة، كالتي تيتـ بقضايا العدؿ، 78.01)
ج أف تطبيؽ معيار (؛ كالتي أظيرت النتائ2013كالمساكاة. كاتفقت جزئيان مع دراسة )مطير،

%(، كدراسة )ىممك، 67.41المساكاة، كالعدالة في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة بنسبة )
(؛ حيث خمصت النتائج أف منظمات القطاع الخاص تطبؽ معيار المساكاة، كالعدالة 2015
 %(.67.49بنسبة )

مكافقة متكسطة في  (، حيث أظيرت النتائج كجكد درجة2014)نصر اهلل،  واختمفت مع دراسة
%(، كاختمفت 60.07درجة تطبيؽ معيار المساكاة، كالعدالة، فقد حصؿ عمى كزف نسبي بمغ )

(؛ حيث أظيرت النتائج أف الكزارات الفمسطينية تطبؽ معيار 2011مع دراسة ) مكسى، 
 %(.59المساكاة، كالعدالة بنسبة )
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 فاعمية والكفاءةمعيار الالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.11جدول )

يتمتع "لمفقرة الثالثة الكزف النسبي ف ( يمكن أن نستخمص التالي: أ5.13من خالل جدول)
كلى بكزف نسبي بمغ قد احتمت المرتبة اَل" تشفى عمى درجة مناسبة من الكفاءةموظفي المس

(، كىي نسبة مكافقة 0.89(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.05%(، كبمتكسط حسابي بمغ )81.04)
 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

لى تعدد التخصصات التي  ويعزو الباحث ذلؾ إلى تعدد الخبرات التي يتمتع بيا المكظفكف، كا 
مثؿ اَلجيزة الطبية المتنكعة، كالتي تنعكس عمى المرضى مف تحتاج إلى كفاءات لمقياـ بيا 

 خالؿ حصكليـ عمى الخدمات الصحية بشكؿ جيد.   

" تسيم اإلدارة بتنفيذ برامج تساعد عمى رفع الروح المعنوية لمموظفين  أما الفقرة الخامسة
ي بمغ %(، كبمتكسط حساب68.45قد حصمت عمى المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ )لدييا " 

(، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة 1.24(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.42)
 عمى ىذه الفقرة بالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة االخيرة في ىذا المجاؿ.

الوسط  معيار الفاعمية والكفاءة –سابعًا  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
تستند اإلدارة إلى التغذية الراجعة، كتتفاعؿ معيا ضمف 

 إطار زمني محدد.
3.82 1.00 76.45 12.51 0.00 3 

2.  
المستشفى بدراسة المكارد المادية المتاحة في  تعني إدارة

 سبيؿ تحقيؽ أىدافيا، كضماف االستغالؿ اَلمثؿ ليا.
3.78 0.93 75.63 12.72 0.00 5 

 1 0.00 17.91 81.04 0.89 4.05 يتمتع مكظفي المستشفى عمى درجة مناسبة مف الكفاءة.  .3
 2 0.00 19.34 80.94 0.83 4.05 الخدمات التي تقدميا المستشفى تتناسب مع إمكانياتيا.  .4

5.  
تسيـ اإلدارة بتنفيذ برامج تساعد عمى رفع الركح 

 المعنكية لممكظفيف لدييا.
3.42 1.24 68.45 5.18 0.00 7 

6.  
تقيـ اإلدارة اإلنجازات بشكؿ دكرم مع تقكيـ المشاريع 

 بعد تنفيذىا إف لـز اَلمر.
3.77 1.00 75.43 11.81 0.00 6 

 4 0.00 11.90 75.96 1.01 3.80 ـ دكرم َلداء مكظفييا.تقـك اإلدارة بتقيي  .7
  0.00 15.77 76.19 0.78 3.81 إجمالي معيار الفاعمية والكفاءة 
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ذلؾ زيادة اىتماـ المكظفيف بالبرامج التي تساعدىـ عمى إنجاز اَلعماؿ المككمة  ويعزو الباحث
الركح المعنكية لدييـ تمنحيـ اإلرادة القكية، كحب العمؿ، كالذم ينعكس باإليجاب ليـ، فارتفاع 

عمى المستشفى، كعمى المرضى، كعمى المكظفيف أنفسيـ مف خالؿ زيادة كالء المكظفيف 
لممستشفى التي يعمؿ بيا كزيادة المكافآت التي يمكف أف يحصؿ عمييا باإلضافة إلى الترقيات، 

قرة رغـ حصكليا عمى نسبة مكافقة مرتفعة إال أنيا مازالت بحاجة إلى اىتماـ لذا نرل أف ىذه الف
 مف قبؿ اإلدارة مف كجية نظر المكظفيف.

%(، 76.19بمغ ) الفاعمية والكفاءة"لفقرات مجاؿ " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
ىناؾ مكافقة  (، كىذا يعني أف0.78(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.81كبمتكسط حسابي بمغ )

 اد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.مف قبؿ أفر  إلى حدو ما بدرجة كبيرة

ذلؾ إلى الحرص الكبير التي تظيره إدارة المستشفيات غير الحككمية في  ويعزو الباحث
االستمرار بتقديـ الخدمات الطبية، كالصحية المتنكعة، كسعييا الدائـ لتحقيؽ التقدـ، كمكاكبة 

ي، كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، فيي دائمان تسعى لقياس النتائج المحققة باَلىداؼ التطكر الصح
المرسكمة عمى جميع اَلصعدة، لذلؾ تقكـ اإلدارة بعمؿ تقييـ دكرم لنتائج أعماليا لتقكيـ أم 
أخطاء قد تتسبب في حدكث خسائر، أك تساعد في تدني تقديـ الخدمات الطبية، كالصحية 

ىـ ما تممكو المستشفى كجب عمييا االىتماـ بو مف جميع لممرضى، كككف المكظؼ ىك أ
الجكانب؛ لكي يعطي مردكدان إيجابيان لممستشفى، كلممرضى، حيث أف التطكر المستمر في 

يدان مف االىتماـ بالعنصر البشرم، لذلؾ المنظكمة الصحية، كتطكر اَلجيزة الطبية، يتطمب مز 
العمؿ عمى زيادة نسبة ىذا المعيار إلى درجة يبقى ىناؾ مجاالن لمتحسيف كالتطكير مف أجؿ 

 كبيرة.

( حيث أظيرت النتائج 2015نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة )ىممك،  واتفقت نتائج الدراسة مع
%(، كاتفقت مع 73.25أف معيار الفاعمية، كالكفاءة يطبؽ في منظمات القطاع الخاص بنسبة )

معيار الفاعمية، كالكفاءة يؤثر عمى اَلداء (؛ حيث أظيرت النتائج أف 2013دراسة )مطير، 
( كالتي خمصت إلى أف 2012%(، كما اتفقت مع دراسة )الحمك، 68.86اإلدارم بنسبة تصؿ )

أما %(. 7.43المنظمات غير الحكمية في قطاع غزة تطبؽ معيار الفاعمية كالكفاءة  بنسبة )
لتي اطمع عمييا، أنو اليكجد فقد ظير لمباحث كمف خالؿ الدراسات السابقة ا عن االختالف

اختالؼ في درجة المكافقة مف قبؿ أفراد العينة، كأف جميع الدراسات بينت أىمية تطبيؽ معيار 
 الفاعمية، كالكفاءة في جميع أشكاؿ المؤسسات في الدكلة. 
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 معيار المساءلةالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.11جدول )

" يدرك لمفقرة الثالثة  الكزف النسبيأف (  يمكن أن نستخمص التالي: 5.14من خالل جدول)
قد احتمت قب مخالفتيا " الموظفون في المستشفى بوضوح القواعد المطموب االلتزام بيا، وعوا

(، كانحراؼ معيارم 4.03%(، كبمتكسط حسابي بمغ )80.69المرتبة اَلكلى بكزف نسبي بمغ )
 (، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.0.94بمغ )

كانيف، ذلؾ إلى كجكد قانكف في المستشفى يمـز اإلدارة بتكعية المكظفيف بالق ويعزو الباحث
كاَلنظمة الخاصة بالعمؿ، مع كجكد لكائح داخمية تحكـ سير العمؿ، كتحدد صالحيات، 
ككاجبات كؿ مكظؼ، كىذا ينسجـ مع ما كرد مف نتائج في معيار سيادة القانكف مف خالؿ الفقرة 

%(؛ لذلؾ نرل أف المكظفيف يدرككف 80.78الثانية، كالتي حصمت عمى كزف نسبي بمغ )
 المطمكب االلتزاـ بيا، كعكاقب مف يقـك بمخالفتيا. بكضكح القكاعد

الوسط  معيار المساءلة –ثامنًا  #
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
تطبؽ اإلدارة نظامان مناسبان لممساءلة في مختمؼ 

 المستكيات اإلدارية.
3.93 0.99 78.52 14.15 0.00 3 

2.  
تكزع اإلدارة الكاجبات، كالمسؤكليات عمى المكظفيف بما 

يـ الكظيفية حسب آليات عمؿ يتناسب مع اختصاصات
 كاضحة لمجميع.

3.83 1.00 76.64 12.69 0.00 4 

3.  
يدرؾ المكظفكف في المستشفى بكضكح القكاعد المطمكب 

 االلتزاـ بيا، كعكاقب مخالفتيا.
4.03 0.94 80.69 16.70 0.00 1 

4.  
يتـ تقديـ تقارير دكرية مف قبؿ رؤساء اَلقساـ لإلدارة 

 حسب اَلنظمة. العميا لمتابعة المشاريع
3.97 0.88 79.30 16.71 0.00 2 

5.  
تقـك اإلدارة بعقد إجتماعات دكرية مع الجميكر يتـ فييا 
 االستماع لمشكاك، كمحاسبة المخالفيف حسب القانكف.

3.42 1.30 68.36 4.91 0.00 6 

6.  
يستطيع أم مكظؼ اإلبالغ عف أم فرد، كعف أم مخالفة 

يتو، كيعاقب كفؽ تسمسؿ كاضح يضمف سالمتو، كحما
 الفاعؿ حسب القانكف.

3.71 1.04 74.14 10.31 0.00 5 

 76.19 0.81 3.81 إجمالي معيار المساءلة 
15.2

4 
0.00  
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تقوم اإلدارة بعقد اجتماعات دورية مع الجميور يتم فييا االستماع  "أما الفقرة الخامسة 
حصمت عمى المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ لمشكاوى، ومحاسبة المخالفين حسب القانون " 

(، كىي نسبة مكافقة 1.30معيارم بمغ )(، كانحراؼ 3.42%(، كبمتكسط حسابي بمغ )68.36)
 بدرجة كبيرة بالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة في ىذا المجاؿ.

حصكؿ ىذه الفقرة عمى المرتبة اَلخيرة رغـ ارتفاع الكزف النسبي ليا، يدلؿ عمى  ويرى الباحث
دة انشغاالت كجكد نسبة مف الضعؼ مف قبؿ اإلدارة؛ كيعكد ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى زيا

اإلدارة فيما يتعمؽ بسير العمؿ، كالمشاريع التي تعمؿ عمييا مف أجؿ تكفير متطمبات العمؿ، 
خاصة في ظؿ الحصار، كقطع الكيرباء، كالذم أدل إلى حدكث بعض اإلشكاالت في العمؿ 

سبب كتمؼ بعض اَلجيزة الطبية التي تحتاج إلى مبالغ طائمة لمصيانة، كيعتقد الباحث أف ىذا ال
 كافي لحصكؿ ىذه الفقرة عمى المرتبة اَلخيرة، كعدـ كحصكليا عمى نسبة مكافقة أكبر مف ذلؾ. 

%(، 76.19بمغ ) معيار المساءلة "لفقرات مجاؿ "  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.81(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.81كبمتكسط حسابي بمغ )

 كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.بدرجة 

ذلؾ إلى كجكد كعي لدل المسؤكليف عف إدارة ىذه المستشفيات بضركرة كجكد  ويعزو الباحث
أنظمة فعالة لممساءلة؛ حيث تحدد فييا االختصاصات، كالكاجبات، كالمسؤكليات عمى كؿ فرد 

، كبصكرة كاضحة لمجميع، كمعرفة مف المكظفيف بما يتناسب مع اختصاصاتيـ الكظيفية
ع نظاـ الثكاب، كالعقاب دكف تبً المكظفيف بالقكاعد المطمكب االلتزاـ بيا، مما يتسنى لإلدارة أف تى 

أف تظمـ أحد، كما أف إدارة المستشفيات غير الحككمية ال يمكف أف تؤدم عمميا بأكمؿ كجو 
مى سير العمؿ داخؿ اَلقساـ، لمعرفة دكف كجكد تقارير دكرية مف قبؿ رؤساء اَلقساـ تطمعيا ع

اإلنجازات، كالعقبات، كالمشاكؿ التي تكاجو العمؿ، كمعرفة المسؤكؿ عف حدكث تمؾ 
اإلشكاالت، ككضع حد ليا، كمحاسبة المقصر، كالمتسبب في ذلؾ، كيرل الباحث أف معيار 

لمف يقكـ بالمساءلة،  المساءلة بحاجة إلى زيادة اىتماـ مف قبؿ اإلدارة، كمنح المزيد مف السمطة
عطاؤه الحؽ في إيقاع العقكبات التي تتالءـ مع نكع المخالفة، كتكرارىا حسب اَلنظمة،  كا 
كالقكانيف، كتعزيز التفاعؿ، كالسماع لشكاكم الجميكر بشكؿ دكرم، كاتخاذ اإلجراءات ضد 

لذيف المخالفيف حسب القانكف، مع ضركرة عمؿ لجاف مف متخصصيف لمسماع مف المكظفيف ا
 يقكمكف باإلبالغ عف المخالفيف، كالعمؿ عمى حمايتيـ.
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(، كالتي 2013نتائج دراسات سابقة مثؿ نتائج دراسة )الشريؼ،  واتفقت نتائج الدراسة مع
أظيرت أف عنصر المساءلة مكجكد، كفعاؿ بدرجة كبيرة مف أجؿ تحقيؽ االنضباط الكظيفي في 

(، كالتي خمصت إلى 2012فقت مع دراسة )حكيؿ، كزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة، كات
كجكد مكافقة بدرجة كبيرة جدان عمى تطبيؽ المساءلة التربكية في مدارس ككالة الغكث الدكلية، 

(، كالتي أظيرت أف مستكل تطبيؽ المساءلة اإلدارية 2008كما اتفقت مع دراسة )أبك حمدة، 
 ,Uddinدراسة ) اختمفت النتائج معك %(،79في المدارس كاف مرتفعان بنسبة ال تقؿ عف )

(؛ حيث أظيرت النتائج غياب المساءلة في عممية صنع القرارات، مما جعؿ الفساد 2010
 ينتشر كيصبح عقبة كبيرة أماـ التنمية في بنغالديش.

 معيار الرؤية اإلستراتيجيةالوسط الحسابي، والوزن النسبي  (1.11جدول )

"يوجد لمفقرة اَلكلى  الكزف النسبيف ( يمكن أن نستخمص التالي: أ5.15من خالل جدول)
قد احتمت المرتبة اَلكلى بكزف نسبي بمغ  لممستشفى خطة استراتيجية واضحة، ومفصمة"

(، كىي نسبة مكافقة 1.04(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.87ي بمغ )%(، كبمتكسط حساب77.30)
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. إلى حدو ما بدرجة كبيرة

الوسط  راتيجيةمعيار الرؤية اإلست –تاسعًا  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 12.59 77.30 1.04 3.87 يكجد لممستشفى خطة إستراتيجية كاضحة، كمفصمة.  .1
 4 0.00 10.70 74.14 1.01 3.71 تكجد خطة تشغيمية كاضحة منبثقة مف الخطة اإلستراتيجية.  .2

3.  
تعمؿ اإلدارة عمى تحديد الفرص، كالمخاطر التي مف شأنيا 

 التأثير عمى أنشطتيا المستقبمية.
3.71 0.97 74.24 11.14 0.00 3 

تقـك اإلدارة بتحميؿ البيئة الداخمية، كالخارجية، كدراسة نقاط   .4
 5 0.00 8.74 72.47 1.08 3.62 القكة، كالضعؼ لدييا.

5.  
كاستراتيجياتيا لضماف استمرارية تقديـ تعدؿ اإلدارة أىدافيا، 

 الخدمات.
3.83 0.91 76.61 13.89 0.00 2 

6.  
يتـ اطالع المكظفيف عف كثب عمى اَلىداؼ التي تطمح 

 اإلدارة إلى تحقيقيا في المستقبؿ.
3.54 1.19 70.74 6.84 0.00 7 

تشارؾ المستكيات اإلدارية المختمفة في بناء الخطة   .7
 اإلستراتيجية.

3.60 1.11 72.07 8.27 0.00 6 

  0.00 12.41 74.07 0.87 3.70 معيار الرؤية اإلستراتيجية 
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حصكؿ الفقرة عمى ىذه النسبة يعكد إلى مدل كعي اإلدارة بأىمية كجكد خطة  يرى الباحث
مراد تحقيقيا؛ كما أف اإلدارة استراتيجية تحدد فييا رؤية، كفمسفة المستشفى، كتحديد اَلىداؼ ال

تؤمف بأف نجاح المستشفيات غير الحككمية، كانتظاـ سير العمؿ، كالحصكؿ عمى ثقة الجيات 
المانحة، كالجميكر، كثقة العامميف، يعكد لكجكد خطة استراتيجة ناجحة، كغياب الخطة يعني 

 يط بيا.فشؿ مؤكد لممستشفى، كعدـ القدرة عمى النيكض أماـ التحديات التي تح

"يتم اطالع الموظفين عن كثب عمى األىداف التي تطمح اإلدارة إلى أما الفقرة السادسة 
%(، كبتمكسط 70.74قد حصمت عمى المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ )تحقيقيا في المستقبل" 

 إلى حدو ما (، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة1.19(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.54حسابي بمغ )
 رغـ مف حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة في ىذا المجاؿ.بال

ذلؾ إلى كجكد بعض اَلعماؿ التي يقكـ بيا العامميف بشكؿ ركتيني، مثؿ:  ويعزو الباحث
اَلعماؿ التمريضية، كاَلعماؿ الخدماتية، كىي الفئة ال تيتـ بشكؿ كبير باالطالع عمى 

ف كجكد البعض منيـ مف ييتـ بمعرفة اَلىداؼ؛ َلف ذلؾ يعتبر ليس مف اىتماميـ، بالرغـ م
اَلىداؼ المراد تحقيقيا، أما العامميف المطمعيف عمى اَلىداؼ التي تطمح اإلدارة إلى تحقيقيا 
ىـ في اَلغمب رؤساء اَلقساـ، كالمدراء، كاإلدارييف الذيف يعممكف لدل اإلدارة العميا، كالذيف 

احث أف ىذه الفقرة بحاجة إلى تحسيف االستراتيجية، كما يرل البيشارككف في كضع الخطة 
كالعمؿ عمى زيادة الكعي لجميع العامميف مف أجؿ أف يككف لدييـ عمـ باَلىداؼ التي تطمح 

   اإلدارة إلى تحقيقيا في المستقبؿ.

بمغ  معيار الرؤية االستراتيجية"لفقرات مجاؿ " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف 0.87(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.70بمغ )%(، كبمتكسط حسابي 74.07)

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار. إلى حدن ما ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة

ذلؾ إلى كجكد قناعة لدل اإلدارة العميا بأىمية التخطيط االستراتيجي، ككجكد  ويعزو الباحث
ـ مف متطمبات الحصكؿ عمى المنح، كما ال خطة استراتيجية لدل المستشفى أصبح متطمب مي

يمكف ليا أف تككف مف المنظمات الكبرل، كذات تأثير كبير في المجتمع، كتصؿ إلى حالة 
االستقرار دكف أف تتبع خطة استراتيجية، كتمتمؾ رؤية كاضحة، كأىداؼ محددة في إطارىا، كما 

جية كاضحة اَلىداؼ، كتككف ال يمكف لممستشفى أف تحقؽ أىدافيا بدكف كجكد خطة استراتي
عمى معرفة تامة بالكاقع المحيط، كلدييا معرفة بالفرص كالمخاطر التي مف شأنيا تكجو اإلدارة 
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العميا لتكجيو الدفة تجاه اَلماف، لذلؾ يرل الباحث أف اإلدارة يجب عمييا اإلىتماـ بيذا المعيار 
 طكير.بشكؿ أكبر كالعمؿ عمى تحسنو؛ حيث ما زاؿ ىناؾ مجاؿ لمت

(؛ حيث أظيرت النتائج أف 2015نتائج دراسات سابقة مثؿ: دراسة )جكدة،  واتفقت النتائج مع
الرؤية االستراتيجية تساىـ في تطكير اَلداء اإلدارم لمبمديات الكبرل في قطاع غزة بنسبة 

(، كالتي خمصت أف معيار الرؤية االستراتيجية 2012%(، كاتفقت مع دراسة )الحمك، 68.47)
دراسة )نصر اهلل،  واختمفت مع%( كىي نسبة كبيرة، 78.24ؿ عمى مكافقة بنسبة )حص

(، كالتي تناكلت دكر القضاء في تعزيز الحكـ الرشيد في فمسطيف، كخمصت إلى كجكد 2014
 %(.58.60ضعؼ في معيار الرؤية االستراتيجية بكزف نسبي بمغ )

 درجة تطبيق معايير الحكم الرشيد الوسط الحسابي، والوزن النسبي لمجاالت (1.15جدول )

"معيار لممجاؿ الفرعي  النسبيالكزف أف ( يمكن أن نستخمص التالي: 5.16من خالل جدول)
(، 3.87%(، كبمتكسط حسابي بمغ )77.47قد احتؿ المرتبة اَلكلى بكزف نسبي بمغ ) الشفافية"

(، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا 0.78كانحراؼ معيارم بمغ )
 المجاؿ.

كد مدل كعي اإلدارة العميا بأىمية يؤ  أف ارتفاع الكزف النسبي لمعيار الشفافية، ويرى الباحث
الشفافية، فسياسة االنفتاح، كالشفافية في المستشفيات غير الحككمية يعمؿ عمى تعزيز الثقة بيف 

مجاالت درجة تطبيق معايير  –عاشرًا  #
 الحكم الرشيد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 5 0.00 15.43 75.80 0.78 3.79 معيار المشاركة  .1
 2 0.00 17.26 77.16 0.76 3.86 معيار سيادة القانكف  .2
 1 0.00 17.07 77.47 0.78 3.87 معيار الشفافية  .3
 9 0.00 8.96 72.06 1.03 3.60 معيار االستجابة  .4
 6 0.00 15.01 75.66 0.80 3.78 معيار التكافؽ  .5
 8 0.00 11.98 73.48 0.86 3.67 معيار المساكاة، كالعدالة  .6
 3 0.00 15.77 76.19 0.78 3.81 معيار الفاعمية، كالكفاءة  .7
 4 0.00 15.24 76.19 0.81 3.81 معيار المساءلة  .8
 7 0.00 12.41 74.07 0.87 3.70 معيار الرؤية اإلستراتيجية  .9

درجة تطبيق المستشفيات الصحية غير  
 الحكومية معايير الحكم الرشيد

3.77 0.74 75.34 15.80 0.00  
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العامميف، كاإلدارة، كبيف الجميكر، كيزيد مف االنفتاح، كالتعاكف بيف المؤسسات المحمية، 
مكانية استقطاب كالدكلية، فتحصؿ بذلؾ عمى الدعـ المادم، كالمعنكم، ك  تبادؿ الخبرات، كا 

كفاءات خارجية تعمؿ عمى تقديـ خدمات نكعية، كنادرة؛ تعكد نتائجيا بالنفع عمى المستشفى 
نفسيا، كعمى المكظفيف، كعمى المرضى المستفيديف، كما أف التزاـ اإلدارة العميا بالشفافية، 

القانكنية، كاالبتعاد عف المحاكـ،  كتقديـ التقارير لمجيات المعنية بكؿ كضكح يجنبيا المساءلة
كما تسعى المستشفيات غير الحككمية لمحصكؿ عمى الصدارة في تقديـ الخدمات، كبالتالي 
اتباع الشفافية، كنشر المعمكات التي تيـ الجميكر عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كعمى 

مؿ الخكؼ لديو، كالشعكر المكقع الرسمي لممستشفى، كنشر اإلنجازات لدييا يشجع الجميكر، كيق
المستشفى قد حققت إنجازان عظيمان، بالطمأنينة، كيزيد ثقتو بالمستشفى، كبالتالي تككف إدارة 

كبرغـ ذلؾ يرل الباحث أف معيار الشفافية ما زاؿ بحاجة إلى تحسيف، فالنسبة التي حصؿ 
  ىذا المعيار تؤكد أف مجاؿ التطكير ما زاؿ قائمان.عمييا 

فقد حصؿ عمى المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ  "معيار االستجابة" ، الفرعيأما المجاؿ 
(، كىي نسبة مكافقة 1.03(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.60%(، كبمتكسط حسابي بمغ )72.06)

 بالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة.إلى حدن ما بدرجة كبيرة 

بشكؿ مستمر بما يحقؽ جكدة الخدمة  تطكير أنشطتيالدارة اإل سعيذلؾ إلى  الباحث ويفسر
جراء  المقدمة لممرضى، مف خالؿ تكفير أجيزة طبية متطكرة، كفتح عيادات متخصصة، كا 
عمميات نكعية، كعمؿ عقكد مع مؤسسات محمية، كدكلية، كؿ ذلؾ يسيـ في تقميؿ سرعة 

ذ دكرات تؤىميـ االستجابة لدل العامميف؛ لذلؾ تمجأ اإلدارة إلى إلحاؽ عدد مف العامميف؛ َلخ
لمتعامؿ مع ذلؾ اَلمر، كلظركؼ خاصة لبعض المكظفيف المرشحيف َلخذ الدكرات يمكف أف 
تكاجو اإلدارة الرفض منيـ، كتضطر إلى التأجيؿ لكقت آخر، كما أف شعكر العامميف بكجكد 
 مخاطر يمكف أف تيدد كرامتيـ، كحقكقيـ اإلنسانية يمكف أف يضعؼ االستجابة لديو، لذا نرل

ستجابة حصمت عمى المرتبة اَلخيرة، كمف ىذا المنطمؽ يؤكد الباحث عمى ضركرة زيادة أف اال
االىتماـ بعنصر االستجابة لدل العامميف، كالعمؿ عمى تقديـ كافة السبؿ التي يمكف أف تعمؿ 

 عمى تحسيف االستجابة لدل العامميف.

" تطبيق معايير الحكم الرشيد حكر إلجمالي م بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي 
(، كىذا يعني 0.74(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.77%(، كبمتكسط حسابي بمغ )75.34بمغ )  "

 مف قبؿ أفراد العينة محكر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد.إلى حدن ما أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة 



 

161 

 

ى

 لخامسالفصلىا

فيات غير الحككمية جيدة؛ حيث أف درجة تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في المستش يرى الباحث
%(، كىي نسبة جيدة جدان في ظؿ الظركؼ الراىنة لقطاع غزة المحاصر، 75.34تصؿ بنسبة )

كقطع الكيرباء، كاغالؽ المعابر، كاإلنقساـ بيف قطاع غزة، كالضفة الغربية، باإلضافة إلى شح 
ؿ عاـ، كالمستشفيات غير اإلمكانات المادية، كصعكبة تكريد اَلجيزة الطبية لقطاع الصحة بشك

الحككمية بشكؿ خاص، إال أف إدارة المستشفيات تعي مدل أىمية تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، 
كما ينتج عنيا مف نتائج إيجابية مثؿ: جعؿ المستشفيات غير الحككمية مف المؤسسات اَلكثر 

فضؿ الخدمات لممرضى؛ تحديان، كأكثر صالبة تتميز باالنفتاح، كالقدرة عمى التغيير، كتقديـ أ
ككذلؾ تفادم الكقكع في اَلزمات الداخمية، أك القدرة عمى الخركج مف اَلزمات في حاؿ حدكثيا، 
ككما نرل أف مجمس اإلدارة اليكـ يقع عمى عاتقو مسؤكليات حساسة، ككبيرة جدان فيما يتعمؽ 

االستجابة، كالتكافؽ، بمعايير الحكـ الرشيد، كىي )الشفافية، كالمشاركة، كسيادة القانكف، ك 
كالمساكاة كالعدالة، كالفاعمية كالكفاءة، كالمساءلة، الرؤية االستراتيجية(، كالنتائج اإليجابية التي 
تعكد مف خالليا عمى المستشفيات، كاآلثار السمبية التي تجنييا تمؾ المستشفيات في حاؿ عدـ 

اليكـ مبنية عمى تطبيؽ تمؾ المعايير، تطبيقيا، أك عدـ االىتماـ الجيد بيا، فاإلدارة الحديثة 
كبدكنيا ال تستطيع أف تكاكب التطكر أك اكتساب ثقة الجميكر، كالمكظفيف، أك ثقة الجيات 

 المانحة، مما ينبئ باَلسكء، كفشؿ المستشفيات غير الحككمية في قطاع غزة.  

حيث أظيرت  (؛2015نتائج دراسات سابقة مثؿ: دراسة )ىممك،  واتفقت نتائج الدراسة مع
%(، 71.78النتائج أف درجة تطبيؽ منظمات القطاع الخاصر معايير الحكـ الرشيد بمغت )

(؛ حيث بمغت نسبة تطبيؽ 2013كىي نسبة مكافقة كبيرة، كما اتفقت جزئيان مع دراسة )مطير، 
%(، كىي نسبة مكافقة متكسطة في ظؿ 67.84معايير الحكـ الرشيد في الكزارات الفمسطينية )

وتختمف النتائج الظركؼ المحيطة بالقطاع مف حصار، كغمؽ لممعاب،ر كقطع لمكيرباء.  كؿ
(؛ حيث أظيرت النتائج أف القضاء يعاني مف ضعؼ في تطبيؽ 2014دراسة ) نصر اهلل،  مع

%(، كىي نسبة 58.58معايير الحكـ الرشيد؛ حيث بمغت النسبة الكمية لمعايير الحكـ الرشيد )
 مكافقة متكسطة.

ف خالؿ النظر عمى الكزف النسبي لمعايير الحكـ الرشيد، يمكف أف نرل أف جميع النسب كم
متقاربة بشكؿ ممحكظ، كمف ىنا يستطيع الباحث أف يفسر ذلؾ عمى أف معايير الحكـ الرشيد 
عبارة عف منظكمة متكاممة، ال يمكف أف يتجاكز أحد المعايير اآلخر، فكؿ المعايير مرتبطة مع 

في اليدؼ، كلكف يمكف أف يككف ىناؾ اختالؼ في نسب بعض المعايير، كلكف  بعضيا البعض
 لف يككف اختالؼ كبير لرتباطيا مع بعضيا.
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( حيث أظيرت النتائج أف جميع 103: 2013كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )مطير، 
النسب بكزف النسب التي حصمت عمييا المعايير متقاربة، مع كجكد بعض التفاكت في نتائج 

(؛ حيث 208-207: 2005%، كما اتفقت النتائج مع دراسة )ىممك،  5نسبي ال يتجاكز 
أظيرت النتائج أف جميع نسب المعايير متقاربة مع بعضيا البعض مع كجكد بعض التفاكت في 

%، كىذا ما يؤكد بأف معايير الحكـ الرشيد عبارة عف منظكمة متكاممة 5النسب بما ال يتجاكز 
  يككف ىناؾ تفاكت كبير بيف المعايير. كف أف ال يم

 : االلتزام التنظيميالمحور الثاني
 االلتزام العاطفيالوزن النسبي الوسط الحسابي، و ( 7.65جدول ) 

"أرغب لمفقرة الخامسة  الكزف النسبيأف ( يمكن أن نستخمص التالي: 5.17) من خالل جدول
" قد احتمت المرتبة اَلكلى بكزف نسبي في بذل مجيود كبي؛ر لتحقيق نجاح أىداف المستشفى

، كىي نسبة (0.82(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.33%(، كبمتكسط حسابي بمغ )86.70بمغ )
 مكافقة بدرجة كبيرة جدان مف قبؿ أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة.

ذلؾ إلى مدل كعي المكظفيف بأىمية االلتزاـ التنظيمي، كالعمؿ عمى تحقيؽ  ويعزو الباحث
أىداؼ المستشفى التي يعممكف بيا؛ حيث يعكد ذلؾ باإليجاب عمييـ مف خالؿ تمسؾ اإلدارة 

حتاجكنو، مثؿ تفعيؿ نظاـ الحكافز كالمكافآت، فيـ يدرككف أف الفشؿ ليـ، كتكفير كؿ ما ي
 لمجميع مما يسبب تيديدىـ، كربما االستغناء عف خدماتيـ.

 االلتزام العاطفي #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 4 0.00 18.53 84.98 1.03 4.25 أشعر بأنني مرتبط عاطفيان تجاه المستشفى التي أعمؿ بيا.  .1
 3 0.00 21.57 85.17 0.89 4.26 أشعر بالفخر، كاإلعتزاز ككني؛ أحد أفراد ىذه المستشفى.  .2
 2 0.00 21.51 85.75 0.91 4.29 أؤمف بأف ليذه المستشفى مكانة رفيعة في نفسي.  .3

4.  
أشعر، كبجدية بأف مشاكؿ المستشفى جزء مف مشاكمي 

 الشخصية.
4.00 1.02 80.09 14.91 0.00 5 

5.  
أرغب في بذؿ مجيكد كبير لتحقيؽ نجاح أىداؼ 

 المستشفى.
4.33 0.82 86.70 24.86 0.00 1 

 6 0.00 13.52 79.22 1.08 3.96 أتمسؾ بعممي، كال أرغب االنتقاؿ لمعمؿ في مستشفى آخر.  .6
  0.00 22.27 83.65 0.81 4.18 إجمالي االلتزام العاطفي 
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فقد حصمت عمى  "أتمسك بعممي وال أرغب االنتقال لمعمل في مستشفى آخر"أما الفقرة السادسة 
(، كانحراؼ معيارم 3.96غ )%(، كبمتكسط حسابي بم79.22المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ )

(، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة بالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة 1.08بمغ)
 اَلخيرة.

كرغـ حصكؿ الفقرة عمى المرتبة اَلخيرة إال أنيا تتمتع بنسبة مرتفعة؛ لتدؿ عمى درجة عالية مف 
يدلؿ عمى كجكد الحاضنة الجيدة مف قبؿ اإلدارة،  االلتزاـ، كالكالء الذم يتمتع بو المكظفيف؛ كما

( في معيار المساكاة 36 -35كتمبية االحتياجات اليامة لممكظفيف، كىك ما يؤكده نتيجة الفقرة )
كالكفاءة، كالذم ينص عمى أف اَلمف االجتماعي، كالصحي لممكظفيف متساكية، كتطبيؽ نظاـ 

يع، كؿ ذلؾ يجعؿ المكظؼ يتمسؾ بعممو، كال أجكر، كركاتب تضمف العدالة، كالمساكاة لمجم
يرغب االنتقاؿ لمعمؿ في مكاف آخر، كما يمكف أف تيفسر ىذه النتيجة لسبب آخر كىك أف 

 خيارات  الحصكؿ عمى عمؿ في مستشفى آخر ضعيؼ جدا.ن 

%(، 83.65بمغ ) االلتزام العاطفي"لفقرات مجاؿ " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.81(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.18ط حسابي بمغ )كبمتكس

 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

أف ىذه النتيجة تبيف أف المكظفيف يتمتعكف بدرجة كبيرة مف االلتزاـ العاطفي،  ويرى الباحث
تشفى، كشعكرىـ باالنتماء ليذه المؤسسة، ككجكد ارتباط، كتكافؽ كبير بيف المكظفيف، كالمس

كيظير ذلؾ جميان فيما أبدكه مف شعكرىـ بالفخر، كاالعتزاز؛ ككنيـ أحد أفراد المستشفى، 
كشعكرىـ بأف مشاكؿ المستشفى ىي جزء مف مشاكميـ الشخصية، باإلضافة إلى رغبتيـ في 

ستشفى التي يعممكف بيا، بذؿ مجيكد كبير، لتحقيؽ أىداؼ المستشفى، كرغبتيـ بالتمسؾ بالم
كرفضيـ االنتقاؿ لمعمؿ في مكاف آخر، كىذا كمو يدلؿ عمى المكانة التي تحظى بيا المستشفى 

 عندىـ.

(؛ حيث أظيرت النتائج أف االلتزاـ 2015نتائج دراسة )عبد الحي،  وتتفق نتائج الدراسة مع
%(، كىي 84.16كث الدكلية بمغت )التنظيمي لدل العامميف في دائرة التربية، كالتعميـ بككالة الغ

(؛ حيث أظيرت النتائج أف ما نسبتو 2006نسبة مكافقة كبيرة، كما اتفقت مع دراسة )حنكنة، 
%( مف مستكل االلتزاـ العاطفي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كىك 80.57)

تي أظيرت أف درجة االلتزاـ (، كال2015دراسة )ابتساـ،  واختمفت معمستكل عاؿو مف االلتزاـ، 
داخؿ مؤسسة ديكاف الترقية كالتسيير العقارم بمدينة الجمفة متكسطة، كاختمفت مع دراسة )حمس، 
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(؛ حيث يتبيف أف االلتزاـ العاطفي لدل العامميف في بمدية غزة متكسطة، كبكزف نسبي 2012
 %(.57.55بمغ )

 ام المعياريااللتز والوزن النسبي  ،( الوسط الحسابي1.14جدول )

"أشعر لمفقرة الخامسة  الكزف النسبيف ( يمكن أن نستخمص التالي: أ5.18من خالل جدول) 
احتمت اَلكلى بكزف نسبي التي تدفعني لمبقاء في عممي"  بأن االلتزام األخالقي أىم األسباب

(، كىي نسبة 0.76(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.23%(، كبمتكسط حسابي بمغ )84.57بمغ )
 مكافقة بدرجة كبيرة جدان مف قبؿ أفراد ىذه العينة عمى ىذه الفقرة.

سالـ، فيك التزاـ أدبي حتى ذلؾ إلى كازع اَلخالؽ، كالميثؿ النابعة مف تعاليـ اإل ويعزو الباحث
كلك كاف عمى حساب أنفسيـ، كأيضان طمكح المكظؼ في الترقي مف أجؿ الحصكؿ عمى فرص 

 عمؿ أخرل، كتحقيؽ اَلىداؼ التي يسعى لتحقيقياػ

قد  "من األفضل أن يقضي األفراد حياتيم المينية في المستشفى نفسيا"أما الفقرة الثالثة  
(، 3.77%(، كبمتكسط حسابي بمغ )75.41بكزف نسبي بمغ )حصمت عمى المرتبة اَلخيرة 

(، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة بالرغـ مف 1.13كانحراؼ معيارم بمغ )
 حصكليا عمى المرتبة اَلخيرة.

أف حصكؿ الفقرة عمى المرتبة اَلخيرة ال يعني كجكد ضعؼ، بؿ حصمت عمى كزف  يرى الباحث
يدلؿ عمى مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى االىتماـ  نسبي جيد، مما

الوسط  االلتزام المعياري –ثانيًا  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 3 0.00 18.58 82.45 0.91 4.12 أشعر بضركرة االلتزاـ التنظيمي لممستشفى التي أعمؿ بيا.  .1

2.  
مي حتى مع كجكد أشعر أدبيان بضركرة االستمرار في عم

 عركض عمؿ أفضؿ في مكاف آخر.
3.86 1.04 77.24 12.63 0.00 4 

مف اَلفضؿ أف يقضي اَلفراد حياتيـ المينية في المستشفى   .3
 نفسيا.

3.77 1.13 75.41 10.34 0.00 5 

 2 0.00 18.92 82.68 0.91 4.13 أعتقد أف ترؾ العمؿ الحالي دكف مبرر تصرؼ غير أخالقي.  .4

5.  
االلتزاـ اَلخالقي أىـ اَلسباب التي تدفعني لمبقاء أشعر بأف 

 في عممي.
4.23 0.86 84.57 21.75 0.00 1 

  0.00 20.38 80.35 0.76 4.02 إجمالي االلتزام المعياري 
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الكبير الذم يكنو المكظؼ تجاه المستشفى، كشعكره بأنيا جزءه مف حياتو، كىي بمقاـ بيتو الثاني 
الذم يفضؿ أف يقضي بقية حياتو فيو، كمدل شعكره بالراحة النفسية أثناء عممو داخؿ 

النسبة تعطي مؤشران عمى إمكانية العمؿ عمى تحسيف المستكل َلعمى الدرجات  المستشفى، كىذه
االلتزاـ، كالذم بدكره يؤدم لتحقيؽ عكائد سمككية كبيرة تجاه المستشفى، كالذم يؤدم إلى 

 نجاحيا.

%(، 80.35بمغ ) االلتزام المعياري"لفقرات مجاؿ " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.76(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.02ي بمغ )كبمتكسط حساب

 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

ذلؾ إلى درجة اَلخالؽ، كالكالء الكبير الذم يتمتع بو المكظؼ، كأف المستشفيات  ويعزو الباحث
كما أف المكظؼ يشعر بفضؿ  غير الحككمية تستحؽ ىذا اَلمر مف اإلخالص، كالكالء،

المستشفى عميو كأنو مديفه ليا، كأف شعكره بااللتزاـ ناتج عف كجكد عالقات أخكية مع اإلدارة، 
كمع المكظفيف أنفسيـ، فيي تمعب دكران كبيران في تشكيؿ حالة االلتزاـ المعيارم، كما أف 

مع مبادئيا، كيبدكف تقديرىـ  المكظفيف يعتزكف بانتمائيـ لممستشفى التي يعممكف بيا، كينسجمكف
داخميـ، كليس ضغطان عمييـ مف أحد، كبالرغـ مف ليا، كالجدير بالذكر أف ىذا االلتزاـ ناتج مف 

ارتفاع نسبة االلتزاـ المعيارم لدل العامميف، إال أنو يجب عمى اإلدارة العمؿ عمى زيادة تحسيف 
ة االىتماـ بالكسائؿ التي تساعد في ىذه النسبة لتصؿ إلى نسبة أعمى مف ذلؾ، مف خالؿ زياد

 زيادة نسبة االلتزاـ المعيارم.

(، كالتي خمصت أف االلتزاـ المعيارم  لدل 2014دراسة )أبك جياب،  وتتفق نتائج الدراسة مع
%(، كاتفقت مع دراسة )الشكابكة، 74.16ضباط الشرطة الفمسطينية حصؿ عمى نسبة )

ة عالية عمى درجة االلتزاـ العامميف المعيارم في (؛ حيث أظيرت النتائج كجكد مكافق2010
(؛ حيث أكدت النتائج أف درجة 2015أمانة عماف الكبرل، كما اتفقت مع دراسة )عبد الحي، 

%(، 74.95االلتزاـ المعيارم لدل العامميف في دائرة التربية، كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية )
(؛ حيث أظيرت النتائج أف االلتزاـ التنظيمي في 2007دراسة )أبك ندل،  واختمفت النتائج مع

(؛ حيث 2009الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة غير أخالقي، كاختمفت مع دراسة )صقر، 
أظيرت النتائج أف االلتزاـ المعيارم لدل العامميف بككالة الغكث الدكلية متكسط، كأظيرت 

 تزاـ التنظيمي.انقسامان في استجاباتيـ حكؿ ىذا البعد مف أبعاد االل
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 االلتزام المستمرالوسط الحسابي، والوزن النسبي ( 1.15جدول )

"أنا ميتم لمفقرة الخامسة  الكزف النسبيأف ( يمكن أن نستخمص التالي: 5.19الل جدول)من خ
قد احتمت المرتبة اَلكلى بكزف نسبي بمغ  جدًا بوضع ومستقبل المستشفى التي أعمل بيا"

(، كىي نسبة مكافقة 0.82(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.22%(، كبمتكسط حسابي بمغ) 84.4)
 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة جدان مف

ذلؾ إلى كجكد ارتباط كثيؽ بيف العامميف، كالمستشفى التي يعممكف بيا؛ حيث  ويعزو الباحث
يعتبر المكظؼ المستشفى التي يعمؿ بيا جزءان مف حياتو الشخصية التي يسعى دائمان إلى 

 تطكيرىا، كيبذؿ كؿ طاقاتو لسبيؿ ذلؾ. 

فقد حصمت عمى  دم لي المستشفى مزايا ال تتوافر في مستشفات أخرى""تقأما الفقرة الثالثة 
( كانحراؼ معيارم 3.32%(، كبمتكسط حسابي بمغ )66.43المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ )

 (، كىي نسبة مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 1.27بمغ )

جة مكافقة متكسطة، مما يدلؿ عمى اىتماـ اإلدارة أف ىذه الفقرة حصمت عمى در  ويرى الباحث
غير كاؼو تجاه العامميف، فنظاـ اَلمف االجتماعي، كالصحي، كالحكافز، كالمكافآت، كالترقيات، 

غير متكفرة بشكؿ جيد، كيعزك الباحث ذلؾ تعتبر مف أىـ متطمبات العامميف كاإلجازات، كالتي 

 االلتزام المستمر –ثالثًا  #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1.  
أشعر بالخكؼ مف ترؾ العمؿ في المستشفى لصعكبة 

 آخر. الحصكؿ عمى عمؿ
3.50 1.42 70.00 5.36 0.00 5 

 3 0.00 7.32 72.50 1.30 3.63 أستمر في عممي حتى لك كاف لي رغبة في تركو.  .2
 6 0.00 3.83 66.43 1.27 3.32 تقدـ لي المستشفى مزايا ال تتكافر في مستشفات أخرل.  .3

4.  
سأقبؿ أم ميمة أكمؼ بيا مقابؿ االستمرار في عممي 

 بالمستشفى.
3.54 1.29 70.82 6.40 0.00 4 

5.  
أنا ميتـ جدان بكضع، كمستقبؿ المستشفى التي أعمؿ 

 بيا.
4.22 0.82 84.40 22.62 0.00 1 

6.  
سكؼ تتأثر أمكر كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترؾ 

 العمؿ في المستشفى.
4.01 1.03 80.26 14.98 0.00 2 

  0.00 14.35 73.99 0.74 3.70 إجمالي االلتزام المستمر 
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صعبة المحيطة بالمستشفيات مف حصار، كقطع لقمة المكارد المتاحة، كما أف الظركؼ ال
الكيرباء أدت إلى استنزاؼ جزء كبير مف طاقة المستشفى؛ كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى شراء 
كقكد لممكلدات بشكؿ كبير جدان، كبأسعار باىظة، كالعمؿ عمى تكفير المستمزمات، كاَلدكية مف 

دخؿ، كمع ذلؾ يرل الباحث أف مف خالؿ االعتماد عمى ميزانية المستشفى بالرغـ مف ضعؼ ال
كاجب اإلدارة زيادة االىتماـ بمتطمبات المكظفيف، كالعمؿ عمى تمبيتيا بشكؿ أفضؿ، كعدـ 
االستسالـ لمظركؼ المحيطة، كالبحث عف مكارد جديدة تساىـ في رفع نسبة االىتماـ؛ َلف ذلؾ 

خال صان، كبالتالي تككف العكائد يعكد بالنفع عمى المستشفى، كيجعؿ المكظفيف أكثر انتماءن، كا 
 إيجابية مف خالؿ تحقيؽ اَلىداؼ التي تسعى اإلدارة لتحقيقيا. .   

%(، 73.99بمغ ) "رااللتزام المستملفقرات مجاؿ " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.74(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.70كبمتكسط حسابي بمغ )

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. إلى حدو ما كبيرةبدرجة 

لى اَلعداد  ويعزو الباحث ذلؾ إلى الظركؼ االقتصادية الصعبة التي يمر بيا قطاع غزة، كا 
اليائمة مف الخريجيف سكاء مف الجامعات المحمية، أك الخارجية ، أدل إلى صعكبة الحصكؿ 

ت الحككمية، أك اَلىمية، أك الخاصة، كالذم بدكره عمى عمؿ في أم مكاف سكاء في المؤسسا
أدل إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع، لذا مف يحصؿ عمى فرصة عمؿ في أم مكاف يتمسؾ 

تكفرت فرص عمؿ أفضؿ في مكاف آخر،  بو، كيعمؿ جاىدان مف أجؿ البقاء في عممو حتى لك
ىـ في استمرار العامميف في زايا التي تساكما يرل الباحث أف كاجب اإلدارة العمؿ عمى تكفير الم

العمؿ، حتى يككف ىذا االلتزاـ ناتج عف قناعة العامميف، كليس ناتج عف خكفيـ مف عدـ كجكد 
  فرص أفضؿ.

(؛ حيث خمصت النتائج أف كالن 2015كدراسة )عبد الحي،  واتفقت النتائج مع بعض الدراسات
الغكث الدكلية يرغبكف في االستمرار بالعمؿ؛ حيث  مف المدير، كنائب المدير العامميف في ككالة

(؛ حيث أظيرت 2014%(، كما اتفقت مع دراسة )أبك جياب، 76.48بمغ الكزف النسبي )
النتائج أف ضباط الشرطة يتمتعكف بدرجة كبيرة مف االلتزاـ االستمرارم، كأنيـ يريدكف االستمرار 

(؛ حيث 2011كاتفقت مع )مرزكؽ، %(، 75.00بالعمؿ لصعكبة تركو، كبكزف نسبي بمغ )
أظيرت النتائج أف أفراد العينة يؤمنكف بالمؤسسة كيرغبكف باالستمرار في العمؿ؛ حيث بمغ 

(؛ حيث بينت النتائج أف 2012دراسة )صقر،  واختمفت النتائج مع%(، 84.98الكزف النسبي )
غ الكزف النسبي العامميف ال يشعركف بالدافعية، كالرغبة في العمؿ بشكؿ كبير حيث بم
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(؛ حيث خمصت النتائج إلى أف بيعد االلتزاـ 2010%(، كاختمفت مع )الشكابكة، 57.55)
 (.3.6المستمر حصؿ عمى نسبة مكافقة متكسطة، كبمتكسط حسابي بمغ )

 االلتزام التنظيميالوسط الحسابي، والوزن النسبي ( 1.35جدول )

"االلتزام لممجاؿ الفرعي  الكزف النسبيأف ( يمكن أن نستخمص التالي: 5.20من خالل جدول)
(، 4.18%(، كبمتكسط حسابي بمغ )83.65احتؿ المرتبة اَلكلى بكزف نسبي بمغ ) العاطفي"

عمى ىذه (، كىي نسبة مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة 0.81كانحراؼ معيارم بمغ )
 الفقرة.

إلى أف جميع العامميف في المستشفيات غير الحككمية يشعركف بالفخر،  ويعزو الباحث ذلك
كاالعتزاز، كاالنتماء، كالكالء، كالثقة تجاه المستشفى التي يعممكف بيا، كأف ليذه المستشفى مكانة 

 رفيعة في أنفسيـ، كأف مشاكؿ المستشفى ىي جزءه مف مشاكميـ الخاصة.

فقد حصؿ عمى المرتبة اَلخيرة بكزف نسبي بمغ  "االلتزام المستمر"المجاؿ الفرعي أما 
(، كىي نسبة مكافقة 0.74( كانحراؼ معيارم بمغ )3.70%(، كبمتكسط حسابي بمغ )73.99)

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.إلى حدو ما بدرجة كبيرة 

غـ حصكليا عمى نسبة مكافقة كبيرة إلى حصكؿ المجاؿ عمى الفقرة اَلخيرة ر  ويرى الباحث
المزايا التي تقدميا إدارة المستشفى لمعامميف؛ حيث يعتقد العامميف أف نظاـ اَلجكر، كالركاتب، 

ازات، كالترقيات بحاجة إلى تحسيف، لذلؾ يقع عمى كالحكافز، كالمكافآت، كالتعكيضات، كاإلج
ف شأنيا تعزز االلتزاـ المستمر لدل عاتؽ اإلدارة العمؿ عمى تحسيف ظركؼ العمؿ التي م

 العامميف لدييا.

الوسط  االلتزام التنظيمي #
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

T 

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 22.27 83.65 0.81 4.18 االلتزاـ العاطفي  .1
 2 0.00 20.38 80.35 0.76 4.02 االلتزاـ المعيارم  .2
 3 0.00 14.35 73.99 0.74 3.70 االلتزاـ المستمر  .3
  0.00 22.80 79.33 0.65 3.97 إجمالي محور االلتزام التنظيمي 
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يرل الباحث أف بعد االلتزاـ المستمر لو خاصية تختمؼ عف باقي اَلبعاد؛ حيث أف االلتزاـ ك 
المستمر يرتبط بمدل تكفر المزايا كالكسائؿ التي تعزز ىذا النكع مف االلتزاـ بخالؼ اَلبعاد 

 كبدرجة االخالؽ التي يتمتع بيا المكظؼ. التي تحدد االلتزاـ بالعاطفةاَلخرل  

بمغ  االلتزام التنظيمي"اإلجمالي لجميع محاكر " بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي
(، كىذا يعني أف 0.65(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.97%(، كبمتكسط حسابي بمغ )79.33)

 تنظيمي.ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى االلتزاـ ال

ذلؾ إلى أف جميع العامميف يؤمنكف بالمستشفى التي يعممكف بيا، كيثقكف بيا،  ويعزو الباحث
كيركف أف سياستيا، كأنظمتيا تعمؿ عمى راحتيـ بشكؿ جيد، كما أف قيـ المستشفى، كأىدافيا 

و خدمة تتفؽ مع قيـ كاتجاىات العامميف، كما يرل العامميف أف التزاميـ كانتمائيـ لممستشفى في
 عظيمة َلبناء كطنيـ الذم يعاني مف كيالت الحركب، كالحصار، كضنؾ العيش.

(؛ حيث خمصت النتائج أف درجة 2015نتائج دراسة ) عبد الحي،  وتتفق نتائج الدراسة مع
االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في دائرة التربية، كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية عمى درجة عالية، 

( كالتي أظيرت أف معممي، 2011%(، كاتفقت مع دراسة )مرزكؽ، 79.05سبي بمغ )كبكزف ن
، كعمى قدر كبير مف االلتزاـ،  كمعممات مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة عمى مستكل عاؿو

(؛ حيث بينت النتائج أف المشرفيف 2008%(، كدراسة )فممباف، 88.19كبنسبة بمغت )
 وختمفت النتائج مععمى مستكل عاؿو مف االلتزاـ التنظيمي،  التربكييف، كالمشرفات التربكيات

(؛ حيث أظيرت النتائج أف مستكل الكالء التنظيمي لمعامميف في 2012نتائج دراسة )المكزم، 
 محافظة عماف جاء بدرجة متكسطة.

 :اختبار الفرضيات
 رئيسية اَلكلى(:اختبار الفرضيات حكؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية ال

 ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  الفرضية الصفرية :
 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. الفرضية البديمة :

 فإنو ال يمكف رفض الفرضية (؛α≤0.05)أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
الصفرية كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا 

 ،فيتـ رفض الفرضية الصفرية (؛α≤0.05)أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانت 
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كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات 
 راسة.الد

 :فرضيات الدراسة 5.4

 :ىاألول ةالرئيسي الفرضية 5.4.1
بأبعاده معايير الحكـ الرشيد بيف  (α ≤ 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )

 - المساكاة العدالة  -التكافؽ   -ستجابة اال –الشفافية   -سيادة القانكف  -المشاركة المختمفة ] 
 لتزاـ التنظيمي.اال كمستكل [، ستراتيجيةالرؤية اال -اءلة المس -الفاعمية كالكفاءة 

 لتزام التنظيمياال  ومستوى ،الرشيد الحكم تطبيق معايير معامل االرتباط بين( 7.96جدول ) 

 . α ≤ 0.07االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 ،الرشيد الحكـ بيف تطبيؽ معايير (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.659 لتزاـ التنظيمي.اال كمستكل

لتزاـ اال كمستكل معيار المشاركة،بيف  (α≤0.05ئية عند مستكل )تكجد عالقة ذات داللة إحصا
 0.000 *0.619 التنظيمي.

 معيار سيادة القانكف، كمستكلبيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.543 لتزاـ التنظيمياال

لتزاـ اال فافية، كمستكلمعيار الشبيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.594 التنظيمي

لتزاـ اال معيار االستجابة، كمستكلبيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.545 التنظيمي

لتزاـ اال معيار التكافؽ،  كمستكلبيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.613 التنظيمي

 معيار المساكاة كالعدالة، كمستكلبيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.574 لتزاـ التنظيمياال

 معيار الفاعمية كالكفاءة، كمستكلبيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.612 لتزاـ التنظيمياال

لتزاـ اال معيار المساءلة، كمستكلبيف  (α≤0.05ة إحصائية عند مستكل )تكجد عالقة ذات دالل
 0.000 *0.580 التنظيمي

معيار الرؤية االستراتيجية، بيف  (α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 0.000 *0.588 لتزاـ التنظيمياال كمستكل
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، كأف القيمة االحتمالية  0.659 ( أف معامؿ االرتباط يساكم5.21جدكؿ رقـ ) مف بيفتي -
(Sig. تساكم )0.05)مف مستكم الداللة  أقؿكىي ،  0.00 ≥ (α ،  كىذا يدؿ عمى كجكد

لدل العامميف في الحكـ الرشيد  معاييربيف تطبيؽ قكية حصائية إت داللة ذا مكجبة عالقة
 .لتزاـ التنظيمياال مستكلك  المستشفيات غير الحككمية،

كتعني ىذه العالقة المكجبة بيف معايير الحكـ الرشيد كااللتزاـ التنظيمي، أنو كمما كانت معايير 
التنظيمي لدل العامميف، كبالتالي أم قصكر، الحكـ الرشيد مطبقة بشكؿ جيد، كمما زاد االلتزاـ 

أك غياب َلحد المعايير ينعكس سمبان عمى العامميف، كيعني ذلؾ أف معايير الحكـ الرشيد ظاىرة 
إيجابية تعمؿ عمى إنجاح المؤسسات بكؿ أنكاعيا، كتزيد مف درجة الرضى، كااللتزاـ، كالثقة 

 لمعامميف عف بيئة عمميـ بالشكؿ المطمكب.
أف معيار المشاركة أكثر معايير الحكـ الرشيد ارتباطان  (5.21ويتضح من الجدول رقم )كما، 

(، كيفيسر الباحث ىذه النتيجة بأف 0.619*مع االلتزاـ التنظيمي، حيث بمغ معامؿ االرتباط )
العامؿ النفسي في بيئة العمؿ مف أكثر العكامؿ تأثيران عمى العامميف، لذلؾ فمعيار المشاركة لو 

ر نفسي كبير لدل العامميف، حيث أف طبيعة العامميف بحاجة إلى إثبات الذات مف خالؿ إبداء أث
الرأم، كتقديـ مقترحاتيـ، كأفكارىـ التي تساعد في تحقيؽ اَلىداؼ، كما أف مشاركة العامميف في 
 كضع الخطط لو اَلثر البالغ في نفكسيـ، حيث يصبحكا أكثر كالءن، كأكثر التزامان في إنجاح

 العمؿ، 
،  0.543*)بينما كاف أقؿ المعايير ارتباطان ىك معيار سيادة القانكف؛ حيث بمغ معامؿ االرتباط )

كييفسر الباحث بأف الحالة التي تعيشيا المنطقة مف حصار، كشح المكارد المادية، كانقطاع 
تؤثر بشكؿ التيار الكيربائي الذم أدل إلى حدكث تجاكزات بعض الشيء في القانكف، كالتي ال 

كبير عمى سير العمؿ، عممان بأف معيار سيادة القانكف حصؿ عمى درجة مكافقة كبيرة رغـ بعض 
 التجاكزات التي حدثت. 
(، كالتي أكصت أف زيادة اىتماـ 2014بعض الدراسات كدراسة )ىممك،  واتفقت ىذه النتائج مع

اتخاذ القرار أفضؿ، مما  منظمات القطاع الخاص بتطبيؽ معيار المشاركة كمما كانت عممية
يسمح بتكعية المكظفيف، كاطالعيـ عمى الخيارات المتاحةػ، كما يعزز مف كفاءة قرارات الجيات 

(، كالتي 2013المسؤكلة، كيجعميا قادرة عمى تحقيؽ اَلىداؼ، كما اتفقت مع دراسة )مطير، 
منظـ لجميع  أكصت بضركرة العمؿ عمى رفع مستكل المشاركة لممكظفيف بما يضمف تمثيؿ

(، كالتي أفادت أف المشاركة 2008المستكيات في عممية صنع القرار، كاتفقت مع دراسة )عزم،
في اتخاذ القرارات مف العناصر اَلساسية التي تجسد الحكـ الرشيد، كأشارت لكجكد إرادة في 
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بناء تطكير استراتيجية المشاركة الدماج المعنييف باَلمر في إعداد القرارات كدمجيا في 
 االختبارات الجماعية.

  :الفرضية الثانية 5.4.2
في  (α ≥ 0.05حصائية  عند مستوى )إداللة  اتؤثر أبعاد الحكم الرشيد تأثيرًا إيجابيًا ذ

 .لتزام التنظيميمستوى اال 
 -المشاركة المستشفيات غير الحككمية ]  في الرشيد الحكـ معايير لمكقكؼ عمى مستكل تأثير

 –الفاعمية كالكفاءة  -كالعدالةالمساكاة   -التكافؽ   -ستجابة الا –الشفافية   -سيادة القانكف 
، استخدـ الباحث اختبار  لتزام التنظيمياال ميجتمعة عمى  [ ستراتيجيةالرؤية اال -المساءلة 

 ويمكن استنتاج ما يمي:،  Stepwiseاالنحدار المتعدد التدريجي باستخداـ طريقة 

 لتزام التنظيمياال في  الرشيد الحكم معايير تطبيقختبار تحميل االنحدار المتعدد لتأثير ( نتائج ا1.33جدول ) 

 ، كىك يمثؿلتزام التنظيمياال أف  Stepwiseيبيف نمكذج االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  - أ
 ، المشاركةالمتغير التابع  يتأثر بصكرة  جكىرية،  كذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات )

 (.التكافؽ، الفاعمية كالكفاءة 
المساءلة  - كالعدالة المساكاة -ستجابة اال -الشفافية  -سيادة القانكف تـ استبعاد المتغير ]  - ب
مع  Stepwiseة إحصائية حسب طريقة  [ لعدـ كجكد ثأثيرات ذات دالل ستراتيجيةالرؤية اال -
 .لتزاـ التنظيمياال
(؛ بينما بمغ معامؿ التحديد 0.664أظيرت نتائج التحميؿ أف معامؿ االرتباط بمغت ) - ت

يعكد إلى ثأثير  لتزاـ التنظيمياال%( مف التغير في 44.1(، كىذا يعني أف )0.441المعدؿ )

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß  معامل
 االنحدار

T المحسوبة 
Sig. 
مستوى 
 الداللة

 
لتزاـ اال

 التنظيمي

0.664
* 

0.441 60.12 

 1 االنحدار

0.000 

 000. 10.192 1.730 المقدار الثابت

 001. 3.323 235. المشاركة

 231 البكاقي
الفاعمية 
 كالكفاءة

.185 2.455 .015 

 026. 2.237 170. التكافؽ
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%( يعكد 55.9[ كالباقي ) التكافؽ، مية كالكفاءة الفاع ، المشاركةالمتغيرات المستقمة التالية ] 
 .لتزاـ التنظيمياال لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع  في

  :معادلة التأثير 5.4.2.1
 (التكافؽ) 0.170+ ( الفاعمية كالكفاءة) 0.185( + المشاركة) 0.235 +   1.730  =  لتزام التنظيمياال 

( بمقدار كحدة المشاركةفاعمية كالفاعمية( كعند زيادة )في حالة تثبيت قيمة )التكافؽ، ال -
 (.0.235( بمقدار )لتزام التنظيمياال كاحدة يكدم إلى زيادة المتغير التابع )

( بمقدار كحدة الفاعمية كالكفاءة(، كعند زيادة )التكافؽ ، المشاركةفي حالة تثبيت قيمة ) -
 (.0.185بمقدار ) تنظيميلتزام الاال كاحدة يؤدم إلى  زيادة المتغير التابع 

( بمقدار كحدة التكافؽ(، كعند زيادة )الفاعمية كالكفاءة ، المشاركةفي حالة تثبيت قيمة ) -
 (.0.170بمقدار ) لتزام التنظيمياال كاحدة يؤدم إلى  زيادة المتغير التابع 

 .(لتكافؽا، الفاعمية كالكفاءة  ، المشاركة) إلى االىتماـ بالمحاكر المعنيين كىذا ما يدعك 

كجكد أثر لممعايير التالية )المشاركة، الفاعمية كالكفاءة، التكافؽ( في االلتزاـ  ويفسر الباحث
%( دكف غيرىا مف المعايير؛ يعكد إلى طبيعة اإلنساف الفطرية التي ال 44.1التنظيمي بنسبة )

ا بحاجة إلى إقامة يستطيع العيش بدكنيا، كىي الفطرة التشاركية، كأف طبيعة العامميف أينما كانك 
جسكر المشاركة، كالتكاصؿ، كالعالقات اإلنسانية المتبادلة بيف الرؤساء، كالعامميف في المنظمة 
مف أجؿ تحقيؽ اَلىداؼ المنشكدة، كبالتالي كمما كجدت سياسة المشاركة بيف الجميع، كفي 

االجماع ضركرم مف أجؿ جميع المستكيات اإلدارية كمما زاد االلتزاـ التنظيمي؛ كما أف التكافؽ ك 
االلتزاـ في العمؿ، كتحقيؽ اَلىداؼ، فغياب التكافؽ يكلد النزاعات، كالفساد، كبالتالي تختمؼ 
اآلراء، كتختمؼ الجيكد، كال تتحقؽ اَلىداؼ؛ باإلضافة إلى الكفاءة كالفاعمية، ىي مف المعايير 

اَلىداؼ التي يطمح اإلنساف الميمة، كالضركرية مف أجؿ تحقيؽ اَلىداؼ، كأف جميع اَلعماؿ ك 
 لتحقيقيا بحاجة إلى كفاءة كفاعمية عالية. 

كمف ىنا يمكف أف نرل أف المشاركة، كالتكافؽ عمى آليات تحقيؽ اَلىداؼ المنشكدة، كعمى 
أساس الكفاءة كالفاعمية يؤدم إلى زيادة االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في المستشفات غير 

لتزاـ ناتج بسبب أف العامميف ىـ جزء ممف شارككا في كضع الخطط، الحككمية؛ حيث يككف اال
كتكافقيـ عمييا، فيـ أكثر ممف يقع عمييـ عاتؽ االلتزاـ التنظيمي مف أجؿ إنجاز اَلىداؼ، أما 
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بالنسبة لممعايير اَلخرل التي تـ استبعادىا فيي تحقؽ تطبيؽ الحكـ الرشيد في المستشفيات 
 ككمية.غير الح

 :الثالثةضية الرئيسية الفر  5.4.3
لدرجة ( حول تصور أفراد العينة α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إتوجد فروق ذات داللة ال 

)الجنس، العمر،  :تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزى لممتغيرات الوظيفة الشخصية التالية
 المؤىل العممي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي(.

لمتوسطات تقديرات   (α ≤ 0.05مستوى )عند  احصائيةة ال توجد فروق ذات داللأوال: 
 (. الجنسمتغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  المبحوثين

 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقمتين نتائج (1.31جدول رقم )

  ت( لعينتين مستقلتيناختبار  ) هتائج الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -
حيث  (؛الرشيد الحكم معاييرالمحكر )بالنسبة الجمالي ،  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  عدـ مما يكضح (0.097 (كانت قيمتو المعنكية
فروق ذات جد يو  "ال س؛ كىذا يعني إثبات فرضية الدراسة، كالتي تنص بأنوالجن لمتغيرتعزل 
 تطبيقحول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةداللة 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 t االختبار
 القيمة
 انثى ذكر (.Sigاالحتمالية)

 0.438 0.777- 3.84 3.75 معيار المشاركة

 0.248 1.157- 3.92 3.81 معيار سيادة القانون

 0.393 0.856- 3.92 3.83 معيار الشفافية

 0.050 1.972- 3.76 3.49 معيار االستجابة

 0.144 1.467- 3.87 3.72 معيار التوافق

 0.142 1.473- 3.77 3.6 معيار المساواة والعدالة

 0.026 2.244- 3.94 3.71 معيار الفاعمية والكفاءة

 0.066 1.849- 3.92 3.72 معيار المساءلة

 0.153 1.435- 3.8 3.63 معيار الرؤية االستراتيجية
درجة تطبيق المستشفيات غير الحكومية معايير الحكم 

 0.097 1.667- 3.86 3.7 الرشيد
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("، باستثناء معيار الفاعمية والكفاءة فقد كان  الجنسمتغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث.

ث أف جميع العامميف يتعرضكف لنفس ذلؾ إلى طبيعة العمؿ الكظيفية؛ حي ويعزو الباحث
ظركؼ بيئة العمؿ نفسيا، سكاء المتعمقة باإليجابيات أك السمبيات في بيئة العمؿ الداخمية، أك 
الخارجية، فضالن عف أف جميع العامميف يقكمكف بنفس الدكر الميني في تقديـ الرعاية الطبية، 

إلدارية ال تقتصر عمى فئة الذككر فقط، كال يكجد فرؽ بيف الذككر، كاإلناث؛ كما أف المناصب ا
بؿ تشمؿ الجميع ممف تتكفر فيو الكفاءة اإلدارية، كحممة الشيادات العميا، كما أف تطبيؽ معايير 
الحكـ الرشيد ال تتطمب تحديد جنس الفرد، بؿ تعكد إلى إيماف الفرد نفسو، كفريؽ العمؿ بأىمية 

 لرضى الكظيفي الذم يعكد لمفرد كعمى المنظمة ككؿ.تطبيؽ الحكـ الرشيد، كالنتائج اإليجابية كا

فقد كاف يكجد فركؽ لصالح اإلناث، كيعزك الباحث ذلؾ إلى طبيعة  معيار الكفاءة والفاعميةما أ
اإلناث التي تيتـ بالجكانب الفنية أكثر مف الجنس اآلخر، كما أف اإلناث تحاكلف أف ييظيرف 

ف، كتسعى دائمان إلى إثبات ىكيتيف مف خالؿ اَلعماؿ قدراتيف في إنجاز اَلعماؿ المككمة إليي
 التي تؤدييف، حتى تثبتف أنيف ال تقمف عمى الرجاؿ في إنجاز اَلعماؿ المككمة ليف. 

(، كالتي أظيرت عدـ كجكد 2013بعض الدراسات كدراسة )مطير، واتفقت ىذه النتائج مع
(، كالتي أظيرت 2013الشريؼ، فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس، كاتفقت مع )

النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس حكؿ أثر المساءلة اإلدارية 
عمى اَلداء الكظيفي لممكظفيف اإلدارييف في كزارة التربية العالي بقطاع غزة، كدراسة )حرب، 

ير الجنس حكؿ كاقع (، كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغ2011
 الشفافية اإلدارية، كمتطمبات تطبيقيا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة. 

(، كالتي بينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 2014)ىممك، واختمفت مع دراسة
متكسطات المبحكثيف لصالح الذككر،؛ كذلؾ َلف الذككر أكثر قدرة عمى تحمؿ نتائج تطبيؽ 

المشاركة، كما يتبعو مف قرارات قد تككف حازمة، كاختمفت مع ) الطراكنة، كالعضايمة، معيار 
(، كالتي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تصكرات أفراد العينة حكؿ 2010

 درجة تطبيؽ الشفافية في الكزارات المبحكثة تعزل لمتغير الجنس، كلصالح الذككر.
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لمتوسطات تقديرات   (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذاتثانيا: 
 الفئة العمرية(.متغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  المبحوثين

 الفئة العمرية ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (1.31 جدول رقم )

قؿ مف مستكل الداللة أالمقابمة الختبار "التبايف اَلحادم"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  -
0.05 ≥ α حيث كانت مستكل  (؛الرشيد الحكم معاييرإجمالي ) لي المجاؿجمابالنسبة إل
إجمالي محكر مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  0.005الداللة 
سنة  25العمر، ككانت الفركؽ لصالح الفئة العمرية مف  لمتغيرتعزل  الرشيد الحكم معايير

 (α ≤ 0.05 مستكل )عند  إحصائيةكؽ ذات داللة تكجد فر فأقؿ، كبذلؾ يمكف اإلستنتاج بأنو "
تعزل إلى الفئة العمرية، كذلؾ  لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد

 سنة فأقؿ(. 25لصالح الفئة )
عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة وىذا يعني رفض فرضية الدراسة، والتي تنص بأنو "

تعزى  الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  وسطات تقديرات المبحوثينلمت (α ≤ 0.05مستوى )
فروق ذات داللة (، وقبول الفرضية البديمة، والتي تنص عمى أنو يوجد الفئة العمريةمتغير )ل

 الحكم معايير تطبيقحول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α ≤ 0.05مستوى )عند  احصائية
 (.الفئة العمريةمتغير )الرشيد تعزى ل

 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

سنة  25
 فأقل

 26 من
-30 

 31من 
-40 

 41من 
-50 

سنة  51
 فأكثر

 0.015 3.154 3.48 3.75 3.90 3.67 4.15 معيار المشاركة
 0.054 2.364 3.49 3.86 3.96 3.80 4.08 معيار سيادة القانون
 0.117 1.867 3.52 3.82 3.94 3.86 4.10 معيار الشفافية
 0.016 3.130 3.16 3.58 3.74 3.46 4.06 معيار االستجابة
 0.012 3.267 3.36 3.84 3.92 3.67 4.02 معيار التوافق

 0.017 3.067 3.24 3.77 3.76 3.57 4.01 معيار المساواة والعدالة
 0.018 3.034 3.43 3.89 3.85 3.73 4.16 معيار الفاعمية والكفاءة

 0.011 3.333 3.35 3.94 3.84 3.76 4.15 معيار المساءلة
 0.000 6.033 3.07 3.70 3.83 3.62 4.17 الستراتيجيةمعيار الرؤية ا

درجة تطبيق المستشفيات غير 
 0.005 3.853 3.35 3.79 3.86 3.68 4.10 الحكومية معايير الحكم الرشيد
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ذلػػؾ إلػػى أف ىػػذه الفئػػة مػػف الشػػباب تخرجػػكا مػػف الجامعػػات حػػديثان، كأنيػػـ أكثػػر  ويعاازو الباحااث 
نجػاز اَلعمػاؿ المككمػة إلػييـ بكػؿ نشػاط كحيكيػة، كمػا أنيػـ يؤمنػكف بػأف  تحمسان إلثبات الػذات، كا 

ركاتػػب إدارة المستشػفى تتبػػع نظػػاـ قػػائـ عمػى مبػػدأ المسػػاكاة كالعدالػػة خاصػة فػػي نظػػاـ اَلجػػكر، كال
 بينيـ، كال يركف كجكد أم عائؽ ممكف أف يؤدم إلى ضعؼ في االلتزاـ التنظيمي.

 
أمػػا كػػؿ مػػف معيػػار سػػيادة القػػانكف، كمعيػػار الشػػفافية فإنػػو ال يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  

لمتكسطات تقديرات المبحكثيف تعزل لمتغير )الفئػة العمريػة(، كيعػزك الباحػث ذلػؾ إلػى أف معيػار 
القػػانكف، كمعيػػار الشػػفافية يعتبػػرا مػػف المعػػايير اَلساسػػية التػػي تيػػـ جميػػع الفئػػات العمريػػة، سػػيادة 

حيػػث أف سػػير العمػػؿ ال يصػػمح بعػػدـ كجػػكد قػػكانيف، كلػػكائح داخميػػة تػػنظـ سػػير العمػػؿ، كتكضػػح 
لمعػػامميف الكاجبػػات، كالمسػػؤكليات، كصػػالحيات كػػؿ مكظػػؼ، كال يسػػتطيع أم مكظػػؼ مػػف إبػػداء 

 ف أم مخالفة يراىا بدكف كجكد معيار الشفافية. رأيو، كاالبالغ ع
 
(، كالتي خمصت النتائج إلى 2013بعض الدراسات كدراسة )مطير،  واتفقت نتائج الدراسة مع 

سػػنة،  50-41كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر الفئػػة العمريػػة لصػػالح الفئػػة مػػف 
د فػركؽ فػي آراء أفػراد العينػة حػكؿ أثػر (، كالتي أظيرت كجػك 2013كاتفقت مع دراسة )الشريؼ، 

المساءلة اإلدارية عمى اَلداء الكظيفي لممكظفيف اإلدارييف في كزارة التربية كالتعميـ العالي بقطاع 
 سنة. 50-41غزة تعزل لمتغير الفئة العمرية لصالح الفئة مف 

 
ؽ ذات داللػػػة (، كالتػػػي أظيػػػرت النتػػػائج أنػػػو ال يكجػػػد فػػػرك 2015دراسػػػة )ىممػػػك، واختمفااات ماااع  

إحصائية بيف تقديرات المبحكثيف حكؿ مستكل تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد فػي منظمػات القطػاع 
(، كالتػػػي أظيػػػرت 2014الخػػػاص تعػػػزل لمتغيػػػر الفئػػػة العمريػػػة، كمػػػا اختمفػػػت مػػػع ) نصػػػر اهلل، 

النتػػػائج أنػػػو ال يكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف تقػػػديرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ مسػػػتكل تطبيػػػؽ 
 ادئ التقاضي، كمستكل تطبيؽ الحكـ الرشيد في السمطة القضائية تعزل لمتغير العمر. مب
 

لمتوسطات تقديرات   (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ثالثا: 
 (.المؤىل العمميمتغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  المبحوثين
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 المؤىل العممي  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (1.31 جدول رقم )

 الداللة مستكل مف أكبر" اَلحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) تماليةاالح القيمة أف تبيف -
0.05 ≥ α حيث كانت مستكل  (؛الرشيد الحكم معاييرإجمالي ) جمالي المجاؿبالنسبة إل
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.356الداللة 
المؤىؿ العممي، كىذا يعني إثبات فرضية الدراسة،  لمتغيرتعزل  الرشيد الحكم معاييرمحكر 

لمتوسطات   (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة كالتي تنص بأنو 
 (.المؤىل العمميمتغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  تقديرات المبحوثين

مميػػة إلػػى تطبيػػؽ معػػايير الحكػػـ الرشػػيد ذلػػؾ إلػػى أف نظػػرة جميػػع المسػػتكيات الع ويعاازو الباحااث 
كاحدة، كأف جميع المستكيات العممية يتمتعكف بكافة الحقػكؽ، كالكاجبػات، فػالمؤىالت العمميػة فػي 
المستشفى ال تؤثر عمى طبيعة الخدمػة المقدمػة، فجميػع العػامميف سػكاء الػذيف يحممػكف الشػيادات 

مبػدأ كاحػد، كىػك تقػديـ الخدمػة كالرعايػة الطبيػة العممية المتدنية، أك الشيادات العميا يتفقػكف عمػى 
لممرضػػػى، كبالتػػػػالي فػػػػإف تطبيػػػػؽ معػػػػايير الحكػػػػـ الرشػػػػيد ال يشػػػػترط أف يكػػػػكف اَلفػػػػراد مػػػػف حممػػػػة 
يمانػو بأىميػة تطبيػؽ معػايير الحكػـ  الشيادات العميا دكف غيرىـ بؿ يعػكد إلػى ثقػة الفػرد بنفسػو، كا 

لػػػى مػػػا يعػػػكد بػػػالنفع عمػػػى المستشػػػفى، ك  عمػػػى الخدمػػػة المقدمػػػة لممرضػػػى عنػػػد تطبيػػػؽ الرشػػػيد، كا 
 المعايير. 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fراالختبا
 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

ثانوية 
 عامة فأقل

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم

 0.191 1.541 3.8 4.04 3.68 3.85 3.64 معيار المشاركة
 0.216 1.456 3.85 4.07 3.79 3.9 3.46 معيار سيادة القانون
 0.404 1.009 3.71 4.09 3.81 3.91 3.71 معيار الشفافية
 0.678 0.579 3.62 3.81 3.59 3.57 3.25 بةمعيار االستجا
 0.362 1.091 3.55 4.02 3.73 3.8 3.63 معيار التوافق

 0.294 1.241 3.68 3.98 3.61 3.63 3.69 معيار المساواة والعدالة
 0.645 0.625 3.54 3.97 3.78 3.81 3.8 معيار الفاعمية والكفاءة

 0.286 1.262 3.47 4.07 3.77 3.79 3.81 معيار المساءلة
 0.258 1.335 3.2 3.9 3.64 3.77 3.58 معيار الرؤية االستراتيجية

درجة تطبيق المستشفيات غير 
 0.356 1.103 3.6 3.99 3.71 3.78 3.62 الحكومية معايير الحكم الرشيد
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(، كالتي أظيرت النتائج 2013بعض الدراسة السابقة كدراسة )مطير،  واتفقت ىذه النتائج مع
عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد العينة المبحكثة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي حكؿ كاقع تطبيؽ معايير 

في الكزارات الفمسطينية، كاتفقت مع دراسة )نصر اهلل، الحكـ الرشيد، كعالقتو باَلداء اإلدارم 
 (، كالتي أظيرت أنو اليكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.2014

(؛ حيث أظيرت النتائج أنو ال يكجد فركؽ ذات داللو 2015دراسة )ىممك،  واختمفت مع
الستجابة في منظمات القطاع إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ معيار ا

الخاص، كدكرىا في تعزيز إدارة الدكلة تعزل إلى المؤىؿ العممي، أما بالنسبة لباقي المعايير، 
كالمعايير مجتمعة معان فقد تبيف أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 

لمؤىؿ العممي؛ كذلؾ لصالح المبحكثيف حكؿ ىذه المعايير، كالمعايير مجتمعة مما تعزل إلى ا
 الذيف مؤىميـ العممي دراسات عميا. 
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لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة رابعا: 
 (.سنوات الخدمةمتغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  المبحوثين

 سنوات الخدمة ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  ( 1.35جدول رقم )

 الداللػة مسػتكل مػف أقػؿ" اَلحػادم التبػايف" الختبػار قابمػةالم (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -
0.05 ≥ α ؛ حيػػػث كانػػػت مسػػػتكل )إجماااالي معاااايير الحكااام الرشااايد(إلجمػػػالي المجػػػاؿ  بالنسػػػبة
مما يكضػح كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ اجمػالي محػكر  0.042الداللة 

سنة؛ كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج بأنػو  20-16ف ككانت الفركؽ لصالح  الفئة م معايير الحكـ الرشيد
 لمتكسػطات تقػديرات المبحػكثيف (α ≤ 0.05 مسػتكل )عنػد  إحصػائيةتكجػد فػركؽ ذات داللػة " 

سػنكات تعػزل إلػى  الرؤياة االساتراتيجية( –الفاعمياة والكفااءة  –)التوافاق حػكؿ كػؿ مػف معيػار 
 سنة. 20 – 16، كذلؾ لصالح الفئة مف الخدمة

عناد  إحصاائيةال توجاد فاروق ذات داللاة ضية الدراسة، والتي تنص بأناو "وىذا يعني رفض فر 
تعازى  الرشايد الحكام معايير تطبيقحول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α ≤ 0.05مستوى )

فاروق ذات ("،  وقباول الفرضاية البديماة، والتاي تانص عماى أناو يوجاد سنوات الخدماةمتغير )ل
 معايير تطبيقحول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةداللة 

 المجال
 قيمة  المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

سنوات  5
 فأقل

 من
6-10 

من 
11-15 

من 
16-20 

سنة  21
 فأكثر

 0.144 1.729 3.52 4.01 3.97 3.72 3.81 معيار المشاركة
 0.112 1.894 3.56 3.98 4.07 3.81 3.86 معيار سيادة القانون
 0.202 1.504 3.53 4.11 3.89 3.9 3.87 معيار الشفافية
 0.256 1.339 3.25 3.98 3.59 3.57 3.7 معيار االستجابة
 0.024 2.859 3.34 4.17 3.85 3.81 3.75 معيار التوافق

 0.063 2.266 3.26 3.94 3.85 3.62 3.72 معيار المساواة والعدالة
 0.040 2.551 3.44 4.21 3.9 3.77 3.84 معيار الفاعمية والكفاءة

 0.067 2.227 3.37 4.05 3.91 3.81 3.84 معيار المساءلة
 0.002 4.476 3.05 4.06 3.82 3.68 3.81 معيار الرؤية االستراتيجية

درجة تطبيق المستشفيات غير 
 0.042 2.521 4.33 4.53 4.25 4.15 4.03 الحكومية معايير الحكم الرشيد
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ساانوات متغياار )الرؤيااة االسااتراتيجية(" تعاازى ل –الفاعميااة والكفاااءة  –الرشاايد ")التوافااق  الحكاام
 ("الخدمة

كيرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف أصػػحاب ىػػذه السػػنكات مػػف الخدمػػة ىػػـ مػػف أكائػػؿ العػػامميف فػػي   
كما أنيـ حظكا بأخذ الدكرات التدريبيػة، كالتطكيريػة داخػؿ، المستشفى، كىـ أكثر نضجان، كخبرة ، 

كخػارج قطػػاع غػزة، ككػػذلؾ المشػاركة فػػي بعػض الفعاليػػات الدكليػة، كتنفيػػذ بعػض ميمػػات العمػػؿ، 
لذلؾ فيـ مف أكفأ العامميف الػذيف يسػتطيعكف أف يشػارككا فػي آليػات كضػع الخطػط االسػتراتيجية، 

شكدة، كالعمؿ عمى تحقيقيا بفاعمية ككفاءة،، كىذا ما يؤكد كالتكافؽ، كاالجماع عمى اَلىداؼ المن
 أف كؿ مف معيار التكافؽ، كالفاعمية كالكفاءة مف المعايير التي تكثر في االلتزاـ التنظيمي.

  
 ≥ α مستكل )عند أما بالنسبة لباقي المعايير، فقد تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  

المبحػكثيف حػػكؿ تطبيػؽ ىػذه المعػايير تعػػزل إلػى )سػنكات الخدمػػة(، لمتكسػطات تقػديرات  (0.05
كيعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف ىػػذه المعػػايير تعتبػػر معػػايير ميمػػة لمجميػػع ميمػػا اختمفػػت سػػنكات خػػدمتيـ، 
فالعػػػامميف بحاجػػػة إلػػػى إثبػػػات قػػػدراتيـ مػػػف خػػػالؿ المشػػػاركة، كأف الشػػػفافية كالكضػػػكح كالبعػػػد عػػػف 

ضػػركرية َلنيػػا تعتبػػر مػػف أساسػػيات نجػػاح اَلعمػػاؿ،  الغمػػكض فػػي جميػػع المعمكمػػات كالقػػرارات
كأىميػػػة االسػػػتجابة لضػػػماف اسػػػتمرار العمػػػؿ، كضػػػركرة كجػػػكد لػػػكائح كأنظمػػػة كقػػػكانيف تحكػػػـ سػػػير 
العمؿ، كضركرة تحقيؽ العدالة كالمساكاة في جميع النكاحي االجتماعية كاإلدارية، كضركرة كجكد 

العقػػػاب، كميػػػا تعػػػكد إلػػػى إيمػػػاف الفػػػرد بأىميػػػة مسػػػاءلة داخػػػؿ المستشػػػفى، كتفعيػػػؿ مبػػػدأ الثػػػكاب، ك 
 تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في المستشفى.

    
(، كالتػػػي 2010بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة ) الطراكنػػػة، كالعضػػػايمة،  واتفقااات ىاااذه النتاااائج ماااع

تكصػمت إلػى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية قػػي تصػكرات أفػراد العينػة لدرجػة تطبيػؽ الشػػفافية 
 عزل لمتغير سنكات الخدمة.في الكزارة ت

   
(، كالتػػي أظيػػرت أنػػو التكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف 2015دراسػػة )ىممػػك، واختمفاات مااع

متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ معػايير الحكػػـ الرشػيد مجتمعػة معػان تعػزل لمتغيػر سػػنكات 
كؽ ذات داللػػػة (، كالتػػػي أظيػػػرت أنػػػو ال تكجػػػد فػػػر 2013الخدمػػػة، كاختمفػػػت مػػػع دراسػػػة )مطيػػػر، 

إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حػكؿ معػايير الحكػـ الرشػيد تعػزل لمتغيػر سػنكات 
 الخدمة. 
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لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة خامسا: 
 (.المسمى الوظيفيمتغير )تعزى ل الرشيد الحكم معايير تطبيقحول  المبحوثين

 المسمى الوظيفي ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (1.35 رقم ) جدول

 الداللػة مسػتكل مػف أكبػر" اَلحػادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -
0.05 ≥ α حيػػػث كانػػػت مسػػػتكل  (؛الرشااايد الحكااام معااااييرإجماااالي ) جمػػػالي المجػػػاؿبالنسػػػبة إل
أجمػػالي كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ عػػدـ يكضػػح ممػػا  0.608الداللػػة 
المسػمى الػكظيفي؛ كىػذا يعنػي إثبػات فرضػية الدراسػة،  لمتغيػرتعزل  الرشيد الحكم معاييرمحكر 

  (α ≤ 0.05مسااتوى )عنااد  إحصااائيةال توجااد فااروق ذات داللااة  كالتػػي تػػنص عمػػى أنػػو "
المسامى متغيار )تعازى ل الرشايد الحكام اييرمعا تطبياقحاول  لمتوساطات تقاديرات المبحاوثين

 (.الوظيفي
  
ذلؾ إلى أف جميع العامميف يسعكف إلى إنجاز اَلعمػاؿ المككمػة إلػييـ بمػا يحقػؽ  ويعزو الباحث 

المصػػػمحة العامػػػة لمعمػػػؿ، كلممستشػػػفى، كبمػػػا يحقػػػؽ تقػػػديـ أفضػػػؿ خدمػػػة طبيػػػة لممرضػػػى؛ كَلف 
نفس الدرجػػة تحػػت مختمػػؼ المسػػميات الكظيفيػػة معػػايير الحكػػـ الرشػػيد تػػتـ عمػػى جميػػع العػػامميف بػػ

 بنفس الدرجة.

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة
 خدماتي اداري فني صيدلي ممرض طبيب (.Sigاالحتمالية)

 0.526 0.834 3.71 3.85 3.82 4.01 3.64 3.83 معيار المشاركة
 0.596 0.738 3.5 3.95 3.86 3.95 3.75 3.89 معيار سيادة القانون
 0.765 0.514 3.93 3.91 3.81 4.14 3.82 3.87 معيار الشفافية
 0.861 0.382 3.35 3.66 3.67 3.77 3.48 3.62 معيار االستجابة
 0.527 0.834 3.88 3.82 3.79 3.99 3.63 3.88 معيار التوافق

 0.248 1.341 3.71 3.71 3.64 4.07 3.5 3.78 معيار المساواة والعدالة
 0.724 0.568 4.17 3.8 3.85 3.98 3.71 3.85 معيار الفاعمية والكفاءة

 0.591 0.745 3.88 3.82 3.86 4.03 3.67 3.89 معيار المساءلة
 0.318 1.183 3.46 3.87 3.73 3.87 3.58 3.57 معيار الرؤية االستراتيجية

درجة تطبيق المستشفيات الغير 
 حكومية معايير الحكم الرشيد

 حكومية معايير الحكم الرشيد 
3.8 3.64 3.98 3.78 3.82 3.73 0.721 0.608 
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(، كالتي أظيرت بأنػو ال تكجػد 2013دراسات سابقة كدراسة )الشريؼ،  واتفقت ىذه النتائج مع 
فركؽ ذات داللة أحصائية في آراء أفراد العينة حكؿ أثر المساءلة اإلدارية عمى اَلداء لممكظفيف 

(، كالتػي أظيػرت أنػو 2012التعميـ بقطاع غزة، كاتفقػت مػع )الحمػك، اإلدارييف في كزارة التربية، ك 
 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.

   
(، كالتػػػي أظيػػػرت كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف 2013دراسػػػة )مطيػػػر، واختمفااات ماااع 

الػكزارات الفمسػطينية بقطػاع متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ تطبيؽ معػايير الحكػـ الرشػيد فػي 
غػػزة تعػػزل لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفي لصػػالح اإلدارة العميػػا، كاختمفػػت مػػع )الطراكنػػة، كالعضػػايمة، 

(، كالتػػي تكصػػمت إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المتكسػػطات تعػػزل لمتغيػػر 2010
 رئيس القسـ(. -العميد  -نائب الرئيس  –المسمى الكظيفي لصالح )الرئيس 

 :الرابعةالفرضية الرئيسية  5.4.4
متوسطات استجابات  بين( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إتوجد فروق ذات داللة ال 

 :لتزام التنظيمي تعزى لممتغيرات الوظيفة الشخصية التاليةاال  المبحوثين حول مستوى
 )الجنس، العمر، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي(.

لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةد فروق ذات داللة ال توجأوال: 
 الجنس(.متغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى المبحوثين

 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقمتين نتائج (1.34جدول رقم )

 
 أكبر لتيناختبار  )ت( لعينتين مستق هتائج الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -
حيث  (؛لتزام التنظيمياال  مستوىالمحكر )جمالي بالنسبة إل ،α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  عدـ مما يكضح 0.647 كانت قيمتة المعنكية

 المجال
 قيمة المتوسطات

 t االختبار
 القيمة
 انثى ذكر (.Sigاالحتمالية)

 0.410 0.825- 4.19 4.17 زام العاطفيااللت

 0.871 0.162- 4.06 3.98 االلتزام المعياري

 0.862 0.174- 3.71 3.69 االلتزام المستمر

 0.647 0.458- 3.99 3.95 إجمالي محور االلتزام التنظيمي
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ال توجد فروق ، كىذا يعني إثبات فرضية الدراسة، كالتي تنص بأنو الجنس لمتغيرتعزل حكؿ 
 حول مستوى لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةداللة ذات 
 الجنس(.متغير )تعزى للتزام التنظيمي اال 

ذلؾ إلى أف إدارة المسشفى تطبؽ جميع أنظمتيا عمى الجنسيف عمى أساس عدـ  ويعزو الباحث
 التمييز، كتحقؽ مبدأ المساكاة في العمؿ، كاَلجكر.

(، كالتي أظيرت بأنو ال 2011بعض الدراسات كدراسة )مرزكؽ،  راسة معواتفقت نتائج الد
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لمستكل االلتزاـ التنظيمي 

(؛ حيث أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ 2011تعزل لمتغير الجنس، كاتفقت مع دراسة )فقيا، 
لتحفيز، كالكالء التنظيمي لألفراد العامميف في المؤسسات تعزل لمتغير ذات داللة إحصائية بيف ا

(، كالتي أثبتت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 2006الجنس، كاتفقت مع )حنكنة، 
 مستكل االلتزاـ التنظيمي العامميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.

(؛ حيث أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 2012دراسة )صقر،  واختمفت مع
(، التي أكجد أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 2008لصالح الذككر، كمع دراسة )فمنباف، 

في مستكل االلتزاـ االتنظيمي لدل المشرفيف التربكييف، كالمشرفات التربكيات تبعان لمتغير 
 الجنس، كلصالح الذككر.

لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةروق ذات داللة ال توجد فثانيا: 
 الفئة العمرية(.متغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى المبحوثين

 الفئة العمرية ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (1.35 جدول رقم )

 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

سنة  25
 فأقل

من 
26-30 

من 
31-40 

من 
41-50 

سنة  51
 فأكثر

 0.123 1.836 4.32 4.41 4.15 4.03 4.35 االلتزام العاطفي
 0.330 1.159 3.87 4.02 4.10 3.92 4.21 االلتزام المعياري
 0.020 2.987 3.28 3.75 3.75 3.67 3.98 االلتزام المستمر

إجمالي محور االلتزام 
 0.173 1.608 3.82 4.06 4.00 3.87 4.18 التنظيمي
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 الداللة مستكل مف أكبر" اَلحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -
0.05 ≥ α حيث كانت مستكل  (؛لتزام التنظيمياال  إجمالي مستوى) جمالي المجاؿبالنسبة إل
إجمالي ابات المبحكثيف حكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف استجعدـ مما يكضح  0.173الداللة 
الفئة العمرية، كىذا يعني إثبات فرضية الدراسة،  لمتغيرتعزل لتزام التنظيمي اال  مستوىمحكر 

لمتوسطات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة كالتي تنص بأنو 
  عمرية(.الفئة المتغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى تقديرات المبحوثين

سنة؛  50-26إلى أف ىذه النتيجة طبيعة، فالعامميف الذيف تتراكح أعمارىـ مف  ويرى الباحث
فيي مرحمة تشيد نمكان في مجاؿ التقدـ في العمؿ، كيككف فرص الحصكؿ عمى عمؿ بديؿ 
أكبر، كخصكصان بعد ما اكتسب خبرات عممية في مجاؿ عممو؛ لذا إذا ما تكفرت فرصة لذلؾ، 

سنة فأكثر؛ فنجد أف مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ يقؿ؛ حيث يبدأ لدييا فتكر  51ئة مف أما الف
 العمؿ كركتينية المياـ، كيعتبر أم مياـ كظيفية ىي مجرد ركتيف يقكـ بو المكظؼ.

 الختبار المقابمة (.Sig)أما بالنسبة لمجاؿ االلتزاـ المستمر فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  -
معنكية بيف  ، مما يكضح كجكد فركؽ α ≤ 0.05 الداللة مستكل أقؿ مف اَلحادم فالتباي"

الفئة العمرية لصالح الفئة مف  لمتغيرتعزل  المستمرلتزام اال مجاؿ استجابات المبحكثيف حكؿ 
 سنة فأقؿ.  25

ا سنة فأقؿ، غالبان م 25كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ىذه الفئة مف العامميف الذيف أعمارىـ مف 
يككنكف أكثر ىمةن،، كنشاطان كتطبيقان لمقانكف، كما أنيـ يعيشكف حالة مف التنافس إلثبات الذات، 
كاكتساب ثقة اإلدارة، كما أف ىذه الفئة تسعى لتككيف أنفسيـ مف أجؿ تأسيس أسر خاصة بيـ، 

غالؽ لممعابر، كارتفاع نسبة  البطالة، كنظران لمكضع العاـ الذم يعاني منو القطاع مف حصار، كا 
جعؿ مف الضركرة التمسؾ بالعمؿ الذم حظي بو رغـ كجكد بعض العكائؽ، كما أف المكظؼ ال 
يستطيع أف يجازؼ، كيحاكؿ اإلنتقاؿ لمعمؿ في مكاف آخر خكفان مف أال يتمكف مف الحصكؿ 

 عميو، كيضطر إلى أف يخسر عممو الحالي. 

( حيث أظيرت 2007سة )أبك ندل، بعض الدراسات السابقة كدرا مع كاتفقت نتائج الدراسة
النتائج كجكد عالقة طردية بيف العمر، كالكالء التنظيمي، كأرجعت ذلؾ إلى أف المكظؼ يزداد 
تمسكان، كالتزاما بمؤسستو مع مراىناتو عمى فرص الترقي، كتأميف مستقبمو، كقد تتراجع إذا أدرؾ 

مع القيـ السائدة في المؤسسة، المكظؼ استحالة تحقيؽ ىذه الرىانات، أك عدـ تطابؽ قيمو 
(، حيث  أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 2006كاتفقت مع دراسة )حنكنة، 
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، 35-31، كبيف الفئة بيف 30-26سنة فأقؿ، كبيف الفئة بيف  25لصالح الفئة الكاقعة بيف 
مان بمؤسستو مع سنة، كأرجعت ذلؾ إلى أف المكظؼ يزداد تمسكان، كالتزا 40-36كبيف الفئة  

فما  46تزايد العمر، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الفئة بيف 
فكؽ، كيرجع ذلؾ إلى ارتفاع نسبة الفتكر، كركتينية المياـ، كاتفقت مع دراسة )أبك العال، 

حكؿ  (، كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف2009
ضغكط العمؿ، كأثرىا عمى الكالء التنظيمي لدل المدراء العامميف في كزارة الداخمية بقطاع غزة 

(؛ حيث أظيرت كجكد عالقة عكسية 2009دراسة )صقر، واختمفت مع ، تعزل لمتغير العمر
 بيف العمر كااللتزاـ التنظيمي. 

 

لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ثالثا: 
 (.المؤىل العمميمتغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى المبحوثين

 المؤىل العممي  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (1.15 جدول رقم )

 
 الداللة مستكل مف أكبر" اَلحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -

0.05 ≥ α حيث كانت مستكل  (؛لتزام التنظيمياال  إجمالي مستوى) جمالي المجاؿبالنسبة إل
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.164الداللة 
المؤىؿ العممي، كىذا يعني إثبات فرضية  لمتغيرتعزل تزام التنظيمي لاال  مستوىمحكر 

 (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  الدراسة، كالتي تنص بأنو
 المؤىل العممي(.متغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى لمتوسطات تقديرات المبحوثين

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

ثانوية 
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم عامة فأقل

 0.072 2.184 4.42 4.49 4.05 4.21 4.28 االلتزام العاطفي
 0.308 1.209 3.85 4.25 3.93 4.05 4.08 االلتزام المعياري
 0.377 1.061 3.53 3.75 3.61 3.82 3.71 االلتزام المستمر

 0.164 1.645 3.93 4.16 3.86 4.03 4.02 إجمالي محور االلتزام التنظيمي
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لعمؿ، كالظركؼ التي يعيشيا العاممكف، كأف جميع ذلؾ إلى تجانس بيئة ا ويعزو الباحث
العامميف سكاء حممة الشيادات المتدنية، أك حممة الشيادات العميا، يدرككف أف اليدؼ اَلساسي 
ىك تقديـ الخدمة الطبية لممرضى، كأنيـ عمى قدرو مف الكعي بأىمية االلتزاـ التنظيمي، كخاصة 

مستشفى تطبؽ نظاـ المساءلة، كال يكجد مكظؼ فكؽ أنيـ يعممكف في قطاع خاص، كأف إدارة ال
القانكف، كأف مف يثبت بحقو مخالفة تضر مف مصمحة العمؿ يمكف أف يعرض نفسو لمعقاب، 
كيمكف أف يتـ إيقافو عف العمؿ، كىذا ما ال يتحممو إم مكظؼ، خاصةن في ظؿ الظركؼ 

ة الخارجية قميمة،فيما تتاح المعيشية الصعبة، كأيضان أف الفرص المتاحة المدركة في البيئ
 الخدمات، كالفكائد، كاالمتيازات المتكفرة لمجميع عمى حد سكاء.

(، كالتي أظيرت 2014بعض الدراسات السابقة كدراسة )أبك جياب،  واتفقت نتائج الدراسة مع
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مداخؿ تنمية 

اـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة، كاتفقت مع دراسة ) أبك العال، االلتز 
(، كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف تعزل لمتغير 2009

 المؤىؿ العممي.

(، كالتي أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 2015دراسة ) عبد الحي،  واختمفت مع
متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة االلتزاـ التنظيمي تعزل لمتغير المكسمى  إحصائية بيف

(؛ حيث أظيرت النتائج 2009الكظيفي لصالح مدير المدرسة، كاختمفت مع دراسة )صقر، 
كجكد عالقة عكسية بيف االلتزاـ التنظيمي، كالمؤىؿ العممي؛ حيث أف المكظفيف ذكم المؤىالت 

ة الكظائؼ، كالفرص المتاح خارج ككالة الغكث عمى عكس أصحاب المتدنية يخشكف مف ندر 
 المؤىالت العالية.
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لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة رابعا: 
 (.سنوات الخدمةمتغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى المبحوثين

 سنوات الخدمة ANOVAاألحادي" نتائج اختبار "التباين  (1.11 جدول رقم )

 
 الداللة مستكل مف أكبر" اَلحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -

0.05 ≥ α االلتزام (، كلمجاؿ لتزام التنظيمياال  وى)إجمالي مست جمالي المجاؿبالنسبة إل(
إجمالي محكر كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  العاطفي(
سنكات الخدمة، كىذا يعني إثبات فرضية الدراسة، كالتي  لمتغيرتعزل لتزام التنظيمي اال  مستوى

لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05)مستوى عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  تنص بأنو 
سنوات الخدمة(، كما يظير أن متغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى المبحوثين

 ≤ 0.05 الداللة مستوى من أقل" األحادي التباين" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة
α وجود فروق معنوية بين  مما يوضح )االلتزام المعياري وااللتزام المستمر( بالنسبة لمجال

-16مجال االلتزام المعياري وااللتزام المستمر لصالح الفئة من  استجابات المبحوثين حول
 سنة. 20

سػػنة، ىػػـ  20-16ذلػػؾ إلػػى أف فئػػة العػػامميف الػػذيف سػػنكات خػػدماتيـ تقػػع بػػيف  ويعاازو الباحااث 
دكرات التدريبػة، كالتطكيريػة الفئة اَلقدـ كاَلكثر خبرة في المستشفى، كالتػي حظيػت بالعديػد مػف الػ

خػػػػارج القطػػػػاع، كأصػػػػبح بإمكػػػػانيـ التعامػػػػؿ مػػػػع أحػػػػدث اَلجيػػػػزة الطبيػػػػة، كمػػػػع أغمػػػػب الحػػػػاالت 
المرضػػية، اَلمػػر الػػذم جعػػؿ التػػزاميـ فػػي المستشػػفى التػػزاـ عػػاطفي أكثػػر مػػف التػػزاميـ المعيػػارم، 

في مستشفيات أخػرل تقػدـ كاالستمرارم، فالخبرة التي يتمتعكف بيا تجعميـ قادريف لالنتقاؿ لمعمؿ 
 16امتيازات، كأجكر أفضؿ، بخالؼ الفئات اَلخػرل، فالعػاممكف الػذيف سػنكات خػدمتيـ أقػؿ عػف 

سنة، كالػذيف لػـ يحػظ ليػـ لمسػفر لمخػارج الكتسػاب خبػرات ال يفضػمكف االنتقػاؿ لمعمػؿ فػي أمػاكف 

 المجال
 قيمة  المتوسطات

االختبار
F 

 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

سنوات  5
 فأقل

  من
6-10 

من 
11-15 

  من
16-20 

سنة  21
 فأكثر

 0.197 1.521 3.7 4.43 4.11 4.07 3.86 االلتزام العاطفي
 0.017 3.075 3.28 4.04 3.72 3.72 3.72 االلتزام المعياري

 0.032 2.684 3.37 4.06 3.87 3.74 3.8 لتزام المستمراال 
 0.067 2.222 3.77 4.33 4.02 3.98 3.87 إجمالي محور االلتزام التنظيمي
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 لخامسالفصلىا

د سػنكات خػدمتيـ أخرل تقدـ ميزات أفضؿ لصعكبة الحكؿ عمى فرصة أكيػدة، أمػا الفئػة التػي تزيػ
سنة فأكثر، فيـ مف يفضمكف االستقرار فػي العمػؿ لشػعكرىـ الكبيػر باالنتمػاء لممستشػفى  21عف 

التػػي يعممػػكف بيػػا، كأنيػػـ يعتبػػركا أنفسػػيـ مػػف المؤسسػػيف الػػذيف يقػػع عمػػى عػػاتقيـ المضػػي قػػدمان؛ 
 لتحقيؽ أىداؼ المستشفى. 

 
(، كالتػػي أظيػػرت عػػدـ 2011زكؽ، بعػػض الدراسػػات كدراسػػة )مػػر  واتفقاات نتااائج الدراسااة مااع 

كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية تعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات الخدمػػػة لشػػػعكر المػػػكظفيف باالسػػػتقرار 
(؛ حيػػػث 2014الػػػكظيفي فػػػي مػػػدارس ككالػػػة الغػػػكث الدكليػػػة، كاتفقػػػت مػػػع دراسػػػة )أبػػػك جيػػػاب، 

زل إلػى أظيرت عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة تعػ
(، حيػػث أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي 2009عػػدد سػػنكات الخدمػػة، كاتفقػػت مػػع دراسػػة )صػػقر، 

 آراء أفراد العينة حكؿ دكر إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ التنظيمي تعزل إلى سنكات الخدمة.  
 
( التي أظيػرت كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية؛ حيػث 2007دراسة ) أبك ندل،  واختمفت مع 
جعػػػت أف الفئػػػة اَلقػػػؿ خبػػػرة بحاجػػػة إلػػػى تنميػػػة مياراتيػػػا، إضػػػافة إلػػػى محدكديػػػة فػػػرص العمػػػؿ أر 

(؛ حيػػث أظيػػرت كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة 2006المتاحػػة أماميػػا، كاختمفػػت مػػع دراسػػة )حنكنػػة، 
إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف بالنسػػػبة لاللتػػػزاـ التنظيمػػػي تعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات 

 الخدمة.
 

لمتوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05مستوى )عند  احصائيةتوجد فروق ذات داللة  الخامسا: 
 (.المسمى الوظيفيمتغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى المبحوثين

 المسمى الوظيفي ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (1.13 جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة
 خدماتي اداري فني صيدلي ممرض طبيب (.Sigاالحتمالية)

 0.199 1.474 4.33 4.19 4.08 4.6 4.05 4.3 االلتزام العاطفي
 0.207 1.451 3.9 4.13 3.9 4.33 3.89 4.05 االلتزام المعياري
 0.539 0.816 3.5 3.82 3.7 3.82 3.63 3.59 االلتزام المستمر

 0.259 1.313 3.91 4.05 3.89 4.25 3.86 3.98 إجمالي محور االلتزام التنظيمي
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 لخامسالفصلىا

 الداللة مستكل مف أكبر" اَلحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف -
0.05 ≥ α حيث كانت مستكل  (؛لتزام التنظيمياال  إجمالي مستوى) جمالي المجاؿبالنسبة إل
إجمالي ستجابات المبحكثيف حكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف اعدـ مما يكضح  0.259الداللة 
المسمى الكظيفي، كىذا يعني إثبات فرضية  لمتغيرتعزل لتزام التنظيمي اال  مستوىمحكر 

 (α ≤ 0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة الدراسة، كالتي تنص بأنو 
مى المسمتغير )تعزى للتزام التنظيمي اال  حول مستوى لمتوسطات تقديرات المبحوثين

 الوظيفي(.

ذلػػؾ إلػػى درجػػة المسػػؤكلية التػػي تقػػع عمػػى عػػاتؽ العػػامميف جمػػيعيـ، كأف درجػػة  ويعاازو الباحااث 
االلتزاـ ال تختمؼ باختالؼ مسمياتيـ الكظيفية، كىذا يرجع إلى كجكد سياسة مكحػدة تطبػؽ عمػى 

مػػػؼ الجميػػػع خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بحجػػػـ االمتيػػػازات، كالمنػػػافع التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا المكظػػػؼ بمخت
 مسمياتيـ الكظيفية بما يحقؽ العدؿ لمجميع. 

 
(، كالتػػي أظيػػرت عػػدـ 2013بعػػض الدراسػػات كدراسػػة )أبػػك جيػػاب،  واتفقاات نتااائج الدراسااة مااع

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات العينػػة لصػػالح مػػف رتػػبيـ مػػف نقيػػب 
فمػػا فػػكؽ تكجػػد فػػركؽ، )أبػػك العػػال،  باسػػتثناء الػػذيف رتػػبيـ مػػف رائػػد -فػػأدنى، كالمجػػاالت مجتمعػػة 

(، كالتػػػي أظيػػػرت عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي إجابػػػات المبحػػػكثيف حػػػكؿ 2009
ضػػغكط العمػػؿ، كأثرىػػا فػػي االلتػػزاـ التنظيمػػي تعػػزل لمتغيػػر الكظيفػػة، كاتفقػػت مػػع دراسػػة )صػػقر، 

ة التغييػر فػي تعزيػز (، كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في آراء أفراد العينػة حػكؿ دكر إدار 2009
دراسػػة )حنكنػػة، واختمفاات مااع ، مميف تعػػزل لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفيااللتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل العػػا

 (؛ حيث كجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الفئات اَلكاديمية العميا.2006
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ى

 لخامسالفصلىا

 نتائج الفرضيات أسئمة الدراسة التي أجابت عمييا( 1.11جدول رقم )
 
 

 السؤال الرقم
 مستوى االلتزام التنظيمي كما يراه أفراد العينة؟ ما 1
 ما مستوى درجة تطبيق معايير الحكم الرشيد حسب تصورات المستجيبين؟ 3

بين معايير الحكم الرشيد،  (α ≤ 0.05داللة ) ىل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 1
 وااللتزام التنظيمي؟

 في االلتزام التنظيمي؟ (α ≤ 0.05داللة )مستوى ىل يؤثر معايير الحكم الرشيد عند  1

1 
حول معايير الحكم الرشيد  (α ≤ 0.05داللة )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تعزى الختالف خصائصيم الشخصية والوظيفية التالية ) العمر ، الجنس ، المؤىل العممي ، سنوات 
 الخدمة ، المسمى الوظيفي ( ؟

5 
حول االلتزام التنظيمي تعزى  (α ≤ 0.05داللة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ىل توجد 

الختالف خصائصيم الشخصية والوظيفية التالية ) العمر ، الجنس ، المؤىل العممي ، سنوات 
 الخدمة ، المسمى الوظيفي ( ؟
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ى

 لخامسالفصلىا

 ( ممخص نتائج الفرضيات1.11جدول رقم )

 النتيجة ن الفرضيةبيا رقم الفرضية

الفرضية الرئيسية 
 األولى

( بػػيف α ≤ 0.05حصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )إتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة 
الشفافية  –سيادة القانكف  –معايير الحكـ الرشيد بأبعاده المختمفة )المشاركة 

المساءلة  –الفاعمية كالكفاءة  –العدالة  –المساكاة  –التكافؽ  –االستجابة  –
 كمستكل االلتزاـ التنظيمي. ،ؤية االستراتيجية(الر  –

كجػكد فػركؽ ذات عالقػة مكجبػة 
كالمتغيػػر  ،بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ

 التابع.

الفرضية الرئيسية 
 الثانية

 ≥ αحصػػائية عنػػد مسػػتكل )إعالقػػة  اتػػؤثر أبعػػاد الحكػػـ الرشػػيد تػػأثيران ذ
 ( في مستكل االلتزاـ التنظيمي.0.05

ميػػػػػػة الفاع –معيػػػػػػار )المشػػػػػػاركة 
التكافػػػػػػػػػػػؽ( يػػػػػػػػػػػؤثر  –كالكفػػػػػػػػػػػاءة 

بصػكرة كبيػرة فػي المتغيػر التػابع 
االلتػػػػػػػػػػػػػزاـ التنظيمػػػػػػػػػػػػػي بنسػػػػػػػػػػػػػبة 

%(، أمػػا بػػاقي المعػػايير 44.1)
 ال تؤثر.

الفرضية الرئيسية 
 الثالثة

( حػكؿ α ≤ 0.05حصػائية عنػد مسػتكل داللػة )إال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
تعػػػزل لممتغيػػػرات  تصػػػكر أفػػػراد العينػػػة لدرجػػػة تطبيػػػؽ معػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد

 –سػنكات الخدمػة  –المؤىػؿ العممػي  –العمػر –الكظيفية الشخصية )الجنس 
 المسمى الكظيفي(.

 

الفرضية الرئيسية 
 (1/3الثالثة )

( α ≤ 0.05حصػػائية عنػػػد مسػػتكل داللػػة )إال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 
لمتكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تطبيػػػؽ معػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد تعػػػزل 

 )الجنس(. لمتغير

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 الفرضية البديمة.

الفرضية الرئيسية 
 (2/3الثالثة )

( α ≤ 0.05حصػػائية عنػػػد مسػػتكل داللػػة )إال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 
لمتكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تطبيػػػؽ معػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد تعػػػزل 

 لمتغير )الفئة العمرية(.

رفػػػض فرضػػػية الدراسػػػة، كقبػػػكؿ 
 رضية البديمة.الف

الفرضية الرئيسية 
 (3/3الثالثة )

( α ≤ 0.05حصػػائية عنػػػد مسػػتكل داللػػة )إال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 
لمتكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تطبيػػػؽ معػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد تعػػػزل 

 لمتغير )المؤىؿ العممي(.

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 الفرضية  البديمة .

الفرضية الرئيسية 
 (4/3لثة )الثا

( α ≤ 0.05حصػػائية عنػػػد مسػػتكل داللػػة )إال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 
لمتكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تطبيػػػؽ معػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد تعػػػزل 

 لمتغير )سنكات الخدمة(.

رفػػػض فرضػػػية الدراسػػػة، كقبػػػكؿ 
 الفرضية البديمة.

الفرضية الرئيسية 
 (5/3الثالثة )

( α ≤ 0.05ة عنػػػد مسػػتكل داللػػة )حصػػائيإال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 
لمتكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ تطبيػػػؽ معػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد تعػػػزل 

 لمتغير )المسمى الكظيفي(.

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 الفرضية  البديمة .
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 ) جرد بواسطة الباحث(

 

 النتيجة بيان الفرضية رقم الفرضية

الفرضية الرئيسية 
 الرابعة

( بػيف α ≤ 0.05سػتكل داللػة )حصػائية عنػد مإال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
متكسػػػػػػطات تقػػػػػػديرات المبحػػػػػػكثيف حػػػػػػكؿ مسػػػػػػتكل االلتػػػػػػزاـ التنظيمػػػػػػي تعػػػػػػزل 

 –المؤىػؿ العممػي  –العمػر  –لممتغيرات الكظيفية الشخصية التالية )الجػنس 
 المسمى الكظيفي(. –سنكات الخدمة 

 

الفرضية الرئيسية 
 (1/4الرابعة )

( بػيف α ≤ 0.05كل داللػة )حصػائية عنػد مسػتإال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
متكسػطات تقػديرات المبحػػكثيف حػكؿ مسػتكل االلتػػزاـ التنظيمػي تعػزل لمتغيػػر 

 )الجنس(.

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 الفرضية  البديمة .

الفرضية الرئيسية 
 (2/4الرابعة )

( بػيف α ≤ 0.05حصػائية عنػد مسػتكل داللػة )إال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
بحػػكثيف حػكؿ مسػتكل االلتػػزاـ التنظيمػي تعػزل لمتغيػػر متكسػطات تقػديرات الم

 )الفئة العمرية(.

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 الفرضية  البديمة .

الفرضية الرئيسية 
 (3/4الرابعة )

( بػيف α ≤ 0.05حصػائية عنػد مسػتكل داللػة )إال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
تعػزل لمتغيػػر متكسػطات تقػديرات المبحػػكثيف حػكؿ مسػتكل االلتػػزاـ التنظيمػي 

 )المؤىؿ العممي(.

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 الفرضية  البديمة .

الفرضية الرئيسية 
 (4/4الرابعة )

( بػيف α ≤ 0.05حصػائية عنػد مسػتكل داللػة )إال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
متكسػطات تقػديرات المبحػػكثيف حػكؿ مسػتكل االلتػػزاـ التنظيمػي تعػزل لمتغيػػر 

 )سنكات الخدمة(.

ضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض قبػػػكؿ فر 
 الفرضية  البديمة .

الفرضية الرئيسية 
 (5/4الرابعة )

( بػيف α ≤ 0.05حصػائية عنػد مسػتكل داللػة )إال تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
متكسػطات تقػديرات المبحػػكثيف حػكؿ مسػتكل االلتػػزاـ التنظيمػي تعػزل لمتغيػػر 

 )المسمى الكظيفي(.

قبػػػكؿ فرضػػػية الدراسػػػة، كرفػػػض 
 . الفرضية  البديمة



 

194 

 

ى

 لخامسالفصلىا

 الخالصة: 5.5
لقد تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ تحميؿ خصائص عينة الدراسة، كالتي تضمنت 
الكصؼ االحصائي لمعينة، كقاـ الباحث باستعراض نتائج تحميؿ معايير الحكـ الرشيد، كأبعاد 

الحكـ الرشيد مجتمعة بمغ  االلتزاـ التنظيمي مجتمعة، كقد تبيف أف المتكسطات الحسابية لمعايير
%(، كىذا يدؿ عمى كجكد مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة، كجاءت نسب المعايير 75.34)

%(، ك)معيار سيادة القانكف بمغ 77.47حسب الترتيب كاآلتي: )معيار الشفافية بمغ 
(، %76.19%(، ك)معيار المساءلة بمغ 76.19%(، ك)معيار الفاعمية كالكفاءة بمغ 77.16

%(، ك)معيار الرؤية 75.66%(، ك)معيار التكافؽ بمغ 75.80ك)معيار المشاركة بمغ 
%(، ك)معيار االستجابة 73.48%(، ك)معيار المساكاة كالعدالة بمغ 74.07االستراتيجية بمغ 

%(، كىذا 79.33%(، ككما بمغ المتكسط الحسابي لاللتزاـ التنظيمي مجتمعة )72.06بمغ 
بيرة مف قبؿ أفراد العينة، كجاء الترتيب َلبعاد االلتزاـ التنظيمي كالتالي: يعني كجكد مكافقة ك
%(، ك)االلتزاـ المستمر بمغ 80.35%(، ك)االلتزاـ المعيارم بمغ 83.65)االلتزاـ العاطفي بمغ 

73.99.)% 

أما فرضيات الدراسة، كبعد االختبار، كالمناقشة، أظيرت النتائج كجكد عالقة مكجبة 
كبيرة بيف معايير الحكـ الرشيد بأبعاده  (α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل داللة )ذات داللة 

 –الفاعمية كالكفاءة  –المختمفة، كمستكل االلتزاـ التنظيمي، كما ظير أف لمعيار )المشاركة 
%(، كأف ما نسبتو 44.1التكافؽ(  تأثيران إيجابيان كمعنكيان في مستكل االلتزاـ التنظيمي بنسبة )

 ( يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى االلتزاـ التنظيمي.55.9%)

تـ إنياء الفصؿ باختبار الفرضية الثالثة، كالرابعة المتعمقة بالمتغيرات الكظيفية 
الشخصية، حيث أظيرت الفرضية الثالثة أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(α ≤ 0.05) يير الحكـ الرشيد تعزل لمتغير لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ تطبيؽ معا
سنة 25)الجنس(، ككذلؾ كجكد فركؽ إحصائية تعزل لمتغير )الفئة العمرية( كلصالح الفئة مف )

فأقؿ(، بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ تطبيؽ 
فركؽ ذات داللة إحصائية  معايير الحكـ الرشيد تعزل لمتغير )المؤىؿ العممي(، بينما يكجد

سنة(، كال يكجد فركؽ ذات داللة  20-16تعزل لمتغير )سنكات الخدمة( لصالح الفئة )
 إحصائية تعزل لمتغير )المسمى الكظيفي(.
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كتـ قبكؿ فرضية الدراسة الرئيسية الرابعة حكؿ مستكل االلتزاـ التنظيمي تعزل لممتغيرات 
المسمى  –سنكات الخدمة  –المؤىؿ العممي  –مرية الفئة الع –الكظيفية الشخصية )الجنس 

 الكظيفي(.
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات والمقترحات

 
 المقدمة. 6.1

 نتائج الدراسة. 6.2

 توصيات الدراسة. 6.3

 .مقترحةدراسات وبحوث  6.4

 .خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة 6.5
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ىالفصلىالدادس

ىالنتائجىوتوصواتىالدرادظ

 مقدمة: 6.1
عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث حكؿ " كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد كأثرىا  بناءن 

في االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في المستشفيات غير الحككمية " ، فقد تكصمت الدراسة إلى 
لباحث مجمكعة مف النتائج، كذلؾ مف خالؿ البيانات التي تـ جمعيا مف استبانة الدراسة، كقاـ ا

بعرض، كتفسير النتائج كمقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة، كفي ىذا الفصؿ سيتـ استخالص 
أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، ككذلؾ أىـ التكصيات كعرض خطة عمؿ لتنفيذ 

 التكصيات.
 

 نتائج الدراسة: 6.2
 رشيد(: نتائج التحميل المتعمقة بالمتغير المستقل )معايير الحكم ال 6.2.1

كبمتكسط  %(،75.34خميصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لمعايير الحكـ الرشيد يساكم )
(، كىذا يدؿ أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف 0.74(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.77حسابي بمغ )

وجاءت المعايير حسب قبؿ أفراد العينة حكؿ محكر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد مجتمعة، 
 رتيب كالتالي:الت
 

(، كبمتكسط %77.47) بمغ: الشفافيةمعيار خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل -1
(، كىذا يدؿ أف ىناؾ مكافقة بدرجة 0.78(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.87حسابي بمغ )

 كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.
(، %77.16) بمغ: سيادة القانكف معيارخمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل -2

(، كىذا يدؿ أف ىناؾ 0.76(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.86كبمتكسط حسابي بمغ )
 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.
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(، %76.19) بمغ: الفاعمية كالكفاءةمعيار خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل -3
(، كىذا يدؿ أف ىناؾ 0.78(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.81)كبمتكسط حسابي بمغ 

 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.
(، %76.19) بمغ: المساءلةمعيار خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل -4

(، كىذا يدؿ أف ىناؾ 0.81(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.81كبمتكسط حسابي بمغ )
 ة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.مكافق

%(، 75.80خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لمعيار المشاركة: بمغ ) -5
(، كىذا يدؿ أف ىناؾ 0.78(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.79كبمتكسط حسابي بمغ )

 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.
(، كبمتكسط %75.66) بمغ: التكافؽمعيار خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل -6

(، كىذا يدؿ أف ىناؾ مكافقة بدرجة 0.80(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.78حسابي بمغ )
 كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.

 بمغ: اتيجيةالرؤية االستر معيار خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل - -7
(، كىذا يدؿ 0.87(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.70(، كبمتكسط حسابي بمغ )74.07%)

 أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.
(، %73.48) بمغ: المساكاة كالعدالةمعيار خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي ل -8

(، كىذا يدؿ أف ىناؾ 0.86كانحراؼ معيارم بمغ )(، 3.67كبمتكسط حسابي بمغ )
 مكافقة بدرجة كبيرة إلى حدو ما مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.

%(، 72.06خمصت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لمعيار االستجابة: بمغ ) -9
(، كىذا يدؿ أف ىناؾ 1.03(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.60كبمتكسط حسابي بمغ )

 كافقة بدرجة كبيرة إلى حدو ما مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المعيار.م
 

 نتائج التحميل المتعمقة بالمتغير التابع )االلتزام التنظيمي(:  6.2.2
كبمتكسط  %(،79.33) بمغَلبعاد لاللتزاـ التنظيمي مجتمعة  النسبي الكزفأكضحت النتائج أف 

كىذا يدؿ عمى كجكد مكافقة كبيرة مف قبؿ  (،0.65بمغ ) (، كانحراؼ معيارم3.97حسابي بمغ )
 وجاءت األبعاد حسب الترتيب كالتالي:أفراد العينة ليذا المجاؿ، 
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كبمتكسط  %(،83.65) بمغ العاطفي:لاللتزاـ  النسبي لبعد الكزفأكضحت النتائج أف  -1
كبيرة  كىذا يدؿ عمى كجكد مكافقة (،0.81(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.18حسابي بمغ )

 البعد.مف قبؿ أفراد العينة ليذا 

كبمتكسط  %(،80.65) بمغ المعيارم:لاللتزاـ  النسبي لبعد الكزفأكضحت النتائج أف  -2
كىذا يدؿ عمى كجكد مكافقة كبيرة  (،0.76(، كانحراؼ معيارم بمغ )4.02حسابي بمغ )

 البعد.مف قبؿ أفراد العينة ليذا 

كبمتكسط  %(،73.99) بمغ المستمر:لاللتزاـ  دالنسبي لبع الكزفأكضحت النتائج أف  -3
كىذا يدؿ عمى كجكد مكافقة كبيرة  (،0.74(، كانحراؼ معيارم بمغ )3.70حسابي بمغ )
 البعد.مف قبؿ أفراد العينة ليذا إلى حدو ما 

 نتائج الفرضيات: 6.2.3
 النتائج الخاصة بالعالقة بيف المتغيرات:  6.2.3.1

 ≥ αعالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل عند مستكل داللة ) خميصت الدراسة إلى كجكد -1
( بيف معايير الحكـ الرشيد مجتمعة؛ ككذلؾ أيضان بيف كؿ بعد مف أبعادىا المختمفة 0.05

الفاعمية  –العدالة ك  المساكاة –التكافؽ  –االستجابة  –الشفافية  –سيادة القانكف  –)المشاركة 
االستراتيجية(، كمستكل االلتزاـ التنظيمي؛ حيث بمغ معامؿ الرؤية  –المساءلة  –كالكفاءة 

*(، كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة مكجبة ذات داللة إحصائية قكية بيف 0.659ارتباطيا مجتمعة )
تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، كمستكل االلتزاـ التنظيمي، حيث ظير أف معيار المشاركة أكثر 

*(، كأف معيار سيادة القانكف ىك أقؿ 0.619تباطيا )المعايير ارتباطان حيث بمغ معامؿ ار 
 *(.0.543المعايير ارتباطان؛ حيث بمغ معامؿ ارتباطيا )

 –الفاعمية كالكفاءة  –أظيرت الدراسة كجكد أثران ذا داللة إحصائية لمعيار )المشاركة  -2
ث أظيرت نتائج التكافؽ( دكف غيرىا مف معايير الحكـ الرشيد في مستكل االلتزاـ التنظيمي؛ حي

(، كىذا 0.441(، كمعامؿ التحديد المعدؿ بمغ )0.664التحميؿ أف معامؿ االرتباط بمغت )
%( مف التغيير في االلتزاـ التنظيمي )التابع( يعكد إلى تأثير 44.1يعني أف ما نسبتو )

%( يعكد 55.9التكافؽ(، كالباقي ) –الفاعمية كالكفاءة  –المتغيرات )المستقمة( التالية: )المشاركة 
 لعكامؿ أخرل تؤثر في المتغير التابع في االلتزاـ التنظيمي. 
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 النتائج المتعمقة بالفركؽ اإلحصائية:  6.2.3.2

( α ≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -1
 –لمتغير )الجنس  لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزل

المسمى الكظيفي( باستثناء معيار )الفاعمية كالكفاءة( تكجد فركؽ لصالح  –المؤىؿ العممي 
 اإلناث.

( حكؿ تطبيؽ معايير α ≤ 0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -2
ثناء معيار سيادة سنة فأقؿ(، باست 25الحكـ الرشيد تعزل لمتغير)الفئة العمرية(، كلصالح الفئة )

 القانكف، كمعيار الشفافية فال يكجد فركؽ.
( حكؿ α ≤ 0.05أظيرت النتائج كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -3

 –الفاعمية كالكفاءة  –تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد مجتمعة ككؿ مف المعايير التالية )التكافؽ 
سنة(،  20-16نكات الخدمة(، كلصالح الفئة مف )الرؤية االستراتيجية(  تعزل لمتغير )س

المساكاة كالعدالة  –االستجابة  –الشفافية  –سيادة القانكف  –باستثناء المعايير التالية )المشاركة 
 المساءلة( فال يكجد فركؽ. –
( حكؿ α ≤ 0.05بينت النتائج بأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -4

 ايير الحكـ الرشيد تعزل لمتغير )المسمى الكظيفي(. تطبيؽ مع
( α ≤ 0.05بينت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -5

الفئة  –لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ مستكل االلتزاـ التنظيمي تعزل لمتغير )الجنس 
 المسمى الكظيفي(. –سنكات الخدمة  –المؤىؿ العممي  –العمرية 

( α ≤ 0.05أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -6
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ مجاؿ بعد االلتزاـ المستمر تعزل لمتغير)الفئة العمرية( 

 سنة فأقؿ. 25لصالح الفئة مف 
( α ≤ 0.05داللة )أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -7

لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ مجاؿ بعد االلتزاـ المستمر، كبعد االلتزاـ المعيارم تعزل 
 سنة. 20-16لمتغير )سنكات الخدمة( لصالح الفئة مف 

 وخصائص أفراد العينة: ةالوصفيالنتائج المتعمقة بالخصائص  6.2.4
%(، كأف ما 41.2ككر، بينما اإلناث )%( مف الذ58.8أظيرت النتائج إلى أف ما نسبتو )

%( 45.9سنة(، كأف ما نسبتو ) 40-26%( مف الفئة العمرية ما بيف )66.1مجمكع نسبتو )
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%( مف 29.2%( ىـ مف اإلدارييف ك )30حاصميف عمى درجة البكالكريكس، كما أف )
 سنكات(. 10-6%( سنكات خدمتيـ بيف )42الممرضيف، فضالن عف أف ما نسبتو )

 وصيات الدراسةت 6.3

 :معايير الجكم الرشيد ( –مستقل ) المتغير ال توصيات خاصة بنتائج الدراسة 6.3.1
ضركرة أف تؤمف إدارة المستشفى بإبداعات، كطاقات المكظفيف، كالعمؿ عمى تعزيز ذلؾ،  -1

 بما يضمف لمجميع حرية المشاركة في عممية صنع القرار، كابداء الرأم. 
مستشفى عمى تكفير نظاـ مكتكب لممقترحاتيـ كالشككل عمى أف يككف أف تحرص إدارة ال -2

 معمف لممكظفيف، كبما يسمح ليـ مف رفع مقترحاتيـ كشككاىـ بدكف أم قيكد.
ضركرة االىتماـ باَلنظمة الرقابية، كاإلدارية، كالمساءلة، كحماية مف يساعد في كشؼ  -3

يمنع، أك يحد مف انتشار الفساد، كبما يضمف التجاكزات كاالنحرافات في المستشفى، اَلمر الذم 
 تحقيؽ العدالة، كالنزاىة، كالشفافية. 

أف تسعى اإلدارة لتمبية احتياجات المكظفيف اَلساسية، كتقديـ ليـ كافة الخدمات التي تعزز  -4
 مف مستكل االلتزاـ التنظيمي.

تخاذ قرارت مينية، ضركرة اَلخذ بآراء أصحاب الخبرة مف قبؿ اإلدارة العميا َلجؿ ا -5
 كصالحة لمتطبيؽ.

ضركرة أف تسعى اإلدارة إلى اتباع العدالة، كالمساكاة خاصة فيما يتعمؽ باَلجكر، كالركاتب  -6
 كالحكافز، كالمكافآت، كاإلجازات، كالعمؿ عمى تحسينيا.

االىتماـ بجميع الفئات العاممة في المستشفى، كالعمؿ عمى كضع برامج تساعد عمى رفع  -7
 لركح المعنكية لدييـ، كالقياـ برحالت، كأنشطة ترفييية تضمف فييا مشاركة الجميع.ا
أف تتبنى اإلدارة سياسة الباب المفتكح مع الجميكر، أك اتباع طرؽ مناسبة لمسماع لشككاىـ  -8

كالبريد اإللكتركني، أك التكاصؿ المباشر عبر الياتؼ مع اإلدارة، أك إرساؿ رسالة مطبكعة، 
 المخالفيف حسب القانكف. كمحاسبة

أف تحرص اإلدارة عمى التأكد مف اطالع جميع المكظفيف عف كثب عمى اَلىداؼ التي  -9
 تطمح اإلدارة لتحقيقيا مستقبالن.
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 :االلتزام التنظيمي ( –) المتغير التابع  توصيات خاصة بنتائج الدراسة 6.3.2
ا اإلخاء، كأف تككف كاَلب الحامي، أف تساىـ اإلدارة في بناء عالقات اجتماعية يسكدى -10

كالحريص عمى مصمحة أكالده، بما يضمف تمسؾ العامميف بالمستشفى، كرفضيـ االنتقاؿ لمكاف 
 آخر.
ناخ التنظيمي، كتقديـ كافة الخدمات كالكسائؿ التي أف تعمؿ اإلدارة عمى تحسيف الم -11

 فى.تضمف مف قضاء العامميف فترة حياتيـ المينية في نفس المستش
ضركرة أف تتميز اإلدارة بتقديـ خدمات ذات مزايا جديدة كنكعية، كغير متكفرة في  -12

 مستشفيات أخرل، مما يعزز مف مستكل االلتزاـ المستمر لدل العامميف.
 
 توصيات عام لمدراسة: 3.6.3
أف تعمؿ اإلدارة عمى إصدار نظاـ كاضح، كمفصؿ، كمطبكع خاص بعمؿ المستشفى،  -13

و المكائح، كاَلنظمة التي تحكـ سير العمؿ، مع ضركرة كجكد لكائح تتعمؽ بالثكاب، تندرج في
 كالعقاب، كيكزع عمى جميع المكظفيف خاصة الجدد منيـ.

استخداـ طرؽ النقد البناء مع العامميف عند المساءلة، مما يمنح ليـ الثقة بالنفس، كيزيد  -14
كىذا يؤدم إلى زيادة إقباليـ عمى العمؿ بنفس  مف مستكل االطمئناف، كالراحة النفسية لدييـ،

 راضية.
إعطاء العامميف الفرصة ليساىمكا بالتغذية الراجعة، كاعتبارىا جزءان مف عناصر تقييـ  -15

 اَلداء.
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 مقترحة:دراسات، وبحوث  6.4
كالتأكد مف ضركرة تعزيز الحكـ الرشيد في  في ضكء دراسة الباحث، كالنتائج التي تكصؿ إلييا،

، كالضعؼ، كمعرفة أىـ العكامؿ المؤثرة في القكة مكاطفالمستشفيات غير الحككمية، كمعرفة 
 الدراسات التالية: الباحث يقترحااللتزاـ التنظيمي 

 
  دكر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، كأثرىا في زيادة المكارد المالية لممستشفيات غير

 الحككمية.
 المستشفيات غير الحككمية. معكقات تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في 
  السمات الشخصية لدل مديرم المسشتفيات غير الحككمية، كأثرىا في تطبيؽ معايير الحكـ

 الرشيد. 
  دكر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، كأثرىا في االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في المؤسسات

 الحككمية.
 التنظيمي لدل العامميف. المشاركة في عممية صنع القرار، كأثرىا في االلتزاـ 
  دكر المسؤكلية االجتماعية في االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في المستشفيات غير

 الحككمية.
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 خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة الحالية 6.5

 النشاط التوصية #
الفئة 

 المستيدفة
 الزمان

الجية 
 المسؤولة

 االجراءات واالنشطة

1 

ضركرة أف تؤمف إدارة 
ستشفى بإبداعات، كطاقات الم

المكظفيف، كالعمؿ عمى تعزيز 
ذلؾ، بما يضمف لمجميع حرية 
المشاركة في عممية صنع 

بداء الرأم.  القرار، كا 

النيكض 
 ،بالعامميف

كتشجيعيـ 
عمى إظيار 
طاقاتيـ 
بداعاتيـ.  كا 

جميع 
 العامميف

 أياـ 7
دائرة 

كف ئش
 المكظفيف

 

  ،التواصل الممستمر مع الموظفين
 قات أخوية معهم.وبناء عال

  عقد لقاء دور، لكل قمسم بجميع
العاملين فيه على حده، وتشجيعهم على 

 إبداء اقتراحاتهم.

  صرف مكافآت للعاملين الذين
 يشاركون في إظهار طاقاتهم، وإبداعاتهم.

  تشجيع الموظفين على المشاركة
في عمليات صنع القرار من خالل عقد 

 ورش عمل.
 

2 

ظمة ضركرة االىتماـ باَلن
الرقابية، كاإلدارية، كالمساءلة، 
كحماية مف يساعدىا في كشؼ 
التجاكزات كاالنحرافات في 

المستشفى، اَلمر الذم يمنع أك 
يحد مف انتشار الفساد، كبما 
يضمف تحقيؽ  العدالة، 
 كالنزاىة، كالشفافية.

تكفير 
الحماية 
الكاممة 
لمعامميف 
الذيف 

يساعدكف 
في كشؼ 
 ،التجاكزات
 ات.كاالنحراف

جميع 
 العامميف

لجنة  مستمر
 العامميف

  العمل على بناء الثقة بين
العاملين، واإلدارة، وكمسر حاجز الرهبة 

 بينهم.

  تشجيع العاملين على العمل
 بشكل صحيح، ومكافؤة المصيب.

  ضرورة معرفة العاملين أن
المخطئ يمكن أن يعرض المإمسمسة 
للخطر وبما يعود بالمسلب على جميع 

 العاملين.
  جيع العاملين على إبالغ تش

اإلدارة بالتجاوزات، واإلنحرافات بما 
يمساهم في إمسراع، ومالحقة األمر، 
والعمل على حلها، وبما يعود باإليجاب 

 على العاملين.
  ضرورة العمل على حماية

العاملين، ومحامسبة كل من يتعرض لمن 
 يمساهم في كشف التجاوزات.

3 

ضركرة اَلخذ بآراء أصحاب 
قبؿ اإلدارة العميا  الخبرة مف

َلجؿ اتخاذ قرارات مينية، 
 كصالحة لمتطبيؽ.

كيفية اتخاذ 
قرارات 
مينية 
صالحة 
 لمتطبيؽ.

جميع 
 العامميف

 اسبكعيف
المجنة 
 العممية

  العمل على امستقطاب خبراء
يعملون على إعطاء محاضرات في كيفية 

 اتخاذ قرارات مهنية، وصالحة. 

  عقد ورش عمل لرإمساء
عاملين كافة لمناقشة كيفية األقمسام، وال

 اتخاذ قرارات مهنية، وصالحة.  
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4 

ضركرة أف تسعى اإلدارة إلى 
اتباع العدالة، كالمساكاة خاصة 
فيما يتعمؽ باَلجكر، كالركاتب، 

كالحكافك، كالمكافآت، 
كاإلجازات، كالعمؿ عمى 

 تحسينيا.

تحسيف نظاـ 
 ،اَلجكر
 ،كالركاتب
 ،كالمكافآت
كعدالة 
 تكزيعيا.

ع جمي
 العامميف

3 
 شيكر

دائرة 
كف ئش

 المكظفيف

  إعادة النظر مع الجهات المعنية
في نظام األجور، والرواتب، والمكافآت، 

 بما يتنامسب مع إمكانات الممستشفى.

  بحث إمكانية إضافة بدل
مخاطرة على العاملين على حمسب 

 تخصصاتهم.

  بحث إمكانية إضافة بدل غالء

 % من الراتب.50معيشي بما نمسبته 

 نظاـ اَلجكر لعمل على تطبيقا، 
بما يضمن من زيادة  كمكافآت ،كركاتب

 االلتزام التنظيمي لدى العاملين.

5 

االىتماـ بجميع الفئات العاممة 
في المستشفى، كالعمؿ عمى 
كضع برامج تساعد عمى رفع 
رفع الركح المعنكية لدييـ، 
كالقياـ برحالت، كأنشطة 
ترفييية تضمف فييا مشاركة 

 الجميع.

االىتماـ 
بالعامميف 
مف خالؿ 
كضع برامج 
تساعد في 
رفع الركح 
المعنكية 
 لدييـ.

جميع 
 العامميف

 مستمر

اإلدارة 
العميا 

لجنة ك 
 العامميف

 

  عمل رحلة ترفيهية للعاملين
بشكل دور،، المسيما ثالث مرات في 

 العام.

  تعزيز روابط التواصل
االجتماعي للعاملين، وعائالتهم من خالل 

 ترفيهية المميزة.األنشطة ال

  ،عمل اتفاقيات مع الشركات
والمإمسمسات العاملة في القطاع مسواء 

ترفيهية( بما  –تمسويقية  –كانت )خدماتية 
 يخدم احتياجات العاملين.

6 

أف تحرص اإلدارة عمى 
التأكدمف اطالع جميع 
المكظفيف عف كثب عمى 
اَلىداؼ التي تطمح اإلدارة 

 لتحقيقيا مستقبالن.

عمؿ 
ات اجتماع

دكرية مع 
العامميف 
الطالعيـ 
عمى 

االىداؼ 
المرجك 
 تحقيقيا.

جميع 
 العامميف

 مستمر

اإلدارة  
العميا 

كف ئكش
 المكظفيف

  تحديد األهداف التي تمسعى
 اإلدارة لتحقيقها بشكل دور،.

  عقد ورش عمل مع رإمساء
األقمسام إلطالعهم على األهداف، ووضع 

 آليات لتحقيقها.
 المسماع للعاملين، ومعرفة 

مشاكلهم، والعمل على حلها بما يمساهم في 
 تعزيز االلتزام، وتحقيق إنجاز األهداف.

  عمل الفتات مكتوب عليها
األهداف المرجو تحقيقها، وإلصاقها على 

 جدران األقمسام في الممستشفى.
 

7 

أف تتبنى اإلدارة سياسة الباب 
المفتكح مع الجميكر، أك اتباع 
طرؽ مناسبة لمسماع لشككاىـ 

ريد اإللكتركني، أك التكاصؿ كالب
المباشر عبر الياتؼ مع 
اإلدارة، أك ارساؿ رسالة 

مطبكعة، كمحاسبة المخالفيف 
 حسب القانكف.

عمؿ 
اجتماعات 
دكرية مع 
 الجميكر
لسماع 

 م،لشكاك ا
كمحاسبة 
 المخالفيف.

العالقات  مستمر الجميكر
 العامة

  تشكيل لجنة إدارية لمتابعة
 لمخالفين.شكاو، الجمهور، ومحامسبة ا

  عمل صندوق للشكاو، على أن
 يوجد في مكان واضح.

  ،توضيح كيفية كتابة الشكوى
 مع ضرورة كتابة اإلمسم، ورقم الجوال.

  عمل اتصاالت عشوائية
 ألصحاب الشكوى لمسماع ما لديهم.
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 المراجع

 الكتب: -أوال 
المجمكعة لفعال أساليب التحفيز الوظيفي ا –اإلدارة بالحوافز (، 2012أبك النصر، مدحت، )

 العربية لمتدريب كالنشر، د.ط، جامعة حمكاف، ج.ـ.ع.
، الطبعة اَلكلى، مقومات التخطيط اإلستراتيجي المتميز(، 2009أبك النصر، مدحت محمد، )

 الناشر: المجمكعة الغربية لمتدريب كالنشر، مدينة نصر، القاىرة، مصر. 
ؤسسػػػػة الػػػػكراؽ لمنشػػػػر، د.ط، عمػػػػاف،  م(، مناااااىج البحااااث العممااااي، 2006) لحمػػػػداني، مكفػػػػؽ،

 اَلردف.
، دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، الطبعػة اَلكلػى، اإلدارة بالشفافية(، 2007الراشدم، عمي، )

 عماف.
دار كائػػػػؿ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، د. ط، عمػػػػاف،  الفساااااد اإلداري،(، 2009السػػػػكارنة، بػػػػالؿ خمػػػػؼ، )

 اَلردف
، دار المسػيرة، د. ط، عمػاف، نظرية المنظماة(، 2000الشماع، خميؿ ، حمكد، خيضر كاظـ، )

 اَلردف.
، دار المنارة، الطبعة إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتيا في فمسطين(، 2012المدىكف، نافذ، )

 (، غزة، فمسطيف.2)
(، مركز المشركعات الدكلية الخاصة 2014، أغسطس )الطريق إلى العدالة اإلجتماعية

CIPE.د. ف، د. ط، د. ؽ ، 
دور مؤسسات المجتمع المدني في (، 2011لمركز الفمسطيني لالتصاؿ كالسياسات التنمكية، )ا

 ، د. ف، فمسطيف. تعزيز مفاىيم الحكم الرشيد
، مساءلة العمل األىمي الفمسطيني(، 2007المؤقت، فاطمة، جبريؿ، محمد، لدادكة، حسف، )

 ة اَلكلى، فمسطيف.منشكرات اإلئتالؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة أماف، الطبع
 ، د. ت، د. ف، د. ط، د. ؽ.دليل القوانين المؤثرة في منظمات المجتمع المدني

(، المركز اليمني لقياس الرأم العاـ 1، دليؿ رقـ )سمسمة أدارة الدولة المدنية الديموقراطية
 (.7-6)ص: 

نساف كالقانكف ، حقكؽ النشر معيد راؤكؿ كيمنبيرغ لحقكؽ اإلسيادة القانون دليل لمسياسين
(، ترجمة السيدة عزه قناكم، كبير مترجميف 2012اإلنساني كمعيد الىام لتدكيؿ القانكف لعاـ )

 (، د. ط، د. ؽ.22-20باَلمانة العامة لألمـ المتحدة )ص: 
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، بدعـ مف أثر الشفافية والمساءلة عمى اإلصالح اإلداري(، 2011قرداغي، كاكه محمد فرج، )
 ، د. ؽ.KEDOمف قبؿ منظمة كيك ، كبتنفيذ CIPEسايب 

ق(، دار الشركؽ، 1373ـ( )1954) العدالة االجتماعية في اإلسالم،(، 1990قطب، سيد،)
 د. ط، بيركت.

 ، د. ف، د. ط، ج.ـ.ع.حالة مصر العدالة والمجتمع المدني(، 2005ىاشـ، صالح أحمد، )
والشفافية والمساءلة،  بناء ثقافة تنظيمية تقوم عمى النزاىة(، 2001ىكفماستر، ألبرت )

 مؤتمر آفاق جديدة في تقوية النزاىة والشفافية والمساءلة اإلدارية، منظور إستراتيجي
 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الطبعة اَلكلى، القاىرة.

، مشركع تحسيف الخدمات الحككمية المقدمة الرشيد الحكم حول إرشادي دليللطفي، غادة، 
 د.ف ،د. ط ، د. ؽ.لممكاطنيف، د. ت، 

 الرسائل العممية: -ثانيًا 
"، رسالة ماجستير، ضغوط العمل وأثرىا عمى الوالء التنظيمي(. "2009أبك العال، محمد، )

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف. 
"مداخل تنمية االلتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة الفمسطينية (. 2014أبك جياب، محمد، )

 الة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف. "، رسفي قطاع غزة
أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء (. "2010أبك جاسر، صابريف، )

، رسالة ماجستير، السياقي دراسة تطبيقية عمى موظفي وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية"
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

"درجة تطبيق المساءلة اإلدارية وعالقتيا بمستوى الرضا (. 2008) أبك حمدة، سعدة،
،  الوظيفي لمعممي المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجية نظرىم"
 رسالة ماجستير، كمية العمـك اإلنسانية، جامعة الشرؽ اَلكسط لمدراسات العميا، عماف، اَلردف.

عالقة بعض المتغيرات الشخصية وألنماط القيادة بااللتزام  تحميل(. "2007أبك ندا، سامية، )
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف. التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية"،

مدى مساىمة الثقافة التنظيمية في تعزيز تطبيق معايير الحكم (. "2016أبك كطفة، سامي، )
رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة  طين"،الرشيد في الجمعيات الثقافية في فمس

 كالسياسة، غزة، فمسطيف.
العوامل المؤثرة عمى مشاركة الموظفين في صنع (. "2008إبراىيـ، فيصؿ بف فيد بف محمد،)

 "، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ لعربية لمعمـك اَلمنية، الرياض.القرار وعالقتو بمستوى أدائيم



 

218 

 

ى

 لدادسالفصلىا

المؤشرات المفاىيمية والعممية لمحكم الصالح في الييئات المحمية (. "2008أحمد، أيمف، )
 "، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف. الفمسطينية

"، رسالة مدركات العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي(. "2013اَلسمرم، سعيد، )
 مممكة العربية السعكدية.دكتكراة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك اَلمنية، ال

، الطبعة "األسموب القويم في صنع القرار السميم"(. 1997التكبجرم، محمد، البرعي، محمد، )
 اَلكلى، مكتبة العبيكاف، الرياض.

، النسخة اإلدارة بالمشاركة وأثرىا عمى العاممين واإلدارة"(. "2009الرفاعي، محمد حسيف،)
 نت كميماني العالمية ، بريطانيا.العربية، رسالة دكتكراه، جامعة سا

 المدني المجتمع منظمات لدى اإلدارية الشفافية متطمبات واقع" (.2013)يسرل،  الحسنات،
 غزة، فمسطيف. االسالمية، الجامعة ، رسالة ماجستير،تعزيزىا" في العالقة ذات الجيات ودور

مات غير الحكومية في دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظ(. "2012الحمك، أحمد، )
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة"

دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في (. "2010السبيعي، فارس، )
 عمـك اَلمنية.، المممكة العربية السعكدية، الرياض، جامعة نايؼ العربية لمالقطاعات الحكومية"
أثر المساءلة اإلدارية عمى األداء الوظيفي لمعاممين اإلداريين في (. "2013الشريؼ، حنيف، )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف. وزارة التربية والتعميم بقطاع غزة"
عة الكويت األنماط القيادية السائدة لدى عمداء الكميات في جام(. "2014الشمرم، مساعد، )

، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ اَلكسط، كمية العمـك وعالقتيا بمستوى الشفافية اإلدارية"
 التربكية، الككيت.
. "درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية والصعوبات (2009الشمرم، سالـ، )
 ، رسالة ماجستير، جامعة اليرمكؾ، إربد، اَلردف.التي تواجييا"

حالة الكفاءة اإلقتصادية والنسبية لمؤسسات الصناعات النسيجية (. "1995شيخ، الداكم، )ال
رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  ("،1993 – 1989والقطنية في الجزائر خالل الفترة )

 الجزائر.
"، جامعة نايؼ الثقافة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي(. "2005العكفي، محمد، )

 ة لمعمـك اَلمنية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.العربي
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"مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية وأثرىا عمى (. 2012المكزم، خديجة )
، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ الوالء التنظيمي لممعممين في محافظة العاصمة عمان"

 اَلكسط، اَلردف.
، رسالة ماجستير، التنظيمي وعالقتو بااللتزام التنظيمي"المناخ (. "2006الكزاف، خالد، )

 جامعة نايؼ العربية لمعمـك اَلمنية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.
"، رسالة دكتكراه، الحكم الصالح في العراق ودوره في بناء الدولة(. "2013بخيت، حيدر، )

 جامعة الككفة، العراؽ.
أثر اإلدارة االستراتيجية عمى كفاءة وفاعمية (. "2010تبيدم، محمد حنفي محمد نكر، )

 رسالة ماجستير، جامعة النيميف، السكداف. األداء"،
، رسالة دكتكراة، قياس الكفاءة التشغيمية في المؤسسات المصرفية"(. "2014جعدم، شريفة، )

 الجزائر. –كرقمة  –جامعة قاصدم مرباح 
لمشاركة والرؤية االستراتيجية في تطوير دور تطبيق معياري ا(. "2015جكدة، عصاـ، )

"، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، األداء اإلداري لمبمديات الكبرى بقطاع غزة
 فمسطيف.

واقع الشفافية اإلدارية ومتطمبات تطبيقيا في الجامعات الفمسطينية (. "2011حرب، نعيمة، )
 فمسطيف."، الجامعة اإلسالمية، غزة، بقطاع غزة

، رسالة دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاممين"(. "2012حمس، صقر، )
 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف،.

"واقع تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاممة والعالقة بينيما في (. 2012حكيؿ، إيماف، )
رسالة  الغربية من وجية نظر المديرين فييا"،مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة 

 ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.
، واقع المستشفيات في مدينة نابمس ما بين التطوير والتخطيط"(. "2008حمداف، أفناف، )

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف.
ر البيئة الداخمية عمى االلتزام التنظيمي في . "أث(2010خير الديف، مكسى، كالنجار، محمكد، )

، رسالة ماجستير، المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي في المممكة األردنية الياشمية"
 المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي، عماف،  المممكة اَلردنية الياشمية.

بنوك التجارية أثر المنظمة المتعممة في االلتزام التنظيمي في ال(. "2017سكسؾ، أشرؼ، )
 ، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف.المحمية في قطاع غزة"



 

211 

 

ى

 لدادسالفصلىا

تأثير نمط القيادة المدرك عمى االلتزام التنظيمي دراسة تطبيقية عمى (. "2009صقر، حساف،)
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.موظفي وكالة الغوث الدولي"

درجة رضا العاممين في دائرة التربية والتعميم بوكالة الغوث (. "2015،)عبد الحي، أحالـ
، فمسطيف، الجامعة الدولية عن نظام تقييم األداء وعالقتيا بدرجة االلتزام التنظيمي لدييم"

 اإلسالمية،.
العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي دراسة ميدانية عمى (. "2016عمياف، محمد، )

، رسالة ماجستير، الجامعة التمريض في المستشفيات الحكومية في محافظة غزة"ىيئة 
 االسالمية، غزة، فمسطيف.

"أثر ضغوط العمل عمى الوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات (. 2008غضية، ناىدة، )
 ، رسالة ماجستير، جامعة مؤتو، اَلردف.المدارس الحكومية في محافظات جنوب األردن"

" درجة ممارسة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة (. 2017ؿ، )قكيدر، منا
، رسالة ماجستير، لمتمكين اإلداري وعالقتو بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية"

 الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف.
قيق معايير الحكم "دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تح(. 2016قكيدر، ابراىيـ، )

رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة،  الرشيد في الوزارات الفمسطينية"،
 فمسطيف.

استراتيجيات إدارة الصراع التي يتبعيا مديرو مدارس وكالة الغوث (. "2011مرزكؽ، ابتساـ، )
رسالة ماجستير، الجامعة ، بمحافظات غزة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى المعممين"

 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتيا باألداء اإلداري في (. "2013مطير، سمير، )

 ، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، فمسطيف.الوزارات الفمسطينية"
وزارات الفمسطينية ودوره في "اإلصالح اإلداري في ال(: 2011مكسى، أشرؼ عبد العزيز )

، رسةا ماجستير، جامعة القدس أبك ديس، عمادة الدراسات العميا، القدس، تعزيز الحكم الرشيد"
 فمسطيف.

مدى تطبيق منظمات القطاع الخاص لمعايير الحكم الرشيد ودورىا في (. "2015ىممك، نيمة،)
 ."، فمسطيف، أكاديمية اإلدارة كالسياسةتعزيز إدارة الدولة

قياس الكفاءة المصرفية بإستخدام نموذج العائد عمى حقوق (. "2014ياسمينة، خمقاني، )
 الجزائر. –كرقمة  –، رسالة ماجستير، جامعة قاصدم مرباح الممكية"
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 :األبحاث العممية -ثالثًا 
أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في مراكز (. "2012أبك تايو، بندر، )

"، اَلردف، جامعة البمقاء التطبيقية، مجمة الجامعة اإلسالمية زارات الحكومية في األردنالو 
 يكنيك. 186ص -145لمدراسات االقتصادية كاالجتماعية، المجمد العشركف، العدد الثاني، ص

، العدد السادس،  "االلتزام التنظيمي في المؤسسة الجزائرية"ابتساـ، أ.عاشكرم.  مجمة العمـك
 بسكرة.جامعة 

"، مجمة جامعة اَلنبار العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي(. "2012الجميمي، مخمص، )
 .9، العدد 4لمعمـك االقتصادية كاإلدارية، المجمد 

"درجة االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية (. 2012الحربي، محمد بف محمد أحمد، )تمكز، 
، المجمة الدكلية التربكية ة بجامعة الممك سعود"لدى األقسام األكاديمية في كمية التربي

 (.6المتخصة، المجمد اَلكؿ، العدد )
، محمد، ) سكريا، جامعة حمب،  "تأثير مناخ الخدمة عمى االلتزام التنظيمي"، (.2011الخشرـك

العدد – 27رسالة ماجستير نشرت في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية، المجمد 
 .الثالث 

. "الرضا الوظيفي وعالقتو بااللتزام التنظيمي (2013الشكابكة، يكنس، كالطعاني، حسف، )
، 1، العدد 40، العمكـ التربكية، المجمد لمعاممين في المكتبات الجامعية الرسمية األردنية"

 اَلردف.
أثر تطبيق الشفافية عمى مستوى المساءلة (. "2010الطراكنة، رشا، كالعضايمة، عمي، )

 .1، العدد6، المجمة اإلردنية في إدارة اَلعماؿ، المجمد إلدارية في الوزارات األردنية"ا
"أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة (. 2013بكخمكة، باديس، كبف قرينة، محمد حزة. )

، مجمة الباحث، العدد عمى الوالء التنظيمي دراسة ميدانية في محطة تكرير النفط بسكيكدة"
 ائر.، الجز 12

  UNDP, 2009: 13 ."دليل المستخدمين لقياس أداء اإلدارة العامة"، 
، مدرجة تحت قسـ المشاركة في عممية صنع القرار وتفعيميا"(. "2010راشدة، عزيزك، )

 تيارت. –جامعة ابف خمدكف  –اإلدارة، الممتقى الدكلي 
، العدد ("2-2ن الواقع )الرؤية االستراتيجية )المستقبمية( وصور م(. "2010عابد، سعكد، )

15319 ،www.alriyadh.com 
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، تحقيق العدالة اإلجتماعية من منظور طريقة خدمة الفرد"(. "2012عكض، أحمد محمد، )
 كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف.

، جامعة محمد الحكم الرشيد"(. "2008)، عيشكش، رياض، كنكيرم، مجدم، كسعد، بف البار
 زائر.خضير، بسكرة، الج

الصراع التنظيمي وأثره في (. "2015فطر، جميمة صالح أبكر، كمحمد، الطاىر أحمد، )
جامعة تحقيق الرضا الوظيفي دراسة تطبيقية لمعاممين في مستشفى الخرطوم التعميمي" 

 .Vol. 16 (1)السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، مجمة العمـك االقتصادية، 
"، قسـ الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر. "الحكم (2008كربكسة، عمراني، )

 العمـك السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر.
"، مجمة رؤية تصدر محاولة أولية لمتأصيل في مفيوم اإلصالح(. "2006محسيف، تيسير،)

 .29عف الييئة العامة لإلستعالمات، فمسطيف، العدد 
مجمة العمـك  داء بين الكفاءة والفاعمية، مفيوم وتقييم"،األ(. "2001مزىكدة، عبد المميؾ، )

 العدد اَلكؿ، الجزائر. -اإلنسانية، جامعة محمد خضير بسكرة
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 :المواقع االلكترونية -رابعًا 
، تاريخ قياس قوة الدولة من خالل الحكم الرشيدالدكتكر اَلخضر عزم، كالدكتكر غالـ جمطي، 

 ـ.19/11/2016التصفح، 

biboumediene.blogspot.com/2012/03/blogpost_625.htmlhttp://ar 

، مجمة الحكم الرشيد وخوصصة المؤسساتالدكتكر  اَلخضر عزم، كالدكتكر غالـ جمطي، 
 ـ.25/11/2016ـ، تاريخ التصفح 2006، 27عمـك إنسانية، العدد 

http://www.uluminsania.net 

قع دنيا الكطف، ناريخ التصفح مك  "سيادة القانون"(. 2: 2015الخفاجي، حسيف، )
 ـ.15/8/2017

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368638.html 

أثر المنظمة في سمككيات االلتزاـ التنظيمي: دراسة (، 2011المسدم، عادؿ عبد المنعـ )
تصفح تاريخ ال قة، كمية التجارة، جامعة طنطا، ج.ـ.ع. ، أعدىا لمنشر: محمكد القيعي،تطبي
 ـ.3/11/2017

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/522348 

ىؿ ىي ضركرة أـ ترؼ؟،  Strategic Vision(: الرؤية اإلستراتيجية 2008سالـ، أكـر )
 ـ.28/12/2016، المحكر اإلدارة كاإلقتصاد، تاريخ التصفح، 2232العدد  –الحكار المتمدف 

t/show.art.asp?aid=129316http://www.ahewar.org/deba 
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 المالحق
 ( أسماء المحكمين:1ممحق رقم )

 مكان العمل اسم المحكم
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة د. محمد المدىكف

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبك الركس
 الجامعة اإلسالمية د. كسيـ اليبيؿ

 جامعة اَلزىر د. محمد رفيؽ اَلغا
 الجامعة اإلسالمية د. يكسؼ بحر
 الجامعة اإلسالمية د. ياسر الشرفا
 كالسياسةأكاديمية اإلدارة  د. رائد قنديؿ
 جامعة اَلزىر د. كائؿ ثابت

 جامعة اَلقصى د. عالء الديف السيد
 المدير الطبي في مستشفى الخدمة العامة د. محمد العكمكؾ
 رئيس أقساـ الجراحة كالعمميات في مستشفى الخدمة العامة د. صبحي سكيؾ

 أكاديمية اإلدارة كالسياسة "محمل احصائي" أشرؼ أبك سمرةأ. 
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة "مدقق لغوي" ة كامؿ الشكبكيأ. بسم

 أكاديمية اإلدارة كالسياسة "المنسقأبك شعباف " جياد محمدأ. 
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 ( نموذج االستبانة في صورتيا النيائية2ممحق رقم )

 بمسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الموضوع/ تعبئة استبانة 

 حفظؾ اهلل كرعاؾ..    اَلخ الكريـ / اَلخت الكريمة،،،            

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،، 

في إطار بحث لنيؿ درجة الماجستير في إدارة الدكلة كالحكـ الرشيد كالذم يقكـ مف خاللو 
واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وأثرىا في االلتزام التنظيمي لدى العاممين في الباحث بدراسة 

نظران َلىمية دعـ معايير الحكـ الرشيد كمدخؿ مف مداخؿ ، ك المستشفيات غير الحكومية
التطكير اإلدارم الحديث، أرجك مف سيادتكـ التكـر بتعبئة االستبانة المرفقة كالتي نأمؿ أف 
تساىـ نتائجيا في إنجاح الدراسة، كالخركج بتكصيات تيمكف مف تعزيز معايير الحكـ الرشيد في 

فع لمستكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف فييا، كزيادة المستشفيات الصحية عمى نحك يكفؿ ر 
اإلنتاجية، كالكفاءة بإذف اهلل، عممان بأف ىذه البيانات يراعى فييا السرية التامة، كستستخدـ 

 َلغراض البحث العممي فقط.

(، 0592915065كفي حاؿ كجكد استفسار حكؿ االستبانة يرجى اإلاصاؿ عمى جكاؿ رقـ )
كـ بنتائج الدراسة في حاؿ طمبكـ ليا مف خالؿ اإلميؿ كما كيسيرني تزكيد

alaa.vip.a@gmail.com  

 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ،،،،

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ اإلحتراـ كالتقدير....

 الباحث

 عالء علي محمد البنا  

 

mailto:alaa.vip.a@gmail.com
mailto:alaa.vip.a@gmail.com
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 البيانات الشخصية والمؤسساتية: –أوالً 

 الجـــــنس:        ذكر.          أنثى. -5

.       50 – 45من        .40 – 35.       من 30 – 26مسنة فؤقل.        من  25الفئة العمرية:      -2

 .مسنة فؤكثر 55

        ماجمستير..        بكالوريوس.        دبلوم        ثانوية العامة فما دون المإهل العلمي:      -3

 .دكتوراه

.     20-56من    .   55 – 55من     . 50 – 6من .     مسنوات فؤقل 5  عدد مسنوات الخدمة:    -4

 .مسنة فؤكثر 25

طبيب.       ممرض.       صيدلي.       فني.       إدار،.       الممسمى الوظيفي:        -5

 خدماتي.

 

 لصحية غير الحكومية معايير الحكم الرشيد:درجة تطبيق المستشفيات ا –ثانياً 

فيما يلي مجموعة من العبارات الخاصة بمعايير الحكم الرشيد، وإلى أ، مدى ترى أن منظمتك 
 تطبق هذه المعايير: 

أمام  }  {يرجى التكرم باختيار اإلجابة المنامسبة بعد قراءة العبارات اآلتية ووضع عالمة

   اإلجابة المنامسبة:

قم
لر

ا
 

 

 معيار المشاركة –اًل أو 

دة
ش

 ب
ق

اف
مو

 

ق
اف
مو

ي 
در

 أ
ال

 

ض
ار

مع
دة 
ش

 ب
ض

ار
مع

 

      يتبنى مدير المستشفى سياسة الباب المفتكح مع المكظفيف. .5

      يتكفر في المستشفى قيادة ديناميكية قادرة عمى صياغة رؤية. .2

      كطاقات المكظفيف. ،تؤمف إدارة المستشفى بإبداعات .3

      كتقديـ المقترحات دكف خكؼ مف النقد. ،إلدارة العامميف عمى إبداء الرأمتحفز ا .4

عداد مكازنة  المستشفى. ،ستراتيجيةيشارؾ رؤساء اَلقساـ في إعداد الخطة اال .5       كا 

      اإلدارة مكظفييا لمعمؿ بركح الفريؽ لتحقيؽ اَلىداؼ. تشجع .6

      لمستشفيات اَلخرل.تتبع المستشفى سياسة التعاكف مع ا .7
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      معيار سيادة القانون –ثانيًا  

      تقـك اإلدارة بتكعية المكظفيف بالقكانيف، كاَلنظمة الخاصة بعمؿ المستشفى. .8

يتكفر لدل المستشفى لكائح داخمية تحكـ سير العمؿ، كتحدد صالحيات، كاكجبات  .9
 كؿ مكظؼ.

     

دارية خاصة تراعي حجـ اَلنشطة، كمكازنتيا.تطبؽ اإلدارة أنظمة مالي .50       ة، كا 

يمتـز مجمس اإلدارة بالنظاـ اَلساسي الخاص بالمؤسسة فيما يتعمؽ بصالحيات  .55
 أعضائو، كآليات اإلنتخابات.

     

      يكجد في المستشفى نظاـ شكاكو مكتكب، كمعمف لمكظفييا. .12

مالية الخاصة بأنشطة المستشفى كفقان لألنظمة تتـ جميع المعامالت اإلدارية، كال .13
 الداخمية الخاصة بيا، كبما يتناسب مع قكانيف الحككمة الخاص بأنشطتيا. 

     

  

 معيار الشفافية –ثالثًا 

دة
ش

 ب
ق

اف
مو

 

ق
اف
مو

ي 
در

 أ
ال

 

ض
ار

مع
دة 
ش

 ب
ض

ار
مع

 

      تعبير.تتبنى المستشفى خمؽ ثقافة تنظيمية أساسيا الكضكح، كاإلفصاح، كحرية ال .14

يتكفر لممستشفى صفحة إلكتركنية تتكفر فييا كافة المعمكمات، كآليات إتخاذ القرار  .15
 التي تعتبر عامة.

     

      تتميز اَلنظمة الداخمية لممستشفى بالكضكح كسيكلة الفيـ.  .16

      تقـك المستشفى بتنمية القيـ الدينية، كاَلخالقية في محاربة الفساد. .17

      تحمي اإلدارة مف يساعدىا بكشؼ التجاكزات، كاالنحرافات في المستشفى. .18

يكجد آليات، كضكابط كاضحة لمبدأ الثكاب، كالعقاب ضد ممارسات الفساد، كعدـ  .19
 النزاىة.

     

تدرب اإلدارة المكظفيف عمى مضمكف حؽ المريض في االطالع عمى المعمكمات  .20
 المستشفى. الخاصة بحقكقو، كعمؿ

     

      معيار االستجابة –رابعًا  
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تقـك اإلدارة بتمبية احتياجات المكظفيف؛ بحيث تقدـ ليـ كافة الخدمات، كفي  .21
 الكقت المناسب. 

     

تطكر المستشفى أنشطتيا بشكؿ مستمر بما يضمف حصكؿ المكظؼ عمى فرص  .22
 اكتساب خبرات جديدة.

     

خمؽ بيئة عمؿ مناسبة لمكظفييا بما يضمف احتراـ كرامتيـ، تسعى اإلدارة ل .23
 كحقكقيـ اإلنسانية.

     

      تكفر اإلدارة كامؿ الكسائؿ، كاإلمكانات بما يضمف حماية المكظفيف الجسدية.  .24

      تعمؿ المستشفى عمى تحديد حاجات المكظفيف، كتكقعيا. .25

      معيار التوافق –خامسًا  

ـك المستشفى عند تحديد رؤيتيا بأخذ كجيات نظر أصحاب المصالح بعيف تق .26
 االعتبار.

     

يتيح تطبيؽ اإلجماع بيف اإلدارة، كرؤساء اَلقساـ ضماف تحقيؽ أىداؼ المشاريع  .27
 التنمكية المختمفة.

     

      .تيتـ إدارة المستشفى بتقريب كجيات النظر بيف المكظفيف منعان لنزاعات العمؿ .28

      يتسـ دكر اإلدارة العميا بركح المسؤكلية تجاه الصالح العاـ لممكاطنيف. .29

تعتمد المستشفى معيار اإلجماع في القضايا المختمفة رغـ االختالؼ في القيـ  .30
 الشخصية لألفراد.

     

      يتـ اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارة العميا بمينية. .31

      ار المساواة والعدالةمعي –سادسًا  

يتـ اإلعالف عف الكظائؼ المتكفرة في المستشفى في كسائؿ اإلعالـ المحمية مع  .32
 تحديد متطمبات كاضحة لمكظيفة المعمف عنيا.

     

      تشارؾ اإلدارة في إجراءات التعييف َلحد أقاربيـ المباشريف، أك غير المباشريف. .33

      رقي لألفراد مف كال الجنسيف متساكية. فرص التكظيؼ، كالت .34
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      اَلمف اإلجتماعي، كالصحي لممكظفيف متساكيان مف كال الجنسيف. .35

      تطبؽ اإلدارة نظاـ أجكر، كركاتب تضمف العدالة كالمساكاة لمجميع. .36

      تحتـر اإلدارة حقكؽ المكظفيف بغض النظر عف االنتماء السياسي.  .37

تسيـ اإلدارة بتكظيؼ اَلفراد ذكم اإلحتياجات الخاصة حسب كفاءتيـ، كقدراتيـ  .38
 دكف تمييز.

     

  

 معيار الفاعمية والكفاءة –سابعًا 

دة
ش

 ب
ق

اف
مو

 

ق
اف
مو

ي 
در

 أ
ال

 

ض
ار

مع
دة 
ش

 ب
ض

ار
مع

 

      تستند اإلدارة إلى التغذية الراجعة، كتتفاعؿ معيا ضمف إطار زمني محدد. .39

دارة المستشفى بدراسة المكارد المادية المتاحة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا، تعني إ .40
 كضماف االستغالؿ اَلمثؿ ليا.

     

      يتمتع مكظفي المستشفى عمى درجة مناسبة مف الكفاءة. .41

      الخدمات التي تقدميا المستشفى تتناسب مع إمكانياتيا. .42

      د عمى رفع الركح المعنكية لممكظفيف لدييا.تسيـ اإلدارة بتنفيذ برامج تساع .43

      تقيـ اإلدارة اإلنجازات بشكؿ دكرم مع تقكيـ المشاريع بعد تنفيذىا إف لـز اَلمر. .44

      تقـك اإلدارة بتقييـ دكرم َلداء مكظفييا. 45

      معيار المساءلة –ثامنًا  

      ي مختمؼ المستكيات اإلدارية.تطبؽ اإلدارة نظامان مناسبان لممساءلة ف .46

تكزع اإلدارة الكاجبات، كالمسؤكليات عمى المكظفيف بما يتناسب مع اختصاصاتيـ  .47
 الكظيفية حسب آليات عمؿ كاضحة لمجميع.

     

يدرؾ المكظفكف في المستشفى بكضكح القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا، كعكاقب  .48
 مخالفتيا.

     

تقارير دكرية مف قبؿ رؤساء اَلقساـ لإلدارة العميا لمتابعة المشاريع  يتـ تقديـ .49
 حسب اَلنظمة.
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تقـك اإلدارة بعقد إجتماعات دكرية مع الجميكر يتـ فييا االستماع لمشكاكم،  .50
 كمحاسبة المخالفيف حسب القانكف.

     

مسؿ كاضح يستطيع أم مكظؼ اإلبالغ عف أم فرد، كعف أم مخالفة كفؽ تس .51
 يضمف سالمتو، كحمايتو، كيعاقب الفاعؿ حسب القانكف.

     

      معيار الرؤية اإلستراتيجية –تاسعًا  

      يكجد لممستشفى خطة استراتيجية، كاضحة كمفصمة. .52

      تكجد خطة تشغيمية كاضحة منبثقة مف الخطة االستراتيجية. .53

كالمخاطر التي مف شأنيا التأثير عمى أنشطتيا  تعمؿ اإلدارة عمى تحديد الفرص، .54
 المستقبمية.

     

      تقـك اإلدارة بتحميؿ البيئة الداخمية، كالخارجية، كدراسة نقاط القكة، كالضعؼ لدييا. .55

      تعدؿ اإلدارة أىدافيا، كاستراتيجياتيا لضماف استمرارية تقديـ الخدمات. .56

كثب عمى اَلىداؼ التي تطمح اإلدارة إلى تحقيقيا في  يتـ اطالع المكظفيف عف .57
 المستقبؿ.

     

      تشارؾ المستكيات اإلدارية المختمفة في بناء الخطة االستراتيجية. .58

 االلتزام التنظيمي: –ثالثًا 
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      ط عاطفيان تجاه المستشفى التي أعمؿ بيا.أشعر بأنني مرتب .59

      أشعر بالفخر، كاإلعتزاز ككني أحد أفراد ىذه المستشفى. .60

      أؤمف بأف ليذه المستشفى مكانة رفيعة في نفسي. .61

      أشعر كبجدية بأف مشاكؿ المستشفى جزء مف مشاكمي الشخصية. .62

      يؽ نجاح أىداؼ المستشفى.أرغب في بذؿ مجيكد كبير لتحق .63
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 ****انتيى****

 
 

      أتمسؾ بعممي، كال أرغب االنتقاؿ لمعمؿ في مستشفى آخر. .64

      االلتزام المعياري –ثانيًا  

      أشعر بضركرة االلتزاـ التنظيمي لممستشفى التي أعمؿ بيا. .65

في  أشعر أدبيان بضركرة االستمرار في عممي حتى مع كجكد عركض عمؿ أفضؿ .66
 مكاف آخر.

     

      مف اَلفضؿ أف يقضي اَلفراد حياتيـ المينية في المستشفى نفسيا. .67

      أعتقد أف ترؾ العمؿ الحالي دكف مبرر تصرؼ غير أخالقي. .68

      أشعر بأف االلتزاـ اَلخالقي أىـ اَلسباب التي تدفعني لمبقاء في عممي. .69

      االلتزام المستمر –ثالثًا  

      أشعر بالخكؼ مف ترؾ العمؿ في المستشفى، لصعكبة الحصكؿ عمى عمؿ آخر. .70

      أستمر في عممي حتى لك كاف لي رغبة في تركو. .71

      تقدـ لي المستشفى مزايا ال تتكافر في مستشفات أخرل. .72

      سأقبؿ أم ميمة أكمؼ بيا مقابؿ االستمرار في عممي بالمستشفى. .73

      أنا ميتـ جدان بكضع، كمستقبؿ المستشفى التي أعمؿ بيا. .74

      سكؼ تتأثر أمكره كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترؾ العمؿ في المستشفى. .75


