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 شكـــــر وتقديـــــر
كالمرسميف، النبي المصطفي  األنبياء أشرؼ عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف، رب هلل الحمد

: كبعد أجمعيف، كصحبو آلو كعمى الصادؽ الكعد األميف،
عمى جزيؿ نعمو، كما غمرني بو مف  كأشكره األكؿ، الفضؿ اهلل سبحانو كتعالى صاحب أحمد

 سمطانؾ، كعظيـ كجيؾ بجبلؿ يميؽ حمدان  الحمد لؾ فيارب الرسالة، ىذه فضؿ كتكفيؽ إلتماـ
 ىذه إنجاز اهلل في بعد فضؿ لو كاف لمف كاالمتناف كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ أف يسعدني كما

 أتقدـ أف إال يسعني ال المقاـ ىذا كفي الجزاء، خير يجزييـ أف كجؿ- عز اهلل ساابلن  الدراسة،
لتفضمو بقبكؿ خميل اسماعيل ماضي  /الدكتور  لسعادة كاالمتناف كالعرفاف الشكر بجزيؿ

 كقت كجيد كما أسداه إلي مف نصح كتكجيو، مف اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كعمى ما بذلو
 .الجزاء كؿ عني كيجزيو كأسأؿ اهلل سبحانو أف يسدد عمى طريؽ الحؽ خطاه،

: مف لكؿٍل  الجزيؿ بالشكر كما كأتقدـ
 ،،، محمد إبراىيم المدىون / الدكتور الداخمي المناقش
 ،،، محمود عبد الرحمن الشنطي / الدكتور الخارجي المناقش

ثراايا بالمبلحظات كالتكجييات القيمة مناقشة عمى بالمكافقة تفضميما عمى كذلؾ  .ىذه الدراسة، كا 
كما كأتكجو بخالص مشاعر الشكر كاالمتناف كاالعتراؼ بالجميؿ إلى جميع أفراد أسرتي لما عانكه 

معي طكاؿ فترة إعداد ىذه الدراسة، كأخص بالذكر زكجتي الغالية التي صبرت كاحتسبت كىي 
 .تمممـ أكراقي المبعثرة أثناء إنجاز ىذه الرسالة، كفقيا اهلل لما يحب كيرضى

الجزيؿ إلى أكاديمية اإلدارة كالسياسة التي اتخذت مسار النخبة كبناء رجاؿ دكلة  كالشكر
كصنعت جيبلن صاعدان محبان لببلده كأخص بالذكر سعادة الدكتكر محمد ابراىيـ المدىكف الذم 

 .كاف أبان كمعممان كقدكة حسنة لي كلزمبلاي جميعان حفظو اهلل كأطاؿ عمره
لى المكظفيف بشكؿ خاص عمى  كما كأقدـ الشكر الجزيؿ لممستشفيات في محافظة خانيكنس كا 

تعاكنيـ في إنجاح ىذه الدراسة كالكصكؿ لتكصيات قد تفيد في حمكؿ بعض مشاكميـ، فميـ مني 
 .كؿ الشكر كالتقدير كاالمتناف كاالعتراؼ بالجميؿ

 ذلؾ عمى إنو الكريـ، لكجيو خالصان  يجعمو كأف العمؿ، بيذا ينفع أف كجؿ عز اهلل أسأؿ كختامان،
 .جدير كباإلجابة قدير،

  ،،،أجمعيف كصحبو آلو كعمى محمد نبينا عمى كسمـ اهلل كصمى
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                                                                    جياد محمد الغنام
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 الدراسة خالصة
عمى أبعاد المنظمة األخبلقية كدكرىا في تحسيف جكدة األداء ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 

المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبانة 
كتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في كؿ مف مستشفى غزة األكركبي . كأداة لجمع البيانات

، كالعينة طبقية عشكااية لجميع المستكيات (1082)كمستشفى ناصر الطبي كالبالغ عددىـ 
( 265)مفردة، كتـ استرداد  (284)الكظيفية في المستشفيات قيد الدراسة، حيث بمغ حجـ العينة 

 %(.93)استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة 

 : وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أبرزىا

  مستكل أبعاد المنظمة األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية  مرتفع، حيث
 %(.74.32)بمغ الكزف النسبي 

  ،مستكل جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية  في محافظات غزة مرتفع
 %(.76.67)حيث اتضح ذلؾ مف خبلؿ حصكلو عمى كزف نسبي 

  حصااية عند مستكل داللة إداللة تكجد عبلقة ذات(0.05 ≥ α ) بيف أبعاد المنظمة
 .األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية ك تحسيف جكدة األداء المؤسسي

 كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكية ذات داللة إحصااية عند مستكل داللة( 0.05 ≥ α )
 .بيف الممارسات األخبلقية كاألداء المؤسسي

 : وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزىا
 كالعمؿ ، العمؿ عمى إيجاد مدكنة أخبلقية كاضحة مكتكبة خطيان لممستشفيات الفمسطينية

 .عمى تطكيرىا بشكؿ مستمر بما يتناسب مع متطمبات العصر
  ضركرة التزاـ المدراء بالممارسات األخبلقية كاالرتقاء بمستكل ممارستيـ لمقيادة األخبلقية

مف خبلؿ تشجيعيـ ليذا االلتزاـ مف قبؿ العامميف مف خبلؿ تقديـ المحفزات المادية 
 .كالمعنكية

  تشكيؿ لجاف متخصصة عمى مستكل كؿ مستشفى لمراقبة كتقييـ مدل تطبيؽ
جراء التعديبلت البلزمة حسب ، الممارسات األخبلقية مف قبؿ العامميف في المستشفى كا 

 .المكقؼ القااـ



 ل
 

Abstract 

 
This study aimed to identify the ethical organization and their role in 

improving the quality of institutional performance in Palestinian 

Hospitals. The researcher used the analytical descriptive approach as well 

as a questionnaire as a tool for collecting data. The study population 

consisted of employess in  European Hospital and Nasser Medical 

Hospital (1082). Stratified random sample for all the functional levels in 

the hospitals under study. The sample size was 284, of which 265 

answers were valid for analysis, giving a weight of 93%. 

  The study found several results, the most prominent of which were : 

- The level of ethical organization of the staff in Palestinian hospitals 

is high, with a relative weight of( 74.32%.) 

-  The quality of institutional performance in Palestinian hospitals in 

the Gaza governorates is high, as shown by the relative weight 

(76.67%). 

-  There is a statistically significant relationship at the level of 

significance (0.05 ≥ α) between ethics and their role in improving 

the quality of institutional performance. 

-  There is a strong positive correlative relationship with statistical 

significance at the level of significance (0.05 ≥ α) between ethical 

practices and institutional performance. 

  The study presented a number of recommendations, the most 

prominent of which were: 

-  The necessity of initiating a clear, written-down ethical code for 

Palestinian hospitals, as well as updating it continuously in 

accordance with changes in time requirements.  

- The need for managers to adhere to ethical practices and to 

improve the level of their ethical leadership by encouraging them 

to adhere to this commitment by providing material and moral 

incentives.  

- Forming specialized committees at the level of each hospital to 

monitor and evaluate the extent to which ethical practices are 

applied by the hospital staff, and make the necessary adjustments 

according to the existing situation. 
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 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول
 

 :المقدمة
العزة جؿ جبللو كرسكلو الكريـ حيث قاؿ   ديننا الحنيؼ الذم دعا إليو ربأسستعد األخبلؽ مف 

نََّؾ َلَعمى ُخُمؽٍل َعِظيٍـل : " تعالى إنما بعثت : "، كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(4:القمـ)" َكاِ 
، كىذا يدلؿ عمى أىمية األخبلؽ بالنسبة لئلنساف بصفة (1/75األلباني، )" ألتمـ مكاـر األخبلؽ

عامة كلمفرد بصفة خاصة، كيعتبر حسف الخمؽ ضركرة في المعامبلت بيف األشخاص في 
المجتمعات، فإف غابت األخبلؽ أصبح المجتمع يسير كفؽ قانكف الغاب، كال يتكقؼ أمر 

أخبلقيات المينة عند حدكد معينة بؿ يشمؿ كؿ نكاحي الحياة، كتمقى أخبلقيات المينة اىتمامان 
. كبيران كذلؾ ألنيا تعتمد عمى التعامبلت بيف جميع أفراد كفاات المجتمع

، كيرجع تاريخ مفيكـ األخبلؽ صحيةمينة اؿاؿاألخبلقيات جزء متيف في الميف كافة كخاصة 
الطبية إلى الطبيب اليكناني أبقراط في القرف الخامس قبؿ الميبلد، كيعتبر ىذا الطبيب مبتكران 

لمفيكـ األخبلؽ الطبية، كممارسة الطب عف طريؽ االحتراؼ؛ حيث كاف األطباء يؤدكف القسـ 
(. Williams, 2005:p34)عبلنية في االلتزاـ بجعؿ مصالح مرضاىـ فكؽ كؿ اعتبار 

لقد تأثرت األخبلؽ الطبية في الفترة األخيرة بتطكر مفيكـ حقكؽ البشر بما أننا نعيش عالمان 
متعدد المفاىيـ كالثقافات كالذم مف شأنو أف يجعؿ التقاليد األخبلقية متعددة كمتخالفة فيمكف في 
تمؾ الحالة أف نعتبر االتفاقيات الخاصة بحقكؽ البشر قاعدة األخبلقيات الطبية متبناة عبر كؿ 

 باإلضافة إلى أف األطباء كثيران ما تعترضيـ مشاكؿ ناتجة عف حقكؽ الناس ،حدكد قكمية كثقافية
مثؿ التيجير أك التعميـ كما زاؿ األطباء منشغميف بكضعية المعالجة كما أف األخبلقيات الطبية 

 .(2:2014، الزيناتي)ليا ارتباط متيف بالحقكؽ اإلنسانية 

أصبحت الجكدة كخدمة المستيمؾ مف القضايا الرايسة كالحاسمة في فترة التسعينيات مف القرف 
الماضي لكؿ منظمات القطاعيف العاـ كالخاص ففي القطاع الخاص يضمف رضا المستيمؾ 

ككالاو مف خبلؿ منتجات ذات جكدة عالية كخدمات تعطي قيمة لنقكده أما في القطاع العاـ فإف 
تحسيف الجكدة ىك خطكة ضركرية تقكد إلى تسميـ فعاؿ لمخدمات بسبب أف التحديات البياية 

 (.322:2007،الييتي )تحتؿ فييا الخدمات العامة مكانة ال يستياف بيا 
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ألف قيمة أم مينة تقاس بقدر ما تصؿ إليو مف نتااج في تحقيؽ سعادة اإلنساف؛ كلذا فإف عمى 
ىا أك مرضيا ؤكؿ مف يتجو في عممو الميني إلى التعامؿ مع طبيعة النفس البشرية في حالة سك

أف يتمسؾ بمجمكعة مف المبادئ كالقيـ الخمقية بصفتو مكاطف أكالن، كبصفتو المينية ثانيان؛ كذلؾ 
دراؾ االلتزاـحتى ينجح في ميمتو السامية، األمر الذم يتطمب   بآداب المينة كأخبلقياتيا، كا 

(. 3:1997فضؿ، )المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو في العمؿ عمى تقدـ المجتمع 

كحسػػب عمػػػـ الباحػػث ليػس ىػػػناؾ دراػػسات ركػػزت عمى أبعاد المنظمػػة األخػػػبلقيػػػػة كتػػربػػط بينػػػيا 
كبيف تحسيف جكدة األداء المؤسسي؛ جاءت ىذه الدراسة لتبحث في أبعاد المنظمة األخبلقية في 

 تػػعػػزيز أبػػعػػاد المػػنظمػػة ؽػػرمػػم طػػة ؼػػػكاضعػػكة متػػد خطػػيعتحسيف جكدة األداء المؤسسي، الذم 
.األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية مما ينعكس عمى جكدة األداء المؤسسي  
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 مشكمة الدراسة :أوالً 
 

كمع تنامي االىتماـ في ،  مكضكع أبعاد المنظمة األخبلقية مف المكضكعات الحديثة نسبيان يعد
 المنظمة كأبعادىذا المكضكع كما رافقو ذلؾ مف جيكد استيدفت التعرؼ عمى مختمؼ جكانب 

كانت ، األخبلقية التي يمكف أف يتأثر بيا سكاء عمى المستكل الكمي أك الجزاي في أم منظمة
ىناؾ مسكغات منطقية دفعت لمتفكير بأىمية األداء المؤسسي بيدؼ التركيز عمييا كتعميؽ 

استخداميا لمكصكؿ بالمنظمات إلى المكقع الذم يتناسب إمكاناتيا كطمكحاتيا في البياة التي 
 (.3:2013، عبد اهلل،الرزم)تعمؿ فييا

كمف المعركؼ أف المستشفيات الفمسطينية في محافظات غزة تسيـ في عممية اإلصبلح اإلدارم 
كأيضان لما ليا مف ، كذلؾ في كضع لكااح كقكانيف في أنظمتيا المعركفة ، كاألخبلقي كاالجتماعي

كمما ال شؾ فيػو أف تطػػكيػػر أبعػػاد الػمنظمػة ، مساىمة فاعمة في تطكير تنمية المكارد البشرية
كمػف ىنػػا تكػمػف مشكمة الػدراسػة فػػي أف . األخػػبلقيػػػة سيسػاىـ فػي بنػػػػاء مجتمػع ذم أداء متػميػز

 .بقػػاء المػػكضػػكع الػمعاصػػر بػػػػدكف دراسػػة كتحميؿ سيفكت الفرصة لبلستفادة مف معطياتيا الفكرية
في إطار قيػػاـ البػاحػث بػدراسػة بعض الظػكاىػر التػي مػػف الممكف أف تعػػزز مػف مػشكمة الػدراسة، 
كالتي قػد تمثؿ دعمان كتكضيحان ألسباب القياـ بيذه الدراسة، فقد اعتمد الباحث عمى مجمكعة مف 
مصػادر الشعػكر بػالمشكمة كالتػي منيػػا الػػدراسػػة االستكشػػافيػػة حػػػكؿ مػػكضػػكعػػػات الػػػدراسػػة فػػػي 

المستشفيات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة ك تكصيات كمقترحات بعض الدراسات ذات 
 .العبلقة بالمكضكع
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 :كيمكف عرض ما جاء في ىذه المصادر عمى النحك التالي

 الدراسة االستكشافية: 
قاـ الباحث بإجراء دراسة استكشافية مبداية مف خبلؿ استطبلع رأم المساكليف ، كعينة مف  -

، لمتعرؼ عمى أىـ (16)العامميف في المستشفيات التابعة لممحافظات الجنكبية ككاف عددىـ 
 .المشكبلت التي تتعمؽ بمكضكعات الدراسة 

 

  تحميؿ فقرات االستبانة :

  لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية(اختبارTلعينة كاحدة )  

  تحميؿ جميع فقرات االستبياف: 

  ( 1.95)كبمتكسط بمغ % 65إلجمالي محكر الكزف النسبي بمغ الكزف النسبي أف يتضح
العاشرة قد احتمت  كانت الفقرة المحكر النسبي لفقرات ، بينما 0.41كانحراؼ معيارم بمغ 
كزف ػػ بالثانيػة كأدنػػى نسبػػة احتمت المرتبة كالفقرة التاسعة ، 54.17أدنى نسبة كزف نسبي 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ىناؾ  ،كالفقػػرة الثامنػة كالسابعػة أيضػػا، % 56.25م بمغ ػػنسب
 .مشكمة في جكدة األداء داخؿ المستشفى كمف ىنا قد تبيف ظيكر المشكمة

  لمتعرؼ عمى أىـ المشكبلت التي تتعمؽ بمكضكعات الدراسة ككانت أىـ نتااجيا: 

 .يكجد بطء في تقديـ خدمات المستشفى لممستفيديف بجكدة ككفاءة عالية -
 .ضعؼ االنتماء مف أجؿ رفع كفاءة األداء المؤسسي لدل العامميف داخؿ المستشفى -
 .ليس ىناؾ خطة كاضحة كشاممة لتحسيف جكدة األداء المؤسسي لدل المستشفى -
 .ال يعمؿ العاممكف في المستشفى عمى كسب ثقة مرضاىـ -
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 توصيات ومقترحات الدراسات السابقة: 
 

 مف الدراسات والبحوثمقترحات بضركرة  إجراء المزيد مف  (2017)قدمت دراسة بدر -1
 .قبؿ الباحثيف تدرس العكامؿ التي مف شأنيا أف تحسف مف األداء في القطاع الصحي

تقييـ كفاءة أداء الخدمات الصحية المقدمة " بعنكاف (2014)في حيف قدمت دراسة مينا -2
في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة باستخداـ تحميؿ مغمؼ البيانات مجمكعة مف 
التكصيات أىميا ضركرة دراسة العكامؿ التي مف شأنيا أف تؤثر في األداء الصحي في 

 .المستشفيات الفمسطينية
 أكدت  مف خبلليا عمى ضركرة االىتماـ بكؿ مقترحات( 2013) قدمت دراسة سيمكد -3

، عبر إجراء المزيد مف الجامعات الفمسطينيةأداء ما ىك متعمؽ بتحقيؽ التميز في 
 .البحكث كالدراسات

بناءن عمى ما تقدـ مف تكصيات كمقترحات جاءت بالدراسات السابؽ بضركرة إجراء  -4
بحكث ميدانية ذات عبلقة بمكضكع البحث كفي بياة العمؿ الفمسطينية ال سيما 

كمف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي أبرزت بعض المشكبلت كالظكاىر ، المستشفيات
عمى -سمبان أك إيجابان - يمكننا التساؤؿ عف ىذا التأثير، التي تعزز مف مشكمة الدراسة

 :-بعض مككنات أبعاد المنظمة األخبلقية ىؿ يعكد إلى
 سمكؾ األفراد العامميف أنفسيـ في المستشفيات الفمسطينية؟ -
 أـ سمكؾ القيادة األخبلقي في العمؿ؟ -
 أـ قيـ كأىداؼ المستشفى كالتي ترتبط بالثقافة التنظيمية األخبلقية لممستشفى؟ -
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 : صياغة مشكمة البحث مف خبلؿ السؤاؿ الرايس التالي لمباحث يمكفكبناءن عمى ما تقدـ فإنو

ما دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة األداء المؤسسي في المستشفيات 
 ؟الفمسطينية

 :كينبثؽ منو األسامة الفرعية التالية 

 ؟ما كاقع المنظمة األخبلقية في المستشفيات الفمسطينية  -
 ؟ما مستكل جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية  -
ما عبلقة المنظمة األخبلقية في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات  -

  ؟الفمسطينية
 ؟المنظمة األخبلقية في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية ما أثر -
تبعان أبعاد المنظمة األخبلقية  استجابات المبحكثيف حكؿ ما الفركؽ بيف متكسطات  -

 ،سنكات المؤىؿ العمميالعمر،المسمى الكظيفي، ، الجنس)لممتغيرات الديمغرافية 
 .(دمةالخ
  تبعان مستكل األداء المؤسسيبيف متكسطات  استجابات المبحكثيف حكؿ ما الفركؽ  -

العمر، المسمى الكظيفي ، المؤىؿ العممي ، سنكات ، الجنس)لممتغيرات الديمغرافية 
 .(الخدمة

 متغيرات الدراسة: ثانياً 
) و  ( Tervino et al 2000:131 )أبعاد المنظمة األخالقية: المتغير المستقل .1

،2003 Daft() ،ويتفرع منو(2013عمران،) و( 91:2008الغالبي ؛والعامري ،: 
 .القيادة األخبلقية . أ
 .السمكؾ األخبلقي الفردم . ب
 .الثقافة التنظيمية األخبلقية . ت
 .التدريب عمى األخبلؽ . ث

 جودة األداء المؤسسي: المتغير التابع .2

. ( ، سنكات الخدمةسمى الكظيفي ، الـالمؤىؿ العمميالعمر، ، الجنس):المتغير الديمغرافي .3
 . كالعبلقة بينياالدراسةنمكذجا تكضيحيا لمتغيرات  (1)يمّثؿ الشكؿ رقـ 
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يكضح متغيرات الدراسة                                                                                : ( 1 )الشكؿ 
 (جرد بكاسطة الباحث ): المصدر

 

 أبعاد المنظمة األخالقية

 القيادة األخالقية .
 السموك األخالقي الفردي .
 الثقافة التنظيمية األخالقية .
 التدريب عمى األخالق .

 

 الجنس .1
 الفاة العمرية .2
 المؤىؿ العممي .3
 المسمى الكظيفي .4
 سنكات الخدمة .5

 

 

 

 جودة األداء المؤسسي

 

 

 

 

 

 

 اتالمتغير

 الديمغرافية

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
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 فرضيات الدراسة : ثالثاً 
 :الفرضية الرئيسة األولى

بيف أبعاد المنظمة األخبلقية ك ( α≤0.05) عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت
 .تحسيف جكدة األداء المؤسسي

 

: كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية

 عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت (0.05≥α ) بيف القيادة األخبلقية كاألداء
 .المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت (0.05≥α ) بيف الثقافة التنظيمية
 .االجتماعية كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت (0.05≥α ) بيف السمكؾ الفردم األخبلقي
 .كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت (0.05≥α ) بيف التدريب عمى األخبلؽ
 .كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 
 

 :الفرضية الرئيسة الثانية

ألبعاد المنظمة األخبلقية في ( α≤ 0.05) عند مستكل داللة إحصااية داللة كذيكجد أثر 
 .مستكل األداء المؤسسي بالمستشفيات في محافظات غزة

 :لثةالفرضية الثا

أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف
، العمر ، دمةالجنس، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخ) تعزل لمعكامؿ الشخصية األخبلقية

(. المؤىؿ العممي
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 :رابعةالفرضية  ال

  المؤسسياألداء  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف
المؤىؿ الجنس، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخبرة، العمر ، )تعزل لمعكامؿ الشخصية 

(. العممي

 أىداف الدراسة:  رابعاً 
 :إلى أساسي كبشكؿ الدراسة ىذه تيدؼ

 التعرؼ عمى كاقع المنظمة األخبلقية في المستشفيات الفمسطينية. 
 األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية مستكل الكشؼ عف. 
  اختبار العبلقة بيف أبعاد المنظمة األخبلقية كتحسيف مستكل جكدة األداء المؤسسي في

 .المستشفيات الفمسطينية
 بياف أثر أبعاد المنظمة األخبلقية مجتمعة معان في تحسيف جكدة األداء المؤسسي. 
 ك األداء ، المنظمة األخبلقية  )  استجابات المبحكثيف حكؿبيف متكسطات الفركؽ تحديد أىـ

 .تعزل لممتغيرات الديمكغرافية (المؤسسي
  تعزيز أبعاد المنظمة األخبلقية العمؿ عمى تقديـ تكصيات عممية يمكف االستفادة منيا في

 .لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية ك األداء المؤسسي
 

 أىمية الدراسة:  خامساً 
 تتمثؿ أىمية الدراسة في ثبلث جكانب

 :األىمية النظرية-أ
  دراسة تحاكؿ التي (في حدكد عمـ الباحث)  الميدانية القميمةالدراسات الدراسة مف تعتبر ىذه 

 .أبعاد المنظمة األخبلقية في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية
 ىذا كالعربية كالباحثيف الميتميف في  الفمسطينيةالمكتبة  ىذه الدراسة تثرمأمؿ الباحث أف م

 .المجاؿ في تحقيؽ النقمة النكعية لدل المستشفيات الفمسطينية في تحسيف األداء المؤسسي
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 :األىمية التطبيقية- ب
كافة إدارات كدكاار  في القيادة كالمساكليفمف المتكقع أف تسيـ الدراسة الحالية في تزكيد -1

حكؿ أبعاد المنظمة األخبلقية بمعمكمات المستشفيات العاممة في المحافظات الجنكبية المختمفة 
 .المستشفيات الفمسطينية في  المؤسسيكدكرىا في تحسيف جكدة األداء

 
 حدود الدراسة:  سادساً 

 .طبقت  الدراصت على محافظت خانيونش: المكاني الحد - أ
 .ـ2017 طبقت الدراسة في العاـ :الحد الزماني - ب
مستشفى غزة ) طبقت الدراسة عمى كافة العامميف داخؿ المستشفيات الجنكبية :الحد البشري - ت

 . .( مستشفى ناصر الطبي–االكركبي 
 .أبعاد المنظمة األخبلقية في تحسيف جكدة األداء المؤسسيتـ دراسة : الحد الموضوعي - ث

 مصطمحات الدراسة: سابعاً 
: تحقيقًا ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطمحات التالية

ىي المنظمات ذات االستقامػػة األخػػبلقػيػػة العػالػػيػػة كالتػي تمػتػمؾ : المنظمة األخبلقية -
البعض إلى منيـ كيشير .(Schwartz, 2007:45)"خصااص متميزة عف اآلخريف

أخبلقيات األعماؿ بأنيا كؿ ما يتعمؽ بالعدالة كالمساكاة في تكقعات المجتمع كالمنافسة 
النزيية كاإلعبلف كالعبلقات العامة كالمسؤكلية االجتماعية كحرية الزبااف كالتصرفات 

  كيذىب (Weihrich & Koontz, 1993:p70)السميمة في البياة المحمية كالدكلية 
البعض إلى أبعد مف ذلؾ ليحدد اليدؼ األساس مف االىتماـ بأخبلقيات األعماؿ بأنو 
ليس فقط تعّمـ الفرؽ بيف الصكاب كالخطأ ، بؿ يمتد لتكفير األدكات التي يتعامؿ بيا 

األفراد مع التعقيدات األخبلقية ، أم في االعتبار كالتفكير بالتداعيات األخبلقية الخاصة 
 (.121:1998،ىؿ كجكنز )اإلستراتيجية بالقرارات 

 
مجمكعة مف المتطمبات كالقيـ كالمبادئ "  عمى أنياويمكن لمباحث تعريف المنظمة األخالقية-

 األخبلقية التي تكجو سمكؾ كتصرفات كافة العامميف بالمستكيات اإلدارية المختمفة لممنظمة
بنية المنظمة كأنظمتيا أخبلقية، كالتدريب –  األخبلقية  القيادة) :رايسة ىي عمى ركااز باعتمادىا

  "كالتي قد تؤثر في أداء مياميـ كقراراتيـ في العمؿ (عمى األخبلؽ
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ىك السمكؾ الصااب كالخيار السميـ الممتـز بالمبادئ األخبلقية كىك عكس : السموك األخالقي-  
(82:2008 ، العامرم، الغالبي). السمكؾ الؤلخبلقي الذم ال يخضع لممبادئ األخبلقية الصحيحة  

المحصمة النيااية لمجيكد، أك النشاطات، أك العمميات، : "يعرفو ربايعة بأنو: األداء المؤسسي-  
أك السمككيات، التي تتعمؽ باألىداؼ أك النتااج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا، كذلؾ عمى 

، كالمستكل (أداء الكحدات)مستكيات ثبلث ىي المستكل الفردم، كالمستكل الكظيفي الجزاي 
 (.122:2001ربايعة، )" (أداء المنظمة ككؿ في إطار مف التأثيرات البياية المتبادلة)الكمي 

تأدية إنجاز األعماؿ بنسؽ منظـ قااـ عمى أسس، كمبادئ، كأركاف "كعرؼ منيـ البعض بأنو - 
 (.21:2002العدلكني، )" كقيـ تنظيمية محددة

 درجة تفاعؿ البياة الداخمية كالخارجية لممستفيات لتحقيؽ أىدافيا " بأنو ويعرف الباحث األداء
  ".بكفاءة كفاعمية

منشأة ذات مبنى مستقؿ لتقديـ الرعاية الصحية، تكفر خدمات : المستشفيات الفمسطينية -
 ساعة أك أكثر لممرضى الذيف يخضعكف لمعبلج مف األمراض أك 24إقامة داخمية لمدة 

اإلصابات أك التشّكىات أك حالة جسدية أك عقمية غير سكية، أك في حاالت الكالدة 
 يقدـ المستشفى الخدمات األساسية لمحاالت الطاراة، صفات كحضانة المكاليد كالمستك
  http://www.moh.gov.ps )مكقع كزارة الصحة الفمسطينية)كالعناية المركزة لممرضى

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moh.gov.ps/


13 
 

 صعوبات الدراسة : 
 :كاجو الباحث أثناء قيامو بالدراسة الحالية مجمكعة مف الصعكبات، مف أىميا

 
صعكبة التعامؿ مع المكظفيف العامميف في المسشتفيات كرفض تعباة االستبانات كىذا ما  .1

 شكؿ صعكبة في جمع البيانات مف خبلؿ أداة الدراسة
الظركؼ المعيشية الصعبة في قطاع غزة، كمنيا انقطاع التيار الكيربااي المستمر، كما  .2

 .لو مف آثار سمبية عمى إنجاز الدراسة
ندرة الكتب كالمراجع كالدراسات السابقة في مكضكع الدراسة، كخاصة مكضكع المنظمة  .3

 .األخبلقية
 

 
 :الخالصة

تحدث الفصؿ عف مشكمة الدراسة كالتي تمثمت في أبعاد المنظمة األخبلقية كدكرىا في تحسيف 
. جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية، كذلؾ بناء عمى عدد مف الدراسات السابقة

القيادة )كما استعرض المتغيرات الرايسية لمدراسة كالتي تمثمت في المنظمة األخبلقية بأبعادىا  
 (التدريب عمى األخبلؽ- الثقافة التنظيمية األخبلقية- السمكؾ األخبلقي الفردم- األخبلقية

كما استعرضت . كمتغير مستقؿ، كاألداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية كمتغير تابع
كتناكؿ . فرضيات الدراسة، كناقش أىمية الدراسة مف النكاحي العممية كالعممية، كأىميتيا لمباحث

كفي نياية الفصؿ . أىدافيا كحدكدىا المكانية، كالزمانية، كالبشرية، كالمكضكعية، كالمؤسسية
األكؿ أكضح الباحث المفاىيـ المتعمقة بالمصطمحات الرايسية في الدراسة مثؿ المنظمة 

األخبلقية، األداء المؤسسي، األداء، الثقافة التنظيمية، التدريب عمى األخبلؽ، القيادة األخبلقية، 
 . المستشفيات الفمسطينية، كختـ الدراسة بسرد الصعكبات التي كاجييا أثناء إعداد الدراسة
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري لمدراسة
 

 المقدمة
 

 المنظمة األخبلقية: المبحث األكؿ
 

 األداء المؤسسي: الثانيالمبحث 
 

العبلقة بيف أبعاد المنظمة األخبلقية كاألداء : الثالثالمبحث 
 المؤسسي

 

 المستشفيات الفمسطينية: الرابعالمبحث 
 

 الممخص
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                                 المبحث األول 

                               المنظمة األخالقية

                                    

 مقدمة

  مفيوم األخالقيات والمنظمة األخالقية1.1.1

  األبعاد الرئيسية لممنظمة األخالقية1.1.2

  العوامل المؤثرة في السموك األخالقي1.1.3

  أىمية توافر متطمبات المنظمة األخالقية1.1.4

  نظريات األخالق1.1.5

  أنموذج افتراضي لعمل المنظمات العربية أخالقياً 1.1.6
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                                       المبحث األول

                                        األخالقيات

 :المقدمة

يرتكز نجاح المنظمات الحككمية كالخاصة عمى ما يحممو العنصر البشرم فييا مف قكة متمثمة 
متمثمة في األخبلقيات كالقيـ التي يحمميا كيطبقيا خبلؿ ، كمف أمانة ، في المعرفة كاإلدارة

كالقرآف الكريـ يحفؿ باآليات التي تشيد باألخبلقيات كالقيـ التي ، ممارستو لميامو الكظيفية
. تتطمبيا الكظيفة أك المينة

ليذا فقد ، لؤلخبلقيات أىمية بالغة في حياة الفرد كالمجتمع كالمؤسسات عمى اختبلؼ أنكاعيا
حينما ذكرىا ، فقد اعتنى بيا القرآف الكريـ أيما اعتناء، احتمت مكانان عظيمان في الديف اإلسبلمي

ككذلؾ لـ تخؿ السنة النبكية مف ذكر ، مكضحان مكارميا كمعالييا كفضااميا، في آياتو الكريمة
صمى اهلل عميو كسمـ - كقد اكتسب النبي. فقد اىتمت بيا اىتمامان فاؽ كؿ التصكرات، األخبلؽ

لى التخمؽ بيا ، أخبلقو كمكارميا مف الدعكة القرآنية إلييا  سبحانو - كحتى مدحو اهلل، كا 
نََّؾ َلَعمى ُخُمؽٍل َعِظيٍـل : "بقكلو- كتعالى كيأمر بمكاـر األخبلؽ في مكضع آخر ، (4آية :القمـ)" َكاِ 

 (.199آية :األعراؼ) (خذ العفك كأمر بالعرؼ كأعرض عف الجاىميف ): فيقكؿ اهلل تعالى

 تمؾ األفعاؿ كالتصرفات اإلدارية كالتي تشكؿ معياران "  ت األخبلقيات في المنظمة بأنياعرؼ
يتمكف مف خبللو جميع العامميف بالمنظمات معرفة المتكقع منيـ، باإلضافة إلى جعؿ المديريف 

(  49: 2013عمراف، ). "كالمكظفيف يفكركف كيتخذكف القرارات مف خبلؿ منظكمة أخبلقية

، منظكمة القكاعد كالمعايير التي تصبح جزءان مف ثقافة المجتمع"كيعرؼ تايمكر األخبلؽ بأنيا 
. متجسدة في عاداتو كتقاليده كقكانينو كذلؾ بعد أف تحكـ ىذه المنظكمة سمكؾ أفراد المجتمع 

كيحدد ، كبالتالي فإف ىذه المنظكمة يستخدميا الفرد كدليؿ يحكـ بمكجبو عمى أخبلقو كسمككو 
 (. Hansen & Smith,2006)" بناء عمييا ما إذا كاف عممو صحيحان أك خطأ
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تطبيؽ المبادئ : أخبلؽ العمؿ "كذلؾ باعتبار أف ، كيشير العمر إلى ارتباط أخبلؽ العمؿ بالقيـ
كبالتالي فإف القيـ التي تصكغ أخبلؽ العمؿ لكؿ ، األخبلقية عمى سمكؾ األفراد في المنظمات 

كمف ثـ يتكلد مف تمؾ األخبلقيات نمط سمككي إدارم في المؤسسة التي يعمؿ بيا قد يككف ، فرد 
فالتركيز مف خبلؿ ىذا المنظكر يككف عمى القيـ التي يتحمى بيا الفرد ، أخبلقيان أك غير أخبلقي 

 (2002:76،العمر )" ككيفية صياغتيا

فيي تتصؿ اتصاالن كثيقان بالعممية ، كتعد األخبلؽ بمثابة الدعامة األكلى لحفظ األمـ كالمجتمعات
كتنعكس األخبلقيات عمى التزاـ ، باعتبارىا مف أىـ المبادئ كالقكاعد لمسمكؾ اإلنساني، التربكية

فالمينة كسيمة بالنسبة لمفرد لتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي بما يعكد ذلؾ بالنفع ، الفرد بمينتو
 (.582:2012،طشطكش كمزاىرة )عمى الفرد كالمجتمع 

بالرغـ مف أف األخبلؽ كانت مكجكدة قبؿ سقراط ، يعتبر سقراط أكؿ مف أسس عمـ األخبلؽ
حيث نادم بالسعادة لمغاية اإلنسانية التي ، كلكنو ىك أكؿ مف كضع المبنة األكلى لعمـ األخبلؽ

ثـ  جاء أفبلطكف ، تتحقؽ بالسيطرة عمى دكافع الشيكة كنكازع اليكل كترد اإلنساف إلى االعتداؿ
كجعؿ الفضيمة العميا ىي فضيمة العدؿ التي تتمثؿ في التكافؽ كاالنسجاـ بيف قكل النفس عف 

 (57: 2013عمراف، ) .طريؽ العقؿ

ما ىي إال غرسان يزرع في اإلنساف مف نعكمة أظافره يستطيع مف :"  األخبلقياتويعرف الباحث
كينفر مف أعماؿ الشر ، فيتبى أعماؿ الخير كيندفع لتنفيذىا، خبللو التمييز بيف الخير كالشر

كحتى بيف ، كيبتعد عنيا فاألخبلقيات ىي أكثر ما يميز اإلنساف عف غيره مف الكاانات األخرل
 .المجتمعات اإلنسانية يقاس رقييـ كتقدميـ بالتزاميـ باألخبلؽ
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 :  المنظمة األخالقية 1.1.1

  المنظمة األخالقية 
مجمكعة مف المعايير كالقكاعد األخبلقية التي تضبط سمكؾ جميع العامميف في " تعرؼ بأنيا 

النظاـ االجتماعي : حيث تعتمد عمى ركيزتيف أساسيتيف ىـ . المنظمة خبلؿ أداء عمميـ
الشخصية كالخبرة ب المرتبطةالذاتية األخبلقية كاألخبلقي السااد في المجتمع، كالثاني ىك القيـ 

 .(algharaibeh & Albdareen, 2015:201) لمعامميف السابقة

ىي المنظمات ذات االستقامة األخبلقية العالية كالتي تمتمؾ " تعرؼ المنظمة األخبلقية بأنيا
 .(Schwartz, 2007:45)"خصااص متميزة عف اآلخريف

 أف المنظمة األخبلقية تؤثر في كافة مناحي العمؿ في المنظمة كاألطراؼ ذات يرى الباحث
 لممنظمة اإليجابية تصرفات القيـ كاؿك العبلقة ، كيتجسد مفيـك ذلؾ مف خبلؿ السمكؾ األخبلقي

   .في تعامميا مع أطراؼ كثيرة يأتي في مقدمتيـ العاممكف كالزبااف كالمنافسكف كالحككمة كغيرىا

مجمكعة مف المتطمبات كالقيـ كالمبادئ "  تعريؼ المنظمة األخبلقية عمى أنياويمكن لمباحث
 األخبلقية التي تكجو سمكؾ كتصرفات كافة العامميف بالمستكيات اإلدارية المختمفة لممنظمة

بنية المنظمة كأنظمتيا أخبلقية، كالتدريب عمى –  األخبلقية  القيادة) رايسة عمى ركااز باعتمادىا
 .كالتي قد تؤثر في أداء مياميـ كقراراتيـ في العمؿ (األخبلؽ

 

 : األبعاد الرئيسة لممنظمة األخالقية1.1.2

) ك  ( Tervino et al 131 :2000,) ك  (91:2008الغالبي ؛كالعامرم، )اتفؽ كؿ مف 
,2003 Daft)  عمى أىـ الركااز الرايسة التي تقكـ عمييا المنظمة األخبلقية كما ىي 

 (.2)مكضحة في الشكؿ رقـ 
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 .جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات المذككرة سابقان : المصدر (2)            الشكؿ رقـ 

 

 

 

   االستقامة
 النزاىة 
 الكرامة 
  الصدق
   مميم الثقة
  المعاممة الصادقة
  العدالة عند معاممة

. اآلخرين
  سعي دائب لتطوير الذات

 .أخالقياً 

 
 نموذج لممرؤوسين .
  تنمية ودعم القيم

. األخالقية في المنظمة

  بث ونقل القيم والممارسات عبر
 .أقسام المنظمة

  لعاممين ذوي السموك امكافأة
 .األخالقي

  تحجيم ومكافحة السموكيات غير
. األخالقية

 

 
 الثقافة التنظيمية األخالقية. 
  مدونة )دستور أخالقي مكتوب

 .(سموك أخالقي
  التدريب،وتوافر برامج تدريبية

 .عن الجوانب األخالقية
  آليات تشجيع اإلفصاح عن

الجوانب األخالقية في 
 .المنظمة

 التزام أخالقي بعيد المدى. 

 

 للمــنظمة األخـــالقية األبعاد الرئيـــسة

 

السلوك الفردي 

 األخالقي

 

بنية المنظمة وأنظمتها 

 (الثقافة،التدريب)األخالقية

 
 

 القيادة األخالقية
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 :في ضكء ما سبؽ يمكف لمباحث عرض مجمكعة مف المفاىيـ ذات العبلقة بالمنظمة األخبلقية كىي

مظاىر السمكؾ المعيارم المناسب، كالذم يمقى قبكالن كثقة مف قبؿ " تعرؼ بأنيا: القيادة األخبلقية .1
 المرؤكسيف ،كالذم يتـ مف خبلؿ اإلجراءات العادلة كالتركيج لمثؿ ىذا السمكؾ إلييـ، كذلؾ مف

خبلؿ االتصاالت في االتجاىيف ،كتكفير المعايير األخبلقية كمكافأة لمسمكؾ األخبلقي كاالنضباط 
 (Nyukorong,2014:56 )".مف جانب ، كصنع القرارات مف جانب آخر في المنظمة

نمكذج أك نمط تتقاسمو المعتقدات كالقيـ ، كالذم يحدد " تعرؼ بأنيا : الثقافة التنظيمية األخبلقية  .2
جاد )". لؤلفراد في أم منظمة قكاعد كأشكاؿ السمكؾ المقبكلة مف أجب ترشيد العمميات

 (.505:2010الرب،
صيغة مكتكبة بشكؿ رسمي تتضمف القيـ كالمعايير األخبلقية التي تكجو : مدكنة السمكؾ األخبلقي .3

 (42:2009،السكارنة).المنظمة في أعماليا كتصرفاتيا
ىك السمكؾ الصااب كالخيار السميـ الممتـز بالمبادئ األخبلقية كىك عكس : السمكؾ األخبلقي .4

: 2008الغالبي ؛كالعامرم، ). السمكؾ الؤلخبلقي الذم ال يخضع لممبادئ األخبلقية الصحيحة
82) 

ىي تمؾ البرامج التدريبية التي يتـ تقديميا إلى المكظفيف بالمنظمات سكاء : التدريب عمى األخبلؽ .5
بداخميا أك بخارجيا بغية التعرؼ عمى مختمؼ الجكانب األخبلقية المتعمقة بعممية صناعة القرار 

 (.56: 2013عمراف،)"مع بياف كيفية التمييز بيف المكاقؼ األخبلقية
كيمكف القكؿ إف العناصر التي تـ  االعتماد عمييا في بناء المنظمة األخبلقية ىي عمى النحك 

 : التالي
 
 .القيادة األخبلقية- ب.            الثقافة التنظيمية األخبلقية - أ
 .السمكؾ الفردم األخبلقي- د.                التدريب عمى األخبلؽ- ج

حيث اعتمد الباحث عمى تمؾ العناصر مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدبيات 
التي تحدثت عف األخبلقيات كالمنظمة األخبلقية ككذلؾ بناءن عمى طبيعة الدراسة كمجاؿ 

 .تطبيقيا
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 : كسيتـ تناكليا بالتفصيؿ عمى النحك التالي
 
 :الثقافة التنظيمية األخالقية: أ

تكصؼ الثقافة التنظيمية بأنيا القكل األساسية الساىمة في تككيف أك بناء المنظمة األخبلقي 
  (:2000:111،العنزم كالساعدم )في ىذا الصدد يشار إلييا مف خبلؿ ثبلثة اتجاىات ىي 

 جكىر الثقافة كىك االتجاه الذم يركز عمى الثقافة عبر األبعاد الفكرية غير المممكسة ليا  -1
كالمكاقؼ ، كاأليديكلكجيا كالتكقعات ، كالفمسفة ،كاالفتراضات ، كالمعتقدات ، كالقيـ ، 

 .المشتركة التي تربط أعضاء المنظمة
: االتجاه الذم يركز عمى الثقافة مف خبلؿ مظاىرىا مثؿ الرمكز " ىي: مظاىر الثقافة -2

 ".ك مظاىر السمكؾ، كاألنظمة، كاليياكؿ، كاألبنية، كأنماط السمكؾ، كالطقكس
كىك االتجاه الذم يستكعب االتجاىات الفكرية الحديثة المتمثمة باألبعاد : النسيج الثقافي -3

الجكىرية كالسمككية بكصفيا آلية لبلنسجاـ بينيا كبيف الفكر كالعقؿ يتمثؿ التأثير األساسي 
لمنسيج الثقافي في صياغة أخبلقيات األعماؿ كتحكؿ المنظمة إلى منظمة أخبلقية مف 

كىنا ، خبلؿ التأثيرات الفطرية لو في التصرفات األخبلقية كغير األخبلقية في المنظمة 
يأتي دكر اإلدارة العميا لتعزيز التصرؼ األخبلقي مف خبلؿ ممارستيا لمتصرفات 

 .الصحيحة كبما ينعكس عمى المستكيات األدنى في المنظمة
، أيضان لك أف المنظمة شجعت كتكقعت مشاركة العماؿ في عممية صنع القرارات األخبلقية

نمكذجان يعمؿ عمى " Kaptein" فإف العماؿ سيتخذكف الخيارات األخبلقية عبلكة عمى ما قدـ 
التمييز بيف السمات الثمانية التي يمكف أف تدعـ السمكؾ األخبلقي لدل المديريف كالعامميف 

 (:kaptein,2008:923)كىذه السمات الثمانية ىي ، في المنظمات
 .يعني التكقعات المفيكمة فيما يتعمؽ بسمككيات العامميف: الكضكح -1
يعني المدل الذم يتصرؼ فيو المشرفكف كنماذج جيدة معبرة عف : مطابقة المشرفيف -2

 .األخبلقيات
 .يقصد بيا المدل الذم تتصرؼ اإلدارة العميا كفقان لمتكقعات األخبلقية: مطابقة اإلدارة -3
تعني الشركط التي تضعيا المنظمة لتمكيف العامميف مف االمتثاؿ : الجدكل كالمبلامة -4

 .لمتكقعات الحتمية
 .كيعيف المدل الذم إليو تقـك اإلدارة بدعـ السمكؾ األخبلقي بيف اإلدارة كالعامميف: الدعـ -5
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دراؾ سمككيات المديريف كالعامميف: الشفافية -6  .تعني الدرجة التي إلييا يسيؿ فيـ كا 
، مثؿ المشاكؿ األخبلقية، تعني تكفير فرصة لمناقشة القضايا األخبلقية: قابمية المناقشة -7

 .اك السمككيات التي تدعى أنيا غر أخبلقية
تعني المدل الذم إليو يتـ تطبيؽ كتنفيذ : إمكانية فرض العقكبات كمنح المكافآت -8

 السمككيات األخبلقية مف خبلؿ المعاقبة عمى التصرفات 
 

 :القيادة األخالقية - ب
القيادة األخبلقية أصبحت في اآلكنة األخيرة ذات أىمية بالغة كخصكصان في " أف (براكف  )يرل

لذا يجب عمى القيادة أف يككنكا ىـ المكجو األخبلقي المبداي كالمؤثر لكؿ ، منظمات األعماؿ
أف أعمى دعـ تنظيمي إلدارة القضايا األخبلقية مف شأنو " Sims" كأكد ، فرد مف أفراد المنظمة

اف المساكليف " براكف " كأظير ، أف يؤدم إلى انخفاض كبير في السمككيات غير األخبلقية
كالعقكبات التي تستخدـ ، التنفيذييف يستخدمكف المعايير األخبلقية في تقييـ األداء كالمكافآت

 .لممسألة عف السمكؾ األخبلقي
استخداـ لمساعة التابعيف في التعامؿ مع القيـ المتصارعة " كأشار ىاكس بأف القيادة األخبلقية 

كأشار " كبالشكؿ الذم يسيـ في رفع مستكل األخبلؽ لدييـ ، التي تظير في بياة العمؿ 
Ciulla  كيشير ، القيادة بأسمكب يحتـر حقكؽ ككرامة اآلخريف"  بأنياDaft  بأف القااد لو تأثيران 

ميمان عمى القيـ األخبلقية عف طريؽ التعبير بكضكح عف القيـ التنظيمية التي ينبغي أف يعتنقيا 
كينبغي أف يؤسس ليذه القيـ في سمككو ، كنشر ىذه القيـ في كؿ أنحاء المنظمة ، العامميف 
كبالتالي فإف ، كفي األنظمة كالسياسات التنظيمية ، كالطقكس ، كالمراسـ االحتفالية، اليكمي 

 &Ponnu). القيادة ينتج عنيا مستكل عاؿٍل مف االحتراـ كالتقدير مف التابعيف
Tennakoon،22:2009) 
مظاىر السمكؾ المعيارم كالمناسب الذم "القيادة األخبلقية بأنيا ىي " تريفينك "  كىنا عرؼ 

كالذم يتـ مف خبللو اتخاذ اإلجراءات العادلة كالتركيج لمثؿ ىذا ، يحظى بالثقة مف قبؿ األتباع
كتعزيز ىذا السمكؾ مف خبلؿ تكفير ، السمكؾ إلى األتباع مف خبلؿ االتصاالت في اتجاىيف

كاالنضباط كصنع القرارات مف خبلؿ فيـ أىميتيا ، المعايير األخبلقية كمكافأة السمكؾ األخبلقي
 (woo & Robert :2011).كاتخاذ القرارات العادلة كاألخبلقية
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 :كيرل الباحث أف التعريؼ السابؽ يشير إلى مجمكعة عناصر أساسية ىي
مثؿ النزاىة كالشفافية " إف القيادة األخبلقية ىي تمؾ القيادة التي تجد السمكؾ األخبلقي  -1

 "كالصدؽ كالعدالة كاالحتراـ لآلخريف
إف القيادة األخبلقية ال تكتفي بالحديث فقط عف السمكؾ األخبلقي بؿ تساىـ في ترسيخ ىذا  -2

 .السمكؾ
إف القيادة األخبلقية تركج لمسمككيات األخبلقية مف خبلؿ قياميا باتصاالت ثنااية االتجاه  -3

 .بينيا كبيف مرؤكسييا
تقـك القيادة األخبلقية بمكافأة السمككيات األخبلقية كذلؾ كدعـ ليذه السمككيات كمعاقبة أم  -4

 .سمككيات غير مقبكلة لمحد منيا
إف القيادة األخبلقية تأخذ في اعتبارىا نكاتج قراراتيا كبذلؾ يتـ النظر إلى كافة مراحؿ عممية  -5

 .صنع القرار بدقة متناىية تراعي فييا المبادئ األخبلقية التخاذ القرار
إلى أف القيادة األخبلقية تتطمب ليس االستثمار في األشجار الصغيرة " بكتشر " كيشير  -6

فالقيادة األخبلقية بمنظماتيا ، كاليجينة بؿ يجب رعاية التربة التي ستسمح لنا باإلنتاج
(Weichun,2004:175.) 

، النزاىة كالجدارة بالثقة كاإلنصاؼ كاالىتماـ باآلخريف: فالقيادة األخبلقية تتضمف صفات مثؿ
اف ىذه الصفات ال تصؼ إال جزءان مف القيادة " تريفينك" كمع ذلؾ يرل ، التصرؼ األخبلقي

األخبلقية فالجانب الميـ مف كجية نظره ىك الذم يركز عمى بذؿ مزيد مف الجيد في المعامبلت 
 .لمتأثير عمى سمكؾ المرؤكسيف األخبلقي كاستخداـ المكافآت كالعقكبات لترسيخ السمكؾ المطمكب

 :ومن صفات القائد األخالقي
(   (Northous,2010:387مف صفات القااد األخبلقي التي يجب اف تتكافر لديو فقد أكرد 

 :تمؾ الصفات
كيتقبؿ اآلراء ، كىك متعاطؼ، بعني بأف القااد ينصت باىتماـ لممكظيفيف: احتراـ اآلخريف -1

ككذلؾ أيضان احترامو لممكظفيف يشعرىـ بأىمية أعماليـ كقيمة انجازىـ مف ، المعارضة
 .أعماؿ

كيجب عميو أف يتصرؼ ، ذلؾ يعني مساعدة اآلخريف في تحقيؽ أىدافيـ: خدمة اآلخريف -2
 .بطريقة تدفع الىخريف كيجعؿ اىتماماتيـ كمصالحيـ مف األكلكيات في العمؿ
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كذلؾ يتطمب مف القااد ، مف صفات القااد األخبلقي العدالة كالمساكاة بيف المكظفيف: العجمة -3
 .األخبلقي أف يجعؿ مف مكضكع المساكاة بيف المكظفيف ركيزة ميمة عند اتخاذ القرارات

عمى القااد األخبلقي الناجح أف يكازف بطريقة منطقية عف المعمكمات المطمكبة : الصدؽ -4
 .إفشاءىا لممكظفيف تبعان لممكقؼ الحاصؿ

مف صفات القااد األخبلقي محاكلة إيجاد القيـ المشتركة بيف : بناء العبلقات بيف العامميف -5
العامميف رغـ تنكع ثقافاتيـ كقيميـ كدياناتيـ مف اجؿ إيجاد األلقة بينيـ بما يساعد في 

 .تحسيف أداء المكظفيف لتحقيؽ أىداؼ المنظمة
 كجب التنكيو بأف تكافر ىذه الصفات أمر أساسي لمقيادة بسبب طبيعة العبلقة بيف القااد 

يعتمد ىذا التأثير عمى . كمكظفيو فالقااد يؤثر عمى المكظفيف إما بشكؿ إيجابي أك سمبي
كحيث إف لمقااد سمطة أكبر كلذلؾ عميو مسؤكلية أعظـ تجاه ، شخصية القااد كسمككو

فالقااد يؤثر عمى مكظفيو مف خبلؿ سعيو لتحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمة . مكظفيو
(Rowe, Guerroro,2012:p491) 

 إلى أف مجمكعة المعايير المقترحة لتقييـ السمكؾ األخبلقي  (Yukl,2006,442)كيشير 
ليقارف خبلليا بيـ سمككيات القيادة األخبلقية كسمككيات القيادة غير األخبلقية مف ، لمقااد

 :جانب آخر كىي مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي
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 :معايير مقترحة لتقييـ السمكؾ األخبلقي لمقااد: (3)         جدكؿ رقـ
 

 قيادة غير أخبلقية قيادة أخبلقية المعيار

يرضى احتياجاتو  يخدـ المكظفيف كالمنظمة استخداـ القااد لمسمطة
 الشخصية كأىدافو المينية

 يفضؿ كبار حممة األسيـ يكازف كيكافؽ بينيـ التعامؿ مع حممة األسيـ

يتبنى رؤية تتكافؽ مع  تحديد رؤية المنظمة
 احتياجات المنظمة

 يتبنى رؤية فردية

يتصرؼ بشكؿ يتكافؽ مع  نزاىة التصرؼ القيادم
 قيـ المنظمة

يتصرؼ بشكؿ يحقؽ 
 أىدافو الشخصية

نسبة المخاطرة في اتخاذ 
 القرارات القيادية

يتحمؿ مخاطر شخصية 
 في اتخاذ القرارات

يتجنب قرارات تحمؿ 
 مخاطرة شخصية

مشاركة المعمكمات مع 
 العامميف

يشارؾ المعمكمات مع 
 العامميف

ال يشارؾ المعمكمات مع 
 العامميف

 يقمع أم محاكلة لمنقد يشجع النقد البناء تقبؿ النقد مف العامميف

تطكير العامميف كتقتيـ 
 بأنفسيـ

المراقبة ، يستخدـ التدريب
 كالتكجيو لتطكير العامميف

ال يقـك بالتطكير ليزعزع 
 ثقة العاممية بأنفسيـ 

 (Yakl,2006:442):                          المصدر
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 :التدريب عمى األخالق: ج
يعد التدريب األخبلقي أداة يتـ استخداميا مف أجؿ زيادة الكعي األخبلقي لدل العامميف في 

بالرغـ مف إف التدريب  متكاجد في أغمب المنظمات إال  أنو يجب عمى مؤسسات ، المنظمات
األعماؿ تعزيز أككادىا بشكؿ يتفؽ مع التدريب األخبلقي كبالشكؿ الذم مف خبللو يتمكف 

 (51:2009،جاد الرب)العامميف مف رؤية الكيفية التي بيا يتـ تبني أخبلقيات العمؿ بشكؿ محدد
كقد لعب نمك األعماؿ كزيادة التغير ، شيد التدريب األخبلقي في العقد الماضي تغيرات جذرية 

كتستند ىذه . كأجيزة االتصاالت، التكنكلكجي دكران في زيادة درجة تطكر كتنمية برامج األخبلؽ
المبادرات التدريبية إلى األخبلقيات التنظيمية لصنع القرار كالنظريات كالبحكث التجريبية مما يدؿ 
عمى الفكااد مف التدريب في مجاؿ تطكير ثقافة أخبلقية تنظيمية كبذلؾ تيدؼ أخبلقيات التدريب 

كاألىـ مف ذلؾ إلى صنع القرارات األخبلقية في المنظمة ، إلى تنمية ميارات كمعارؼ المكظفيف
 .كىنا يجب أف ترتبط أىداؼ التدريب في مجاؿ األخبلقيات مع االحتياجات التنظيمية

 (.56: 2013عمراف،)
تمؾ البرامج التدريبية التي يتـ تقديميا إلى :"  التدريب عمى األخبلقيات بأنووىنا يعرف الباحث

المكظفيف بالمنظمات سكاء بداخميا أك بخارجيا بغية التعرؼ عمى مختمؼ الجكانب األخبلقية 
 ".المتعمقة بعممية صناعة كاتخاذ القرار مع بياف كيفية التمييز بيف المكاقؼ األخبلقية

 أىداف التدريب األخالقي : 
 .أك القضايا األخبلقية، تمكيف المكظفيف مف التحديد الجيد لممشاكؿ -1
 .تكفير سبؿ التعامؿ مع األفراد الذيف ينتيككف المعايير األخبلقية -2
 .أك تقييـ األكلكيات األخبلقية، مساعدة األفراد عمى تقدير -3
 .زيادة الحساسية لمقضايا األخبلقية -4
 .تعزيز االنعكاسية الفردية -5
 .تحسيف المناخ األخبلقي لممنظمة مف خبلؿ إنشاء أنظمة دعـ كمدكنات أخبلقية -6
تكفير األدكات البلزمة لمساعدة العامميف عمى فيـ عممية اتخاذ القرارات األخبلقية في  -7

 .المنظمة
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 إذا اعتبر أف التدريب –أربعة مستكيات مف التقييـ "  Kpatrick"كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اقترح 
 :عمى األخبلؽ لو صمة كثيقة باألداء التنظيمي ىي

إلى أم مدل تحسنت معارؼ كميارات المتدربيف نتيجة لحضكرىـ البرامج التدريبية عمى  -1
 .األخبلقيات

كيؼ تتفاعؿ المنظمة مع المشاركيف في برامج التدريب كذلؾ ألخذ الكثير مف التدابير مثؿ  -2
 .رضاء العمبلء

 .نسبة التغير في نتااج األعماؿ التي يمكف أف تتسبب لمتدريب عمى األخبلقيات -3
 ,Debbie et al) ما معدؿ التغير في السمكؾ بسبب التدريب عمى األخبلقيات؟  -4

2000:313-322) 
بذلؾ نجد أف برامج التدريب األخبلقي القكية كالمتماسكة تساعد العامميف مع التساؤالت األخبلقية 
كترجمة القيـ المعمنة في الرمكز األخبلقية في سمككياتيـ اليكمية كفي ىذا المجاؿ تؤكد المنظمات 

عمى ضركرة مركر أفرادىا العامميف في ساعة مف ساعات التدريب األخبلقي في السنة عمى 
األقؿ كيتأتى ذلؾ أصبلن مف الدكر التأثيرم الذم تحققو تمؾ الساعات التدريبية في تعريؼ 

فضبلن عف دكرىا في صياغة الحمكؿ لممشكبلت ، العامميف بالرمكز األخبلقية بصيغة مكتكبة
كمف شأف ساعات التدريب األخبلقي كذلؾ ، األخبلقية التي تطرح أثناء المناقشات المستفيضة ليا

أف ترشد األفراد العامميف إلى الكيفية التي يتمكنكف مف خبلليا مف كضع حمكؿ الممكنة لحاالت 
 . الصراع الناشاة بيف القيـ

كلكي تصبح عممية التدريب األخبلقي مفيدة ال بد مف التأكيد عمى ضركرة تحديد االحتياجات 
التدريبية األخبلقية بشكؿٍل يتبلءـ كيرتبط بالمضاميف المحمية في البمد الذم يتـ فيو التدريب 

 في حاالت المنظمات العالمية ، مع التأكيد عمى ضركرة تطكير البرامج التدريبية –األخبلقي 
بشكؿ يتناسب مع البمد أك اإلقميـ بالتعاكف مع المكاتب المركزية التابعة لممنظمة ، كيتطمب 

لحاالت التدريب )الكصكؿ إلى فاعمية البرامج التدريبية األخبلقية االستعانة بالخبراء المحمييف 
كالخبرات التدريبية األخبلقية الخارجية المتاحة في أم مكاف في العالـ  (الداخمي

(Revan, 2004: 78)    .
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 :السموك الفردي األخالقي: د

 :ماىية السمكؾ الفردم األخبلقي . أ
إلى أف السمكؾ الفردم األخبلقي ىك ذلؾ التصرؼ  (104:2002)يشير الساعدم كالعنزم 

كىك السمكؾ الذم ، الذم يتطابؽ بشكؿ عاـ مع المعايير االجتماعية المقبكلة بشكؿ عاـ
 . يحكـ عميو بأنو جيد كصحيح كعادؿ كشريؼ كيستحؽ الثناء

السكارنة )كلقد جاءت مجمكعة مف األخبلقيات المطمكبة في السمكؾ الفردم في المنظمة كىي 
22:2009: ) 

 أف يعرؼ الفرد ما ىك المطمكب منو كما ىي كاجباتو كمنطمقات عممو . 
 أف يشعر بالمسؤكلية الذم كمؼ أك تعاقد عميو كارتبط بو . 
  أف يؤديو عمى أحسف الكجكه أم كاف نكع العمؿ سكاء كاف مكظفان أك صانعان أك مزارعان أك 

 .ميندسان أك طبيبان كنحك ذلؾ
 خبلص دكف غش أك إىماؿ أك تقصير  . أف يؤدم ذلؾ بأمانة كا 
 كأخذ الرشكة ، كالغش خيانة،  عدـ الخيانة في العمؿ بكؿ صكرىا كأشكاليا فتضييع الكقت خيانة

فكؿ مف تقمد عمبلن ميما كاف نكعو كلـ يؤده عمى أكمؿ ، كتعطيؿ أعماؿ الناس خيانة، خيانة
 .كجو فيك خااف ألمانتو

 عدـ استغبلؿ عممو ككظيفتو ليجر بذلؾ نفعان إلى نفسو أك قرابتو دكف حؽ شرعي أك قانكني  ،
 .فإف ىذا االستغبلؿ بعد جريمة

كيرل الباحث أف السمكؾ الفردم األخبلقي في العمؿ عبارة عف التصرفات الصادرة عف الفرد 
 .بما يتماشى مع العادات كالتقاليد كالقيـ كاألعراؼ التنظيمية لممنظمة

 : العوامل المؤثرة في السموك األخالقي1.1.3
 :إلى أف السمكؾ األخبلقي يتأثر بمجمكعة مف العكامؿ منيا (2008)يشير العامي كالغالبي 

  PERSON الفرد -1
فالقيـ ، يتأثر السمكؾ األخبلقي لمفرد بمجمكعة مف العكامؿ ترتبط بتككينو العاامي كالشخصي 

الدينية كالمعايير الشخصية كالحاجات الفردية كتأثير العاامة كالمتطمبات المالية كغيرىا تدفع 
فالمدير الذم ليس لديو قاعدة قكية مف األخبلؽ المكتسبة ، األفراد إلى نكع آخر مف السمكؾ 

مف العاامة كالديف كغيرىا نجد أف قراراتو تتأرجح في المكاقؼ المختمفة في ضكء تعظيـ 
أما الذيف يستندكف إلى قاعدة أخبلقية قكية فإف ثقتيـ بأنفسيـ تككف . مصمحتو الشخصية فقط
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إف القيـ األخبلقية تعطي األكلكية لمنزاىة كالعدالة . أكبر كىنالؾ تجانس سمككي في قراراتيـ
كالكرامة كاالستقامة كاحتراـ النفس تكفر دعااـ لممدراء تسندىـ في عممية اتخاذ القرار كتجعمو 

 .صكابان حتى لك كانت الظركؼ المحيطة غير كاضحة أك غامضة كالضغكطات كبيرة
 

 ORGANIZATIONالمنظمة  -2
إف لممنظمة تأثيران ميما في أخبلقيات مكاف العمؿ مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي المكجكد 

كذلؾ فإف المجاميع . كخطكط السمطة ككذلؾ قكاعد العمؿ كاإلجراءات كأنظمة الحكافز كغيرىا
كلعؿ الثقافة التنظيمية . كالتنظيمات غير الرسمية المكجكدة ليا أثر في سمككيات األفراد

كالتي تعني مجمكعة القيـ كاألعراؼ المشتركة التي  "( (organization cultureالساادة 
تتحكـ بالتفاعبلت بيف أعضاء المنظمة بعضيـ مع بعض كمع الجيات األخرل خارج 

ىي مؤثر كبير كفاعؿ في السمكؾ سكاء كاف أخبلقيان أك غير أخبلقي مف خبلؿ " المنظمة
اعتماد الفرد العامؿ أك اإلدارم عمى ىذه األعراؼ كالقيـ كمدل تأكيدىا عمى االلتزاـ أك عدـ 

 (2008،الغالبي). االلتزاـ بسمككيات معينة
 ENVIRONMENT البياة  -3

تعمؿ منظمات األعماؿ في بياة تنافسية تتأثر بقكانيف الحككمة كتشريعاتيا ككذلؾ بالقيـ 
 .كاألعراؼ االجتماعية الساادة

في حيف ، فالقكانيف تمـز المنظمات بسمككيات معينة كتضع معايير لتصرفاتيا كبحدكد معينة 
أف التشريعات تساعد الحككمة في التحكـ بسمكؾ المنظمات كجعمو متماشيان مع المعايير 

ككثيران ما تتدخؿ الحككمة بسف تشريعات جديدة بناء عمى حصكؿ خركؽ لمقكانيف . المقبكلة
لذلؾ فإف مجمؿ التشريعات كالقكانيف الحككمية ، أك عدـ االلتزاـ بيا مف قبؿ بعض المنظمات

ككذلؾ األعراؼ كالقيـ االجتماعية تعطي تصكران عف طبيعة المناخ األخبلقي السااد في 
 (.27:2012،المطيرم). صناعة معينة كىذه بدكرىا تؤثر عمى السمكؾ األخبلقي لمعامميف
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: توافر متطمبات المنظمة األخالقيةأىمية   1.1.4
تظير أىمية تكافر متطمبات المنظمة األخبلقية  لدل المنظمة مف خبلؿ ما 

 (:2015،ماضي)يمي

 .مساعدة العامميف في تقدير كتقييـ التصرؼ األخبلقي المناسب .1
 .المحافظة عمى حقكؽ العامميف كممتمكات المنظمة المعمكماتية ،كالمالية، كالمادية .2
 .بناء عبلقة قكية بيف األطراؼ المختمفة تقـك عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ  .3
 .مساعدة العامميف في تفادم التصرفات المنافية لمقيـ كالتقاليد كاآلداب العامة  .4
 .تحقيؽ مستكيات عالية مف الميزة التنافسية كاإلنتاجية  .5
 .تحسيف السمعة كالصكرة الذىنية لممنظمة لدل العامميف ككافة المتعامميف معيا .6

 

اليياكل األخالقية  
كتتمثؿ باألنظمة المختمفة ، كالمكاقؼ أك االفتراضات ، كالبرامج التي تتعيد المنظمة بتطبيؽ 

كتتضمف ىذه اليياكؿ مجمكعة مف الفقرات التنظيمية المتمثمة . السمكؾ األخبلقي مف خبلليا 
:  باآلتي 

كىي عبارة عف مجمكعة مف مدراء األقساـ المعنييف بتفحص األخبلقيات : المجاف األخبلقية  - أ
في المنظمة ، كمف المياـ الرايسة ليذه المجاف أنيا تقـك بتحديد األحكاـ المبلامة لمتساؤالت 
التي تثار حكؿ المكضكعات األخبلقية في المنظمة ، كما تقكـ ىذه المجاف بتقدير مسؤكلية 

المخالفات المرتكبة كمسؤكلية الجية الُمحاسبة عنيا ، كيعّد كجكد ىذه المجاف ضركريان السيما 
  :(Daft, 2003: 158)لممنظمات التي ترغب بإجراء التعديؿ الفكرم لسمككيات األفراد فييا 

كفي ىذا المجاؿ يشير البعض إلى أف تحديد الرمكز األخبلقية ال يعّد مسألة كافية ، لذلؾ يصار 
إلى تشكيؿ المجاف األخبلقية في المنظمات كالتي تتضمف في عضكيتيا مكجييف داخمييف 

كخارجييف ، كتيدؼ ىذه المجاف إلى ما يعرؼ بمأسسة السمكؾ األخبلقي في المنظمة، كتشمؿ 
:  (Koontz, et. Al., 1986: 54)الكظااؼ األساسية ليذه المجاف ما يأتي 

.  تنظيـ المقاءات ألغراض مناقشة المكضكعات األخبلقية  .1
.  التعامؿ مع المساحات الرمادية المكف التي تشيد تجاكزان عمى المعايير األخبلقية  .2
.  إببلغ الرمكز األخبلقية لكؿ فرد مف أفراد المنظمة  .3
.  تأشير االنتياكات المحتممة لمرمكز األخبلقية في المنظمة  .4
.  تقكية الرمكز األخبلقية أك كضعيا مكضع التنفيذ  .5
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.  مكافأة السمكؾ األخبلقي كمعاقبة االنتياكات األخبلقية الحاصمة  .6
.  مراجعة كتحديث الرمكز األخبلقية  .7
.  كتابة التقرير عف تكصيات المجنة كتقديمو إلى اإلدارة العميا  .8

كىك إجراء تقـك بو بعض المنظمات كيتمثؿ بتخصيص مكاتب : المكاتب األخبلقية . ب
أخبلقية في إطار الييكؿ التنظيمي كمستكياتو كتخصيص ككادر تعمؿ بكقت كامؿ في ىذه 
المكاتب ، كتتمخص ميمة ىذه المكاتب في التأكد مف مدل تكامؿ المعايير األخبلقية مع 

كيرأس المكتب رايس مكتب األخبلؽ . (Daft, 2003:158)عمميات المنظمة المختمفة 
ليتابع عمميات الفحص كاإلشراؼ عمى األبعاد األخبلقية كحاالت اإلذعاف لمقكانيف كالتعميمات 
جراء التدريبات األخبلقية التي تتعامؿ مع  كالتي تتضمف إقامة معايير االتصاالت الشفافة ، كا 

ـّ تقديـ النصح لئلدارة العميا في آلية التعامؿ مع المشكبلت  التكقعات أك المشكبلت كمف ث
  :(Yuspeh, 2000: 21)األخبلقية عند اتخاذ القرارات 

كىي الكسيمة التي يمكف مف خبلليا حمؿ األفراد لئلفصاح عف كؿ : آليات اإلببلغ . ج
 ,Daft)الممارسات غير القانكنية كغير األخبلقية كغير المنطقية في تصرفاتيـ كسمككياتيـ 

كفي ىذه الحالة يؤكد البعض عمى أف المنظمة ستعاني مف حالة عدـ الثقة . (158 :2003
 Miceli)بالرمكز السمككية كباليياكؿ األخبلقية فييا لمحد مف تمؾ السمككيات غير المرغكبة 

& Mear, 1984: 698) . كفي إطار اعتماد آليات اإلببلغ يتكجب عمى المنظمة تحديد
األفراد الذيف يكشفكف الجكانب غير القانكنية الخطرة كاألنشطة غير األخبلقية كتقـك 

بإخضاعيـ آلليات اإلببلغ التي ينتج عنيا تقارير اإلببلغ لتحديد األعماؿ كالتصرفات 
الخاطاة كعرضيا أماـ الجيات الخارجية كمنيا الككاالت الميتمة ،  

كبمكجب ذلؾ لجأت العديد مف المنظمات إلى إنشاء . كمجالس النكاب كالمحرريف الصحفييف 
برامج مبتكرة كافتتاح خطكط ساخنة مكثكؽ بيا لتشجع كتدعـ عمميات اإلببلغ داخؿ المنظمة 

لتككف المنظمة بذلؾ قد سعت إلى تحديد العكامؿ الكقااية ضد التصرفات غير األخبلقية 
(Garaventa, 1994: 373) .  
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 :  نظريات األخالق1.1.5

تشكؿ النظريات األخبلقية أساسان لفيـ كتفسير الجكانب األخبلقية المختمفة في التصرؼ 
كقد تطكرت نظريات عديدة في ىذا المجاؿ مما ساعد في تفسير جكانب كثيرة مف ، اإلنساني

أك غير أخبلقي كال يكجد ، الظاىرة األخبلقية بحيث يمكف التكصؿ إلى معرفة ما ىك أخبلقي
 .خبلؼ عمى أف كؿ النظريات األخبلقية تحتكم عمى بعض الحقااؽ عف الحياة األخبلقية

 : Utilitarianismالنظرية النفعية - 1
إف أعظـ الخير كالنفع ألكبر عدد مف األفراد يجب : تقكـ ىذه النظرية عمى مذىب المنفعة القااؿ

 (.56:2006،نجـ)أف يككف ىك اليدؼ لمسمكؾ اإلنساني
كقد ، ىك مؤسس نظرية المنفعة" جيريمي بتتاـ"كيرل فيرم ستيكارت كىك أحد تبلميذ بتتاـ أف 

كضع أساس األحكاـ األخبلقية عمى مبدأ المنفعة بحيث يتـ اتخاذ القرار عمى أساس أكبر قدر 
جكف "ك ، "جيريمي بتتاـ"كنجد ىنا اتفاؽ بيف كؿ مف  ، مف السعادة ألكبر عدد مف الناس

" ذم جكرج"عمى أف المذىب يجب أف يحقؽ أكبر نفع ألكبر عدد مف الناس بينما يرل " ستيكارت
أف ىذا المذىب يذىب إلى أف الفرد يجب أف يفكر مميان في التكاليؼ مقابؿ المنافع كالعمؿ عمى 

تكفير أكبر قدر مف السعادة ألكبر عدد مف الناس فعندما يكاجو الفرد خياران يجيب أف ينظر 
 .لمعكاقب قبؿ اتخاذ أم قرار

المبدأ األساسي لممنفعة العامة في إف العقيدة التي يتـ قبكليا كأساس لممنفعة " ستيكرات"يمخص 
أك مبدأ تحقيؽ أكبر سعادة تشير إلى أف التصرفات تككف صحيحة نسبيان عندما تؤدم ، األخبلقية

كتعد خاطاة عندما تنتج السعادة كيككف المقصكد مف السعادة تحقيؽ المتعة ، إلى زيادة السعادة
 (.79:1953،الطكيؿ). كالمقصكد مف عدـ السعادة ىك األلـ كغياب المتعة ، كغياب األلـ
 

 : Rights & Dutiesنظرية الحقكؽ كالكاجبات - 2
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف لؤلفراد حقكقان يتمتعكف بيا فتؤكد عمى أف األفعاؿ ال تبرر عمى 

، أك عدمو مف الناحية األخبلقية، أساس نتااجيا حيث إف ىناؾ عكامؿ أخرل تحدد سبلمة القرار 
 أك المبدأ أخبلقيان ، شركطان مف أجؿ اعتبار الفعؿ" كانط"كقد كضع 
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 :كتتمثؿ ىذه الشركط في
كيعتبر الفعؿ سميمان مف الناحية األخبلقية إذا لـ يقـ الفاعؿ باستخداـ اآلخريف : احتراـ اآلخريف.أ

فاستغبلؿ اآلخريف دكف اعتبار لمصالحيـ كحاجاتيـ أك ، كأداة لمكصكؿ إلى مصمحتو الخاصة
 .طمكحاتيـ يجرد الفعؿ مف الصفة األخبلقية

يعتبر الفعؿ أخبلقيان إذا كاف يحتـر قدرة اآلخريف مف الناس في االختيار بمحض : االستقبلؿ.ب
 .إرادتيـ فأعماؿ القكة كاإلجبار كاإلكراه ال تحتـر حرية الفرد في اختيار ما يريد

يعتبر الفعؿ أخبلقيان إذا كاف مقبكالن لدل جميع الناس عمى أنو فعؿ : إمكانية التماسؾ عالميان .ج
 (355:2009،الصيرفي).أخبلقي

 : Justiceنظرية العدالة -3
فالمنافع كاألعباء البد أف تتكزع ، تثير العبلقة بيف الحقكؽ كالكاجبات مشكمة العدالة كاإلنصاؼ

كتعايش األفراد كتعاكنيـ كتنافسيـ البد أف يتـ كفؽ ، عمى الجميع كىذه ىي العدالة التكزيعية
 (.2009،محمد،بكزياف)ككاسرم القكاعد يتعرضكف لمعقكبات كىذه العدالة الجزااية ،قكاعد كقكانيف

 :Virtueنظرية الفضيمة -4
إلى أف ىذه النظرية تركز عمى أىمية التاريخ كاألدب ألنيما الذاكرة الثقافية  (ستيكرات)يشير 

كنماذج السمكؾ السيئ ، كما أنيما يقدماف نماذج عف السمكؾ المحبب الذم يجب تقميده، لممجتمع
: كفقان ألرسطكطاليس أنو يمكف تقسيـ الفضيمة إلى نكعيف ىما" ستيكارت"الذم يجب تجنبو فيرل 

كالفضااؿ األخبلقية  (كىي الفضااؿ التي يمكف تعمميا عف طريؽ التدريب)الفضااؿ المتعممة
كيتـ تحقيقيا كتطكيرىا عف طريؽ ، كىي الفضااؿ التي يمكف تعمميا عف طريؽ السمكؾ المعتاد)

 .(األنشطة األخبلقية
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 :  أنموذج افتراضي لعمل المنظمات األخالقية1.1.6

 & Pitts)كاألبعاد األخبلقية التنافسية لكؿ مف  ، (Daft, 2003)لػ األنمكذج ثبلثي األبعاد 
Lei, 1996)) كالشكؿ اآلتي يكضح ذلؾ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 
 

(4)الشكؿ   
خبلقيةاألنمكذج االفتراضي لعمؿ المنظمات األ  

 

طبيعة مع  لنفسيا مساران أخبلقيان يتناسب رسـ أف تيجببشكؿٍل عاـ نرل أف عمى المنظمات ك
المجتمعات مف جية، كيبرز المكركث الحضارم كالديني كالقّيمي في صياغة تكجياتيا األخبلقية 

في إطار البياة العالمية مف أجؿ تجنب األخطاء المحتممة كتجنيب المنظمة عكاقب مكاجية 
كىنا نشير إلى ضركرة امتبلؾ المنظمات لرمكز كبرامج أخبلقية . الدعاكل القضااية المكجية ليا 

رسمية تسعى اإلدارات إلى إنشاايا كدعميا كتطكيرىا باستمرار ، كأف تسعى تمؾ اإلدارات إلى أف 
تككف تمؾ الرمكز كالبرامج األخبلقية ىي الساادة في منظماتيا ، كأف يتـ النظر إلى تمؾ الرمكز 

بكصفيا أدكات تقكد إلى إحداث السمككيات المتكقعة مف قبؿ جميع أفراد المنظمة قادة كأفراد 
عامميف كفي كافة مستكياتيا ، كما يتكجب أف تككف تمؾ الرمكز قادرة عمى جعؿ األفراد قادريف 

كفي حاالت االتصاؿ ، عمى فيـ ما يتكقع منيـ مف سمككيات أخبلقية في بياة العمؿ مف جية

مقومات بناء المنظمة األخالقية 

أخالقيات 

األفراد 

أخالقيات 

القادة 

األنظمة 

والهياكل 

المزايا التنافسية األخالقية 

الحاجات 

المستحقة 

المنتجات 

المأمونة 

المعلومات 

الوفيرة 
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كما . التي تحدث فيما بيف األفراد في المنظمة كاألطراؼ المتعددة مف المشارككف مف جيةٍل أخرل 
أف كجكد مثؿ تمؾ الرمكز كالبرامج األخبلقية بصيغيا الرسمية يمكف أف يكفر كسااؿ لمتعامؿ مع 
.  األزمات كالضغكط المختمفة التي تتعرض ليا المنظمات العربية في إطار ممارستيا ألعماليا 

كىنا، تجب اإلشارة إلى ضركرة سعي اإلدارات في المنظمات إلى تحديد األسس السميمة إلدارة 
العممية األخبلقية انطبلقان مف ككف المسؤكلية األخبلقية ىي إحدل المسؤكليات الميمة الممقاة 
عمى عاتؽ إدارة المنظمة في ممارستيا إلعماليا ، كىنا يمكف التأكيد عمى أف ذلؾ السعي ىك 

لغرض اإليفاء بالمسؤكلية األخبلقية ليا كالذم ال بد كأف يأخذ باالعتبار أىداؼ كمصالح 
مجمكعة المشاركيف الذيف سيتأثركف بشكؿٍل مباشر أك غير مباشر باألفعاؿ كالتصرفات 

كالممارسات المنظمية ، كمف شأف ذلؾ أف يقكد كذلؾ إلى االىتماـ بالمسألة األخبلقية في إطار 
المنظمة ككنيا فرع معرفي ميـ يقكد إلى تكفير الطريؽ السميـ إلى العديد مف الفركع المعرفية 

 (Daft, 2003:78). اإلدارية في إطار طرؽ التقييـ لممعارؼ اإلدارية المتعددة 
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 : ممخصال
كفي ىذه - كىي المتغير المستقؿ-تحدثت الدراسة في المبحث األكؿ عف المنظمة األخبلقية 

الدراسة كاف التركيز في ىذا المبحث عمى عدة جكانب في المكضكع بداية المفيـك كالذم تـ 
استخبلص أف المنظمة األخبلقية ىي مجمكعة مف المتطمبات كالقيـ كالمبادئ األخبلقية التي 

  عدة عمىباعتمادىا تكجو سمكؾ كتصرفات كافة العامميف بالمستكيات اإلدارية المختمفة لممنظمة
كقد أكد ، ثـ ذكر الباحث أىميتيا الكبيرة عمى المستكيات كالفرد كالعمؿ كالمجتمع، رايسةركااز 

الباحث أف لمديف اإلسبلمي الدكر األساسي كاألبرز في الحض عمى أخبلقيات المينة كالعناية 
كقد تناكؿ الباحث - صمى اهلل عميو كسمـ- فذكرت في القرآف الكريـ كعمى لساف رسكؿ اهلل، بيا

كقد أشار الباحث إلى ، بالتفصيؿ أبعاد المنظمة األخبلقية كالركااز الميمة لممنظمة األخبلقية
 .تكافر متطمبات المنظمة األخبلقية في عدة نقاطأىمية 

كسينتقؿ الباحث إلى المبحث الثاني الذم سيركز فيو عمى المتغير التابع كىك األداء المؤسسي ثـ 
 .التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف المنظمة األخبلقية كاألداء المؤسسي
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                              األداء المؤسسي 
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  مفيوم األداء المؤسسي2.2.1

  أىمية األداء المؤسسي2.2.2

  تحسين األداء المؤسسي 2.2.3

  مستويات األداء المؤسسي2.2.4

  قياس األداء المؤسسي2.2.5

  أبعاد األداء المؤسسي2.2.6
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  خصائص األداء المؤسسي2.2.8

  نماذج وجوائز التميز في األداء المؤسسي2.2.9

 الممخص
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                                         األداء المؤسسي

 

كيمكف اعتباره كليد نظريات اإلدارة ، يعد مفيـك إدارة األداء مف المفاىيـ الحديثة في مجاؿ اإلدارة
كالتي اعتبرت األداء نظامان متكامبلن لو متطمباتو كمعاييره كأساليبو الفعالة كالتي تحقؽ ، المختمفة
المرجكة لممؤسسات عمى اختبلؼ أغراضيا كطبيعة تككينيا فاألداء سكاء أكاف عمى  األىداؼ

مستكل العامؿ أك الفريؽ أك المؤسسة ىك الكسيمة التي يمكف مف خبلليا تحديد مستكل الكفاءة 
كالفاعمية عمى أم مستكل مف ىذه المستكيات حيث يؤثر أداء العامؿ بشكؿ أك بآخر عمى أداء 

كتختمؼ ، كما يؤثر مستكل األداء الفردم أك الجماعي عمى مستكل أداء المؤسسة ككؿ، الفريؽ
طبيعة التحديات التنافسية كيزداد مستكاىا في العصر الحديث الذم يتميز بالسرعة كالتغيير 

 بدراسة األداء كعناصره كالعكامؿ المؤثرة فيو ىدفان ساميان  االىتماـكبيذا يصبح، كالتفجر المعرفي
كلتحقيؽ التميز كتعزيز القدرة التنافسية في مؤسسات األعماؿ سكاء أكانت ، مشتركان كعالميان 

كمف الميـ أف نشير أف إدارة األداء ال تعني فقط أداء العامؿ أك الفريؽ ، صناعية أـ خدمية
بؿ تيتـ أيضان بإدارة أداء المكارد األخرل كالجكانب المالية كالمعمكماتية ، كمكارد بشرية
 (. 71:2013، المحاسنة)كالتكنكلكجية 
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 :مقدمة

إطار  يعتبر األداء المؤسسي القاسـ المشترؾ لجميع الجيكد المبذكلة مف قبؿ اإلدارة كالعامميف في
 المؤسسات، لذا يعد األداء مفيكمان ىامان كجكىريان بالنسبة لممنظمات بشكؿ عاـ، بؿ يكاد يككف

 كبالرغـ مف كثرة البحكث كالدراسات التي. الظاىرة الشمكلية لكافة فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية
تناكلت مفيـك األداء، إال أنو لـ يتـ التكصؿ إلى إجماع أك اتفاؽ حكؿ مفيـك محدد ليذا العنكاف 

ذلؾ الختبلؼ المقاييس كالمعايير التي تعتمد عمييا المنظمات كالمدراء في دراسة األداء  كيعكد
الزطمة، ) ترتبط بشكؿ كثيؽ باألىداؼ كاالتجاىات التي تسعى المنظمة لتحقيقييا كقياسو كالتي

2011 :64). 
يعد األداء مفيكمان جكىريان بالنسبة لممنظمات كلو العديد مف المفاىيـ المتعددة المعاني كقد اختمؼ 

الباحثكف في طرح مفيكمو حسب اختبلؼ الخمفيات الفكرية، فمنيـ مف يرل أف األداء ىك 
المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ إلى تحقيقيا لذا فيك مفيكـ يعكس كبلن مف األىداؼ 

 (.120: 2011بك كريطة، )كالكسااؿ البلزمة لتحقيقيا 

 
 :  مفيوم األداء المؤسسي2.2.1

بأنو قدرة المنظمة عمى استخداـ " األداء المؤسسي  ( Peterson,et al,2003,p1)لقد عرؼ 
نتاج مخرجات متناغمة مع أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا، مكاردىا بكفاءة  ".كا 

المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ في ضكء " بأنو  (2000:29)كما كعرفو مخيمر كآخركف 
 ".تفاعميا مع عناصر بياتيا الداخمية كالخارجية

 .أف األداء ىك النتيجة النيااية لمنشاط ( Wheelen and Hunger,2009,p243 )كيرل 

، أك العمميات، أك النشاطات، المحصمة النيااية لمجيكد" كتعرؼ  رباعية األداء المؤسسي بأنو 
كذلؾ عمى ، كالتي تتعمؽ باألىداؼ أك النتااج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا، أك السمككيات

أداء  )كالكمي ، (أداء الكحدات  )كالكظيفي الجزاي ، ىي المستكل الفردم، مستكيات ثبلث
 (.122:2011،رباعية)(المنظمة ككؿ في إطار مف التأثيرات البياية المتبادلة
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أبك )" حصيمة الجيد الذم يبذلو المكظفيف في المنظمة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف"كيعرؼ بأنو 
 (.28: 2016غالي، 

الذم تبذلو المؤسسة مف   حصيمة كنتاج الجيد"فيما تعرؼ الباحثة جبر األداء المؤسسي بأنو 
: 2015جبر، )". كالخارجية الداخمية أجؿ تحقيؽ أىدافيا في ضكء التفاعؿ مع عناصر البياة

60.) 

محصمة سمكؾ الفرد في ضكء اإلجراءات كالتقنيات التي تكجو العمؿ نحك تحقيؽ "كيعرؼ بأنو 
االىداؼ المرغكبة، كيعتبر انعكاس كمقياس لمدل نجاح الفرد أك فشمو في تحقيؽ ىذه األىداؼ 

 (.36: 2015حسينة، )" المتعمقة بالعمؿ

مجمكع المدخبلت كالمخرجات التي تنتج عف تفاعؿ المنظكمة "كيعرؼ األداء المؤسسي بأنو 
المتكاممة لعمميات اإلدارة كمككناتيا مع البياة الداخمية كالخارجية داخؿ المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا 

 (.69: 2014المدىكف، )" التنظيمية بكفاءة كفعالية

الجيد المبذكؿ مف قبؿ األفراد في المنظمات كالمؤسسات مف أجؿ "كيعرؼ الباحث األداء بأنو 
 ".الكصكؿ إلى األىداؼ المطمكبة

 :  أىمية األداء المؤسسي2.2.2
كمف العفكية إلى ، تبرز أىمية األداء المؤسسي في ككنو ينقؿ العمؿ مف الفردية إلى الجماعية

كمف التأثير ، كمف محدكدية المكارد إلى تعددية المكارد، كمف الغمكض إلى الكضكح، التخطيط
كما البد مف تكفر ، كمف الكضع العرفي إلى الشرعية القانكنية، المحدكد إلى التأثير الكاسع

كالعـز ، االنفتاح كالنضكج: مجمكعة مف الصفات ألم جية تريد أف تبدأ بالعمؿ المؤسسي أىميا
 (العدلكني )كما ركز ، كالميارات اإلشرافية البلزمة، كالتفكير اإليجابي، كالتككؿ عمى اهلل تعالى

كأكردىا كما يمي ، عمى أىمية تكفر عشرة عناصر لمبدء في رحمة البناء المؤسسي
 (:22:2002-21،العدلكني)
 .كضكح الفكرة التي قامت مف أجميا المؤسسة.أ
 .كالحصكؿ عمى الترخيص القانكني لبدء العمؿ كفؽ شركطو، مشركعية المؤسسة.ب
 .كجكد قيادة مؤىمة كقادرة كمتحمسة كمتفرغة ليذا العمؿ. ج
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مع الحفاظ عمى االستقبللية ، مف مصادر تمكيؿ ذاتية كمتنكعة كمستمرة، تكفر رأس ماؿ كاؼٍل . د
 .ككجكد نظاـ مالي كمحاسبي دقيؽ، بالتصرؼ

 .كفي نظر منافسييا، في نظر العامميف كالمتعامميف، إيجاد سمعة جيدة لممؤسسة. ق
كالتغمب عمى ، كتحقيؽ أىدافيا، قدرة المؤسسة عمى اتخاذ قراراتيا دكف تدخؿ خارجي. ك

جبار اآلخريف عمى مسايرتيا، الصعكبات  .كا 
 .جذب عدد كاؼ مف العامميف األكفاء المنجزيف كالمتحمسيف كالمقتنعيف. ز
كمكثقة كمدكنة كمعركفة لكؿ ، محددة ككاضحة كمتفؽ عمييا، كجكد لكااح كأنظمة عمؿ. ح

 .كمتناسبة أىداؼ المؤسسة، الجيات المعنية كالمعاممة معيا
كمكتكبة كمعركفة لمجيات ، كمدركسة كمتفؽ عمييا، محددة ككاضحة، كجكد خطط كبرامج. ط

 .المعنية التي ستتعامؿ معيا
 .كجكد نظاـ لمرقابة كالمتابعة كالتقكيـ المستمر لمتأكد مف سبلمة التخطيط كالتنفيذ. م

كعمى رأسيا عنصر ، كتعتبر العناصر السابقة الزمة كميمة ألم مؤسسة ترغب بالتميز كالنجاح
لما لمقيادة مف دكر كبير ، كالتي تؤثر بإيجابية عمى باقي العناصر السابقة، القيادة المؤىمة لمعمؿ

 .في إنجاح المؤسسة أك إفشاليا

 :  تحسين األداء المؤسسي2.2.3

يعتبر التحسيف المستمر فمسفة إدارية تيدؼ إلى العمؿ عمى تطكير العمميات كاألنشطة المتعمقة 
باآلالت كالمكاد كاألفراد كطرؽ اإلنتاج بشكؿ مستمر، كيرل جكراف كجكدفرم بأف التحسيف 

، "اإلحداث المنظـ لتغيير مفيد، كالحصكؿ عمى مستكيات غير مسبكقة مف األداء"المستمر ىك 
كيجب أف يحدث ىذا في التحسيف تدريجيان، كىك يعتبر سعيان متكاصبلن إلى حالة الكماؿ المنشكدة، 

الشبمي كآخركف، )مف خبلؿ االستناد إلى معايير رقابة األداء كالتركيز عمى اإلبداع كتشجيعو 
2011 :43.) 

الحديثة كالمتقدمة كمحاكلة  المنافسة القكية كاإلبداع ال ينتجاف مف استخداـ اآلالت كاألجيزةك
نما باستخداـ أىـ مصدر عمى اإلطبلؽ كىك كأصبح يحكـ عمى  العاممكف، تقميؿ النفقات فحسب كا 

ككيفية . كحسف أداايـ ألعماليـ ىتماميا بقدرات مكظفييا ككفاءاتيـانجاح أم مؤسسة بمدل 
 (.22: 2016األغبرم، ) التركيز عمى األداءرم،كاستثمار رأس الماؿ البش
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عممية تحسيف األداء تتطمب نظرة شمكلية تبدأ مف الجذكر، كىذا أمر بدييي ألنؾ إذا قمت 
عمى الرغـ مف أىمية التعميـ . بمعالجة ظكاىر المشكمة كقشكرىا الخارجية فستظير مف جديد

كالتدريب لزيادة اإلنتاجية إال أنو يبقى جزءا مف المطمكب، ألف الصكرة تتكامؿ عندما نركز عمى 
ف عممية تحسيف األداء ذاتيا تعتبر نكعا مف أنكاع التعميـ  كؿ المكارد الممكنة لتحسيف األداء، كا 

 (.23: 2016األغبرم، ) المستمر، كبالتالي تكفير مخزكف ميارم محترؼ في المؤسسة

كيرل الباحث أف تحسيف األداء المؤسسي يعتمد عمى المكارد البشرية كعنصر ميـ أيضا مع 
كجكد المعدات البلزمة التي تحسف مف األداء بشكؿ مستمر كىذا يعتمد عمى معالجة األخطاء 

 .السابقة كسد الفجكات التي قد تعرقؿ األداء في المؤسسات

 :خطوات تحسين األداء

مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة تبيف أف خطكات تحسيف األداء تمر بعدة خطكات، 
 :(03/10/2017بتاريخ : الشكامرة، نت)كالتالي 

 تحميل األداء: الخطوة األولى 

 :كيرتبط بعممية تحميؿ األداء مفيكميف في تحميؿ بياة العمؿ كىما
 كيصؼ اإلمكانات كالقدرات المتاحة في بياة العمؿ كالبلزمة لتحقيؽ : الكضع المرغكب

 . كأىداؼ المؤسسةإستراتيجية
 يصؼ مستكل أداء العمؿ كاإلمكانات كالقدرات المتاحة كما ىي : الفعمي/الكضع الحالي

 .مكجكدة فعميا
كينتج عف ىذيف المفيكميف إدراؾ الفجكة في األداء، كمف خبلليا يمكف إدراؾ المشاكؿ المتعمقة 

 .باألداء كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ ليا كمحاكلة تكقع المشاكؿ التي قد تحدث مستقببل
 ىذه الفجكة أك عمى األقؿ تقميصيا إلى أدنى إغبلؽلذا فإف اليدؼ مف تحميؿ األداء ىك محاكلة 

 .مستكل باستخداـ أقؿ التكاليؼ
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البحث عن جذور المسببات : الخطوة الثانية 
كىنا نبدأ بالسؤاؿ لماذا تكجد ىذه الفجكة في . يجب عند تحميؿ أم مشكمة أف نبدأ مف جذكرىا

األداء؟ كنبدأ بجمع المعمكمات الممكنة لتحديد كتعريؼ سبب ضعؼ األداء قبؿ اختيار كسيمة 
 .المعالجة، يجب أف ال نخجؿ مف مكاجية كمصارحة أنفسنا أك المتسببيف بضعؼ األداء

 :ك يمكف اعتبار أحد العناصر التالية مف أسباب ضعؼ األداء
 قمة التغذية الراجعة عف األداء. 
 ضعؼ في التحفيز. 
 ضعؼ في المعرفة ك الميارات. 
 معدات كاحتياجات غير كافية أك غير مبلامة لمعمؿ. 

 .ضعؼ في التركيز عمى الزبااف ك المجتمع المحيط

 اختيار وسيمة التدخل أو المعالجة: الخطوة الثالثة

 ابة لمشاكؿ األداءػػ كتكامؿ باالستج،ريقة منتظمة كشاممةػط كػق ؿ في االختيارػػالتدخ
تمثؿ  كمسبباتو، كأىـ الطرؽ المبلامة لتجاكزه، كعادة ما تككف االستجابة مجمكعة مف اإلجراءات

ف األداء، كيتـ تشكيؿ اإلجراءات المبلامة لمشركة كلكضعيا المالي كالتكمفة مأكثر مف كسيمة لتحس
تقميؿ الفجكة  المتكقعة اعتمادان عمى الفاادة المرجكة، كأيضا تقييـ المؤسسة كنجاحيا يقاس بمدل

المؤسسة، كعادة ما يؤدم  في األداء كالتي تقاس بمدل تحسيف األداء كالنتااج التي تكصمت إلييا
 المؤسسة لذا يجب أف تككف أم لى نتااج ميمة فيإالتدخؿ الشامؿ كالمتكامؿ إلى التغيير ك

أىداؼ المؤسسة قبؿ تطبيؽ   لتحسيف كتطكير األداء آخذة بعيف االعتبار تغييرإستراتيجية
 .مستكياتػ لضماف قبكليا كتطبيقيا في كؿ اؿاإلستراتيجية

 

تطبيق وسيمة أو طريقة المعالجة : الخطوة الرابعة
 ككف نظامان لممتابعة ثـ تحميؿ أكمكضع حيز التنفيذ، ثـ مبعد اختيار الطريقة المبلامة 

 تضميف مفاىيـ التغيير التي تككف في األعماؿ اليكمية مع االىتماـ بتأثير األمكر المباشرة كغير
 .المباشرة بالنسبة لمتغيير لضماف تحقيؽ فعالية المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا بكفاءة
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  مراقبة وتقييم األداء: الخطوة الخامسة

 يجب أف تككف ىذه العممية مستمرة؛ ألف بعض األساليب كالحمكؿ تككف ليا آثار مباشرة
 عمى تحسيف كتطكير األداء كما يجب أف تككف لديؾ كسااؿ مراقبة كمتابعة تركز عمى قياس

 التغيير الحاصؿ، لتكفير تغذية راجعة كمبكرة لنتيجة تمؾ الكسااؿ، كلتقييـ التأثير الحاصؿ عمى
 محاكلة سد الفجكة في األداء؛ يجب المقارنة كبشكؿ مستمر مع التقييـ الرسمي بيف األداء

 منيا الفعمي كالمرغكب كبذلؾ نككف حصمنا عمى معمكمات مف التقييـ يمكف استخداميا كاالستفادة
 .في عمميات تقييـ أخرل مف جديد

 :  مداخل تحسين جودة األداء المؤسسي

إف تحسيف األداء ال يتحقؽ إال مف خبلؿ الدراسة الشاممة لعناصره كمستكياتو كتحميؿ العكامؿ 
التنظيمية المؤثرة فيو كالبحث عف األساليب الفعالة لتحسيف كتطكير تمؾ العكامؿ، كفمسفة تحسيف 

 (.59: 2008الفايدم، )األداء تمثؿ سياسة عامة تنتيجيا المنظمات الحديثة 

 :ثبلث مداخؿ لتحسيف األداء كىي (Haynes, 2009: 228)كيحدد 

 تحسين الموظف: المدخل األول

أف تحسيف المكظؼ أكثر العكامؿ صعكبة في التغيير مف بيف العكامؿ الثبلثة  (ىانيز)كيرل 
 :المذككرة كيمكف تحسيف األداء مف خبلؿ

 .التركيز عمى نكاحي القكة لدل المكظؼ .1
 .التركيز عمى التكازف بيف ما يرغب الفرد في عممو، كبيف ما يؤديو الفرد بامتياز .2
حيث يجب أف تككف مجيكدات تحسيف األداء مرتبطة : الربط بيف األىداؼ الشخصية .3

كمنسجمة مع اىتمامات كأىداؼ المكظؼ كاالستفادة منيا مف خبلؿ إظيار أف التحسيف 
المرغكب في تحقيؽ ىذه االىتمامات مما يزيد مف تحقيؽ التحسينات المرغكبة مف قبؿ 

 .المكظؼ
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 تحسين الوظيفة: المدخل الثاني

إف التغيير في مياـ الكظيفة يكفر فرصان لتحسيف األداء حيث تساىـ كاجبات الكظيفة في تدني 
 .مستكل األداء إذا كانت تفكؽ قدرات كميارات المكظؼ

كنقطة البداية في دراسة كسااؿ تحسيف األداء في كظيفة معينة ىي معرفة مدل ضركرة كؿ 
ميمة مف مياـ الكظيفة، خصكصان مع إمكانية االستمرار في أداء بعض المياـ حتى بعد زكاؿ 
منفعتيا كتكرار أداء مياـ خاصة بإدارة بأخرل بيف إدارات أك أقساـ داخؿ المنظمة بسبب عدـ 
ثقة اإلدارات كاألقساـ فيما بينيا في أداء المياـ عمى كجو صحيح، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة 

لممكظفيف مف كقت آلخر لممشاركة في فرؽ العمؿ أك مجمكعات مياـ أك لجاف، ككذلؾ مف 
ثراايا   (.60: 2003رضا، )خبلؿ تكسيع نطاؽ الكظيفة كا 

 تحسين الموقف: المدخل الثالث

ال يتأثر سمكؾ الفرد في مكقؼ معيف بما يممكو مف معارؼ كميارات كقدرات كسمات شخصية 
فقط، بؿ يتأثر أيضا لطبيعة المكقؼ الذم يكاجيو الفرد، كالمكاقؼ التي تؤدل فييا الكظيفة تعطي 

 (.60: 2008الفايدم، )فرصان لمتغيير 

فالمكقؼ أك البياة التي تؤدل فييا الكظيفة تعطي فرصان لمتغيير الذم قد يؤدم إلى تحسيف األداء 
مف خبلؿ معرفة مدل مناسبة عدد المستكيات التنظيمية كالطريقة التي تـ بيا تنظيـ الجماعة، 

كمدل مناسبة ككضكح خطكط االتصاؿ كالمساكلية، كفعالية التفاعؿ المتبادؿ مع اإلدارات 
األخرل كمع الجميكر المستفيد مف الخدمة، باإلضافة إلى إيجاد أسمكب اإلشراؼ المناسب مف 

خبلؿ تحقيؽ درجة مناسبة مف التناسؽ بيف األسمكب اإلشرافي كبيف مستكل الرشد الذم يتمتع بو 
 (. 61: 2003رضا، )المكظفيف 
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 :  مستويات األداء المؤسسي2.2.4

سكاء مف حيث األىداؼ كالغايات ، عمى الرغـ مف تعدد كتنكع تصنيؼ مستكيات قياس األداء
إال أنو يمكف تمثيميا بثبلث مستكيات حسب ، أك مف حيث شمكليتيا كعمكميتيا، التي ترمي إلييا

 :كىي كاآلتي ( Brown,2003)ك  (2006،الزعابي )كؿ مف 

كييدؼ إلي قياس أداء قطاع معيف مثؿ ،  كىك مستكل قياس األداء العاـ:المستوى األول- 
 .كالدكلة ىي الجية المساكلة عف ىذا القياس، كغيره ، الصحة، قطاع التعميـ

 كىك مستكل قياس األداء المؤسسي كييدؼ إلى قياس أداء الكحدات الفرعية :المستوى الثاني- 
 .كىنا تككف الكحدة اإلدارية ىي كحدة القياس المتبعة، داخؿ المؤسسات

كييدؼ إلى قياس أداء األفراد العامميف داخؿ ،  مستكل قياس األداء الفردم:المستوى الثالث- 
 .كىنا يككف الفرد داخؿ الكحدة اإلدارية ىك كحدة القياس المتبعة، الكحدات اإلدارية في المؤسسة

إال أنو يختمؼ عف كؿ كاحد منيا ، كبالرغـ مف احتكاء األداء المؤسسي عمى المستكيات السابقة
فيك يختمؼ عف األداء الفردم كعف األداء العاـ ألنو محصمة ليما كلتأثيرات البياة ، منفردان 
 .عمييما
بأف مستكل قياس األداء المؤسسي بشكؿ ىمزة كصؿ التي تربط بيف المستكل  (ثابت)كيرل 

بالمستكل األعمى المتمثؿ بقياس األداء العاـ لممؤسسات ، األدنى في المتمثؿ بقياس األداء الفردم
لتشكؿ في مجمميا سمسة مترابطة تيدؼ إلى االرتقاء بمستكل األداء ، عمى مستكل الدكلة ككؿ

 (15:2001،ثابت).اإلجمالي لممؤسسات
 (:16:2001،مخيمر كآخركف )كتتحدد الفمسفة التي يقـك عمييا األداء المؤسسي في اآلتي 

 .إف كؿ مستكل مف مستكيات األداء ىك جزء مف مستكل أداء كمي أكبر بالمنظمة- 
إف قياس األداء القااـ عمى االىتماـ باألجزاء دكف إدراؾ نقاط التبلمس كالحركة مع بقية أجزاء - 

الكؿ يبعد المؤسسة عف المثالية كيقكدىا إلى مجمكعة مف الصراعات التي تؤدم في النياية 
 .لميدـ كتشتيت الجيكد

إذا حدث تفكؽ ما نتيجة النظرة الجزاية فيك تفكؽ مؤقت يؤدم إلى االختبلفات كالتدىكر في - 
 .المدل البعيد

إف إدراؾ طبيعة النظرة الكمية لؤلداء المؤسسي ىك تصاعد لتكامؿ األفكار كالسياسات كالنظـ - 
 .لمكصكؿ إلى المثالية التكاممية
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إف النظرة التكاممية لؤلداء ال تعني عدـ االختبلؼ بؿ تعني إدراؾ االختبلؼ مع األجزاء - 
كالذم يؤدم إلى الجماعية في األداء اإلدارم كتحقيؽ اإلبداع ، كصكالن إلى التجانس اإلدارم

 .اإلدارم
 

 :  قياس جودة األداء المؤسسي2.2.5

تعمـ أيف ىي اآلف مف حيث  كانت المنظمة ال فإذا ما. يمكف أف يككف تحسيف مف دكف قياس ال
عممياتيا، فيي لف تتمكف مف معرفة مستقبميا، ك بالتأكيد فإنيا لف تتمكف مف الكصكؿ إلى  كاقع

الحسف، ) بدكف قياس كالسفر في صحراء كاسعة مف دكف بكصمة أك خريطة فالعمؿ. حيث تريد
2014 :45). 

قياس األداء ىك عبارة عف إتباع طريقة منظمة لتقييـ المدخبلت كالمخرجات كالعمميات في 
. المنظمات، أما مقياس األداء فيك أداة ميمة لمحكـ عمى األمكر، كالمكازيف كالمكاييؿ، كغيرىا

كبدكف مقياس كاضح كسيؿ االستخداـ كمبسط كمتفؽ عميو، ستتحكؿ األمكر إلى مزاج 
: 2011محمد، )األشخاص كانطباعاتيـ كتقديراتيـ الخاصة في الحكـ عمى األمكر كتقييميا 

237.) 

مة، قياس األداء يزكدنا فقط بالبيانات كالمعمكمات ظمة يختمؼ عف إدارة أداء المفظقياس أداء المف
مة كمدل نجاح مشاريعيا كاستراتيجياتو أما إدارة األداء فتتضمف القياـ بعمميات ظالمف حكؿ كضع

قرارات تصحيحية يتبعيا تنفيذ خطط تحسيف كتطكير ألداء  تحسيف األداء بعد قياسو كاتخاذ
األداء دكف اتخاذ إجراءات   يجب عدـ الخمط بينيما كعدـ االكتفاء بقياس،مة ككؿظالمف

 (.25: 2013أبك كريـ، ) مة إلى كجيتيا الصحيحةظتصحيحية تقكد المف

 :مؤشرات قياس جودة األداء المؤسسي
تتحدث معظـ األدبيات عف مؤشرات لقياس األداء في منظمات األعماؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ 

أرباح بؿ كتعتبره كاحد مف مؤشرات األداء فييا كالقميؿ يتحدث عف مؤشرات قياس أداء في 
 المستشفيات الحككمية،
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 :عدد مف المؤشرات تغطي الجكانب األساسية (18: 1999) كقد ذكر مخيمر كآخركف 
 المجمكعػة مف المؤشرات عمػى  مؤشرات تتعمؽ بفاعمية تحقيؽ األىداؼ، كتػػتكقؼ تمػػؾ

. طبيعة نشاط كأىداؼ كؿ كحدة
 المتاحة، كتتضمف نسبة التكاليؼ اإلجمالية إلى  مؤشػػرات تػػتعمؽ بكفػػاءة اسػػتخداـ المػػكارد

 .(تكمفة الخدمة المقدمة)حجـ المخرجات 
 مؤشػػػرات تػػػتعمؽ باإلنتاجية. 
 مؤشػرات تػتعمؽ بمسػتكل جػكدة الخدمات المقدمة. 

 (:52: 2010صياـ، ) عناصػر أربعػة كمؤشػرات لػؤلداء اقترح ىؿ اؿكفي ظؿ مفاىيـ إدارة الجكدة
اإلتقاف  كىك المؤشر الخاص بكيفية الحكـ عمى جكدة األداء مػف حيػث درجػة: الجودة - أ

 .كمدل جكدة المنتج سكاء كاف سمعة أك خدمة
 االتفاؽ عمى كمية المنتج عنصرا دافعا لتحقيؽ معدؿ مقبكؿ مف النمك في : الكمية - ب

 .معدؿ األداء
 كىك بياف تكقعي يحدد متى يتـ تنفيذ مسؤكليات العمؿ كيراعى فػي االتفػاؽ: الوقت - ج

عمى الكقت المناسب لمتنفيذ دااما الحد األدنى لمتطمبات األداء مف حيث كـ اإلنتاج 
 .المطمػكب،كعدد العامميف في نفس الكظيفة، كأىداؼ المنظمة، كتدريب كخبرة األفراد

الواجب  عبارة عن بيان توقعي للخطوات أو اإلجراءات الـضرورية: (العممية)اإلجراءات - د

 .إتباعها لتنفيذ المسؤولية المطلوبة
مجمكعة مف مؤشرات األداء المؤسسي كتمثمت في  (Macpherson &Pabari)بينما يذكر 

 :(52: 2010صياـ، )التالي 

الغرض مف كجكدىا ك  كالتي تتحقؽ عندما تنجح المؤسػسة فػي تحقيػؽ :فاعمية المؤسسة - أ
 . كاإلستراتيجيةالتي كردت في نظاميا الػداخمي كرسػالتيا كأىػدافيا العامػة

لمكصكؿ إلى  كتتمثؿ في االستخداـ األمثؿ لممػكارد الماليػة كالبػشرية :كفاءة المؤسسة - ب
مع  األىداؼ، كىنا يتـ السؤاؿ إذا ما كانت المؤسسة تنفذ أنشطتيا بتكاليؼ تتبلءـ
المؤسسة،  المخرجات، كىؿ المخرجات لؤلنشطة كالبرامج تتبلءـ مع حجػـ العػامميف فػي
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الكافي  باإلضافة إلى إذا ما كاف التنفيذ لؤلنشطة كالبرامج يتـ في الكقت المحػدد لػيك
 .لتنفيذه

الخدمات المقدمة  كتتمثؿ بمدم رضا المػستفيديف كذكم العبلقػة عػف: المالئمة/االرتباط - ج
احتياجات الفاات  كمان ككيفان، بمعنى ىؿ المنظمة تختار برامجيا كأنشطتيا بما يتبلءـ مػع

 .المستيدفة، كما درجة رضاىـ عمييا

البرامج كاألنشطة  كتعكس قدرة المؤسسة عمى تجنيد األمكاؿ البلزمة لتنفيػذ: االستدامة- د
في عمميا، كىؿ لدييا  المختمفة، كىؿ لدييا المكارد المالية كالبشرية التي تمكنيا مف االستمرار
االستدامة تسأؿ إذا ما  القدرة عمى تقديـ خدماتيا لمستفيدييا بنفس الكفاءة كالفاعمية، كما أف

 .كالثقافي كانت برامج المؤسسة كأنشطتيا تتناغـ مػع الكضػع االجتمػاعي

تصنيؼ ىذه المؤشرات إال أنيا  بالنظر إلى مؤشرات األداء المختمفة نجد أف رغػـ االخػتبلؼ فػي
  األمثؿكاالستخداـاألىداؼ،  تحقيؽ: جميعا عمى محاكر رايسة في عمؿ المؤسسة مثؿتتفؽ 

عمى االستمرار مع الحفاظ عمى الجكدة في تقديـ خدماتيا كبما  ككذلؾ قدرة المؤسسةلممكارد 
، كىذا ما تـ مراعاتو عند تصميـ أداة كلممجتمع المحمي المحيط فييا يحقػؽ الرضػا لمػستفيدييا

 القياس بحيث شممت االستبانة عمى جميع محاكر عمؿ المستشفيات الفمسطينية
 

 :  أبعاد األداء المؤسسي2.2.6
إلى ثبلثة أبعاد لؤلداء  (الكقفي)األداء المؤسسي ذك أبعاد متعددة فقد أشار 

 (:145:2004،الكقفي)كىي
: مثؿ ، كيركز عمى استخداـ المؤشرات المالية، كىك مفيكـ ضيؽ لؤلداء : األداء المالي- أ

 .الربحية كالنمك
كبذلؾ ، يجمع ىذا البعد بيف األداء المالي كاألداء التشغيمي: األداء المالي كاألداء التشغيمي- ب

كيركز . فيك يضيؼ الكفاءة في تحقيؽ استخداـ لممكارد المتاحة بيدؼ الحصكؿ عمى المردكدات
 .الحصة السكقية كتقديـ منتج جديد ذم جكدة عالية: مثؿ، ىذا البعد عمى مؤشرات

كىك يعبر عف مدل ، كيعد ىذا البعد األكثر شمكالن لؤلداء المؤسسي: الفاعمية التنظيمية-  ج
 .تحقيؽ المنظمة ألىدافيا
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 انترنت :2017،المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية):   عناصر األداء المؤسسي2.2.7
 (04/10/2017بتاريخ 

. المنتج أك الخدمة إلييا ستكجو التي بالجيات تيتـ: كاألىداؼ اإلستراتيجية. 1
 خدمة عمى قدرتو كمدل الييكؿ، كفاعمية كفاءة، مستكل عمى يركز: التنظيمي الييكؿ. 2

. الخدمات أك السمع بإنتاج تقكـ سكؼ التي العمميات
 اإلستراتيجية مف كبلن  كتخدـ تفيد بطريقة استخدامو يمكف الذم األداء كىك: المقياس. 3

. كاألىداؼ
 بعممية تقكـ ككيؼ كاالتجاىات، المسارات، بتحديد سُتستخدـ التي الطريقة في كتتمثؿ: اإلدارة. 4

 التصكيب أك التصحيح
 يرتبط كاألداء تحقيقيا، في ترغب التي المؤسسة بأىداؼ كثيؽ بشكؿ مرتبط األداء أف أم

: باآلتي تكضيحيا كيمكف كالفشؿ بالنجاح المتعمقة المفاىيـ مف العديد عمى مضامينو في كيشتمؿ
 سكاء مكارد مف ليا متاح ىك ما استخداـ كحسف إدارة عمى المؤسسة قدرة: التنظيمية الكفاءة. 1

. أىدافيا تحقيؽ أجؿ مف المعمكمات أك كالمعدات، األمكاؿ أك البشرية،
 خدماتيا قبكؿ بدرجة المتعمقة أىدافيا تحقيؽ عمى المؤسسة قدرة: التنظيمية الفاعمية. 2

. الحاصمة لمتطكرات كاستجابتيا
 التي األىداؼ ظؿ في كالنمك، كالتكيؼ، البقاء عمى المؤسسة قدرة: اإلستراتيجي النجاح. 3

  كالبعيد القريب األمد في البقاء متطمبات بيف المكازنة تحقيؽ خبلؿ مف تحقيقيا إلى تسعى
 
 :  خصائص األداء المؤسسي2.2.8

يتصؼ األداء المؤسسي الذم ننشده بمجمكعة مف المكاصفات كالخصااص التي تجعمو عمبلن 
 (22:2002،العدلكني): مميزان كأىـ ىذه الخصااص ما يمي

كالتجارب السابقة ، مف خبلؿ الخبرات التراكمية، المحافظة عمى ثبات العمؿ كاستمراره- 1
 .كال تتأثر بتغيير القيادات، التي تثرم المؤسسة 

االعتماد عمى جماعية األداء كالمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف كالخبراء -2
 .كيضمف عمى عدـ تفرد رايس المؤسسة باإلدارة كالقرار، إلدارة المؤسسة
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المحافظة عمى االستقرار اإلدارم كالمالي لممؤسسة نحك تطكير المؤسسة في إطار -3
 .كمشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ، كاضح مف الكاجبات كالمسؤكليات

استثمار جيكد كافة األفراد العامميف في المؤسسة نحك تطكير المؤسسة في إطار -4
 .كمشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ، كاضح مف الكاجبات كالمسؤكليات

كاستقطاب أفضؿ الكفاءات ، التركيز عمى العنصر البشرم كتنميتو كتأىيمو باستمرار-5
 . مف خبلؿ سياسة متطكرة تعتمدىا في التكظيؼ

 .التركيز عمى جكدة األساليب كالنظريات اإلدارية بما ينعكس عمى جكدة الخدمات-6
تاحة المجاؿ لممتميزيف لممارسة تقدميـ في الكظااؼ العميا، إيجاد القيادات البديمة- 7 . كا 
 (2009،الجعفرم)

 

 :  نماذج وجوائز التميز في األداء المؤسسي2.2.9

يعتمد تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لممنظمات عمى تميز األداء كالعمميات التي تقـك بيا 
اذا عمى ، ليذا فإف المنظمة تمتـز بمعايير مختمفة داخميا كخارجيا، لتقديـ المنتجات كالخدمات

المستكل الداخمي يتـ ذلؾ مف خبلؿ مستكل التنظيـ كالعمميات كخارجيان يككف عمى مستكل الزبكف 
كما أف جكااز التميز المؤسسي التي تككف ضمف المسابقات التي تتنافس . كالسكؽ التي تخدمو

فييا المنظمات تعتمد عمى استخداـ قكااـ رصد أك عف طريؽ مقارنة أعماؿ كخدمات المنظمة 
كمف خبلؿ مراجعة األدبيات السابقة فمقد  (2013،الجبكرم)بأعماؿ كخدمات منظمات منافسة 

ُكجد ىناؾ العديد مف الجكااز التي تقدـ مف قبؿ مؤسسات دكلية كعربية في مجاؿ التميز في 
 :كسكؼ يذكر بعضان مف أشير ىذه الجكااز فيما يمي، األداء المؤسسي

 :EFQMنموذج التميز األوروبي : أواًل 

European Foundation For Quality 
Management 

انشئ النمكذج األكركبي لمجكدة كالتميز  كجاازتو عاـ 
ـ كذلؾ مف قبؿ المؤسسة األكركبية إلدارة الجكدة كييتـ 1991

 ىذا النمكذج بالتميز في األعماؿ كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات كالدكؿ األكركبية 
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 :حيث يتـ منح جاازتو إلى أربع فاات مختمفة

 .المؤسسات الكبيرة -1
 .الدكاار كالكحدات التشغيمية المؤسسات -2
 .مؤسسات القطاع العاـ -3
 .المؤسسات المتكسطة كالصغيرة -4

، السياسات اإلستراتيجية، القيادة: ) معايير كىي (9)كتتمثؿ معايير النمكذج األكركبي ب
نتااج ، نتااج المجتمع، نتااج األفراد، نتااج الزبكف، إدارة العمميات، الشركػات كالمكارد، األفػراد

 (2012،المؤسسة األكركبية لمجكدة )(األداء الرايسية
 لمتميز (مالكوم بالدريج  )النموذج األمريكي : ثانياً 

ـ كيعرؼ بأنو جاازة مرمكقة 1978أنشأت الكاليات المتحدة األمريكية ىذا النمكذج في عاـ 
تمنح سنكيان لممنظمات كاألعماؿ األمريكية التي تحقؽ قفزة استثنااية في الجكدة التي تركز 

كييدؼ ىذا النمكذج إلى التعرؼ عمى المككنات األساسية لمتميز التنظيمي ، عمى الزبكف
" كيتألؼ النمكذج مف المعايير اآلتية ، كتعزيز كتقاسـ المعمكمات مف قبؿ المنظمات المثالية

إدارة ، المكارد البشرية  عمى التركيز، التركيز عمى المتعامميف ، التخطيط االستراتيجي، القيادة
 (95:2006،الخرشة). نتااج األعماؿ، العمميات

 نموذج ديمنج لمتميز: ثالثاً 
كأنشأتو الياباف في ، األساس الذم انطمقت منو نماذج التميز (Deming)يعد نمكذج ديمنج 

كالذم ارتبط اسمو ، ـ كذلؾ تخميدا لدكر كجيكد الدكتكر كيمياـ ادكارد ديمنج 1951عاـ 
بحركة الجكدة في الياباف كتقـك مؤسسة ديمنج بعمؿ جاازة باسمو لممنظمات التي تحقؽ 

كذلؾ عمى كفؽ معايير النمكذج الذم يركز عمى ، إنجازات ميمة في مجاؿ التميز المؤسسي
 ،ضماف الجكدة لممنتجات كالخدمات
 :كيقـك النمكذج عمى المعايير اآلتية

، جمع كاستخداـ معمكمات الجكدة، التعمـ كالنشر، إدارة التنظيـ، سياسات الجكدة كمراقبتيا ) 
 ، (التخطيط لممستقبؿ، النتااج، تأكيد الجكدة، المراقبة
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 :كتمنح الجاازة لثبلث فاات مختمفة كىـ
 المؤسسات اليابانية-1
 األفراد اليابانيكف-2
 المؤسسات األخرل مف مختمؼ العالـ-3

 نموذج الممك عبد اهلل الثاني لمتميز بالمممكة األردنية الياشمية: رابعاً 
ـ في المممكة األردنية الياشمية كييدؼ ىذا 2006انشأ مركز عبد اهلل الثاني لمتميز عاـ 

كالنماذج ، لنشر ثقافة التميز عف طريؽ نشر الكعي بمفاىيـ األداء المتميز كاإلبداع كالجكدة
العالمية لمتميز كقياس مدل التقدـ كالتطكر في األداء كتعزيز التنافس اإليجابي بينيما كقد 

التركيز عمى ، ثقافة التميز" عمؿ المركز عمى بناء نمكذج ىـر التميز الذم يتككف مف 
، التركيز عمى ممتقى الخدمة، األفراد، المعرفة، القيادة، المالية، العمميات، الشفافية، النتااج

كقد عمؿ المركز عمى إنشاء نمكذج خاص لتميز القطاع الخاص كالنمكذج ىك أشبو بنمكذج 
، الشركات كالمكارد، اإلستراتيجية، األفراد، القيادة" التميز األكركبي كمعايير التميز ىي 

دليؿ  )" النتااج الرايسية، نتااج المجتمع، نتااج العمبلء، نتااج األفراد، المنتجات كالخدمات
 (.2008،جاازة الممؾ عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحككمي كالشفافية

 نموذج دبي لألداء الحكومي لمتميز: خامساً 
 نمكذجان كجاازة 1997قدـ برنامج دبي لؤلداء الحككمي المتميز في بداية انطبلقتو عاـ 

كييدؼ النمكذج إلى تطكير األداء المؤسسي كنشر ، التميز الحككمي عمى مستكل إمارة دبي
-مفاىيـ الجكدة كالتميز كاإلبداع بيف الجيات الحككمية في دبي كتحقيؽ أداء متميز كتحفيز 

المكارد ، القيادة"كيتككف النمكذج مف ، مكظفي الحككمة عمى مختمؼ مستكياتيـ الكظيفية
نتااج ، نتااج المكارد البشرية، العمميات، المصادر كالشراكة، السياسة كاإلستراتيجية، البشرية

 (2009،برنامج دبي لؤلداء المتميز)" نتااج األداء الرايسي، نتااج المجتمع، المتعامميف
 معايير كىذا  9 أف نمكذج التميز األكربي مف أفضؿ النماذج حيث يركز عمى ويرى الباحث

 .النمكذج  ييتـ بالتميز في األعماؿ كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات
التعمـ ، إدارة التنظيـ، سياسات الجكدة كمراقبتيا )أيضا النمكذج ديمنج الذم يعتمد عمى 

  (التخطيط لممستقبؿ، النتااج، تأكيد الجكدة، المراقبة، جمع كاستخداـ معمكمات الجكدة، كالنشر
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                                      المبحث الثالث

                    العالقة بين أبعاد المنظمة األخالقية واألداء المؤسسي

كخاصة أف ىذه ، بدأ المحتمع الدكلي يكلي قضية االخبلقيات في العمؿ اىتمامان متزايدان 
اذ يصبج سمككيـ متسفان بالثبات ، األخبلقيات أصبحت تمعب دكران في التأثير عمى سمكؾ األفراد

حيث ، كالتماسؾ كالتكافؽ كعنداذ تشكؿ األخبلقات أحد مظاىر الضبط االجتماعي عند األفراد
كتعمؽ عند األفراد ، تشكؿ دافعان كمحركان لمفرد كي يسمؾ إلى غايتو كتضبط عف غراازه كشيكاتو

كما كأنيا تساعد عمى التكيؼ مع كاقع المجتمع الذم ، إحساسيـ باالنتماء إلى مجتمعاتيـ
كما أف كثير مف المنظمات أصبحت تعتبر األفراد ىـ األساس الذم يعتمد عميو في . يعيشكف فيو

كتكفر السبؿ ، كأخذت تحرص عمى االىتماـ بمشاعرىـ تجاه عممو، تحقيؽ أىدافيا المختمفة
الكفيمة التي تشمف بقاؤىـ كاستمرايتيـ في المنظمة كتعزز الجكانب السمككية لدييـ مف خبلؿ 

، كفي المقابؿ فيي تطمب منيـ الكالء ليا كاإلخبلص في خدمتيا، الحكافز الماجية كالمعنكية
 (.17-16: 2007،الركاشدة )كااللتزاـ بقينتيا كتحقيؽ أىدافيا 

في إطار الربط بيف الجكانب األخبلقية لممنظمة كأداايا تشير إحدل الدراسات إلى أف المنظمة 
التي تتبع في ممارسة أعماليا قامكسان أخبلقيان كاجتماعيان حققت نتااج تفكقت فييا عمى المنظمات 

 (Schapiro, 2001: 112)التي ال تمتمؾ مثؿ ىذا القامكس 

إف إدارة العممية األخبلقية في إطار المنظمات العربية سيمكف تمؾ المنظمات مف جني ثمار 
 ذات العبلقة القياـ بإدارتيا لمعممية األخبلقية كالتي قد تتمثؿ في كاحد أك أكثر مف الجكانب

:  (105: 2010المعاضيدم، ) باألداء المؤسسي كالتي ىي عمى النحك اآلتي
البناء الصحيح لكالء العامميف كبالتالي الكصكؿ إلى ميزة تقميص الكمؼ التي تتكبدىا  .1

.  كالتدريب  (األجكر)المنظمات العربية كالسيما كمؼ التشغيؿ 
تقميؿ أك الحد مف حاالت الفساد اإلدارم كالتجاكز عمى الماؿ كتقميص حجـ الممارسات  .2

.  لتكجيات كمصالح المنظمة  (المناقضة)الفردية المضادة 
قيادة المنظمة ككؿ لمعممية البيعية ، إذ مف شأف ذلؾ أف يقكد إلى الكصكؿ إلى درجات  .3

.  قصكل مف حاالت كالء الزبكف كالمحافظة عميو كديمكمة شرااو 
قد تتمكف المنظمة العربية مف خبلؿ قياميا بإدارة العممية األخبلقية مف خمؽ مجتمع أفضؿ  .4

 . يكفر ليا الدعـ في تكجياتيا االستراتيجية 
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تقميص حاالت االختبلؼ مع الجيات المساندة ألنشطتيا كمنيا المجيزيف ، كبذلؾ تتمكف  .5
. المنظمة مف تقميص الكمؼ غير المتكقعة كغير المنظكرة

 
مجمكعة مف المبررات األخبلقية تدفع  (حاجي كالصكاؼ)إضافة إلى ما سبؽ فقد أكرد كؿ مف 

 (:2006،حاجي كالصكاؼ ) عمى اختبلؼ أنكاعيا باتجاه تحسيف األداء المؤسسي ىي تالمنظما
اف االلتزاـ بالمعايير األخبلقية لمكظيفة العامة سكؼ يؤدم إلى تنمية قدرات العامميف  -1

 . كتحفيزىـ عمى تحسف األداء
احتراـ حقكؽ كمصالح اآلخريف سكؼ يؤدم إلى زيادة الثقة بالمنظمة كيعزز مف مكانتيا - 2

. لدل زباانيا
تطكير القدرات المينية كالتعرؼ عمى آخر المستجدات في مجاؿ عممو سكؼ تؤدم إلى - 3

 . تحسيف األداء
االلتزاـ بالمعايير األخبلقية كالمينية كقكاعد السمكؾ الكظيفي عامؿ أساس في تحسيف كفاءة - 4

. أداء العامميف في المنظمة
الشفافية في تنفيذ األعماؿ المككمة لمعامميف يعزز مف الطاقة الذىنية لممنظمة لدل الجميكر - 5

. كيحافظ عمى مكقفيا التنافسي
 االلتزاـ بالمعايير األخبلقية كالمينية يعزز مف األداء المنظمي مف خبلؿ العمؿ كفريؽ كاحد- 6
 .
ضماف حرية الرأم كالتفكير  لمعامميف يعزز مف كالايـ تجاه المنظمة التي يعمؿ بيا كبالتالي -7

. تحسيف أداايـ
 عمى المنظمات الدكلية استحضار مككنات المناخ األخبلقي محميان كدكليان أف ويرى الباحث 

بضمنيا متغيرات الصدؽ كاالستقامة كاالحتراـ كالثقة كالمسؤكلية كالمكاطنة مع تكخي الحذر في 
.قراءة معايير التدقيؽ االجتماعي مع السعي الجاد لمتكافؽ معيا  

بد أف تنظر المنظمات إلى عمميات اإلببلغ كآلياتو ككنيا مف الكسااؿ التي تحقؽ الفاادة ال كما
جاكز القيـ األخبلقية الساادة قبؿ تفاقـ آثارىا تلممنظمة ، كتتمثؿ تمؾ الفاادة في اكتشاؼ حاالت 

فشؿ المنظمة في القياـ بتشجيع العامميف أك أية جية مف الجيات  إف كفي االتجاه ذاتو. السمبية 
المشاركة لئلببلغ أك حمايتيا سيقكد إلى نتااج كخيمة تحـر المنظمة مف إيجابياتيا ، فضبلن عف 

ذلؾ فإف القياـ بتكسيع تمؾ العمميات مف شأنو أف يساعد في الحد مف حاالت الفساد اإلدارم التي 
تعاني منيا المنظمات في دكؿ العالـ المختمفة كبذلؾ تتمتع المنظمات بقدرة أكسع في عمميات 

.صياغة أنظمتيا األخبلقية كبشكؿٍل أكثر فاعمية   
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 :الممخص 
مف خبلؿ استعراض ما كتب في األدبيات كالدراسات السابقة حكؿ مكضكع المنظمة األخبلقية 
كاألداء المؤسسي يعتقد الباحث أف امتبلؾ العامميف في المستشفيات لبعض ركااز المنظمة 

األخبلقية يساىـ في عممية األداء المؤسسي بشكؿ ممتاز كيساىـ أيضان في تعزيز ركح االنتماء 
إلى المؤسسة مف خبلؿ االجتياد في األعماؿ التي ينبثؽ منيا مفيكـ األخبلؽ كىذا بدكره يؤدم 

شباع حاجات الجميكر بشكؿ عاـ  لذا عمى المستشفيات تبني . إلى االرتقاء بالمؤسسة ككؿ كا 
 .فكرة تفعيؿ المنظمة األخبلقية لمعامميف فييا كمحاكلة تحسيف جكدة األداء المؤسسي
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                                 المبحث الرابع
                              المستشفيات الفمسطينية

(http://www.moh.ps )    الفلسطينيةالمستشفيات

 427.893 ألؼ نسمة، بينيـ 664.378 حكالي 1987بمغ عدد سكاف قطاع غزة في العاـ 
اؿ ػػػػم مجػػػػالف ؼػػػاف يعـػػػػػػككاف يكجد في القطاع جيازاف رايسي.  1948ألؼ الجئ منذ العاـ 

أحدىما حككمي، تديره سمطات االحتبلؿ العسكرم اإلسراايمي؛ كاآلخر تديره : الخدمات الطبية
دكالران لمفرد تقريبان في مجاؿ  30ؽ ػػة تنؼػػػالؿ العسكرمػػػات االحتػػػانت سمطػػػػكؾ.  كثػػػػة الغػػػػككاؿ

سريران عاـ  855 إلى 1974 عاـ 1004كقد تضاءؿ عدد األسرة في قطاع غزة مف .  الصحة
1982. 

كر، كالحميات؛ كحكلتيما إلى إدارات ػػتؿ الزه: اػػػػالؿ مستشفييف ىـػػات االحتػػػػت سمطػػد أغمؽػػػػػكؽ
إلى  (كىك الكحيد في المنطقة)عسكرية؛ كخفضت عدد األسرة في مستشفى األمراض الصدرية 

 .1980العاـ  سريران في70
ل ػػرىا مستشؼػػػػككانت سمطات االحتبلؿ العسكرية تدير أربع مستشفيات في قطاع غزة؛ كاف أكب

ص ػػتو سياة بسبب نؽػػػ سريران؛ ككانت حاؿ336اف يحتكم عمى ػػػزة، حيث ؾػػػدينة غػػػم ـػػػالشفاء ؼ
 .كجكدة في المستشفيات اإلسراايميةػػػدات الـػػػػا بالمعػػػارنتوػػف مؽػػػم ال يمؾػػػػدات، التػػػد كالمعػػمػالتجد

 سريران؛ 20أما مستشفى ناصر في خاف يكنس؛ فكاف يحتكم عمى قسـ جراحة عظاـ يضـ حكالي 
ا المستشفى ػػػأـ.  الؽ ىذا القسـػػ، قامت سمطات االحتبلؿ اإلسراايمية بإغ1984كلكف في العاـ 

ق كانت ػػالج بػػػؼ العػػاليػػير أف تؾػػزة؛ غػػػػاع غػػػػم قطػػػاص ؼػػػاألىمي فقد كاف المستشفى الكحيد الخ
ككانت سمطات االحتبلؿ تدير خمسان .   دكالر في الميمة الكاحدة100باىظة؛ إذ كانت تصؿ إلى 

ف تمتمؾ إال القميؿ، أك ال ػػػـ تؾػػػػادات ؿػػػذه العيػػػة قػػػاء القطاع؛ كلكف غالبيػػكعشريف عيادة في أنح
ككانت نكعية الخدمات .  شيء، مف األدكية، كما كانت تنقصيا التجييزات المخبرية الضركرية

 .التي تقدميا ىذه العيادات محدكدة جدنا

 

 

 



58 
 

 مستشفى غزة األوروبي
 

 : مقدمة
مستشفى عاـ يقدـ خدمات الجراحة كالباطنة كاألطفاؿ باإلضافة عمى تميزه بخدمة 
القسطرة القمبية حيث أنو المستشفى الكحيد الذم يقدـ ىذه الخدمة لسكاف قطاع غزة، كيقع 

، كقد أنشئ في العاـ (منطقة الفخارم)المستشفى في المنطقة الجنكبية الشرقية لمدينة خانيكنس 
، كتخدـ المستشفى المنطقة الشرقية مف محافظة خانيكنس 2ـ56000ـ عمى مساحة 1987
 : الشمالية لمحافظة رفح كتقدـ المستشفى خدماتيا مف خبلؿ األقساـ التاليةكالمنطقة

قسـ – قسـ الباطنة – قسـ الجراحة – قسـ استقباؿ كطكارئ صغار – قسـ استقباؿ كطكارئ كبار 
قسـ العناية – قسـ العناية المركزة كبار – قسـ الحضانة – قسـ باطنة أطفاؿ – جراحة أطفاؿ 
العيادات – األكراـ كأمراض الدـ – العمميات – قسـ القمب – القسطرة القمبية – المركزة أطفاؿ 

– العبلج الطبيعي – المختبر كبنؾ الدـ – األشعة – الرعاية اليكمية كالمناظير – الخارجية 
 (/http://stride.ps ).المخازف كالمستكدع– اليندسة كالصيانة 

 : لمحة تاريخية عن المستشفى
بدأت المستشفى كمشركع منحو االتحاد األكركبي لمشعب الفمسطيني في أكاخر االنتفاضة األكلى 

 كحيث أنو لـ يكف في ىذه الفترة كجكد ألم سمطة شرعية فقد تـ تكميؼ ككالة ـ1989عاـ 
 . الغكث بالعمؿ عمى إنشاء ىذه المستشفى بتمكيؿ أكركبي

 ككاف 1996 كانتيى التمكيؿ المخصص ليا عاـ 1993بدأ العمؿ في إنشاء المستشفى عاـ 
 (:/http://www.moh.gov.ps/egh)كضع الجاىزية كما يمي

 95%ستشفى ـمباني اؿ -

 60%أجيزة  -

كمنذ كصكؿ السمطة الفمسطينية كسمطة شرعية في الببلد بدأ الحكار مع الككالة كاالتحاد 
األكركبي لنقؿ ممكية المستشفى إلى كزارة الصحة كأسفر ىذا الحكار عف تكقيع مذكرة تفاىـ في 

 تنص عمى نقؿ ممكية المستشفى إلى كزارة الصحة، عمى أف يقـك االتحاد 1997شير أكتكبر 

http://stride.ps/
http://stride.ps/
http://www.moh.gov.ps/egh/
http://www.moh.gov.ps/egh/
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األكركبي بإكماؿ التمكيؿ البلـز كبشرط أف يككف االنتقاؿ مف خبلؿ فريؽ دكلي تـ استاجاره 
 . كسؿكبمناقصة دكلية في بر

بدأ الفريؽ الدكلي العمؿ بالمستشفى مع فريؽ عربي محمي كانتيى عممو  1999في شير يكليك 
 . كاستمر العمؿ بإدارة الفريؽ المحمي العربي2000فعميان في أكتكبر 

 : قامت كزارة الصحة بكضع مخطط عاـ لممستشفى ألف يككف

تحكؿ لو الحاالت الخاصة مف المنطقة الجنكبية كفي بعض  : مستشفى تحويمي -1
 . التخصصات مف كؿ محافظات غزة

يتبنى الجزء اإلكمينيكي مف البرامج التعميمية الطبية لكمية الطب   :مستشفى تعميمي -2
 .جامعة األزىر ككمية فمسطيف التمريض

في النظـ اإلدارية التي سكؼ تطبؽ في باقي المستشفيات في حالة   :مستشفى ريادي -3
 .نجاحيا ىنا

كاجيت المستشفى صعكبات جمَّة بسبب األحداث في فترة االنتفاضة مما أدل إلى تأخر كصكؿ 
برغـ ذلؾ بدأت المستشفى تنفيذ المخطط الذم . األجيزة كنككص بعض الكفاءات عف الحضكر

  .ـ1960في العاـ  كضع ليا عمى المستكل الطبي كاإلدارم كالتعميمي
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: مستشفى ناصر الطبي   

 

 حيػث كضػػػع حجػػر األسػػاس لمػػمسػتشفػى فػػػي الػعػػاـ ـ،1960 اـػم العػػا ؼػػق رسميػـ افتتاحػػت 
م ػػكرات ؼػتطػػدت اؿػػكاؿػػخ تػػارمػتػػنذ ذلؾ اؿػػػكـ. زةػػاع غػػقطػػمصرية ؿػػد اإلدارة اؿػػم عوػػكؼ،ـ1958

ر ػة األـػػم بدامػػة، كؼػػخبرات الكاسعػػة ذات اؿػػالمستشفى في مبانييا اإلدارية كالطبية كالككادر الفني
دمات ػة لمخػػكمػابؽ التسػػل طػػة باإلضافة إؿػػاـ الطبيػػد لؤلقسػػبؽ كاحػاػ يتككف مف ط المستشفىكاف

 سريرا كبو أربعة أقساـ رايسية ىي الجراحة كاألمراض الجمدية ( 120)المساعدة ككانت سعتو 
  كاألطفاؿ كقسـ صغير لمكالدة الطبيعية باإلضافة إلى كجكد غرفة مختبر كغرفة عمميات كاحدة

   استػػحداث أقسػاـ جػدػػيدةمػػديدة ؼػػرة جػػقة طؼػػـ شيدت السنكات المتبلح1966كبعد مطمع العاـ   
 ( 240 )ـ، كانت المستشفى تمتمؾ 1994كمنذ نياية االحتبلؿ اإلسراايمي لقطاع غزة في العاـ 

جمالي مكظفي المستشفى  ( 135 )ض ػتمرمػكاؿ ( 73 )اء ػػدد األطبػرا كعػسرم مكظفا ( 317) كا   
م ػافػػػػة كالمبػػمػارجػػادات الخػػة كالعيػػز الطبيػػػراؾػػف الـػػاء عدد ـػإلى ذلؾ قامت إدارة المستشفى بإنش

  الجديدة التي كمفت تقديـ خدمة طبية نكعية ألبناء المنطقة الجنكبية كالمناطؽ األخرل مف قطاع 
(http://www.moh.gov.ps) . غزة  
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 :العيادات الخارجية
  الطبي مف أىـ األماكف الخدماتية في ىذا الجسـ الطبيناصرالعيادات الخارجية في مجمع تعتبر 
الصدارة في  نيا مف األماكف  التي فيإحيث ،  لمخدمات الجميمة التي تقدميا لممكاطف الفمسطيني نظران 

كىذه العيادات تقدـ خدمات طبية متميزة ، استقباؿ الحاالت المرضية مف كافة محافظات قطاع غزة  
كتقدـ ،   حالة  يكميا 700عف   حيث يتردد عمى ىذا المكاف ماال يقؿ، عمى كافة الصعد الطبية 

كتتككف مف مدير العيادات ، العيادات الخارجية خدمات جميمة في كافة التخصصات الطبية المميزة 
كىذه الغرؼ ، نيا تتككف مف عدة غرؼ إحيث  الخارجية  كمدير إدارم كسكرتارية كمدير التمريض

ميياة كمجيزة لمكشؼ الطبي عمى المرضى  ليذا المكاف ك ىناؾ العديد مف التخصصات المختمفة 
ىذا كتعمؿ ، لممرضى مكزعةن تكزيعان دقيقان كمبرمجان عمى أياـ األسبكع  لكافة أفرع الطب كالتي تقدـ

كيتـ استقباؿ المرضى المحكليف مف مختمؼ ، العيادات الخارجية يكميا ماعدا يـك الجمعة ك السبت
كيتـ استقباليـ كتكزيعيـ حسب الحاجة ، مف التخصصات المكجكدة في العيادة ، مراكز الرعاية األكلية 

 .الخارجية ك التي تعمؿ حسب الجدكؿ عمى مدار األسبكع

.  

 : الممخص
استعرض الباحث في ىذا المبحث نشأة المستشفيات الفمسطينية، تـ تناكؿ الباحث مستشفيات 

مستشفى غزة األكركبي كمستشفى ناصر  كتحدث الباحث عف ، المحافظات الجنكبية كىي 

 .طبيعة العمؿ لدل المستشفيات كاألقساـ المكجكدة في كؿ مستشفى
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 الفصل الثالث

الدراسات السابقة 
 

 مقدمة

 المنظمة األخالقيةالدراسات السابقة التي تناولت موضوع / أوالً 
 الفمسطينية   السابقةالدراسات .1
 الدراسات السابقة العربية .2
 الدراسات السابقة األجنبية .3

 األداء المؤسسيالدراسات السابقة التي تناولت موضوع / ثانياً 

 الفمسطينية   السابقةالدراسات .1
 الدراسات السابقة العربية  .2
 الدراسات السابقة األجنبية .3
 التعقيب عمى الدراسات السابقة/ ثالثاً 

 الفجوة البحثية

 الممخص 
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الدراسات السابقة : الفصل الثالث

 :مقدمة
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض الدراسات السابقة لمباحثيف في مجاؿ المنظمة األخبلقية كجكدة 

تحسيف األداء المؤسسي، كذلؾ لمكقكؼ عمى أىـ النتااج التي تكصمت إلييا، كالتعرؼ عمى 
أدكاتيا كاألساليب كاإلجراءات المتبعة التي تبنتيا، كبالرغـ مف كجكد العديد مف الدراسات السابقة 
التي تناكلت مكضكع المنظمة األخبلقية أك جكدة تحسيف األداء المؤسسي، في البياات العربية 
كاألجنبية، إال أنو قمما كجدت دراسات تجمع المكضكعيف مع بعضيما، كقد تناكلتيما الدراسات 

كجد أنيا لـ السابقة مف جكانب مختمفة كحسب البياة المكجكدة فييا، كمف خبلؿ اطبلع الباحث 
كعبلقتيا في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في المنظمة األخبلقية تتطرؽ إلى مكضكع 

 .مستشفيات محافظات غزة
تناكؿ الباحث الدراسات السابقة التي تمكف الكصكؿ إلييا كمراجعتيا في محكر البحث، حيث تـ 

تقسيـ كؿ محكر إلى دراسات فمسطينية كعربية كدراسات أجنبية، كذلؾ بناءان عمى مجتمع 
الدراسة، كمف ثـ خصص محكر لمتعقيب عمى الدراسات السابقة كبياف أكجو االستفادة كاالختبلؼ 

 .كما تميزت بو ىذه الدراسة
دراسات فمسطينية كعربية لمحكر المنظمة األخبلقية كعددىا : جاءت الدراسات عمى النحك التالي

، دراسات فمسطينية كعربية لمحكر (7)، كدراسات أجنبية لمحكر المنظمة األخبلقية كعددىا (17)
 (.3)، كدراسات أجنبية لمحكر األداء المؤسسي كعددىا (7)األداء المؤسسي كعددىا 
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 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المنظمة األخالقية/ أوالً 
 :الدراسات السابقة الفمسطينية  .1

 

الممارسات األخالقية ودورىا في تنمية االلتزام لدى " بعنوان  (2016،العفيفي )دراسة  -1
 "العاممين في الجامعات الفمسطينية لقطاع غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الممارسات األخبلقية في تنمية االلتزاـ لدل العامميف 
كقاـ الباحث بصياغة ثبلث فرضيات رايسة كمجمكعة مف . في الجامعات الفمطسينية بقطاع غزة

 .التساؤالت لتغطية كافة الجكانب
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رايسية لجمع البيانات 

ككانت العينة عشكااية ، (332)كبمغت عينة الدراسة ، مكظفان  (2448)كبمغ مجتمع الدراسة ، 
استبانة بنسبة استجابة بمغت  (302)ثـ استرد ، استبانة (340)طبقية كقاـ الباحث بتكزيع 

كرزمة إحصااية إلدخاؿ كمعالجة  (spss)كما استخدـ برنامج التحميؿ االحصااي  (88.82%)
 .كتحميؿ البيانات

 :وكانت أىم النتائج ليذه الدراسة
، السمكؾ الفردم األخبلقي )كجكد عبلقة ارتباطية طردية كمتكسطة ذات داللة إحصااية بيف -1

 .كااللتزاـ التنظيمي (الثقافة األخبلقية ، القيادة األخبلقية 
كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكية ذات داللة إحصااية عند مستكل داللة بيف الممارسات -2

 .األخبلقية كااللتزاـ التنظيمي
 
أخالقيات المينة ودروىا في األداء الوظيفي : " بعنوان، ( 2015، أبو الكاس)دراسة  -2

 ".لمعاممين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دكر أخبلقيات المينة في األداء الكظيفي لمعامميف في 

كتقديـ تكصيات لممنظمات غير الحككمية لتعزيز ، المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ ، معرفة العبلقة بيف أخبلقيات المينة كاألداء الكظيفي 

العامميف في المنظمات  )استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمجتمع الدراسة الذم يتككف مف 
كقد تـ ، مكظفان  (833)كالبالغ عددىـ ، (غير الحككمية المخمية االجتماعية بقطاع غزة
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حيث تـ استخداـ االستبانو كأداة لجمع ، مكظفان  (263)اختيار عينة عشكااية عددىا 
 . إلدخاؿ كمعالجة كتحميؿ البيانات (SPSS)كتـ استخداـ البرنامج اإلحصااي ، البيانات

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا

 مستكل التزاـ العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة بأخبلقيات المينة بشكؿ  -1
 %.83.34عاـ بمغ 

 % .73.93مستكل األداء الكظيفي لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية بمغ  -2
كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصااية بيف أخبلقيات المينة كاألداء الكظيفي لمعامميف في  -3

 .المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة
مدى التزام مراجعي الحسابات ألخالقيات المينة : " بعنوان ،  (2015،عبد العال)دراسة -3

 ".لقواعد السموك الميني 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ مراجعي الحسابات العامميف في شركات كمكاتب 
مراجعة الحسابات في قطاع غزة بأخبلقيات المينة كقكاعد السمكؾ الميني التي تنظـ كتحكـ 

 .كتضبط سمككيات المراجعيف
، كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي نظران لمبلءمتو لطبيعة الدراسة 

مراجع  (63)كقد تـ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة بشكؿ كامؿ كالذم بمغ 
 .حسابات باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ 
 : أىـ النتااج التي تكصمت الييا الدراسة 

يؤثر االلتزاـ كالكعي الديني لمراجعي الحسابات بدرجة كبيرة جدان عمى سمككيـ الميني  -1
 .كاألخبلقي كالتزاميـ بقكاعد السمكؾ الميني

كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المسمى  -2
بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات ، الكظيفي كسنكات الخدمة 

 .عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي 
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دور متطمبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الحياة الوظيفية في " بعنوان ، (2015،ماضي)دراسة -4
 " الحد من ظاىرة الفساد اإلداري

ييدؼ البحث لمتعرؼ إلى دكر متطمبات المنظمة األخبلقية كجكدة الحياة الكظيفية في الحد مف 
، كقاـ الباحث بصياغة ثبلث فرضيات رايسة في المنظمات غير الحككميةظاىرة الفساد اإلدارم 

استخدـ الباحث المنيج الكصفي ، كما كمجمكعة مف التساؤالت لتغطي كافة جكانب ىذا البحث
 كأداة رايسة لجمع البيانات،كبمغ حجـ المجتمع االستبانةالتحميمي ليذا الغرض، كاستخداـ 

( 340) كتـ تكزيع عشكاايةبالطريقة ككانت العينة  ،(335)عينة الدراسة ككانت ، (2650)
 تـ استخداـ برنامج التحميؿ ك، (%80)استبانة بنسبة استرداد  (272)استبانة كتـ استرداد 

. كرزمة إحصااية إلدخاؿ كمعالجة كتحميؿ البيانات (spss)اإلحصااي 
 أىم النتائج التي توصل إلييا البحث: 

 ىناؾ درجة المكافقة عمى المجاالت المرتبطة بمتطمبات المنظمة األخبلقية بمتكسط حسابي  -1
، في حيف  كانت درجة المكافقة عمى متطمبات جكدة الحياة الكظيفية % (75.77)نسبي

 (%.69.16)بمتكسط حسابي نسبي 
في الحد مف ظاىرة الفساد  جكدة الحياة الكظيفية لمتطمبات داللة إحصااية دكر ذك  يكجد -2

 .اإلدارم في المنظمات غير الحككمية
 
واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية " بعنوان ، (2015،الشنطي)دراسة -5

 "وعالقتو بأخالقيات العمل
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع جكدة الحياة الكظيفية في عبلقتيا بأخبلقيات العمؿ لدل 

كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج ، كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف
كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في كزارة األشغاؿ العامة ، الكصفي التحميمي

كما استخدـ الباحث ، كاستخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ، (162)كاإلسكاف كالبالغ عددىـ 
االستبانة كأداة ؤايسية لمدراسة لجمع البيانات إضافة إلى استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصااي 

(spss) لتحميؿ البيانات. 
 أىـ النتااج تكصمت إلييا الدراسة: 

تكجد عبلقة إيجابية بيف جكدة الحياة الكظيفية في كزارة األشغاؿ كأخبلقيات العمؿ لدل  -1
 .العامميف في كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر  -2
 .المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تعزل إلى الجنس 

 
دور أخــالقيــات الـمينة فــي تعـزيــز الـمسئــوليــة : " بعنوان ، (2014، الزيناتي)دراسة -6

 " .االجتماعية في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
تيدؼ الدراسة إلػى التعػرؼ عمى دكر أخبلقيات الميػػنة فػػي تعػزيػػز المساػػكليػػة االجتماعية في 

كقد استخدمت الدراسة ،  (مجمع الشػػفػػاء الطبي نمكذجأ )المستشفىػػات الحػكػكمػية الػػفمسطينػػية 
المنيج الكصفي التحميمي ككما استخدمت الدراسة االستبيػػػاف كػػػأداة لػػجمػػع البيػانػات كقػػد تكػػكف 

 180مجتمع الدراسة مف أصحاب المكاقع اإلشرافية في مجمع الشفاء الطبي كالبػالغ عػػددىـ 
 .مكظؼ 

 :أىـ النتااج التي تكصمت الييا الدراسة 
حظي بعض أخبلقيات المينة نحك اإلدارة العميا عمى المرتبة األكلى كتبل ذلؾ أخبلقيات المينة  -

نحك الزمػبلء ثػػـ أخػػبلقيات الميػػنة نحػك المػجتمػع المػحمي ثـ أخبلقيات المينة نحك العامميف في 
 .المرتبة الرابعة 

 جاء بعد كاقع المساكلية الدينية كاألخبلقية عمى المرتبة األكلى بيف أبعاد المساكلية االجتمػاعيػة  -
 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمحافظات غزة : )بعنوان (2013،اليندي)دراسة - 7
 .(لمقيادة األخالقية وعالقتيا بدرجة تمكين معممييا

 :ىدفت الدراسة إلى 
التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمقيادة األخبلقية مف كجية 
نظر المعمميف كدرجة تمكيف معممي المدارس الثانكية في محافظات غزة مف كجية نظرىـ في 

كالكشؼ ، (المنطقة التعميمية، عدد سنكات الخدمة، التخصص، النكع )ضكء متغيرات الدراسة 
عف العبلقة بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمقيادة األخبلقية 

كتككنت عينة الدراسة مف ، حيث اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كدرجة تمكيف معممييا 
 .معمـ (379)
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 :وتوصمت نتائج الدراسة إلى

إف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمقيادة األخبلقية كانت بدرجة  -1
 .مرتفعة

كذلؾ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة في -2
تعزل ، (العبلقات اإلنسانية، الصفات اإلدارية األخبلقية، خصااص الشخصية )المجاالت 

 .كانت الفركؽ لصالح الذككر (العمؿ بركح الفريؽ)لمتغير النكع ما عدا مجاؿ 
 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت -3

تعزل  (التأثير، االستقبللية، االعتقاد بفعالية الذات، النمك الميني، المشاركة في صنع القرار
 .كانت الفركؽ لصالح الذككر (المكانة)لمتغير النكع ما عدا مجاؿ 

مبادئ السموك األخالقي كرابط فاعل بين حوكمة : " بعنوان، (2012،الرزي )دراسة -8
 ". دراسة تطبيقية عمى الوزارات الحكومية في قطاع غزة–المؤسسات ومكافحة الفساد 

 :ىدفت الدراسة إلى
الكقكؼ عمى أىمية تطبيؽ مدكنة قكاعد السمكؾ األخبلقي في كزارات السطمة الكظنية الفمسطينية 

حيث ، كالتعرؼ عمى مدل التزاـ مكظفييا بتمؾ المبادئ كالقكاعد المتعارؼ عمييا، في قطاع غزة
 .مكظفان  (120)كتككنت عينة الدراسة مف ، اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي

كأىـ نتااج ىذه الدراسة  إف معظـ أفراد عينة الدراسة كالذيف يعممكف في الكزارات الحككمية في 
كلكف بنسب ، قطاع غزة تعتمد مدكنة قكاعد السمكؾ كالمعايير األخبلقية لمكظفي القطاع العاـ

 .مختمفة

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية : "، بعنوان(2010يحيى، )دراسة -9
 ".الفمسطينية بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التزاـ مديرم المدارس الحككمية الثانكية الفمسطينية 
بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية مف كجية نظر معممي مدارسيـ، كما ىدفت الكشؼ عف كجكد 

الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات : فركؽ في متكسطات نظر معممي المدارس، تبعان لمتغيرات
 .الخبرة، المديرية



69 
 

 :وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
إف درجة التزاـ مديرم المدارس الحككمية الثانكية الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة     - 1  

 .المدرسية مف كجية نظر معممي مدارسيـ كانت كبيرة جدان 
جاء ترتيب المجاالت مجاؿ أخبلقيات المدير نحك المينة، ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك - 2  

الكطف، ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك الطمبة، ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك أكلياء األمكر، ثـ 
مجاؿ أخبلقيات المدير نحك المجتمع المحمي، ثـ أخبلقيات المدير نحك نفسو، ثـ مجاؿ 

 .أخبلقيات المدير نحك المعمميف
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية في درجة التزاـ مديرم المدارس الحككمية الثانكية -3

الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية مف كجية نظر معممي مدارسيـ، كتعزل لمتغير 
 .المؤىؿ العممي

 
 :الدراسات السابقة العربية .2

درجة التزام مديري مدارس التعميم العام الحكومية : "، بعنوان(2013القحطاني، )دراسة  -1
 ".في محافظة خميس مشيط بميثاق أخالقيات مينة التعميم من وجية نظر المعممين

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التزاـ مديرم مدارس التعميـ العاـ الحككمية في محافظة 
رسالة التعميـ، المدير : في السعكدية بمكاد ميثاؽ أخبلقيات مينة التعميـ التالية (خميس مشيط)

 .كأداؤه الميني، المدير كطبلبو، المدير كالمجتمع، المدير كالمجتمع المدرسي، المدير كاألسرة
 

 :وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
بميثاؽ أخبلقيات (خميس مشيط )درجة التزاـ مديرم مدارس التعميـ العاـ الحككمية في  -1

 (.3.94)مينة التعميـ كانت غالبان كبمتكسط حسابي قدره 
ترتيب مكاد ميثاؽ أخبلقيات مينة التعميـ تنازليان حسب درجة التزاـ مديرم مدارس التعميـ  -2

العبلقة مع المجتمع الدراسي، رسالة : العاـ الحككمية في محافظة خميس مشيط كالتالي
 .التعميـ، العبلقة مع المجتمع، األداء الميني، العبلقة مع الطبلب، العبلقة مع األسرة

 (4.0)مديرك مدارس المرحمة االبتدااية أكثر التزامان بمتكسط حسابي  -3
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درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة األخالقية " بعنوان (2013،العتيبي)دراسة   -2

 .وعالقتيا بقيميم التنظيمية من وجية نظر المعممين في دولة الكويت
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمقيادة األخبلقية 

كعبلقتيا بقيميـ التنظيمية مف كجية نظر المعمميف في دكلة الككيت كقد تـ اختيار عينة الدراسة 
معممان كمعممة يدرسكف المرحمة الثانكية في دكلة  (256)كبمغ عددىـ ، بالطريقة الطبقية العشكااية

 .الككيت
 :نتائج الدراسة ىي 

كالقيـ التنظيمية لمديرم المدارس الثانكية بالككيت مف كجية ، الدرجة الكمية لمقيادة األخبلقية -1
 .نظر المعمميف كانت مرتفعة

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية في إجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة مديرم  -2
 .تبعان لمتغير الجنس، المدارس الثانكية في الككيت لمقيادة األخبلقية

 :أىـ التكصيات ىي 
كضع منظكمة قيمية لمقيادة التربكية في المدارس الككيتية مع معطيات الديف كالترات  -3

 .كالمجتمع الككيتي
تطكير أسس تقكيـ مديرم المدارس بدكلة الككيت في ضكء مبادئ مفاىيـ كممارسات القيـ  -4

 .التنظيمية كالقيادة األخبلقية
 
درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات : " بعنوان (2012)دراسة طشطوش ومزاىرة  -3

 .(األردن)"مينة اإلرشاد من وجية نظرىم في ضوء بعض المتغيرات
 كالتي ىدفت لمكشؼ عف درجة ممارسة المرشديف التربكييف ألخبلقيات مينة اإلرشاد مف 

، المؤىؿ العممي ، الجنس :كمعرفة ما إذا كاف ذلؾ يختمؼ تبعان لمتغيرات ، كجية نظرىـ
كاستخدـ ، كمكاف السكف ، كالحالة االجتماعية ، سنكات الخبرة ، كاالختصاص األكاديمي 

كتككف مجتمع الدراسة مف ، الباحث المنيج الكصفي لككنو األسمكب األنسب ليذه الدراسة 
جميع المرشديف التربكييف في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمحافظة 

مرشدان  (60)مرشدان كمرشدة في حيف تككنت عينة الدراسة مف  (68)عجمكف كالبالغ عددىـ 
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كقاـ الباحثاف باستخداـ مقياس أخبلقيات مينة اإلرشاد النفسي كالتربكم الذم أعده ، كمرشدة 
 (.2006)محاسنة 

 :أبرز ما توصمت إليو الدراسة من نتائج

، اف درجة ممارسة المرشديف التربكييف ألخبلقيات مينة اإلرشاد جاءت بدرجة متكسطة -1
الكفايات ، المسؤكلية : حيث جاءت المجاالت حسب درجة ممارستيا مرتبة عمى التكالي 

 .كالتقبؿ، األكاديمية كالسرية 
بيف متكسطات درجة ممارسة  (α =0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية عند الداللة -2

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح درجة ، المرشديف التربكييف ألخبلقيات مينة اإلرشاد 
كعدد ، كاالختصاص األكاديمي لصالح اختصاص اإلرشاد النفسي كالتربكم ، الماجستير 

 ( سنة 20أكثر مف ) كفاة  ( سنة 20 الى 10)سنكات الخدمة لصالح فاة الخدمة مف 
مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية " بعنوان: (2012،العرايضة )دراسة  -4

الحكومية في عمان وعالقتو بمستوى ممارسة سموك المواطنة التنظيمية من وجية نظر 
 "المعممين

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في عماف 
، كعبلقتو بمستكل ممارستو لسمكؾ المكاطنة التنظيمية مف كجية نظر المعمميف، لمقيادة األخبلقية

 .معممان  (351)كتككنت الدراسة مف 
 :كتكصمت نتااج الدراسة إلى

إف مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في عماف لمقيادة األخبلقية مف كجية نظر 
كأف مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية في عماف لسمكؾ المكاطنة ، المعمميف كاف متكسطان 
 .التنظيمية كاف متكسطان 

 "األخالقيات اإلدارية ودورىا في األداء المؤسسي" بعنوان (2011،صنوبر،جبر)دراسة  -5
 :ىدفت الدراسة إلى 

أخبلقيات اإلدارة في المرحمة قبؿ : التعرؼ عمى مراحؿ تطكر أخبلقيات اإلدارة بمراحميا الثبلثة
ككذلؾ تحديد العبلقة بيف ىذه المراحؿ كأثرىا ، التقميدية ثـ أخبلقيات اإلدارة في المرحمة الحديثة
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كتككنت عينة الدراسة مف ، حيث اتبع الباحث المنيج الكصفي السببي، عمى األداء المؤسسي
 .شركة (36)

 :كتكصمت نتااح الدراسة إلى
عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصااية بيف أخبلقيات اإلدارة قبؿ التقميدية كالتقميدية كاألداء 

كلكف كانت ىناؾ عبلقة قكية ذات داللة إحصااية بيف أخبلقيات اإلدارة الحديثة ، المؤسسي
 .كاألداء المؤسسي

العوامل المؤثرة عمى السموك األخالقي في بيئة المراجعة : "بعنوان، (2011،السعد)دراسة  -6
 ".(استكشافية  )دراسة ميدانية : السعودية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة بعض العكامؿ التي قد تؤثر عمى سمكؾ مراجع الحسابات كقد 
تـ استخداـ كبل المنيجيف االستقرااي كالكصفي التحميمي مف خبلؿ تصميـ استبانو حكؿ 

كقد أجريت الدراسة عمى المراجعيف الحاصميف عمى رخصة مزاكلة مينة ، مكضكع الدراسة 
 .استبانة عمى عينة عشكااية مف المراجعيف (180)كقد تـ تكزيع ، في السعكدية 

 إف المراجعيف في بياة المراجعة السعكدية يترددكف :وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا
كثيران في اتخاذ القرارات غير األخبلقية ؛ مما يعني أف لدييـ كازعان أخبلقيان يردعيـ عف 

رفض المراجعيف لممكاقؼ غير األخبلقية التي تضمنتيا ، المكافقة عمى مثؿ تمؾ المكاقؼ 
كجكد مجمكعة كسااؿ تساعد في دعـ أخبلقيات المينة في بياة المراجعة ، الدراسة 
 .السعكدية

ضركرة الربط بيف التعميـ المحاسبي  : وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات وىي
كالجكانب األخبلقية المستمدة مف كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو بيدؼ تنمية الكازع األخبلقي 

تحديث كتطكير مناىج التعميـ المحاسبي في أقساـ المحاسبة في الجامعات ، لدل الطبلب 
بحيث تتضمف األىداؼ كالمفاىيـ كاألسس كاألبعاد ذات العبلقة بالجكانب األخبلقية لمينة 

 .المحاسبة كالمراجعة
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اثر أخالقيات األعمال المنظمة عمي السموك األخالقي "بعنوان  (2011،المرايات )دراسة  -7
 . "وأداء رجال البيع لممنتجات الصيدالنية في مدينة عمان

ثر أخبلقيات األعماؿ لممنظمة عمي السمكؾ األخبلقي كأداء رجاؿ أ قياس إلي ىدفت الدراسةكقد 
كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كيتألؼ .  البيع لممنتجات الصيدالنية في مدينة عماف

مجتمع الدراسة مف مندكبي المبيعات لمصانع األدكية كمخازف األدكية التي تتكلي االستيراد 
كالبالغ . كالتكزيع المحمي كالعامميف في الصيدليات الخاصة كصيدليات المشافي في مدينة عماف

كتـ % 95.6 استبياف بنسبة 258 استبياف كالمستردة منيـ 270كتـ تكزيع  (ان  فرد450)عددىـ 
 لعدـ كفاءتيا لمتحميؿ اإلحصااي   22استبعاد 

 :  عدة نتائج من أىميا ما يميإلي  الدراسةوقد توصمت

إف مستكم السمكؾ األخبلقي لرجاؿ بيع المنتجات ك أخبلقيات األعماؿ لمنظمات بيع  -1
 .المنتجات الصيدالنية في عماف مرتفع

ثر مباشر ذم داللة إحصااية ألخبلقيات األعماؿ لممنظمة عمي السمكؾ األخبلقي أكجكد  -2
 .لرجاؿ بيع المنتجات الصيدالنية في عماف

ثر غير مباشر كذم داللة إحصااية ألخبلقيات األعماؿ لممنظمة عمي أداء رجاؿ بيع أكجكد  -3
 .المنتجات الصيدالنية في عماف كمف خبلؿ المتغير الكسيط لمسمكؾ األخبلقي لرجاؿ البيع

 
واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس التعليم : " بعنوان ، (2009،الحيسية)دراسة  -8

  ". بسلطنة عمان (10-5)األساسي الصفوف 
 األسس الفكرية لمقيادة األخبلقية، كأحد االتجاىات القيادية  عمىتعرؼاؿىدفت ىذه الدراسة إلى 

الحديثة، كالكشؼ عف الكاقع الراىف لممارسات القيادة المدرسية لدل مديرم مدارس التعميـ 
كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ، قامت .  بسمطنة عماف في ضكء تمؾ األسس(10-5 )األساسي الصفكؼ

 (60)الباحثة بتحميؿ األدب النظرم ذم العبلقة بمكضكع الدراسة، كبناء استبانة مككنة مف 
اليدؼ، كالمعرفة، كالسمطة، : مفردة، تمثؿ مككنات القيادة األخبلقية، مكزعة عمى أربعة محاكر

تمت . كذلؾ بجميع محافظات كمناطؽ سمطنة عماف.  فردان (447(تـ تكزيعيا عمى . كالثقة
المعالجة اإلحصااية، باستخداـ الرزمة اإلحصااية لمعمكـ االجتماعية، إذ تـ حساب المتكسطات 
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، كتحميؿ التبايف األحادم كما تـ استخداـ اختبار (T)الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كاختبار 
.  لممقارنات البعدية (شيفيو)

 
.  أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة البعدية

 10-5 )إف كاقع ممارسات القيادة األخبلقية لدل مديرم مدارس التعميـ األساسي الصفكؼ -1
إذ جاءت الممارسات المرتبطة بمحكر المعرفة في أعمى . بسمطنة عماف كاف عاليان ( 

كجاء في المرتبة الثالثة الممارسات . تبلىا الممارسات المرتبطة بمحكر السمطة. الممارسات
 .المرتبطة بمحكر الثقة، ككاف أدنى ىذه الممارسات تمؾ المرتبطة بمحكر اليدؼ

نتااج الدراسة الميدانية، تكصمت الدراسة إلى عدد مف اإلجراءات المقترحة لتطبيؽ القيادة 
كما .  بسمطنة عماف عمى نحك فعاؿ(10-5 )األخبلقية بمدارس التعميـ األساسي الصفكؼ

تقدمت الباحثة مف خبلؿ الدراسة الحالية بمجمكعة مف التكصيات، كاقترحت دراسات أخرل ذات 
 .العبلقة بالقيادة األخبلقية

 
 المتعمقة بمحور أبعاد المنظمة األخالقية: الدراسات السابقة األجنبية .1
معرفة أثر األخالقيات المينية عل تعزيز " بعنوان (Meihami, et. Al,2013)دراسة  -1

 " جودة التقارير المالية
كقد أجريت الدراسة عمى الشركات المدرجة في سكؽ طيراف لؤلكراؽ المالية كالتي بمغ عددىا 

حيث تـ استخداـ استبانة حكؿ مكضع الدراسة بيدؼ جمع كتحميؿ البيانات ، شركة (440)
 .شركة (205)كقد تـ اختيار عينة مف مجتمع الدراسة بمغت 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة طردية بيف األخبلقيات المينية كبيف كؿ مف عرض 
المعمكمات المالية لمشركات المدرجة ضمف سكؽ طيراف لؤلكراؽ المالية كمحتكل المعمكمات 

كذلؾ يؤكد كجكد تأثير كبير ، المالية لمشركات المدرجة ضمف سكؽ طيراف لؤلكراؽ المالية
 .لؤلخبلقيات المينية عمى تعزيز جكدة التقارير المالية
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حول ممارسة القيادة األخالقية في " بعنوان (  Staib & Maninger,2012 )دراسة  -2
 ".اإلدارة المدرسية وأثرىا عمى الصحة النفسية لمطمبة

كىك مدير  (46)المدير األكؿ كاف عمره ،  تككنت عينة الدراسة مف ثبلثة مديرم مدارس 
( 73)كالثالث عمره ، ككاف مدير لمدرسة متكسطة  (54)كالثاني عمره ، لمدرسة ابتدااية

ككاف مديرا لمدرسة ثانكية اختيارىـ قصديان مف مجمكعة مف المدارس االبتدااية كالثانكية في 
أسامة مفتكحة كجيت الى  (10)استخدمت الدراسة مقابمة مككنة مف ، كالية تكساس 

 .المديريف
 إلى أف المديريف الثبلثة أشاركا لعدـ حصكليـ عمى التدريب في مجاؿ القيادة  أشارت النتائج

، ككجكد فركؽ في ممارسة القيادة األخبلقية تعزل لحجـ المنطقة التعميمية ، األخبلقية 
كأف السمككيات األخبلقية مف قبؿ الطبلب كاف أىـ االعتبارات ، كلصالح المناطؽ الصغيرة 

 .التي يجب التركيز عمييا في ممارسة القيادة األخبلقية لدل المديريف
 
األخالقيات والتجارب في : "، بعنوان(Holmes & Others , 2012)دراسة  -3

 ".مساىمة في النقاش حول قياس السموك األخالقي"- المحاسبة
كالبحث في العبلقات ، قياس مدل اإلذعاف لتجربة ضريبية بيف الطبلبإلى الدراسة ىدفت 

بيف السمكؾ اإلدعااي في االستبياف كالسمكؾ الكاقعي في بياة تجريبية مع السمكؾ المختمؼ 
طالبان جامعيان في  (630)كأتـ ما مجمكعو . كفاات األعماؿ المختمفة، بيف الذككر كاإلناث

كمف ثـ شارؾ . كمية التجارة في جامعة نيكزيمندا االستبياف حكؿ مكقفيـ مف النظاـ الضريبي
أما . الطبلب في تجربة لمحاكاة الردكد البلزمة لقرارات متعمقة بعممية تيرب ضريبي مفترضة

 . المدفكعات الفردية فقد كانت منكطة بناتج القرارات الخاصة بعممية التيرب الضريبي
 

:   إلى عدة نتائج، من أىميا الدراسة  توصمت 
كجدت أف سمككان مستجيبان بيف الطمبة األكبر سنان كالطمبة الذيف قضكا فترات أطكؿ في -1

 . الجمامعة
 . كجدت اف الطالبات أظيرف ردكدان أخبلقية في سمككيف بشكؿ أكبر مف الطبلب -2
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أثر سموكيات القيادة األخالقية " بعنوان (  Turhan & Celike , 2011)  دراسة -4
 . لمديري المدارس الثانوية والمينية عمى تصورات المعممين حول العجالة التنظيمية

معممان كمعممة يعممكف في  (1195)ك ، مدير مدرسة  (82)تككنت عينة الدراسة مف 
استخدمت الدراسة استبانة ، المدارس الثانكية العادية كالمينية في عدد مف المناطؽ التركية 

 . فقرة  (84)مككنة مف 
 الى أف مستكل ممارسة مديرم المدارس العادية كالمينية لسمككيات القيادة       أشارت النتائج    

كخاصة فيما يتعمؽ باتخاذ القرارات    ، األخبلقية متدفٍل مف كجية نظر المعمميف كالمعممات 
كالى كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف ، األخبلقية الخاصة بالعدالة بيف المعمميف كالمعممات 

 .ممارسة القيادة األخبلقية لمديرم المدارس كبيف العدالة التنظيمية
 ".قوية أخالقية ثقافة غرس كيفية : "، بعنوان(Bannon, 2011)دراسة  -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أخبلقيات العامميف في كافة المستكيات اإلدارية كتحديد أىـ 
العكامؿ المؤثرة في خمؽ ثقافة أخبلقية قكية في بعض المنظمات األمريكية العاممة في 

كتككنت عينة ، اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث، الكاليات المتحدة االمريكية
 .مكظؼ (172)الدراسة مف 

 :وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
أف القيادة القدارة عمى الدعـ كالتطكير ىي التي تستطيع النجاح في خمؽ ثقافة أخبلقة  -1

 قكية داخؿ المنظمة
أف اىتماـ المشرفيف في العمؿ بالجكانب األخبلقية كالسمككية يؤدم إلى اتخاذ خطكات  -2

 .متقدمة نحك دعـ الثقافة األخبلقية بالمنظمة
 

 األخالقي لمديري االلتزاممدى تحميل : "، بعنوان(Warren et al., 2010)دراسة  -6
 "المدارس فيما يتعمق بالتربية الرياضية

في األلعاب الرياضية كألعاب رار  كصناع الؽالمساكليفتعرؼ إلى مدل قدرة راسة لؿكىدفت الد
 بمدكنات السمكؾ األخبلقي داخؿ كبيف المدارس في أمريكا، كمف المتكقع االلتزاـالقكل عمى 

أف تبنى مدكنة لقكاعد السمكؾ التي ىي بمثابة مجمكعة مف القكاعد لمرشدىـ السمكؾ الميني، 
كقد احتكت مجاالت الخبلؼ التي تقدـ المعضبلت األخبلقية المتصمة بنكع الجنس بالنسبة 

تكفير فرص المشاركة العادلة لمطبلب، : ، ثبلث معضبلت أخبلقية محددة تشمؿلممساكليف
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قامة ممارسات التكظيؼ األخبلقية لممدربيف كاإلدارييف كقادة الرياضية كالتعميمية، ك  أخيران كا 
. تيياة البياة كالثقافة التنظيمية التي تحتضف العدؿ

 
إدراكات المديرين المستجدين نحو : "، بعنوان(Harris et al., 2004)دراسة  -7

 ".التزاميم بالمعايير األخالقية التي تتعمق بالقيادة التربوية
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد إدراكات المديريف المستجديف نحك التزاميـ بالمعايير األخبلقية، 

مديرة، ممف  (106)مديران، ك (53)التي تتعمؽ بالقيادة التربكية، كتككنت عينة الدراسة مف 
شارككا في برنامج تأىيؿ المديريف في تكساس، كتـ الحصكؿ عمى البيانات مف استبيانات 
بنيت لتقيس مدل التزاـ المديريف بالقيادة التربكية، كتـ استخداـ تحميؿ التبايف لمتعرؼ أثر 
 .المتغيرات المستقمة بإدراكات المديريف نحك المعايير األخبلقية التي تتعمؽ بالقيادة التربكية

 :وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
إف المديريف أشاركا إلى أف مديرم المدارس يمتزمكف بالمعايير األخبلقية الخاصة  -3

بالعممية التربكية، في حيف أشاركا إلى كجكد ضعؼ في التزاـ بعض المديريف بمثؿ ىذه 
 .األخبلقيات، كأشاركان أيضان إلى عدـ التزاـ بعض المديريف بتمؾ األخبلقيات
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 :الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية المتعمقة بمحور األداء المؤسسي/ ثانياً 

 :الدراسات السابقة الفمسطينية.1
رأس الماؿ الفكرم كدكره في جكدة األداء " بعنوان (2017)دراسة عبد اليادي  -1

دراسة تطبيقية عمى برنامج التربية كالتعميـ بككالة غكث كتشغيؿ البلجايف : المؤسسي
UNRWAفي قطاع غزة ." 

 

 :اليدف من الدراسة

ىدفت الدراسة الى التعرؼ الى رأس الماؿ الفكرم كدكره في جكدة األداء المؤسسي في 
 .برنامج التربية كالتعميـ بككالة غكث كتشغيؿ البلجايف في قطاع غزة

 :منيجية الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ 
مديران، كاستخدمت االستبانة في جمع البيانات األكلية كأداة  (268)لمجتمع الدراسة الذم بمغ 

استبانة، بنسبة  (249)لمدراسة، كقد تـ تكزيعيا عمى أفراد مجتمع الدراسة، كتـ استرداد 
 .مف االستبانات المكزعة (93)%
 

 :اىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة

 .تكافر معايير جكدة األداء المؤسسي في البرنامج بمغ درجة كبيرة- 1
كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف مككنات رأس الماؿ الفكرم كجكدة األداء المؤسسي في - 2

 .برنامج التربية كالتعميـ في االكنركا في قطاع غزة
جكدة األداء المؤسسي في البرنامج تتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصااية بكؿ مف - 3

 .(رأس الماؿ الييكمي، رأس الماؿ البشرم، رأس الماؿ العبلقاتي)المتغيرات 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ تكافر -4

الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، )جكدة األداء المؤسسي في البرنامج تعزل لمتغير 
 .(سنكات الخدمة
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 –دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي : (2014أبو ريا، )دراسة  -2
 .دراسة تطبيقية عمى وزارتي العمل والشؤون االجتماعية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ التميز المؤسسي في 
كزارتي العمؿ كالشؤكف االجتماعية بقطاع غزة، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في 

الدراسة، ككانت االستبانة األداة الرايسة المستخدمة في جمع البيانات، كتككف مجتمع الدراسة مف 
المكظفيف في المكاقع اإلشرافية في كزارتي العمؿ كالشؤكف االجتماعية بمحافظات غزة كالبالغ 

مكظفان كمكظفة، كقد تـ تكزيع أداة الدراسة عمى جميع مجتمع الدراسة كتـ استرداد  (120)عددىـ 
 .%(100)استبانة أم بنسبة  (20)

 : الدارسةوكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

بمغت درجة مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل تكافر معايير التميز المؤسسي في كزارتي  -1
 %(.69.39)العمؿ كالشؤكف االجتماعية درجة كبيرة بنسبة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ تكفر معايير التميز  -2
 .المؤسسي تعزل لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث

كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ تكافر  -3
المؤسسي تعزل لمتغير سنكات الخدمة، ككانت الفركؽ لصالح األكثر مف  معايير التميز

 .سنة15
  حكؿ تكافر معاييرالمبحكثيفعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات  -4

 .(الفاة العمرية، المؤىؿ العممي، كالمسمى الكظيفي)لممتغيرات التميز المؤسسي تعزل 
 
 التربية كميات قيادات لدة االستراتيجي التخطيط ميارات: (2014أبو حسنة، )دراسة  -3

 .ليا المؤسسي األداء بتحسين وعالقتيا الفمسطينية الجامعات في
 لميارات الفمسطينية الجامعات في القيادات ممارسة درجة عمى التعرؼ الدراسة إلى  ىدفت
 اليياة أعضاء نظر كجية مف ليا المؤسسي األداء بتحسيف كعبلقتيا االستراتيجي،  التخطيط
، كتـ استخداـ (الخدمة سنكات االكاديمية، الرتبة الجامعة،)التالية  لممتغيرات تبعان  فييا التدريسية

المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، ككانت االستبانة األداة الرايسة المستخدمة في جمع 
البيانات، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء اليياة التدريسية في كميات التربية في 
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عضكان، كقد تـ  (149)الجامعية االسبلمية، كجامعة األزىر، كجامعة األقصى كالبالغ عددىـ 
 .%(72)استبانة أم بنسبة  (107)تكزيع أداة الدراسة عمى جميع مجتمع الدراسة كتـ استرداد 

  : الدارسةالتي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 
 داللة إحصااية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف لدرجة ممارسة قيادات ذات فركؽ تكجد -1

كمية التربية بالجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير الجامعة، كذلؾ 
 .لصالح الجامعة اإلسبلمية

 داللة إحصااية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف لدرجة ممارسة ذات فركؽ تكجدال  -2
قيادات كمية التربية بالجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير الرتبة 

 .األكاديمية
 داللة إحصااية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف لدرجة ممارسة ذات فركؽ تكجدال  -3

قيادات كمية التربية بالجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير سنكات 
الخدمة، عدا مجاؿ المكارد المؤسساتية كالخدماتية، حيث كجد فركؽ لصالح الذيف سنكات 

 . سنكات10خدمتيـ أقؿ مف 
تكجد عبلقة ارتباط طردية متكسطة ذات داللة إحصااية بيف امتبلؾ القيادات لميارات  -4

 .التخطيط االستراتيجي، كدرجة ممارستيـ لتحسيف األداء المؤسسي لمجامعات
 دراسة –عمميات المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي : (2014المدىون، )دراسة -4

 .تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عمميات إدارة المعرفة كعبلقتيا بتميز االداء المؤسسي في ضكء 

لمتميز في كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع  (مالكـك بالدريدج)استخداـ النمكذج األمريكي 
غزة، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، ككانت االستبانة األداة الرايسة 

المستخدمة في جمع البيانات، كتككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف في المكاقع اإلشرافية في كزارة 
مكظفان  (259)التربية كالتعميـ العالي كجميع المديريات عمى مستكل محافظات غزة كالبالغ عددىـ 

استبانة أم  (240)كمكظفة، كقد تـ تكزيع أداة الدراسة عمى جميع مجتمع الدراسة كتـ استرداد 
 %(.83)بنسبة 
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 : الدارسةوكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

أظيرت النتااج مستكل تكافر معايير النمكذج االمريكي لمتميز في كزارة التربية كالتعميـ  -
 %(.74.89)العالي في قطاع غزة كاف جيدان حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي 

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصااية بيف عمميات إدارة المعرفة كتميز االداء  -
 .المؤسسي في كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية حكؿ عمميات إدارة المعرفة كعبلقتيا بتميز االداء  -
الجنس، )المؤسسي في كزارة التربية كالتعميـ العالي تعزل لمعكامؿ الشخصية كالتنظيمية 

 .(المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخدمة، العمر، كمكاف العمؿ
دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات : " بعنوان ( 2012، فرج اهلل  ) دراسة   -5

 .في تطوير األداء المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة الدكر الذم يمعبو االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات قي  -

باإلضافة إلى معرفة طبيعة كقكة العبلقة بيف االستثمار في ، تطكير األداء المؤسسي
كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ ، تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده األربعة كتطكير األداء المؤسسي

كلتحقيؽ  أىداؼ الدراسة تـ اتباع ، الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية العاممة بقطاع غزة
مكظفان مف المكظفيف ذكم  (294)كتككنت عينة الدراسة مف ، المنيج الكصفي التحميمي 

حيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكااية ، المناصب اإلدارية في الجامعات الفمسطينية 
كمف ثـ اجراء ، الطبقية كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رايسية لجمع البيانات 
 برنامج  (SPSS)التحميبلت اإلحصااية البلزمة كاختبار فرضيات الدراسة باستخداـ 

 .التحميؿ االحصااي
 : خمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا 

بيف  (α =0.05)كشفت الدراسة عف كجكد عبلقة ذات داللة إحصااية عند مستكل  -
االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده األربعة كبيف تطكير األداء المؤسسي في 

 .الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة
 :كقد أكصمت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا -
االىتماـ بتدريب العامميف عمى كيفية االستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاستخداماتيا في  -

 .أداء المياـ كاألعماؿ المكمفيف بيا
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 :الدراسات السابقة العربية .2
 

 دراسة –دور إدارة المعرفة في تحسين االداء المؤسسي : (2015حسينة، )دراسة -1
 "-بسكرة"حالة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة محمد خيصر 

إلى إبراز الدكر الذم تمعبو إدارة المعرفة في بقاء كنمك المؤسسات كمحاكلة الرفع  الدراسة ىدفت
مف فعاليتيا كأداءىا، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، ككانت االستبانة األداة 
الرايسة المستخدمة في جمع البيانات، كتككف مجتمع الدراسة مف أعضاء اليياة التدريسية في 

( 60)، كتـ تكزيع (172)كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بالجامعة كعددىـ 
 .استبانة (40)استبانة عمى أساتذة الكمية كتـ استرجاع 

  : الدارسةالتي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 
 .يكجد قبكؿ متكسط لدل أساتذة الكمية لتطبيؽ االداء المؤسسي -
 . داللة إحصااية بيف ادارة المعرفة كاألداء المؤسسيذات عبلقة تكجد -
 التعمـ – العمميات الداخمية –رضى الزبااف )جاء ترتيب أبعاد األداء المؤسسي كالتالي  -

 .(كالنمك
أثر تسيير الموارد البشرية عمى األداء الوظيفي لمعاممين : (2014خويمدات، )دراسة  -2

( SDC) دراسة حالة الشركة الكطنية لتكزيع الكيرباء كالغاز –في المؤسسات الوطنية 
 .بكرقمة

ىدفت الدراسة إلى ابراز العبلقة بيف تسيير المكارد البشرية كاالداء الكظيفي لمعامميف كقياس مدل 
تأثير العناصر المتعمقة بتسيير المكارد البشرية عمى األداء الكظيفي، كاستخدـ الباحث المنيج 

الكصفي التحميمي، ككانت االستبانة األداة الرايسة المستخدمة في جمع البيانات، كتككف مجتمع 
مفردة،  (70)الدراسة مف العامميف في مؤسسة سكنمغاز بكرقمة، كقد تـ تكزيع أداة الدراسة عمى 

 .استبانات (4)استبانة، كتـ استبعاد  (60)كتـ استرجاع 
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 : الدارسةوكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

كجكد عبلقة طردية بيف تسيير المكارد البشرية كاالداء الكظيفي لمعامميف، إذ إف تفعيؿ -1
إدارة المكارد البشرية يعمؿ بدكره في زيادة كتحسيف األداء الكظيفي لمعامميف، كبذلؾ 

 .يقكدنا إلى تحقيؽ اىداؼ المؤسسة كاستمرار أنشطتيا كنمكىا
 الدراسات األجنبية لمحور األداء المؤسسي: 

 Linking the main Obstacles to the"(: Kozubíková , 2015)دراسة  .1
Strategy Implementation Company's Performance" 

 "ربط العوائق الرئيسة لتنفيذ االستراتيجية مع اداء الشركة"

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العبلقة بيف المعكقات الرايسة لتنفيذ االستراتيجية كعاادات الشركات، 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كما استخدـ الباحث المقابمة كاالستبانة كأداة لجمع 

 شركة مف الشركات البكلندية التي احتمت المراكز 200المعمكمات، كتككف مجتمع الدراسة مف 
 .المتقدمة مف حيث التفضيؿ بيف الشركات

  : الدارسةالتي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 
الشركات المشاركة في االستطبلع ليس لدييا مشاكؿ كبيرة في تنفيذ االستراتيجية كىي  -1

قادرة عمى تقديـ الحمكؿ كالعبلجات بفاعمية، كالتي تيدؼ إلى القضاء عمى العكااؽ 
 .المحتممة، كأف أفضؿ معيار لمعرفة أداء الشركة ىك نسبة النمك في العااد

 The impact of management and"(: Mohammed, 2014)دراسة  .2
strategic controls on firm performance: an empirical study on 

the UK" 
 " دراسة تجريبية في لندن–أثر الرقابة االستراتيجية عمى أداء الشركات "

ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى استخراج األبعاد الخاصة لكؿ مف اإلدارة كالرقابة االستراتيجية، 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كما استخدـ الباحث البيانات البيف قطاعية كالتي تـ 

 كتمثؿ مجتمع الدراسة الشركات المكجكدة في لندف  ،(Fame)استخراجيا مف قاعدة بيانات 
 .شركات (10)كالبالغ عددىا 
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  : الدارسةالتي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 

 .الرقابة اإلدارية كنكع الصناعة ليما تأثير عمى العااد عمى األصكؿ كىامش الربح-1
 .الرقابة االستراتيجية ليا تأثير عمى الكضع التنافسي كمعيار لؤلداء لمشركة-2

 
 Ethical Behavior and Employees Job"(: Saeed et al, 2013) دراسة  .3

Performance in Education Sector of Pakistan" 
 "التأثير األخالقي واألداء الوظيفي لمموظفين في قطاع التعميم في باكستان"

ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف السمكؾ االخبلقي كاألداء الكظيفي لممكظفيف العامميف في 
قطاع التعميـ في باكستاف، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كما استخدـ الباحث 

 .االستبانة كأداة لجمع المعمكمات

 : الدارسةوكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

 .التكجو االخبلقي كالقيـ األخبلقية ليا تأثير ايجابي عمى أداء المكظفيف -1
السمكؾ األخبلقي يؤثر عمى كؿ جانب مف جكانب حياة مكظفي قطاع التعميـ في  -2

 .باكستاف
 .التكجو األخبلقي كالقيـ االخبلقية ىما عامبلف بارزاف في التأثير عمى أداء المكظفيف -3

 
 Impacts of External Business"(: Olarewaju, 2012)دراسة  .4

Environment on Organizational Performance in the Beverage 
Industry in Nigeria" 

تأثير بيئة األعمال الخارجية عمى أداء الشركات العاممة في مجال األغذية والمشروبات "
 "في نيجيريا

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تأثير بياة العمؿ الخارجية عمى اداء الشركات لؤلغذية 
كالمشركبات في نيجيريا، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كما استخدـ الباحث 

 .مكظفان  (150)شركات بيا  (3)االستبانة كأداة لجمع المعمكمات، كتـ تكزيعيا عمى عينة مف 
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 : الدارسةوكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

الفاعمية، الكفاءة، زيادة )كجكد تأثير لعكامؿ البياة الخارجية عمى أداء الشركات  -1
 .(المبيعات، تحقيؽ أىداؼ الشركة

 
: لييا الدراسة إىم التوصيات التي توصمت أ

دارة المكارد البشرية كعممياتيا المختمفة ، كالتي تعتبر جكانب قكة إضركرة العمؿ عمى تطكير  -
. المشركع

 The Influence of Innovation and"(: Samad, 2012)دراسة  .5
Transformational Leadership on Organizational Performance" 

 "تأثير االبتكار والقيادة التحويمية عمى األداء التنظيمي"

ىدفت الدراسة إلى بحث العبلقة بيف االبتكار كالقيادة التحكيمية كاألداء التنظيمي، كاستخدـ 
الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمكمات، كتـ 

 .اجراء الدراسة عمى المكظفيف االدارييف في الشركات الخدماتية المكجستية الماليزية

 : الدارسةوكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

 .القيادة التحكيمية كاالبتكار مرتبطاف باألداء التنظيمي -1
 .القيادة التحكيمية كاالبتكار ليما تأثير كبير عمى األداء التنظيمي -2
 .القيادة التحكيمية كاالبتكار عززتا مف األداء التنظيمي -3
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  :التعقيب عمى الدراسات السابقة/ ثالثاً 
 

 :أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
ساعدت الدراسات السابقة في تجنيب دراسة قضايا سبؽ أف درسيا غيره مف الباحثيف  .1

 .(مكاف الدراسة كعينة الدراسة)
االطبلع عمى األدكات المستخدمة في ىذه الدراسات كاالنتفاع منيا بما يتناسب مع  .2

 .مكضكع الدراسة
 .استفادت في تحديد األساليب اإلحصااية المناسبة كمنيج الدراسة .3
 .كفرت الجيد، كزكدتو بأسماء العديد مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع الدراسة .4
، كما ساعدت في (أبعاد المنظمة األخبلقية)ساعدت في اختيار أبعاد المتغير المستقؿ  .5

 .كتحديد مجاالتيا كفقراتيا (االستبانة)بناء أداة الدراسة 
 .ساعدت أيضان في مناقشة النتااج كتفسيرىا مما أسيـ في تقديـ التكصيات كالمقترحات .6

 
 :أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

منحت أىمية ذات قيمة تتكافؽ مع أىمية أبعاد المنظمة األخبلقية في الكقت الحاضر  .1
 .كىذا يتقاطع مع اىتماـ الدراسات السابقة بيذا المكضكع

ركزت الدراسات السابقة عمى أىمية أبعاد المنظمة األخبلقية مف ناحية الثقافة التنظيمية،  .2
التدريب عمى األخبلؽ، القيادة األخبلقية ك السمكؾ الفردم كأحد أبعاد المنظمة االخبلقية 

 .في دراستنا الحالية
 

: ن الدراسات السابقةع الدراسة الحالية تميزأوجو 
تميزت ىذه الدراسة في مكضكعيا، حيث تدرس أبعاد المنظمة األخبلقية لدل العامميف  .1

في المستشفيات الفمسطينية في تحسيف جكدة األداء المؤسسي، كىك مكضكع ميـ ندرت 
 .الدراسة فيو
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ستساعد ىذه الدراسة المستشفيات الفمسطينية في تعزيز ترسيخ أخبلقيات المينة لدل  .2
 .العامميف مما ينعكس ايجابان عمى األداء المؤسسي

 
  :الفجوة البحثية( 1)جدول رقم 

 
 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 
الدراسة الحالية الفجكة البحثية أىـ نتااج الدراسات السابقة 

ركزت عمى المتغير  .1
 .عبلقة: المستقؿ

 )ككاف مجاؿ التطبيؽ -
مؤسسات إعبلمية، كزارة 

سكافأشغاؿ عامة  ، كا 
جامعات "مؤسسات تعميمية 

، مؤسسات "كمدارس
. (صناعية

: ركزت عمى المتغير التابع .2
، أك ان كذلؾ بقياسو منفرد

بعبلقتو كتابع أك مستقؿ مع 
اإلدارة  )متغيرات مختمفة منيا

بالتجكاؿ، إدارة المعرفة، 
 .(المنظمة المتعممة

 في ككاف مجاؿ التطبيؽ -
 .أماكف مختمفة

 

عمى – قمة كندرة الدراسات  .1
التي - حد عمـ الباحث
ألبعاد تناكلت الدكر 

المنظمة األخبلقية في 
. تحسيف األداء المؤسسي

 تختمؼ الدراسة مع  .2
الدراسات السابقة مف حيث 
شمكلية األبعاد أك العبلقة 

  . بيف المتغيراتافيـ
تختمؼ مع  معظـ  .3

الدراسات السابقة مف حيث 
. اليدؼ ك مجاؿ التطبيؽ 

حيث ال يكجد دراسة ركزت 
المنظمة عمى العبلقة بيف 

كجكدة األداء  األخبلقية
 .المؤسسي

الدكر ألبعاد اىتمت بدراسة 
المنظمة األخبلقية في تحسيف 

، كذلؾ جكدة األداء المؤسسي 
 :مف خبلؿ

التعرؼ عمى مدل تكافر - 
المنظمة األخبلقية في مككنات 

 .المستشفيات الفمسطينية
األداء  مستكل الكشؼ عف- 

المؤسسي في المستشفيات 
 .الفمسطينية

اختبار العبلقة بيف أبعاد - 
المنظمة األخبلقية كتحسيف 

مستكل جكدة األداء المؤسسي 
 .في المستشفيات الفمسطينية

بياف أثر أبعاد المنظمة - 
األخبلقية مجتمعة معان في 

 .تحسيف جكدة األداء المؤسسي
العمؿ عمى تقديـ تكصيات -

عممية يمكف االستفادة منيا في 
تعزيز أبعاد المنظمة األخبلقية 
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لدل العامميف في المستشفيات 
 .الفمسطينية ك األداء المؤسسي

 
 

 (جرد بكاسطة الباحث) 
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 :ممخص الفصل الثالث

تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مجمكعة مف الدراسات السابقة التي تعرضت إلى جكانب ىذه 
حيث استعرض . (األداء المؤسسي)، كالتابع (المنظمة األخبلقية)الدراسة بمتغيرييا المستقؿ 

الباحث في الجزء األكؿ الدراسات التي تناكلت المنظمة األخبلقية ، كفي الجزء الثاني الدراسات 
التي تناكلت األداء المؤسسي، حيث تـ تقسيـ كؿ محكر إلى دراسات فمسطينية كعربية كدراسات 
أجنبية، كذلؾ بناءن عمى مجتمع الدراسة، كمف ثـ خصص محكر لمتعقيب عمى الدراسات السابقة 

 .كبياف أكجو االستفادة كاالختبلؼ كما تميزت بو ىذه الدراسة

كبالرغـ مف كجكد العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع المنظمة أك األداء 
المؤسسي، في البياات العربية كاألجنبية، إال أنو قمما ما كجد دراسات تجمع المكضكعيف مع 
بعضيما، كقد تناكلتيا الدراسات السابقة مف جكانب مختمفة كحسب البياة المكجكدة فييا، كمف 
خبلؿ اطبلع الباحث كجد أنيا لـ تتطرؽ إلى مكضكع المنظمة األخبلقية كعبلقتيا في تحسيف 
جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية، كىذا ما تميزت بو الدراسة الحالية، كىي 

األكلى عمى حد عمـ الباحث التي تربيط بيف المكضكعيف في المستشفيات الفمسطينية في قطاع 
 .غزة، كأخيران يعرض الباحث الفجكة البحثية ليذه الدراسة
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 الفصل الرابع

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 
مقدمة 

 سة كأسمكب البحث منيجية الدرا4.1.1

 مجتمع الدراسة 4.1.2

 عينة الدراسة 4.1.3

 خطكات بناء االستبانة 4.1.4

 أداة االستبانة 4.1.5

 صدؽ االستبانة 4.1.5

 ثبات االستبانة 4.1.6

 اإلحصااية  ساليب األ4.1.7
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 :مقدمةال

جراءاتيا محكران رايسيان يتـ مف خبللو  نجاز الجانب التطبيقي مف إتعتبر منيجية الدراسة كا 
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصااي لمتكصؿ ، الدراسة

كبالتالي تحقؽ ، إلى النتااج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة
. األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا

ككذلؾ أداة الدراسة ، الدراسةكعينة  كمجتمع متبعنيج اؿلمـتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا حيث 
كما يتضمف كصفان . كمدل صدقيا كثباتيا، ككيفية بناايا كتطكيرىاإعدادىا المستخدمة كطريقة 
كاألدكات التي استخدمتيا لجمع ،  أداة الدراسة كتقنينياتصميـفي   الباحثابوـ لئلجراءات التي قا

لبيانات كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصااية التي استخدمت في تحميؿ ا، بيانات الدراسة
 . يمي كصؼ ليذه اإلجراءاتاكفيـ، كاستخبلص النتااج

:  دراسةمنيجية وأسموب ال 4.1.1

  بناءن عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي 
 كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر التحميمي،

 كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف ككميان،عنيا تعبيران كيفيان 
 بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ إلى المختمفة،أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا 

 حطب أبك) .استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع
  (104 20 :05كصادؽ،

المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك "  المنيج الكصفي التحميمي بأنو(الحمداني)كيعرؼ 
أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك ، األحداث المعاصرة

كتتطمب معرفة المشاركيف في الدراسة ، كيقدـ بيانات عف خصااص معينة مف الكاقع، مشكمة
 (100:2006،الحمداني).كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات
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: كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات

الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة، نحك  حيث اتجو الباحث :المصادر الثانوية( 1)
كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث، 

. كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة

 لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلي جمع :المصادر األولية( 2)
ليذا الغرض . البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رايسة لمبحث، صممت خصيصا ن

 : مجتمع الدراسة4.1.2

 مجمع ناصر الطبي كالمستشفى األكركبيالمكظفيف كالمكظفات في   مفتككف مجتمع الدراسةم
 .مكظفان  (1080)كالبالغ عددىـ  ،

 (2)جدول رقم 
 توزيع العاممين عمى المستشفيات الفمسطينية بمحافظات غزة

 

 

 

 

 (شؤكف المكظفيف في المستشفيات المذككرة/ المصدر)

 

 : عينة الدراسة 4.1.3

تـ اختيار عينة طبقية عشكااية تناسبية مف المكظفيف كالمكظفات في ىذه المستشفيات لكي تقـك 
 لتحديد (ركبيرت ماسكف)معادلة حيث تـ احتساب عينة الدراسة باستخداـ بتعباة ىذه االستبانة 

 .مفردة (284) كتحددت بحجـ العينة
 

 اجمالي الموظفين اسم الجامعية م

 765 مستشفى غزة االكركبي 1
 317 مستشفى ناصر الطبي 2

 1082 اإلجمالي
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معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة 

    112 


pqMS

M
n 

 

    15.0*5.01108096.1

1080
284

2 


 

 

M  حجـ المجتمع 

S 
 0.95 قسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة 

 0.05 عمى معدؿ الخطأ 1.96أم قسمة 

P  0.50نسبة تكافر الخاصية كىي 

q  0.50النسبة المتبقية لمخاصية كىي 

 

: خطوات بناء اإلستبانة  4.1.4

أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 
:  ، كاتبع الباحث الخطكات  التالية لبناء اإلستبانة المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية

كاالستفادة ، االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة -1
. منيا في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا

 أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف  المحكميف الباحث عددان مفةاستشار -2
. في تحديد أبعاد اإلستبانة كفقراتيا
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. تحديد المجاالت الرايسية التي شممتيا االستبانة -3

. تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ -4

بداء المبلحظات -5 . عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كا 

 . أساسييفمحكريفتـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  -6

 كاالدارية مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية (10)تـ عرض اإلستبانة عمى 
يبيف أسماء أعضاء  (1)كالممحؽ رقـ . كاإلحصااية في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية

. لجنة التحكيـ

، في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ
 (. 2)  ممحؽ ، فقرة (45)لتستقر االستبانة في صكرتيا النيااية عمى 

: أداة الدراسة  4.1.5

أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء المؤسسي في المستشفيات ستبانة اتـ إعداد 
: ستبانة الدارسة مف قسميف رايسيف اتتككف  و.الفمسطينية

الجنس،العمؿ، العمر،عدد )كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب : القسم األول
(. سنكات الخدمة ، المؤىؿ العممي، العمر

أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء المؤسسي في  محاور:القسم الثاني 
  المستشفيات الفمسطينية
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  : فقرة(45)كيتككف مف  

 تكزيع معايير االستبانة (3)جدكؿ 

 

 

 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

 

المنظمة 
 األخالقية

 8 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 6 القيادة األخالقية 

 10 السموك الفردي األخالقي 

 5 التدريب عمى األخالق 

 29 المنظمة األخالقية: أوال 

 16 األداء المؤسسي: ثانياً  

 45 إجمالي محاور االستبانة  

 

لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ  (5-1)تـ استخداـ التدرج 
 ( : 4 )رقـ 

   مقياس ليككرت الخماسي (4 )جدكؿ رقـ 

 غير مكافؽ بشدة غير مكافؽ ال أدرم مكافؽ مكافؽ بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 المقياس

دؿ عمى المكافقة (  5 ) ككمما اقتربت االجابة مف ،لبلستجابة  (5-1 )اختار الباحث التدرج 
 %.20العالية عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي 
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 : صدق االستبانة4.1.6

أم أف  (105:2010،الجرجاكم)" صدؽ االستبانة يعني  أف يقييس االستبياف ما كضع لقياسو
 إستبانة 30ك تـ تكزيع عينة استطبلعية حجميا تقيس أسامة اإلستبانة ما كضعت لقياسو،

 كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنااي كثبات االستبانة ،
 :االستبانة بطريقتيف

  الصدق الظاىري"صدق آراء المحكمين:" 

متخصصيف في  (10)عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
، كقد (1)المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصااية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ 

استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات 
 (.2) انظر الممحؽ رقـ –المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيااية 

  صدق المقياس: 

 Internal Validityاالتساق الداخمي : أواًل 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي ىك مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ 
الذم تنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ مف خبلؿ 
 .حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو

  :نتائج االتساق الداخمي - أ

 المنظمة األخالقية: المحور األول

  بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية:المجال األول

بنية المستشفى وأنظمتيا  "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (5)يكضح جدكؿ رقـ 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم " األخالقية 
 . كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو≤α 0.05معنكية 
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 (5)جدول رقم 

والدرجة الكمية  " بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
 لممجال األول

# 
 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية: المحور األول

 

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

يكجد لدل المستشفى مبادئ كاضحة لسمكؾ الفرد كالجماعة األخبلقي كالبل  1
 .أخبلقي

0.706*  0.000 

تضع المستشفى آليات مناسبة لئلفصاح عف السمكؾ البل أخبلقي كتشجيع  2
 .  السمكؾ األخبلقي بالعمؿ

0.64*  0.000 

يكجد لدل المستشفى مدكنة سمكؾ مكتكبة كشاممة تتضمف كافة الجكانب  3
 .االجتماعية كاإلنسانية كالسمككية لمعامميف

0.779*  0.001 

تتبنى المستشفى إستراتيجية كاضحة تعكس الجكانب األخبلقية كالمساكلية  4
 .االجتماعية تجاه كافة األطراؼ ذات العبلقة بالعمؿ

0.837*  0.000 

تؤدم أخبلقيات العمؿ السميمة في المستشفى إلى زيادة فعالية العمؿ اإلدارم  5
 .فييا

0.575*  0.003 

*0.867 .يتكفر لدل المستشفى ثقافة تنظيمية أخبلقية قكية كداعمة لمسمكؾ األخبلقي 6  0.000 

تزكد المستشفى كافة األقساـ بأفضؿ المعدات كالتقنيات التكنكلكجية البلزمة  7
 .النجاز العمؿ

0.821*  0.000 

تقـك رؤية كسياسات المستشفى عمى إتقاف العمؿ كسرعة االنجاز بعيدان عف  8
 .الكاسطة كالمحسكبية

0.787*  0.000 

 0.349قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *
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 " القيادة األخالقية "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( 6 )يكضح جدكؿ رقـ 
 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

≥αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو . 

 

 (6)جدول رقم 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات القيادة األخالقية والدرجة الكمية لممجال الثاني

 القيادة األخالقية: المجال الثاني #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

يعمؿ رايسي في العمؿ عمى بث كنقؿ القيـ كالممارسات األخبلقية في  1
 .المستشفى

0.915*  0.000 

نصاؼ داخؿ األقساـ 2 *0.939 .يعامؿ رايسنا في العمؿ المرؤكسيف بعدالة كا   0.000 

*0.867 .يقـك رايسي في العمؿ بمكافأة العامميف ذكل السمكؾ األخبلقي 3  0.000 

يتبع رايسنا في العمؿ أساليب رقابة فعالة عمى عمؿ كسمككيات العامميف  4
 .داخؿ المستشفى

0.918*  0.000 

يقـك رايسي في العمؿ  بمكافحة السمككيات غير األخبلقية داخؿ  5
 .المستشفى

0.896*  0.000 

*0.813 .يعمؿ رايسي في العمؿ عمى تعزيز كتنمية القيـ األخبلقية في المستشفى 6  0.000 

 0.349قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.05االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة  *
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السموك الفردي  "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( 7 )يكضح جدكؿ رقـ 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم  " األخالقي
 . كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسوα≤ 0.05معنكية 

 (7)جدول رقم 

  والدرجة الكمية لممجال الثالثالسموك الفردي األخالقيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 السموك الفردي األخالقي: المجال الثالث #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

*0.564 .يمتـز العاممكف بالكقت المحدد النجاز األعماؿ المككمة ليـ 1  0.000 

قكانيف  العممية في حدكد ىـ بكاجباتيقكمكا بقيـ النزاىة كىـفي سمكؾالعاممكف  يمتـز 2
. كلكااح العمؿ

0.784*  0.000 

*0.821 .يسعى العاممكف إلى تطكير الذات أخبلقيا كباستمرار 3  0.000 

*0.850. ىـ بدقة كأمانة بعيدان عف أم اعتبارات خاصة تخؿ بكظيفتىـعمؿالعاممكف ؤدم م 4  0.000 

يقـك العاممكف بخدمة المستشفى بأفضؿ طريقة تضمف الحياد ك تتماشى مع متطمبات  5
 .قكاعد السمكؾ 

0.851*  0.000 

لتسمسؿ اإلدارم ك تنفيذ األكامر كالتعميمات بحدكد القكانيف كالمكااح ؿـ احتريكجد ا 6
.  في المستشفىالمكجكدة

0.870*  0.000 

*0.847 .يحافظ العاممكف عمى ممتمكات المنظمة المالية كالمعمكماتية 7  0.000 

*0.643  كاحد فريؽؾلمعمؿ يف  مستعدكفككفم باحتراـ كتقدير كالعاممكف فيما بينيـعامؿ يت 8  0.000 

*0.704 يستثمر العاممكف المركز الكظيفي في المستشفى مف اجؿ خدمة المصمحة العامة 9  0.000 

*0.858.  كالتحقيؽ فييا بجدية كفقان لمكااح كالقكانيفاآلخريف شكاكم  العاممكفستقبؿم 10  0.000 

 0.349قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.05  االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة*
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 التدريب عمى األخالق "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( 8 )يكضح جدكؿ رقـ 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية " 

0.05 ≥αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو . 

 (8)جدول رقم 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التدريب عمى األخالق والدرجة الكمية لممجال الرابع

 التدريب عمى األخالق: المجال الثالث #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 كبيران لبرامج تدريب كتعمـ العامميف التي تعزز إدارة المستشفى اىتمامان تعطي  1
 .الممارسات األخبلقية في العمؿ

0.870*  0.000 

*0.941 .تمبي الدكرات التدريبية حاجات المتدربيف المستقبمية في مجاؿ أخبلقيات العمؿ 2  0.000 

تقـك المستشفى بإرساؿ مكظفييا لممراكز الدكلية كاإلقميمية كالمحمية المختصة  3
 .في مجاؿ التدريب عمى أخبلقيات العمؿ

0.945*  0.000 

*0.958 .تقـك المستشفى بإعداد برامج تدريبية مف أجؿ بناء منظكمة أخبلقية داخميا 4  0.000 

تعد المستشفى برامج تدريبية تيدؼ إلى مساعدة األفراد عمى معرفة مختمؼ  5
 .الجكانب األخبلقية في قراراتيـ

0.906*  0.000 

 0.349قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *
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 األداء المؤسسي: المحور الثاني 

 "  األداء المؤسسي"معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر  ( 9 )جدكؿ رقـ يكضح 
 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

≥αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو . 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات األداء المؤسسي والدرجة الكمية لممحور (9)جدول 

 األداء المؤسسي 

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

1-  
تسعى اإلدارة العميا في المستشفى إلى الربط بيف تقييـ األداء 

 .كالتطكير الكظيفي
0.792*  0.000 

2-  
يتسـ الييكؿ التنظيمي في المستشفى بكضكح األدكار كالمسؤكليات 

 .بيف الككادر الطبية كالككادر اإلدارية فييا
0.770*  0.000 

3-  
يكجد مؤشرات قياس محددة كمناسبة لقياس األداء المؤسسي في 

 .المستشفى
0.821*  0.000 

4-  
تأخذ المستشفى بالحسباف الشكاكل كالمقترحات المقدمة مف 

 .المرضى لتحسيف األداء
0.863*  0.000 

5-  
تقـك المستشفى بكضع جدكلة متكاممة لجميع األقساـ لتجنب 

 .االختناقات كالتزاحـ بيف المرضى
0.813*  0.000 

6-  
تعقد المستشفى اجتماعات بيف قطاع التكظيؼ كالمدراء لمعرفة 

 .فجكات ضعؼ المخرجات كالعمؿ عمى حميا
0.652*  0.000 

7-  
تخصص اإلدارة العميا في المستشفى الكقت الكافي لمعالجة 

. المرضى كحؿ مشاكميـ
0.780*  0.000 

8-  
ىناؾ استجابة سريعة لممتغيرات التي تحدث في بياة العمؿ 

 .الصحية
0.793*  0.000 
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9-  
تحرص اإلدارة العميا في المستشفى عمى ضماف كفاءة استثمار 

 .(المادية ، كالبشرية،  كالمعمكماتية )المكارد المتاحة
0.850*  0.000 

10-  
 لقياس مدل كأخرليسعى المستشفى لكضع مسح ميداني بيف فترة 

 .رضى المجتمع عمى خدماتو
0.664*  0.000 

11-  
تحرص المستشفى عمى تطكير خدماتيا الصحية التي يقدميا 

 .االجتماعيةلممجتمع المحمي فيما يتناسب مع مسؤكليتو 
0.89*  0.000 

12-  
يتمتع العاممكف بالقدرة عمى ابتكار الحمكؿ كتطكير األداء  في 

 .المستشفى
0.705*  0.000 

13-  
يعمؿ المستشفى عمى دعـ أنشطة البحث كالتطكير مف اجؿ 

 .االرتقاء بأدااو المؤسسي
0.80*  0.000 

*0.864 .يتـ مراعاة جكدة المعمكمات البلـز تكافرىا التخاذ قرارات سميمة  -14  0.000 

15-  
تسعى المستشفى إلى استثمار قدرات العامميف كالطاقات الكامنة 

 .لدييـ
0.85*  0.000 

16-  

لدل المستشفى إستراتيجية لتطكير أدااو اإلدارم كالطبي باستخداـ 

 .كسااؿ تكنكلكجية حديثة كمتطكرة

0.860*  0.000 

 0.349قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

 

 

 :Structure Validity الصدق البنائي 

يعتبر الصدؽ البنااي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

. اإلستبانة
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أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصاايان  ( 10 )يبيف جدكؿ رقـ 
.  لقياسوتعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضعت كبذلؾ α≤0.05عند مستكم معنكية 

 (10)جدول رقم 

األداء )كمحكر  (أبعاد المنظمة األخالقية)محكر معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف 
 كالدرجة الكمية لبلستبانة (المؤسسي

 

 

# 

 معامؿ المعايير

 بيرسكف

 لبلرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

1.  

المنظمة 
 األخالقية

 0.000 *0.751 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 0.000 *0.590 القيادة األخالقية  .2

 0.000 *0.732 السموك الفردي األخالقي  .3

 0.000 *0.697 التدريب عمى األخالق  .4

 0.000 *0.881 أبعاد المنظمة األخالقية: أوال 

 0.000 *0.936 جودة األداء المؤسسي: ثانياً  

 0.349قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

 :Reliability ثبات اإلستبانة 4.1.7

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تمت إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر 
مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل إف ثبات االستبانة يعني االستقرار في 

نتااج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ 
 .فترات زمنية معينة
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 :كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ

 كطريقة التجزاة النصفية ككانت Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كركنباخ  
 (.11)النتااج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ 

 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة (11)جدول رقم 

 

 

 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

 معامل ألفا

 كرونباخ
 التجزئة النصفية

 

المنظمة 
 األخالقية

 *0.977 *0.951 8 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 *0.962 *0.962 6 القيادة األخالقية 

 *0.969 *0.942 10 السموك الفردي األخالقي 

 *0.941 *0.977 5 التدريب عمى األخالق 

 *0.983 *0.947 29 المنظمة األخالقية: أوال 

 *0.963 *0.933 16 األداء المؤسسي: ثانياً  

 *0.990 *0.960 45 إجمالي محاور االستبانة  

أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة إلجمالي  (11)كاضح مف النتااج المكضحة في جدكؿ رقـ 
  0.990، بينما بطريقة التجزاة النصفية فبمغت 0.960االستبانة حيث بمغت بطريقة الفا كركنباخ 

 المنظمة األخالقيةمقياس أما لمحاكر االستبانة فبمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ الستراتيجيات 
، اما حسب طريقة التجزاة (0.947)بينما لجميع المجاالت  (0.977- 0.942)حيث تتراكح بيف 

(  0.977- 0.941)النصفية فكانت النتااج مشابية لطريقة الفا كرنباخ حيث حيث تتراكح بيف 
 (. 0.983)بينما لجميع المجاالت 



105 
 

، أما حسب (0.933 حيث بمغت األداء المؤسسيكانت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر 
 (. 0.963)طريقة التجزاة النصفية فكانت النتااج مشابية لطريقة الفا كرنباخ حيت بمغت 

كيككف . قابمة لمتكزيع (2)كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيااية كما ىي في الممحؽ رقـ 
إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة اإلستبانة الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 

 .كصبلحيتيا لتحميؿ النتااج كاإلجابة عمى أسامة الدراسة كاختبار فرضياتيا

 : األساليب اإلحصائية4.1.8

 Statistical Packageتـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصااي

for the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )Kolmogorov-Smirnovسمرنكؼ- اختبار ككلمجكركؼتـ استخداـ

Testككانت النتااج كما ىي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،
 (.12)في جدكؿ رقـ 
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( 12)رقم جدول 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 

 

 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

-ككلمجكركؼ
 (K-Sسمرنكؼ

 )

 المعنكية

Sig. 

 

المنظمة 
 األخالقية

 0.235 1.034 8 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 0.344 0.937 6 القيادة األخالقية 

 0.189 1.086 10 السموك الفردي األخالقي 

 0.474 0.844 5 التدريب عمى األخالق 

 0.990 0.442 29 المنظمة األخالقية: أوال 

 0.565 0.787 16 األداء المؤسسي: ثانياً  

 0.521 0.815 45 إجمالي محاور االستبانة  

ت مجاالجميع  ؿ(.Sig)أف القيمة االحتمالية  (12)رقـ كاضح مف النتااج المكضحة في جدكؿ 
ىذه المجاالت يتبع التكزيع  كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ؿ0.05مستكل الداللة  مف أكبرالدراسة كانت 

.  معممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسةاؿ سيتـ استخداـ االختبارات حيثكالطبيعي 

 :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض : النسب الماكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي -1
 . معرفة تكرار فاات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة، (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كركنباخ -2

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة (split half)اختبار التجزاة النصفية  -3
 يستخدـ K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ- اختبار ككلمجكركؼاستخداـ -4

 . ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدموىذا االختبار لمعرفة
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: لقياس درجة االرتباط (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرسكف  -5
كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي . يقكـ ىذا االختبار بدراسة العبلقة بيف متغيريف

 .كالصدؽ البنااي لبلستبانة، كالعبلقة بيف المتغيرات

كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ ( T-Test ) في حالة عينة كاحدةTاختبار  -6
 .فقرة مف فقرات االستبانة

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ  (Independent Samples T-Test ) في حالة عينتيفTاختبار  -7
 .  ذات داللة إحصااية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمةتفركقا

لمعرفة  (One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  -8
 .ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصااية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات

 Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا -9

 

 

 :الممخص 

جراءاتيا، كأشارت إلى اعتماد المنيج  استعرضت الدراسة في ىذا الفصؿ منيجية الدراسة كا 
الكصفي التحميمي ألنو أكثر المناىج استخدامان في دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية، كاكثرىا 

كما أكضحت المصادر التي استخدميا في الدراسة بنكعييا الثانكية . مناسبة لمكضكع الدراسة
كاستعرض مجتمع الدراسة المككف مف العامميف كافة في المستشفيات الفمسطينية كالبالغ . كاألكلية
استبانة  (284)حيث تـ تكزيع ، مفردة (284)مفردة، كتككنت عينة الدراسة مف  (1082)عددىـ 

مف % 93استبانة بنسبة استرداد  (265)عمى أفراد مجتمع الدراسة بشكؿ عشكااي كتـ استرداد 
كأكضحت الدراسة الخطكات التي اتبعيا إلعداد االستبانة بشكميا النيااي، كمف . عدد أفراد العينة

ثـ اكضحت الطرؽ التي تـ استخداميا لمتحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة، كفي الختاـ تـ عرض 
 .األساليب اإلحصااية المستخدمة في ىذه الدراسة
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 الفصل الخامس
 التحميل والنقاش

 مقدمة

  المحؾ المعتمد في الدراسة5.1.1

  الكصؼ اإلحصااي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية5.1.2

 . تحميؿ فقرات االستبانة5.1.3

 ممخص نتااج اإلجابة عف الفرضيات الرايسية الثالثة 5.1.4

 كالرابعة

 الخبلصة 
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 الفصل الخامس
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
: مقدمة

الدراسة، كذلؾ   كمناقشة األسامة كاختبار فرضياتيحتكم ىذا الفصؿ عمى عرض لتحميؿ البيانات
مف خبلؿ اإلجابة عمى أسامة الدراسة كاستعراض النتااج، كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ 
فقرات االستبانة، كذلؾ بعد اجراء المعالجات اإلحصااية لمبيانات التي تـ تجميعيا باستخداـ أداة 

لمحصكؿ  (SPSS)كتحميميا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصااية لمدراسات " االستبانة"الدراسة 
 .عمى نتااج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ

 (Ozen et al.,2012):   المحك المعتمد في الدراسة5.1.1
كىك يمثؿ المتكسط الحسابي  )لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة، فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا 

الخماسي مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات ( ليكرت)في  مقياس  (لفقرات كمجاالت االستبياف
كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم  (4=1-5)المقياس 

بداية المقياس ىي )، كبعد ذلؾ تمت اضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (0.80=4/5)
؛ كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك (الكاحد الصحيح

 : مكضح في الجدكؿ التالي
 (13)جدول رقم 

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة
 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخفضة جدان  %36 –% 20مف  1.80 – 1مف 
 منخفضة %52 –% 36أكبر مف  2.60 – 1.80أكبر مف 
 متكسطة %68 –% 52أكبر مف  3.40 – 2.60أكبر مف 
 كبيرة %84 –% 68أكبر مف  4.20 – 3.40اكبر مف 

 كبيرة جدان  %100 –% 84أكبر مف  5- 4.20أكبر مف 
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 عمى ترتيب المتكسطات اعتمد الباحثلتفسير نتااج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة، 
الحسابية عمى مستكل المجاالت لبلستبياف كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ، كقد حدد الباحث 

 .درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد في الدراسة

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية  5.1.2
 :فيما يمي عرض لخصااص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية

 تـ استكماليا بالتعباة مف المبحكثيف بياناتمف االست% 93.3اف  (14)يتضح مف خبلؿ جدكؿ 
 .تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة% 6.7بينما 

 االستبيانات المرجعة والمكتممة (14)جدول 

 النسبة التكرار 

 93.3 265استمارات مكتملة 

 6.7 19 (م الاجابة عليهاثتلم )استمارات مفقودة 

 100.0 284 املجموع

 
مف المكظفيف العامميف في المستشفى االكركبي،  بينما % 71.3( 15)يتضح مف جدكؿ 

 .مف مجمع ناصر% 28.7

 عدد الفئة المستيدفة من العاممين في المستشفيات (15)جدول 

 
 النسبة التكرار 

 71.3 189 ألاوروبي

 28.7 76 مجمع هاصر

 100.0 265 إلاجمالي
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 (16 ) رقمجدول

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 

 النسبة التكرار 
 54.7 120 ذكر

 45.3 145 اهثى

 100.0 265 إلاجمالي

 
% 45.3مف المستجيبيف كانكا مف الذككر بينما % 54.7أف ما نسبتو ( 16) جدكؿيتضح مف اؿ

 ذلؾ ألف غالبية الفاة العاممة في المجتمع الفمسطيني ىي مف ويعزو الباحث، كانكا مف اإلناث
 كىذا يتفؽ مع المركز الفمسطيني لئلحصاء في تقريره عف القكل العاممة في فمسطيف ،الذككر

 كىي نسبة كبيرة، كما أف ىذا  يدؿ عمى أف 71.6%حيث بمغت نسبة القكل العاممة مف الذككر 
حؽ المرأة في المجتمع الفمسطيني قااـ كيدؿ عمى اجتياد المرأة لمكصكؿ الى شيادات عميا 

 . كاالنخراط في المجتمع كالعمؿ في كافة المجاالت
 

  (17 ) رقمجدول

  توزيع عينة الدراسة حسب العمر

 
 النسبة التكرار 

 58.1 154  سنة30اقل من – 20من 

 31.3 83  سنة40اقل -30من 

 7.5 20  سنة50اقل -40من 

 3.0 8  سنة فأكثر50من 

 100.0 265 إلاجمالي
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 شكمت سنة 30لى أقؿ مف  إ20 الفاة العمرية لممستجيبيف مف أف (17)يتضح مف جدكؿ رقـ 

، كىذا يعني أف %31.3 سنة 40لى أقؿ مف إ 30 بينما الفاة العمرية مف ،%58.1 ةنسب
 ذلؾ بتغيير عدد ويمكن تفسيرالييكؿ التنظيمي لكزارة الصحة في معظمو يتككف مف الشباب 

كذلؾ تشير ،  كاستبداليـ بمكظفيف مف فاة الشباب2007كبير مف مكظفي الكزراة بعد عاـ 
مف المكظفيف تـ تعينيـ منذ منتصؼ عاـ % 85إحصاايات ديكاف المكظفيف أف ما يزيد عف 

 . سنة40كانت أعمارىـ كقت التعييف أقؿ مف ، 2013 حتى منتصؼ عاـ 2007

 

  (18 ) رقمجدول

  توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

 النسبة التكرار 
 8. 2 دكتوراه

 5.3 14 ماجستير

 54.3 144 بكالوريوس

 38.9 103 دبلوم متوسط

 8. 2 غير ذلك

 100.0 265 إلاجمالي

 

دبمـك متكسط ، % 38.9، بينما سمؤىميـ العممي بكالكريك% 54.3اف  (18)يتضح مف جدكؿ 
دكتكراه، كبشكؿ عاـ فإف نسبة حممة الدراسات العميا مف المستجيبيف % 0.8ماجستير، % 5.3
 إلى سياسة التكظيؼ المتبعة لدل كزارة ويعود ذلك ( دكتكراه 0.8، ماجستير % %5.3 )6.1

الصحة الفمسطينية كالتي تفضؿ حممة البكالكريكس فأعمى عمى الرغـ مف الكضع االقتصادم 
الذم يمر بو قطاع غزة في التكظيؼ كتقميص الركاتب حيث إف نسبة العامميف في المستشفيات 
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مف حممة الدبمكـ المتكسط  كنظران الستقصاء الباحث لعدد كبير مف العامميف في مجاؿ % 38.9
 .التطبيؽ المستيدؼ كىذا ما يتطابؽ مع الدراسة الحالية

 

   (19)جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

 النسبة التكرار 
 41.9 111  سنوات5اقل من 

 30.6 81  سنوات10اقل من – 5من 

 16.2 43  سنة15اقل من -10من 

 11.3 30 سنة فأكثر15من 

 100.0 265 إلاجمالي

 
 سنكات ، بينما 5سنكات خدمتيـ في العمؿ أقؿ مف % 41.9اف  (19)يتضح مف جدكؿ 

 15مف % 11.3 سنة ، 15اقؿ مف -10مف % 16.2 سنكات ، 10اقؿ مف - 5مف % 30.6
 .سنة فأكثر

 10مف المكظفيف سنكات خدمتيـ أقؿ مف % 71كمف خبلؿ النتااج السابقة يتضح أف أكثر مف 
سنكات كىذا يعكد إلى تغيير عدد مف مكظفي الكزارة بسبب االنقساـ الداخمي كاستبداليـ بمكظفيف 

 .جدد إضافة الى سياسة ديكاف المكظفيف العاـ في التكظيؼ 
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:  ومناقشتيا لمدراسة السؤال األول اإلجابة عمى نتائج 5.1.3
:  عمى ما يمي األكؿينص السؤاؿ
 أبعاد المنظمة األخالقية في المستشفيات الفمسطينية؟ما واقع 

لئلجابة عمى السؤاؿ األكؿ لمدراسة، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمحكر بنية المستشفى كأنظمتيا االخبلقية، كيكضح 

 (.بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقية)ىذه القيـ ألبعاد المجاؿ األكؿ  (20)الجدكؿ رقـ 

( 20)جدول رقم 
 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور(20)جدول 

 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية: المجال األولأوال 
الوسط 

الحسابي 

الانحراف 

املعياري 

الوزن 

النسبي 

 %

قيمت 

الاختبار 

املعنويت 

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

يكجد لدل المستشفى مبادئ كاضحة لسمكؾ الفرد 
 .كالجماعة األخبلقي كالبل أخبلقي

4.04 0.73 80.80 22.98 0.00 1 

2-  

تضع المستشفى آليات مناسبة لئلفصاح عف السمكؾ 
 .  البل أخبلقي كتشجيع السمكؾ األخبلقي بالعمؿ

3.88 0.79 77.60 18.07 0.00 3 

3-  

يكجد لدل المستشفى مدكنة سمكؾ مكتكبة كشاممة 
تتضمف كافة الجكانب االجتماعية كاإلنسانية 

 .كالسمككية لمعامميف
3.73 0.85 74.60 13.89 0.00 6 

4-  

تتبنى المستشفى إستراتيجية كاضحة تعكس الجكانب 
األخبلقية كالمساكلية االجتماعية تجاه كافة األطراؼ 

 .ذات العبلقة بالعمؿ
3.78 0.87 75.60 14.45 0.00 5 

5-  

تؤدم أخبلقيات العمؿ السميمة في المستشفى إلى 
 .زيادة فعالية العمؿ اإلدارم فييا

3.98 0.86 79.60 18.40 0.00 2 
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6-  

يتكفر لدل المستشفى ثقافة تنظيمية أخبلقية قكية 
 .كداعمة لمسمكؾ األخبلقي

3.85 0.85 77.00 16.25 0.00 4 

7-  

تزكد المستشفى كافة األقساـ بأفضؿ المعدات 
 .كالتقنيات التكنكلكجية البلزمة إلنجاز العمؿ

3.67 0.95 73.40 11.55 0.00 7 

8-  

تقـك رؤية كسياسات المستشفى عمى إتقاف العمؿ 
 .كسرعة االنجاز بعيدان عف الكاسطة كالمحسكبية

3.66 0.99 73.20 10.94 0.00 8 

  0.00 19.99 76.46 0.67 3.82 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية: المجال األول 

 

إلجمالي محكر بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقية الكزف النسبي  أف (20) من جدول رقم يتضح
بنية  محكرلفقرات ، بينما 0.67كانحراؼ معيارم بمغ  (3.82)كبمتكسط بمغ % 76.46بمغ 

يكجد لدل المستشفى مبادئ كاضحة لسمكؾ  )األكلى كانت الفقرة المستشفى كأنظمتيا األخبلقية
، بينما % 80.8احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  (الفرد كالجماعة األخبلقي كالؤلخبلقي

تقكـ رؤية كسياسات المستشفى عمى إتقاف العمؿ كسرعة االنجاز بعيدان عف  )الثامنةكانت الفقرة 
كبشكؿ عاـ أنو  ويرى الباحث%  73.2األخيرة بكزف نسبي احتمت المرتبة  (الكاسطة كالمحسكبية

تكجد درجة مكافقة مرتفعة لمفقرات الخاصة ببنية المنظمة األخبلقية كأنظمتيا ،مع األخذ 
رؤية كسياسات المنظمة عمى إتقاف العمؿ كسرعة باالعتبار حصكؿ الفقرة  الثامنة الخاصة ب

 عمى أدنى درجة مكافقة ، ألنيا ترتبط بسياسات عمؿ االنجاز بعيدان عف الكاسطة كالمحسكبية
المنظمة كانجازات عاممييا بعيدان عف أىـ أشكاؿ الفساد اإلدارم في المنظمات أال كىك الكاسطة 

 .كالمحسكبية كىذا ما يدؿ عمى متابعة المستشفى بشكؿ دكرم لمعامميف داخميا
في تكفير بياة  (2015)كدراسة الشنطي  (2016 )دراسة العفيفي اتفقت نتااج ىذه الدراسة مع 

 دراسة أبك عمؿ صالحة تتناسب مع العامميف لضماف اتقاف العمؿ بسرعة كاتفقت أيضان مع
بكجكد التزاـ لدل العامميف بأخبلقيات الميف في المنظات غير الحككمية بقطاع  (2015)الكاس
ىناؾ درجة المكافقة عمى المجاالت أف  (2015)كما كاتفقت الدراسة مع دراسة ماضي ، غزة

 (% 75.77)المرتبطة بمتطمبات المنظمة األخبلقية بمتكسط حسابي نسبي
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 القيادة األخالقية  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور(21)جدول 

 القيادة األخالقية: المجال الثانيأوال 
الوسط 

الحسابي 

الانحراف 

املعياري 

الوزن 

% النسبي 

قيمت 

الاختبار 

املعنويت 

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

يعمؿ رايسي في العمؿ عمى بث كنقؿ القيـ كالممارسات األخبلقية 
 .في المستشفى

3.66 1.10 73.20 9.75 0.00 2 

2-  

نصاؼ داخؿ  يعامؿ رايسنا في العمؿ المرؤكسيف بعدالة كا 
 .األقساـ

3.52 1.09 70.40 7.72 0.00 5 

3-  
 6 0.00 4.76 66.60 1.12 3.33 .يقـك رايسي في العمؿ بمكافأة العامميف ذكل السمكؾ األخبلقي

4-  

يتبع رايسنا في العمؿ أساليب رقابة فعالة عمى عمؿ كسمككيات 
 .العامميف داخؿ المستشفى

3.55 1.06 71.00 8.48 0.00 3 

5-  

يقـك رايسي في العمؿ  بمكافحة السمككيات غير األخبلقية داخؿ 
 .المستشفى

3.53 1.12 70.60 7.64 0.00 4 

6-  

يعمؿ رايسي في العمؿ عمى تعزيز كتنمية القيـ األخبلقية في 
 .المستشفى

3.71 1.00 74.20 11.49 0.00 1 

  0.00 9.28 71.03 0.97 3.55 اجمالي مجال القيادة األخالقية 

 

وبمتوسط % 71.17أن الوزن النسبي إلجمالي القيادة األخالقية بمغ  (21)يتضح من جدول 
بينما لفقرات محور القيادة األخالقية كانت الفقرة ، (0.97)وانحراف معياري  (3.55)بمغ 

 احتمت (يعمؿ رايسي في العمؿ عمى تعزيز كتنمية القيـ األخبلقية في المستشفى )السادسة 
يقـك رايسي في العمؿ )بينما كانت الفقرة الثالثة ، %74.20المرتبة األولى بوزن نسبي بمغ 

 ويعزو الباحث% 66.60المرتبة األخيرة بكزف نسبي  (بمكافأة العامميف ذكل السمكؾ األخبلقي
كمف ، ذلؾ إلى إدراؾ رؤساء العمؿ إلى أف السمكؾ األخبلقي السميـ يستحؽ المكافأة مف جانب

  الجانب اآلخر إدراكيـ إلى أف المكافأة تؤدم إلى تحفيز العامميف بالتحمي باألخبلقيات المطمكبة
مع العمـ كلمتكضيح بأف السمكؾ األخبلقي اليتكقؼ عند أمكر تتعمؽ باألخبلقيات المتعارؼ عمييا 
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بؿ يتعدل ذلؾ إلى أداء المياـ المككمة لمشخص كتعاممو مع رؤسااو كمرؤكسيو كزمبلاو بالعمؿ 
 .كغيرىا مف السمككيات األخبلقية السميمة التي تحد بقكة مف ظاىرة الفساد اإلدارم

في أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية   (2013)كاتفقت ىذه النتااج مع دراسة اليندم 
في محافظات غزة لمقيادة األخبلقية كانت بدرجة مرتفعة كاتفقت أيضان مع دراسة العتيبي 

كالقيـ التنظيمية لمديرم الثانكية بالككيت مف ، كشفت أف الدرجة الكمية لمقيادة األخبلقية (2013)
جاءت ممارسة  (2012)كاتفقت أيضا مع دراسة العرايضة، كجية نظر المعميمف كانت مرتفعة

مديرم المدارس الثانكية الحككمية في عماف لمقيادة األخبلقية مف كجية نظر المعمميف كاف 
بأف كاقع ممارسات القيادة األخبلقية لدل مديرم  (2009)كاتفؽ مع دراسة الحيسية ،  متكسطان 

 & Turhan)كما كاختفمت ىذه الدراسة مع دراسة ، مدارس التعميـ األساسي كاف عالية
Celike,2011)  بأف أشارت إلى أف مستكل ممارسة مديرم المدارس العادية كالمينية لسمككيات

 .القيادة األخبلقية متدفٍل مف كجية نظر المعمميف كالمعممات

 السموك الفردي األخالقي  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور(22)جدول 

 السموك الفردي األخالقي: المجال الثالثأوال 
الوسط 

الحسابي 

الانحراف 

املعياري 

الوزن 

% النسبي 

قيمت 

الاختبار 

املعنويت 

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 4 0.00 14.69 76.60 0.91 3.83 .يمتـز العاممكف بالكقت المحدد النجاز األعماؿ المككمة ليـ  -1

2-  
 العممية ىـ بكاجباتيقكمكف بقيـ النزاىة كىـفي سمكؾالعاممكف  يمتـز

. قكانيف كلكااح العمؿفي حدكد 
3.82 0.84 76.40 15.80 0.00 6 

 7 0.00 15.83 76.20 0.82 3.81 .يسعى العاممكف إلى تطكير الذات أخبلقيا كباستمرار  -3

4-  
 بدقة كأمانة بعيدان عف أم اعتبارات خاصة ىـعمؿالعاممكف ؤدم م

. ىـتخؿ بكظيفت
3.78 0.87 75.60 14.59 0.00 9 

5-  
يقـك العاممكف بخدمة المستشفى بأفضؿ طريقة تضمف الحياد ك 

 .تتماشى مع متطمبات قكاعد السمكؾ 
3.83 0.92 76.60 14.69 0.00 5 

6-  
لتسمسؿ اإلدارم ك تنفيذ األكامر كالتعميمات بحدكد ؿـ احتريكجد ا

.  في المستشفىالقكانيف كالمكااح المكجكدة
3.84 0.87 76.80 15.69 0.00 2 

 3 0.00 15.53 76.60 0.87 3.83 .يحافظ العاممكف عمى ممتمكات المنظمة المالية كالمعمكماتية  -7
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8-  
يف مستعدكف ككفم باحتراـ كتقدير كالعاممكف فيما بينيـعامؿ يت

.  كاحدفريؽؾلمعمؿ 
3.93 0.88 78.60 17.00 0.00 1 

9-  
يستثمر العاممكف المركز الكظيفي في المستشفى مف اجؿ خدمة 

 .المصمحة العامة
3.80 0.93 76.00 13.96 0.00 8 

10-  
التحقيؽ فييا بجدية كيقكمكف ب اآلخريف شكاكم  العاممكفستقبؿم

. كفقان لمكااح كالقكانيف
3.63 0.97 72.60 10.49 0.00 10 

  0.00 19.10 76.17 0.69 3.81 السموك الفردي األخالقياجمالي مجال  

 

السموك الفردي إلجمالي محور المجال الثالث الوزن النسبي ان  (22)من جدول يتضح 
لفقرات ، بينما (0.69)وانحراف معياري بمغ  (3.81)وبمتوسط بمغ % 76.17 بمغ األخالقي
 باحتراـ كتقدير العاممكف فيما بينيـعامؿ يت )الثامنة السموك الفردي األخالقي كانت الفقرة محور

، بينما % 78.6احتمت المرتبة االولى بوزن نسبي بمغ  ( كاحدفريؽؾلمعمؿ يف  مستعدكفككفمك
(  كالتحقيؽ فييا بجدية كفقان لمكااح كالقكانيفاآلخريف شكاكم  العاممكفستقبؿم )العاشرةكانت الفقرة 

 ذلؾ إلى أف طبيعة النفس البشرية ويعزو الباحث% 72.6األخيرة بوزن نسبي احتمت المرتبة 
ترل سمككيا المنحي اإليجابي كترل أف ما تفعمو ىك الصحيح كانيا تؤدم كاجباتيا عمى أكمؿ 

كال يغفؿ عمينا التقييـ كالتقكيـ اإلدارم المستمر الذم يجعؿ العامميف يتقيدكف بالمكااح ، كجو
  إلى تقيد العامميف بالقكانيف كالمكااح التي تحدد مساكلية يرى الباحثكيرجع ذلؾ حسبما ، كالقكانيف

كصبلحية كؿ فرد بما يتناسب مع مساكلياتو مف أجؿ ضماف عدـ تحمؿ العامميف لمياـ ليست 
 .مف ضمف مساكلياتيـ

في أف مراجعي الحسابات يمتزمكف بدرجة كبيرة  (2015)كاتفقت ىذه النتااج مع دراسة عبد العاؿ
في أف معظـ  (2012)كاتفقت أيضان مع دراسة الرزم، جدان بالمبادئ األساسية لمسمكؾ األخبلقي 

أفراد عينة الدراسة كالذيف يعممكف في الكزارات الحككمية في قطاع غزة تعتمد مدكنة قكاعد 
كمع ذلؾ فإف كجكد مدكنة سمكؾ ال يعني ، السمكؾ كالمعايير األخبلقية لمكظفي القطاع العاـ

بأف أشارت إلى قدرة  (Warren et al,2010)كما كاتفقت مع دراسة ، التزاـ األفراد بيا
المساكليف كصناع القرار في األلعاب الرياضية عمى قدرتيـ بااللتزاـ بمدكنات السمكؾ األخبلقي 

تكصمت إلى اف اإلكثار مف  (Stacy et al,2003)كاتفقت أيضا مع دراسة ،بشكؿ كبير 
كقد اختمفت ىذه . سمككيات اإلدارة األخبلقية عند المديريف تؤدم إلى تحقيؽ المساكاة كالعدؿ
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في أف المراجعيف في بياة المراجعة السعكدية يترددكف كثيران في  (2011)الدراسة مع دراسة السعد
مستكم السمكؾ في أف  (2011)اتخاذ القرارات غير األخبلقية كاتفقت أيضا مع دراسة المرايات

األخبلقي لرجاؿ بيع المنتجات ك أخبلقيات األعماؿ لمنظمات بيع المنتجات الصيدالنية في 
 .عماف مرتفع

  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور التدريب عمى األخالق(23)جدول 

 التدريب عمى األخالق: المجال الرابعأوال 
الوسط 

الحسابي 

الانحراف 

املعياري 

الوزن 

% النسبي 

قيمت 

الاختبار 

املعنويت 

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

 كبيران لبرامج تدريب كتعمـ العامميف إدارة المستشفى اىتمامان تعطي 
 .التي تعزز الممارسات األخبلقية في العمؿ

3.78 0.94 75.60 13.51 0.00 1 

2-  

تمبي الدكرات التدريبية حاجات المتدربيف المستقبمية في مجاؿ 
 .أخبلقيات العمؿ

3.77 0.92 75.40 13.57 0.00 2 

3-  

تقـك المستشفى بإرساؿ مكظفييا لممراكز الدكلية كاإلقميمية كالمحمية 
 .المختصة في مجاؿ التدريب عمى أخبلقيات العمؿ

3.57 1.06 71.40 8.76 0.00 5 

4-  

تقـك المستشفى بإعداد برامج تدريبية مف أجؿ بناء منظكمة أخبلقية 
 .داخميا

3.64 0.99 72.80 10.47 0.00 3 

5-  

تعد المستشفى برامج تدريبية تيدؼ إلى مساعدة األفراد عمى معرفة 
 .مختمؼ الجكانب األخبلقية في قراراتيـ

3.64 1.00 72.80 10.35 0.00 4 

  0.00 12.70 73.60 0.87 3.68 اجمالي مجال التدريب عمى األخالق 

 

% 73.6 بمغ التدريب عمى األخالقإلجمالي محور الوزن النسبي ان  (23)من جدول يتضح 
 التدريب عمى األخالق محورلفقرات ، بينما 0.87وانحراف معياري بمغ  (3.68)وبمتوسط بمغ 
 كبيران لبرامج تدريب كتعمـ العامميف التي تعزز إدارة المستشفى اىتمامان تعطي  )االولىكانت الفقرة 

، بينما كانت % 75.6احتمت المرتبة االولى بوزن نسبي بمغ  (الممارسات األخبلقية في العمؿ
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تقـك المستشفى بإرساؿ مكظفييا لممراكز الدكلية كاإلقميمية كالمحمية المختصة في  )الثالثةالفقرة 
ويعزو % 71.4األخيرة بوزن نسبي احتمت المرتبة  (مجاؿ التدريب عمى أخبلقيات العمؿ

لى الباحث ذلك  ذلؾ إلى خصكصية األكضاع التي يمر بيا قطاع غزة ،كصعكبة التنقؿ مف كا 
القطاع في ظؿ الكضع االستثنااي القااـ في قطاع غزة ، كبالتالي قد يككف ىناؾ صعكبات كبيرة 
في التفاعؿ الخارجي مع مراكز التدريب الدكلية كاإلقميمية لمحصكؿ عمى دكرات تدريبية في مجاؿ 

كاتفقت ىذه ، األخبلقيات في العمؿ األىمي كسبؿ الحد مف حاالت الفساد اإلدارم كالتعامؿ معيا
بأنو يجب عمى المنظمات مركر أفرادىا العامميف في ساعات  (Deft,2003)الدراسة مع دراسة 

التدريب األخبلقي التي مف شأنيا إرشاد العامميف لكضع حمكؿ ممكنة لصراعات قد تنشأ بيف 
في أف التدريب يزيد مف الكعي األخبلقي لدل  (2009)كاتفقت أيضا مع دراسة جاد الرب، القيـ

في أف التدرم األخبلقي مف شأنو أف  ((Debbie et al, 2002العامميف في المنظمات كدراسة 
يغير في سمكؾ الفرد كىذا ما يعزز مف أداء العامميف كينمي قدرتيـ في التعامؿ بأخبلؽ رفيعة 

 .داخؿ المنظمات

  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور المنظمة األخالقية(24)جدول 

 المنظمة األخالقيةأوال 
الوسط 

الحسابي 

الانحراف 

املعياري 

الوزن 

% النسبي 

قيمت 

الاختبار 

املعنويت 

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 1 0.00 19.99 76.46 0.67 3.82 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية  -1

2-  
 4 0.00 9.28 71.03 0.97 3.55 القيادة األخالقية

 2 0.00 19.10 76.17 0.69 3.81 السموك الفردي األخالقي  -3

 3 0.00 12.70 73.60 0.87 3.68 التدريب عمى األخالق  -4

  0.00 20.09 74.32 0.58 3.72 المنظمة األخالقية 

 

% 74.32 بمغ المنظمة األخالقيةالجمالي محكر الكزف النسبي اف يتضح ( 24)من خالل جدول
بنية  بينما بمغ الكزف النسبي لمحكر( 0.58)وانحراف معياري بمغ  (3.72)وبمتوسط بمغ 
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( 0.67)وانحراف معياري بمغ  (3.82)وبمتوسط بمغ % 76.46 المستشفى وأنظمتيا األخالقية
وانحراف معياري بمغ  (3.55)وبمتوسط بمغ % 71.03 بمغ القيادة األخالقيةبينما كاف 

(0.97.) 

 ذلؾ بأف ىذا الدكر الميـ لمتطمبات المنظمة األخبلقية ،قااـ عمى حقيقة راسخة ويفسر الباحث
مفادىا أف األخبلقيات ىي النقيض الحقيقي لمفساد اإلدارم في أم منظمة ، بالتالي أظيرت 

ف كانت  النتااج كجكد دكر ذم داللة لمتطمبات المنظمة األخبلقية في الحد مف الفساد اإلدارم ، كا 
 . بعض المجاالت تحتاج إلى معالجة لتستطيع تمؾ المؤسسات الحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم

 األداء المؤسسي :المحور الثاني 

 مقياس مستوى األداء  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور(25)جدول 

 األداء المؤسسيأوال 
الوسط 

الحسابي 

الانحراف 

املعياري 

الوزن 

النسبي 

 %

قيمت 

الاختبار 

املعنويت 

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
تسعى اإلدارة العميا في المستشفى إلى الربط بيف 

 .تقييـ األداء كالتطكير الكظيفي
3.95 0.79 79.00 19.46 0.00 1 

2-  

يتسـ الييكؿ التنظيمي في المستشفى بكضكح 
األدكار كالمسؤكليات بيف الككادر الطبية كالككادر 

 .اإلدارية فييا

3.94 0.85 78.80 17.93 0.00 2 

3-  
يكجد مؤشرات قياس محددة كمناسبة لقياس 

 .األداء المؤسسي في المستشفى
3.91 0.83 78.20 17.71 0.00 3 

4-  
تأخذ المستشفى بالحسباف الشكاكل كالمقترحات 

 .المقدمة مف المرضى لتحسيف األداء
3.77 1.01 75.40 12.39 0.00 14 

5-  

تقـك المستشفى بكضع جدكلة متكاممة لجميع 
األقساـ لتجنب االختناقات كالتزاحـ بيف 

 .المرضى

3.88 0.95 77.60 15.00 0.00 4 
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6-  

تعقد المستشفى اجتماعات بيف قطاع التكظيؼ 
كالمدراء لمعرفة فجكات ضعؼ المخرجات 

 .كالعمؿ عمى حميا

3.83 0.97 76.60 13.87 0.00 8 

7-  
تخصص اإلدارة العميا في المستشفى الكقت 

. الكافي لمعالجة المرضى كحؿ مشاكميـ
3.81 0.96 76.20 13.79 0.00 11 

8-  
ىناؾ استجابة سريعة لممتغيرات التي تحدث في 

 .بياة العمؿ الصحية
3.79 0.95 75.80 13.32 0.00 13 

9-  

تحرص اإلدارة العميا في المستشفى عمى ضماف 
المادية ،  )كفاءة استثمار المكارد المتاحة

 .(كالبشرية،  كالمعمكماتية

3.81 0.89 76.20 14.71 0.00 9 

10-  

تسعى المستشفى لكضع مسح ميداني بيف فترة 
 لقياس مدل رضى المجتمع عمى كأخرل
 .خدماتيا

3.75 1.01 75.00 12.07 0.00 16 

11-  

تحرص المستشفى عمى تطكير خدماتيا الصحية 
التي تقدميا لممجتمع المحمي فيما يتناسب مع 

 .االجتماعيةمسؤكليتيا 

3.81 0.89 76.20 14.75 0.00 10 

12-  
يتمتع العاممكف بالقدرة عمى ابتكار الحمكؿ 

 .كتطكير األداء  في المستشفى
3.87 0.93 77.40 15.24 0.00 6 

13-  
تعمؿ المستشفى عمى دعـ أنشطة البحث 

 .كالتطكير مف اجؿ االرتقاء بأداايا المؤسسي
3.87 0.94 77.40 15.02 0.00 5 

14-  
يتـ مراعاة جكدة المعمكمات البلـز تكافرىا التخاذ 

 .قرارات سميمة
3.84 0.96 76.80 14.16 0.00 7 

15-  
تسعى المستشفى إلى استثمار قدرات العامميف 

 كالطاقات الكامنة لدييـ
3.76 0.98 75.20 12.52 0.00 15 

 12 0.00 13.64 75.80 0.94 3.79لدل المستشفى إستراتيجية لتطكير أداايا اإلدارم   -16
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كالطبي باستخداـ كسااؿ تكنكلكجية حديثة 

 .كمتطكرة

  0.00 18.87 76.67 0.72 3.83 اجمالي محور األداء المؤسسي 

 

% 82.99الجمالي محكر األداء المؤسسي بمغ الكزف النسبي أف يتضح ( 25)من خالل جدول
 كانت األداء المؤسسي محكرلفقرات بينما  ، 0.79وانحراف معياري بمغ  (3.95)وبمتوسط بمغ 

تسعى اإلدارة العميا في المستشفى إلى الربط بيف تقييـ األداء كالتطكير  )الثانية عشرةالفقرة 
تسعى  )العاشرة، بينما كانت الفقرة % 79.0احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  (الكظيفي

احتمت  ( لقياس مدل رضى المجتمع عمى خدماتياكأخرلالمستشفى لكضع مسح ميداني بيف فترة 
 إلى االرتفاع في مجاؿ التميز المؤسسي ويعزو الباحث ذلك% 75.0األخيرة بكزف نسبي المرتبة 

ككؿ ذلؾ يعزكه الباحث إلى قكة ، ال سيما تمؾ المتعمقة بالربط بيف تقييـ األداء كالتطكير الكظيفي 
دارية عمى الرغـ مف كجكد ضعؼ في كالمكارد المادية  اإلمكانيات البشرية مف طكاقـ طبية كا 

 .كالمالية لمكزارة 

حيث أظيرت أف مستكل تكافر النمكذج  (2014،المدىكف )كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
األمريكي لمتميز المؤسسي في كزارة الصحة في قطاع غزة كاف جيدان حيث بمغ المتكسط الحسابي 

 %(74.89)النسبي 

حيث أظيرت الدراسة درجة مكافقة كبيرة  (2014أبك حسنة، )اتفقت نتااج الدراسة مع دراسة 
حكؿ قبكؿ قيادات كمية التربية في الجامعات الفمسطينية تحسف مستكل األداء المؤسسي، كدراسة 

، كالتي أظيرت درجة مكافقة كبيرة حكؿ تكفر معايير التميز المؤسسي مف (2014أبك ريا، )
كجية نظر العامميف ذكم الكظااؼ اإلشرافية في كزارتي العمؿ كالشاكف االجتماعية، كدراسة 

، كالتي أظيرت درجة مكافقة كبيرة حكؿ تكفر معايير التميز األمريكي مف (2014المدىكف، )
كجية نظر العامميف ذكم الكظااؼ اإلشرافية في كزارة التربية كالتعميـ، كيعزك الباحث ذلؾ لتشابو 

 .مجتمع الدراسة
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كالتي طبقت عمى كمية العمـك االقتصادية كالتجارية  (2015حسينة، )كاختمفت الدراسة مع دراسة 
ويعزو كعمكـ التسيير بجامعة محمد خيصر، حيث أظيرت مستكل متكسطان لؤلداء المؤسسي، 

ذلؾ الختبلؼ مجتمع الدراسة حيث طبقت دراسة حسينة في الجزاار الذم لو خصااص الباحث 
 .اجتماعية تختمؼ عف بياة ىذه الدراسة التي طبقت عمى قطاع غزة

: اختبار الفرضيات 

: (الفرضية الرايسية األكلى)اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة 
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  : الفرضية الصفرية 
. تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة: الفرضية البديمة 

 فإنو ال يمكف رفض الفرضية α0.05≥ أكبر مف مستكل الداللة Sig.(P-value)إذا كانت 
الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا 

 فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ α0.05≥ أقؿ مف مستكل الداللة Sig.(P-value)كانت 
 .الفرضية البديمة القاامة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة

: فرضيات الدراسة اختبار 

: ى األولة الرئيسيالفرضية

بيف أبعاد المنظمة األخبلقية ك ( α≤0.05) عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت
 .تحسيف جكدة األداء المؤسسي

تساكم  (.Sig)، كأف القيمة االحتمالية 0.669 أف معامؿ االرتباط يساكم (26)يبيف جدكؿ رقـ 
ذات داللة متكسطة  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة  α ≤ 0.05 مف مستكم الداللة أقؿ كىي 0.00

 .أبعاد المنظمة األخبلقية ك تحسيف جكدة األداء المؤسسيبيف متكسطة إحصااية 
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 أبعاد المنظمة األخبلقية ك تحسيف جكدة األداء المؤسسي  بيفمعامؿ االرتباط( 26)جدكؿ 

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

( α≤0.05) عند مستكل داللة إحصااية داللة ات ذعبلقةكجد ت
 .بيف أبعاد المنظمة األخبلقية ك تحسيف جكدة األداء المؤسسي

0.669* 0.000 

. α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية 

 :الفرضية الفرعية األكلى

 حصااية عند مستكل داللة إ داللة ات ذعبلقةكجد ت(0.05≥α ) بيف بنية المستشفى كأنظمتيا
 .األخبلقية كتحسيف األداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

تساكم  (.Sig)، كأف القيمة االحتمالية 0.561 أف معامؿ االرتباط يساكم (26)يبيف جدكؿ رقـ 
 ذات داللة  طردية كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة α ≤ 0.05 مف مستكم الداللة أقؿكىي  0.00

 كاألداء المؤسسي في المستشفيات في بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقيةبيف متكسطة إحصااية 
 .محافظات قطاع غزة 

كاتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة التي تفيد بكجكد عبلقة بيف بنية المستشفى 
في االلتزاـ بأخبلقيات المينة اتجاه اإلدارة العميا بنسب  (2015،الزيناتي )كأنظمتيا األخبلقية مثؿ 

( 2015الشنطي)التزاـ العامميف بميثاؽ أخبلقي يحدد سمكؾ األفراد ك (2015،ماضي)كبيرة  ك 
 .في  كجكد التزاـ بأخبلقيات العمؿ مف قبؿ العامميف في الكزارة

 ىذا لتكافر ثقافة تنظيمية أخبلقية كمبادئ كاضحة لمسمكؾ األخبلقي كتكفير أفضؿ ويعزو الباحث
المعدات كالتجييزات البلزمة إلنجاز العمؿ في المؤسسة ىذا مف شأنو أف يؤدم إلى تحسيف جكدة 

 .األداء المؤسسي
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 بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقية كاألداء المؤسسي في معامؿ االرتباط بيف( 27)جدكؿ 

  قطاع غزةالمستشفيات في محافظات

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

بيف بنية  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية عند مستكل 
المستشفى كانظمتيا االخبلقية كاألداء المؤسسي في المستشفيات في 

 محافظات قطاع غزة
0.561* 0.033 

. α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

 المستشفيات في  القيادة األخبلقية كاألداء المؤسسي فياالرتباط بيفمعامؿ ( 27)جدكؿ 
 .محافظات قطاع غزة

 ذلؾ إلى أف القيادة األخبلقية ليا عبلقة كثيقة بمستكل األداء في ويعزو الباحث
المستشفيات الفمسطينية، فالمؤسسات الصحية ىي بياة ضخمة لتبادؿ القيادة األخبلقية مف أجؿ 

 .تحسيف جكدة األداء المؤسسي

كدراسة  (2013،اليندم)كدراسة  (2013،العتيبي)كاتفقت ىذه النتااج مع مع الدراسات كدراسة 
حيث   (2009،الحسيسة)ك  (Turhan & Celike,2011) كدراسة  كدراسة (2012،العرايضة)

كشفت ىذه الدراسات عف كجكد عبلقة ارتباط بيف خاصية القيادة األخبلقية كالقيـ التنظيمية 
كبالتالي ىناؾ تكازف قيادم مبلاـ يرفع مف شأنو أف يؤدم إلى تحسيف مستكل األداء المؤسسي 

 . لممنظمة المستيدفة

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 الفرضية الفرعية الثانية

 حصااية عند مستكل داللة إ داللة ات ذعبلقةكجد ت(0.05≥α ) بيف القيادة األخبلقية كتحسيف
 .األداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 

بيف القيادة األخبلقية كاألداء المؤسسي في المستشفيات في معامؿ االرتباط ( 28)جدكؿ 
 .محافظات قطاع غزة

 

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

بيف القيادة  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية عند مستكل 
 .األخبلقية كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

0.239* 0.033 

. α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

تساكم  (.Sig)، كأف القيمة االحتمالية 0.293 أف معامؿ االرتباط يساكم (28)يبيف جدكؿ رقـ 
 كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  (α ≤ 0.05 ) مف مستكم الداللةأقؿكىي  ( 0.00)

 في المستشفيات في القيادة األخبلقية كتحسيف األداء المؤسسيبيف متكسطة أقؿ إحصااية 
 .محافظات قطاع غزة
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 :الفرضية الفرعية الثالثة

 حصااية عند مستكل داللة إ داللة ات ذعبلقةكجد ت(0.05≥α ) بيف السمكؾ الفردم األخبلقي
 .كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 
 

 السمكؾ الفردم األخبلقي كاألداء المؤسسي في المستشفيات في معامؿ االرتباط بيف( 29)جدكؿ 
 محافظات قطاع غزة

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

بيف السمكؾ  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية عند مستكل 
 الفردم األخبلقي كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

0.539* 0.033 

. α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

تساكم  (.Sig)، كأف القيمة االحتمالية 0.539 أف معامؿ االرتباط يساكم (29)يبيف جدكؿ رقـ 
 كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصااية  α ≤ 0.05 مف مستكم الداللة أقؿكىي  0.00

السمكؾ الفردم األخبلقي كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع بيف أقؿ متكسطة 
 .غزة

 ذلؾ إلى أف السمكؾ الفردم األخبلقي لو عبلقة كثيقة بمستكل األداء في ويعزو الباحث
فالمؤسسات الصحية بياة مناسبة لخدمة المجتمع بكامؿ أخبلؽ الفرد ، المستشفيات الفمطسنية 
 . المكتسبة داخؿ مجتمعو

كدراسة  (2012،الرزم)كدراسة  (2015،عبد العاؿ)كقد اتفقت ىذه النتااج مع دراسة 
(Warren et ed,2010) . في كجكد عبلقة بيف السمكؾ األخبلقي في العمؿ كاألداء الميني في

 .المؤسسة
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 :الفرضية الفرعية الرابعة

 حصااية عند مستكل داللة إ داللة ات ذعبلقةكجد ت(0.05≥α ) بيف التدريب عمى األخبلؽ
 .كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

 

 
 التدريب عمى األخبلؽ كاألداء المؤسسي في المستشفيات في االرتباط بيفمعامؿ ( 30)جدكؿ 

 محافظات قطاع غزة

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

بيف التدريب عمى  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصااية عند مستكل 
 األخبلؽ كاألداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات قطاع غزة

0.604* 0.033 

. α≤0.05 االرتباط داؿ إحصاايان عند مستكم داللة *

تساكم  (.Sig)، كأف القيمة االحتمالية 0.604 أف معامؿ االرتباط يساكم (30)يبيف جدكؿ رقـ 
 كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصااية  α ≤ 0.05 مف مستكم الداللة أقؿكىي  0.00

التدريب عمى األخبلؽ كتحسيف األداء المؤسسي في المستشفيات في محافظات بيف أقؿ متكسطة 
 .قطاع غزة

 إلى أف التدريب عمى األخبلؽ ككجكد برامج تدريبية تتبناىا المؤسسة كتنظيـ ويعزو الباحث ذلك
كرشات خاصة بالتدريب عمى األخبلؽ ىذا كمو مف شأنو أف يرفع مف مستكل األداء المؤسسي 

 .داخؿ المستشفيات الفمسطينية
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 :الفرضية الرئيسة الثانية

ألبعاد المنظمة األخالقية في  (α≤ 0.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
. مستوى األداء المؤسسي بالمستشفيات في محافظات غزةتحسين 

بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقية ، القيادة ) المنظمة األخبلقية أبعاد  لمكقكؼ عمى مستكل تأثير
  تحسيف  ُمجتمعة عمى مستكل(األخبلقية، السمكؾ الفردم األخبلقي، التدريب عمى األخبلؽ 

 ( Stepwise) ، استخدـ الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقةاألداء المؤسسي
 : كيمكف استنتاج ما يمي

 كىك مستكل األداء المؤسسي أف Stepwiseيبيف نمكذج  االنحدار النيااي باستخداـ طريقة  - أ
بنية )يمثؿ المتغير التابع  يتأثر بصكرة   جكىرية  كذات داللة إحصااية بكؿ مف المتغيرات  

 (.المستشفى كأنظمتيا األخبلقية ، السمكؾ الفردم االخبلقي، التدريب عمى االخبلؽ
لعدـ كجكد ثاتير ذك داللة إحصااية حسب طريقة   (القيادة االخبلقية)تـ استبعاد المتغير - ب

Stepwise مستكل األداء المؤسسي مع. 
 0.508، بينما بمغ معامؿ التحديد المعدؿ 0.713أظيرت نتااج التحميؿ اف معامؿ االرتباط بمغ  - ت

 يعكد إلى تأثير المتغيرات  مستكل األداء المؤسسيمف التغير في % 50.8ك ىذا يعني أف 
بنية المستشفى كانظمتيا االخبلقية ، السمكؾ الفردم األخبلقي، التدريب عمى )المستقمة التالية 

 مستكل األداء يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع  في% 55.9كالباقي (األخبلؽ
 .المؤسسي
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مستكل في  المنظمة األخبلقية نتااج اختبار تحميؿ االنحدار المتعدد لتأثير ابعاد (31)جدكؿ 
األداء المؤسسي 

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسكبة

DF درجات 
 الحرية

Sig. 
مستكل 
 الداللة

ß معامؿ االنحدار  T 
 المحسكبة

Sig. 
مستكل 
 الداللة

مستوى 
األداء 

 المؤسسي

0.713* 0.508 88.75 

 3 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

.617 2.936 .004 

التدريب 
عمى 

 االخبلؽ

.299 6.981 .000 

بنية  258 البكاقي
المستشفى 
كانظمتيا 
 االخبلقية

.307 5.568 .000 

السمكؾ 
الفردم 
 االخبلقي

.248 4.567 .000 

 

 

  :معادلة التأثير 

بنية  )0.307( + التدريب عمى االخبلؽ) 0.299  + 0.617 =مستوى األداء المؤسسي
 (السمكؾ الفردم االخبلقي )0.248+ ( المستشفى كأنظمتيا األخبلقية
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التدريب )كعند زيادة  (بنية المستشفى كانظمتيا األخبلقية، السمكؾ الفردم األخبلقي)في حالة تثبيت قيمة 

( مستوى األداء المؤسسي)بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إلى  زيادة المتغير التابع  (عمى االخبلؽ
 (.0.299)بمقدار 

بنية المستشفى )كعند زيادة  (السمكؾ الفردم االخبلقي  ،التدريب عمى األخبلؽ)في حالة تثبيت قيمة 

 مستوى األداء المؤسسيبمقدار كحدة كاحدة يؤدم إلى  زيادة المتغير التابع  (كأنظمتيا األخبلقية
 (.0.307)بمقدار 

السمكؾ )كعند زيادة  (بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقية  ،التدريب عمى األخبلؽ)في حالة تثبيت قيمة 

 مستوى األداء المؤسسيبمقدار كحدة كاحدة يؤدم الى  زيادة المتغير التابع  (الفردم األخبلقي
 (.0.248)بمقدار 

 بنية المستشفى  ،التدريب عمى األخبلؽ )كىذا ما يدعك  المعنييف إلى االىتماـ بالمحاكر
 .(كأنظمتيا األخبلقية، السمكؾ الفردم األخبلقي

 يعكد إلى ثأتير مستكل األداء المؤسسيمف التغير في % 50.8كخبلصة ما سبؽ يعني اف 
بنية المستشفى كأنظمتيا األخبلقية ، السمكؾ الفردم األخبلقي، )المتغيرات  المستقمة التالية 

 مستكل يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع  في% 55.9كالباقي (التدريب عمى األخبلؽ
 .األداء المؤسسي

 :لثةالفرضية الثا

أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف
الجنس، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخبرة، العمر ، ) تعزل لمعكامؿ الشخصية األخبلقية

(. المؤىؿ العممي

أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف: أوال
 (.النكع )متغير ؿ تعزل األخبلقية
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 الجنس– لعينتين مستقلتين (ت)اختبار   هتائج (32)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 t االختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 انثى ذكر

 0.552 0.596- 3.85 3.8 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 0.841 0.200- 3.56 3.54 القيادة األخالقية

 0.907 0.117- 3.81 3.8 السموك الفردي األخالقي

 0.831 0.214- 3.69 3.67 التدريب عمى األخالق

 0.709 0.374- 3.73 3.7 إجمالي أبعاد المنظمة األخالقية

 
لعينتين  (ت)اختبار   هتائج الختبار المقابمة( 32) في الجدكؿ  (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

 (المنظمة األخبلقية)المحكر بالنسبة إلجمالي  ،α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر  مستقلتين
 كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  عدـمما يكضح 0.709 حيث كانت قيمة المعنكية

 الجنس لمتغيرتعزل حكؿ أبعاد المنظمة األخبلقية 
 ذلؾ إلى أف كبل الجنسيف في المستشفيات الفمسطينية المستيدفة لدييما نفس ويعزو الباحث

التكجيات حكؿ ضركرة تكازف أبعاد المنظمة األخبلقية كىذا يعكد إلى ثقافة المجتمع الفمسطيني 
كالعادات كالتقاليد المحافظة التي تحكـ التعامؿ بيف األفراد العامميف في المستشفيات كيتفؽ ىذا 

في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية تعزل لمتغير  (2015،الشنطي)مع دراسة 
في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصااية في  (2013،العتيبي )كاتفقت أيضان مع دراسة ،الجنس

 .إجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة مديرم المدارس لمقيادة األخبلقية تبعان لمتغير الجنس

أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف :ثانياً 
 (. المستشفى)متغير ؿ تعزل األخبلقية
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 املستشفى– لعينتين مستقلتين (ت)اختبار   هتائج (33)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 t االختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 ناصر األوروبي

 0.001 3.470 3.6 3.91 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 0.220 1.230- 3.67 3.51 القيادة األخالقية

 0.001 3.235 3.6 3.89 السموك الفردي األخالقي

 0.000 3.671 3.38 3.8 التدريب عمى األخالق

 0.006 2.792 3.56 3.78 إجمالي ابعاد المنظمة األخالقية

 

لعينتين  (ت)اختبار   هتائج الختبار المقابمة( 33)في الجدكؿ رقـ  (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

 (المنظمة األخبلقية)المحكر بالنسبة إلجمالي  ،α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أصغر  مستقلتين
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  مما يكضح 0.006 حيث كانت القيمة المعنكية

مستشفى ،ككانت الفركؽ لصالح  المستشفى  اؿلمتغيرتعزل حكؿ أبعاد المنظمة األخبلقية 
 .األكركبي

 ذلؾ إلى ضركرة كجكد تجييزات مف معدات كأفراد كرقابة داخمية أك خارجية داخؿ ويعزو الباحث
 . المستشفيات الذم مف شأنو  أف يرفع مف مستكل األداء المؤسسي داخؿ المستشفيات 

في كجكد عبلقة طردية في المنظمات غير  (2015،أبك الكاس)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
في  (2016،العفيفي)الحككمية كىذا ما يفسر مكاف العمؿ عف الدراستيف كاتفقت أيضان مع دراسة 

كافة محاكر أبعاد المنظمة األخبلقية مف خبلؿ كجكد عبلقة طردية كمتكسطة كىذا ما يفسر 
طبيعة المستشفى في تطبيؽ أخبلقيات العمؿ داخميا كيعكد ذلؾ إلى سمسمة المكااح كالتنظيمات 

 .داخؿ المؤسسة
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أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف :ثالثًا
 (. العمر)متغير ؿ تعزل األخبلقية

 ملتغير الفئة العمرية" التباين ألاحادي"هتائج اختبار  (34)دول رقم ج

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 Fاالختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

اقؿ مف 
30 

اقؿ -30
 40مف 
 سنة

اقؿ -40
 50مف 
 سنة

  فأكثر50

 0.323 1.166 3.8 4.08 3.76 3.82 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 0.096 2.140 4.13 3.92 3.5 3.5 القيادة األخالقية

 0.032 2.974 3.71 4.24 3.8 3.76 السموك الفردي األخالقي

 0.679 0.505 3.4 3.84 3.67 3.68 التدريب عمى األخالق

 0.110 2.030 3.76 4.02 3.68 3.69 إجمالي ابعاد المنظمة األخالقية

 

 التبايف " الختبار "الختبار المقابمة (34) في الجدكؿ رقـ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
( المنظمة األخبلقية ) المجاؿإلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر " األحادم

 كىذا يكضح كجكد فركؽ في السمكؾ الفردم األخبلقي  0.110 حيث كانت قيمة مستكل الداللة
مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف ،سنة  (50-40)لصالح الفاة العمرية 

 .العمر لمتغير تعزل المنظمة األخبلقيةحكؿ 

إلى أنو في الفاة العمرية األقؿ يككف الفرد يسعى لتحقيؽ أىدافو كاالعتماد ويعزو الباحث الفروق 
 ( سنة50 سنة إلى أقؿ مف 40)عمى النفس كالتقدـ في السمـ الكظيفي أما في الفاة العمرية 

 عمى اتفاؽ دراستو مع دراسة ويؤكد الباحث. يككف ىدفو االستقرار كتحقيؽ الذات
في الممارسات   (α ≤(0.05 بكجكد فركؽ دالة إحصااية عند مستكل داللة  (2014،الزيناتي)

 .األخبلقية تعزل لمتغير العمر
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أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف: رابعاً 
 (. سنكات الخدمة)متغير ؿ تعزل األخبلقية

 ملتغير سنوات الخدمة" التباين ألاحادي"هتائج اختبار  (35)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 Fاالختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

اقؿ مف 
5 

اقؿ -5
 10مف 
 سنة

اقؿ -10
 15مف 
 سنة

  فأكثر15

 4.03 3.61 3.81 3.86 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية
 

2.509 

 

0.059 

 3.82 3.35 3.61 3.51 القيادة األخالقية
 

1.547 

 

0.203 

 4.06 3.71 3.76 3.82 السموك الفردي األخالقي
 

1.721 

 

0.163 

 3.86 3.65 3.63 3.68 التدريب عمى األخالق
 

0.508 

 

0.677 

 3.94 3.58 3.7 3.72 إجمالي ابعاد المنظمة األخالقية
 

2.281 

 

0.080 

 

 

 األحادم التبايف " الختبار "الختبار المقابمة ( 35) في الجدكؿ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
حيث كانت  (المنظمة األخبلقية ) المجاؿإلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر" 

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ  مما يكضح 0.080 قيمة مستكل الداللة
 .سنكات الخدمة لمتغير تعزل أبعاد المنظمة األخبلقية
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أبعاد المنظمة  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف: خامساً 
 (. المؤىؿ العممي)متغير ؿ تعزل األخبلقية

 

 املؤهل العلمي" التباين ألاحادي"هتائج اختبار  (36)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 Fاالختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 
 بكالكريكس ماجستير دكتكراه

دبمـك 
 متكسط

 غير ذلؾ

 0.273 1.293 3.19 3.89 3.76 4.01 3.81 بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية

 0.768 0.455 4.33 3.55 3.53 3.60 4.00 القيادة األخالقية

 0.611 0.673 3.20 3.79 3.82 3.79 4.30 السموك الفردي األخالقي

 0.224 2.854 2.00 3.78 3.61 3.91 3.90 التدريب عمى األخالق

 0.447 0.930 3.18 3.76 3.68 3.83 4.00 إجمالي ابعاد المنظمة األخالقية

 التبايف " الختبار "الختبار المقابمة ( 36) في الجدكؿ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
( المنظمة األخبلقية ) المجاؿإلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر " األحادم

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات عدـ  مما يكضح 0.447 حيث كانت قيمة مستكل الداللة
 .المؤىؿ العممي لمتغيرالمبحكثيف تعزل 

 أف السبب في عدـ كجكد اختبلؼ كما سبؽ ذكره أنو نظران ألف بياة العمؿ كىي ويرى الباحث
المستشفيات الفمسطينية كاحدة لجميع مؤىبلت العامميف المختمفة كنظران ألف المكااح كالقكانيف 

يؤكد الباحث عمى اختبلؼ نتااج . كأنظمة العمؿ أيضان كاحدة لجميع مؤىبلت العامميف المختمفة
( α ≤ 0.05)في عدـ كجكد فركؽ دالة إحصاايان عند مستكل داللة  (2014،الزيناتي)دراسة 

 .في الممارسات األخبلقية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
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 :رابعةالفرضية  ال

  المؤسسياألداء  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف
المؤىؿ الجنس، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخبرة، العمر ، )تعزل لمعكامؿ الشخصية 

(. العممي

 

  المؤسسياألداء  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف: أوال
 (.النكع )متغير ؿتعزل 

 

 الجنس– لعينتين مستقلتين (ت)اختبار   هتائج (37)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 t االختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 انثى ذكر

 0.766 0.298- 3.85 3.82 إجمالي محور األداء المؤسسي

لعينتين  (ت)اختبار   هتائج الختبار المقابمة ( 37) في الجدكؿ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

 ( المؤسسياألداء )المحكر بالنسبة إلجمالي  ،α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر  مستقلتين
 كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  عدـمما يكضح 0.766 حيث كانت قيمة المعنكية

 . الجنسلمتغيرتعزل  المؤسسياألداء حكؿ 

ذلؾ إلى أف الجنسيف متقاربيف في األفكار كاالتجاىات كالميكؿ كالميارات، كأف ويعزو الباحث 
 .العمؿ في المؤسسات كخصكصان المستشفيات يعتمد عمى الكفاءة الشخصية كليس عمى الجنس

أبك )كدراسة ، (2017عبد اليادم، )كاتفقت ىذه النتااج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة 
، ، التي  أشارت لعدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ األداء (2016غالي، 

 .المؤسسي تعزل لمجنس
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األداء  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف: ثانياً 
 (. المستشفى)متغير ؿ تعزل المؤسسي

 املستشفى– لعينتين مستقلتين (ت)اختبار   هتائج (38)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 t االختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 ناصر األوروبي

 0.000 4.923 3.5 3.96 إجمالي محور األداء المؤسسي

لعينتين  (ت)اختبار   هتائج الختبار المقابمة ( 38) في الجدكؿ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

 (المؤسسياألداء )المحكر بالنسبة إلجمالي  ،α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أصغر  مستقلتين
حكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  مما يكضح 0.00 حيث كانت قيمة المعنكية

 .مستشفى،ككانت الفركؽ لصالح  المستشفى األكركبي اؿلمتغيرتعزل  المؤسسياألداء أبعاد 
 ذلؾ إلى أف مستشفى األكركبي يمتمؾ الميارات كالمعدات البلزمة لضماف نجاح ويعزو الباحث

األداء المؤسسي داخميا كىذا ما يدؿ عمى اىتماـ كنجاح اإلدارة العميا لممستشفى في التطكير 
 .كالبناء

 المؤسسياألداء  استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف: ثالثا
 (. العمر)متغير ؿتعزل 

 الفئة العمرية" التباين ألاحادي"هتائج اختبار  (39)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 Fاالختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

اقؿ مف 
30 

اقؿ -30
 40مف 
 سنة

اقؿ -40
 50مف 
 سنة

  فأكثر50

 0.666 0.525 3.85 4.01 3.79 3.84 اجمالي محور األداء المؤسسي

 األحادم التبايف " الختبار "الختبار المقابمة ( 39) في الجدكؿ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
حيث كانت  (المؤسسياألداء  ) المجاؿإلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر" 
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كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ  مما يكضح 0.666 قيمة مستكل الداللة
 .العمر لمتغيرتعزل  المؤسسياألداء 

ذلؾ إلى أف العامميف ىـ مف فاة الشباب كأعمارىـ متقاربة كبالتالي لدييـ نفس ويعزو الباحث 
 .النظرة حكؿ محكر األداء المؤسسي بغض النظر عف الفاة العمرية

أبك ريا، )، كدراسة (2017عبد اليادم، )كاتفقت ىذه النتااج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة 
،  التي أشارت لعدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ األداء (2014

 .المؤسسي تعزل لمتغير العمر

 األداء المؤسسي استجابات المبحكثيف حكؿ  متكسطاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصااية بيف :رابعا
 (. سنكات الخدمة)متغير ؿتعزل 

 

 سنوات الخدمة" التباين ألاحادي"هتائج اختبار  (40)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 Fاالختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

اقؿ مف 
5 

اقؿ -5
 10مف 
 سنة

اقؿ -10
 15مف 
 سنة

  فأكثر15

 4.13 3.66 3.81 3.84 إجمالي محور األداء المؤسسي
 

2.627 

 

0.051 

 " األحادم التبايف " الختبار "الختبار المقابمة( 10)في الجدكؿ  (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف
حيث كانت  (األداء المؤسسي ) المجاؿإلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أكبر

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ  مما يكضح 0.051 قيمة مستكل الداللة
 .سنكات الخدمة لمتغير تعزل األداء المؤسسي

ذلؾ إلى أف غالبية العامميف ليـ سنكات متقاربة مف الخدمة في المستشفيات ويعزو الباحث 
 .الفمسطينية
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أبك )، كدراسة (2017عبد اليادم، )كاتفقت ىذه النتااج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة 
، التي أشارت لعدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ األداء (2014حسنة، 

 .المؤسسي تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة

، التي أكدت عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات (2014أبك ريا، )كاتفقت ىذه النتااج أيضان مع دراسة 
داللة إحصااية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ األداء المؤسسي تعزم إلى عدد 

 .سنكات الخدمة
األداء كؿ ػػػف حػػكثيػػات المبحػػابػ استج متكسطػػاتاية بيفػة إحصاػػركؽ ذات دالؿػػد ؼػػكجػت: خـامســا

 (. المؤىؿ العممي)متغير ؿ تعزل المؤسسي

 

 املؤهل العلمي" التباين ألاحادي"هتائج اختبار  (41)جدول رقم 

 المجال

المتوسطات 
قيمة 

 Fاالختبار

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 
 بكالكريكس ماجستير دكتكراه

دبمـك 
 متكسط

 غير ذلؾ

 0.038 2.582 2.56 3.91 3.78 3.88 4.53 إجمالي محور األداء المؤسسي

 
 " األحادم التبايف " الختبار "الختبار المقابمة (41) في الجدكؿ (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

حيث كانت  (األداء المؤسسي ) المجاؿإلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف أصغر
 مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 0.038 قيمة مستكل الداللة
 .المؤىؿ العممي،ككانت الفركؽ لصالح درجة الدكتكراه  لمتغير تعزل األداء المؤسسي

 ذلؾ إلى أف حممة الدكتكراه بحاجة إلثبات الذات، كيرغبكف في تطكير أنفسيـ عمى يعزو الباحث
المستكل اإلدارم كالميني ، حيث إف غالبيتيـ يعممكف في المجاؿ األكاديمي، كيرغبكف في 

الحصكؿ عمى مركز كظيفي أفضؿ، كبدا ذلؾ كاضحان في بعد الحاجة إلى اإلنجاز حيث حصؿ 
حممة الدكتكراه عمى المرتبة األكلى بدرجة كبيرة ، أما بالنسبة لحممة البكالكريكس كالدبمـك فيـ 

 .يعممكف في الكظااؼ اإلدارية ككضعيـ الكظيفي مستقر نسبيان 
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 :الممخص

استعرضت الدراسة في ىذا الفصؿ تحميؿ خصااص مجتمع الدراسة، كالتي تضمنت الكصؼ 

العمر، ، الجنس، المستشفى)اإلحصااي لممجتمع كفقان لسماتيـ الشخصية كالتي تمثمت في 

ثـ تطرقت الدراسة إلى تحميؿ فقرات المتغيريف المستقؿ . (المؤىؿ العممي، ، عدد سنكات الخدمة

ثـ أكضحت نتااج . المتمثؿ في أبعاد المنظمة األخبلقية، كالتابع المتمثؿ في األداء المؤسسي

كمف ثـ عمؿ ممخص . اختبار الفرضيات األربع كأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة

 . لنتااج الفرضيات
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات 
 مقدمة

 نتااج الدراسة: أكالن 

 تكصيات الدراسة: ثانيان 

 الدراسات المستقبمية المقترحة: ثالثان 

 خبلصة الفصؿ السادس
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النتائج والتوصيات 
مقدمة 

 :النتائج/ أوالً 

بناءن عمى تحميؿ البيانات كمناقشة أسامة الدراسة كاختبار الفرضيات تكصؿ الباحث إلى 
، كالنتااج (المنظمة األخبلقية)نتااج متعمقة بالمتغير المستقؿ : النتااج التي تـ تصنيفيا كالتالي

، كنتااج متعمقة باختبار الفرضيات، كنتااج تحقيؽ (األداء المؤسسي)المتعمقة بالمتغير التابع 
 .األىداؼ

 :(المنظمة األخالقية)النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل  .1

كشفت النتااج أف أبعاد المنظمة األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية  .1
 %.76.46مرتفع بدرجة كبيرة مف خبلؿ حصكليا عمى كزف نسبي 

أكضحت النتااج أف كاقع أبعاد المنظمة األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية  .2
%، 74.32، كالمنظمة األخبلقية %76.17السمكؾ الفردم األخبلقي بكاقع : كانت كالتالي

 ،%71.03، كالقيادة األخبلقية بكاقع %73.60كالتدريب عمى األخبلؽ بكاقع 
 

 :(األداء المؤسسي)النتائج المتعمقة بالمتغير التابع  .2

كشفت النتااج أف مستكل األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية مرتفع حيث اتضح  .1
 %(.76.67)ذلؾ مف خبلؿ حصكلو عمى كزف نسبي 
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 :النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات .3

 بيف ( α ≤ 0.05) عند مستكل داللة إحصاايةداللة أظيرت النتااج أنو تكجد عبلقة ذات  .1
أبعاد المنظمة األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية كتحسيف جكدة األداء 

 .0.669المؤسسي حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما 
( α ≤ 0.05) عند مستكل داللة إحصاايةداللة ذم أشارت نتااج الدراسة إلى كجكد أثر  .2

بيف أبعاد المنظمة األخبلقية مجتمعة معان لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية كتحسيف 
 .جكدة األداء المؤسسي

تبيف مف خبلؿ نتااج الدراسة أف كبلن مف أبعاد المنظمة األخبلقية يؤثر عمى مستكل األداء  .3
 .المؤسسي بإستثناء القيادة األخبلقية

أشارت النتااج إلى عدـ كجكد فركؽ في متكسط استجابة العامميف في المستشفيات  .4
الفمسطينية في محافظات غزة حكؿ أبعاد المنظمة األخبلقية تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية 

  (المؤىؿ العممي، العمر، سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي، الجنس )
أشارت النتااج إلى كجكد فركؽ في متكسط استجابة العامميف في المستشفيات الفمسطينية  .5

 .في محافظات غزة حكؿ أبعاد المنظمة األخبلقية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
أشارت النتااج إلى عدـ كجكد فركؽ في متكسط استجابة العامميف في المستشفيات  .6

 الفمسطينية في محافظات غزة حكؿ األداء المؤسسي تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية 
 (المؤىؿ العممي، العمر، عدد سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي،الجنس )
أشارت النتااج إلى كجكد فركؽ في متكسط استجابة العامميف في المستشفيات الفمسطينية  .7

 . في محافظات غزة حكؿ األداء المؤسسي تعزل لمتغير المستشفى
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 :التوصيات/ ثانياً 

 مف كاقع النتااج التي تكصمت إلييا الدراسة، يقترح الباحث عددان مف التكصيات التي تتعمؽ 
بالمنظمة األخبلقية في المستشفيات الفمسطينية، باإلضافة إلى األداء المؤسسي ليذه 

 .المستشفيات، كتكصيات عامة كفقان لرؤل سميمة
 :التوصيات المتعمقة بأبعاد المنظمة األخالقية .1

العمؿ عمى تزكيد كافة األقساـ في المستشفيات بأفضؿ المعدات كالتقنيات البلزمة إلنجاز  .1
 .العمؿ منعان ألم سمكؾ خارج عف أخبلقيات العمؿ الصحي

كضع رؤية كاضحة لسياسات المستشفيات تحث عمى إتقاف العمؿ كسرعة إنجاز األعماؿ  .2
 .بعيدان عف الكاسطة كالمحسكبية

 منح المستشفيات جكااز ألصحاب األخبلؽ الرفيعة مف العامميف لتحفيز الجميع عمى تبني  .3
 .مفيكـ األخبلؽ

 .العمؿ عمى تنمية األخبلؽ لدل العامميف داخؿ المستشفيات كذلؾ باإلنصاؼ بيف العامميف .4
 .العمؿ عمى تعزيز األمانة كالصدؽ بعيدان عف أم اعتبارات خاصة تحؿ بكظيفتيـ .5
العمؿ بإستمرار كاألخذ بشكاكم اآلخريف كالتعامؿ معيا بجدية كفقان لمكااح كالقكانيف داخؿ  .6

 .المستشفيات
قميمية كمحمية مختصة في مجاؿ التدريب لمعامميف في  .7 التعامؿ مع مؤسسات دكلية كا 

 .المستشفيات عمى أخبلقيات العمؿ
مشاركة المستشفيات في الندكات ككرش العمؿ الخاص بأخبلقيات العمؿ كاالستعانة بنماذج  .8

 .عالمية ناجحة في ىذا المجاؿ
تكعية العامميف بأىمية اإلبداع في خمؽ شخصية أخبلقية تساىـ في تحسف العمؿ، كتنمي  .9

 .مف ميارات الفرد، مع تكفير بياة عمؿ تنتج إبداعان فنيان يعبر عف التميز
تشجيع العامميف عمى تقديـ المبادرات الفردية كمناقشتيا، حتى تصبح جزءان مف ثقافة  .10

 .المستشفى
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دعـ المبادرات المتعمقة بأخبلقيات العمؿ  كمنح العامميف في المستشفيات مساحة مف الحرية  .11
كاالستقبللية في عمميـ مف خبلؿ تكفير بياة عمؿ تفجر الطاقات تخمؽ ركح اإلبداع، كتكلد 

 .األفكار التي تساىـ  في تطكير الخدمات
 
 :التوصيات المتعمقة باألداء المؤسسي .2

تعاكف إدارة المستشفى مع العامميف كاألخذ بالشكاكم كالمقترحات المقدمة مف المرضى  .1
 .لتحسيف األداء

العمؿ عمى قياس رضى المجتمع عف الخدمات التي تقدميا المستشفيات الفمسطينية، كعقد  .2
كرش عمؿ مع مختمؼ فاات المجتمع كمؤسسات المجتمع المدني لمبلمسة احتياجات 

 .المجتمع
عمؿ دراسات ميدانية مستمرة بيف فترة كأخرل لقياس مدل رضى المجتمع عف خدمات  .3

 .المستشفيات
 .العمؿ عمى استثمار قدرات العامميف كالطاقات الكامنة لدييـ لضماف الكصكؿ لؤلداء المتميز .4
العمؿ عمى دعـ أنشطة البحث كالتطكير مف أجؿ االرتقاء بأداء المستشفيات، كعقد كرش  .5

 .عمؿ لبحث سبؿ تطكير األداء
تطكير مؤشرات قياس األداء المؤسسي في المستشفيات، كالعمؿ عمى قياس األداء عمى فترة  .6

 .محددة، كعمؿ مقارنات مستمرة، كاستخبلص النتااج كطرح كتطبيؽ التكصيات
عقد شراكة مع المراكز البحثية، كالمستشفيات األخرل لدعـ أنشطة التدريب عمى األخبلؽ  .7

 .مف أجؿ بحث سبؿ تطكير كتحسيف جكدة األداء
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 خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة: (42)جدول رقم 

 أبعاد المنظمة األخالقية في المستشفيات الفمسطينية

 التوصيات
الجية المسئولة عن 

 التنفيذ
الفترة )اإلطار 

 (الزمنية

العمؿ عمى تزكيد كمفة األقساـ في المستشفيات 
 .بأفضؿ المعدات كالتقنيات البلزمة إلنجاز العمؿ

 

إدارة المكارد البشرية في 
المستشفى بالتنسيؽ مع 

دارة  كزارة الصحة كا 
 .المستشفى

خبلؿ ستة أشير، 
 .مع المتابعة كالتقييـ

كضع رؤية كاضحة لسياسات المستشفيات تحث 
عمى إتقاف العمؿ كسرعة إنجاز األعماؿ بعيدان 

 .عف الكاسطة كالمحسكبية
 مستمر كزارة الصحة

منح المستشفيات جكااز ألصحاب االخبلؽ 
الرفيعة مف العامميف لتحفيز الجميع عمى تبني 

 .مفيكـ األخبلؽ

إدارة المكارد البشرية في 
المستشفى بالتنسيؽ مع 

 .إدارة المستشفى
 مستمر

العمؿ عمى تنمية األخبلؽ لدل العامميف داخؿ 
 .المستشفيات كذلؾ باالنصاؼ بيف العامميف

 كزارة الصحة الفمسطينية
سنكية، مع المتابعة 

 كالتقييـ

العمؿ عمى تعزيز األمانة كالصدؽ بعيدان عف أم 
 .اعتبارات خاصة ُتحؿ بكظيفتيـ

 إدارة المكارد البشرية 
مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

العمؿ بإستمرار كاألخذ بشكاكم اآلخريف كالتعامؿ 
معيا بجدية كفقان لمكااح كالقكانيف داخؿ 

 .المستشفيات
 إدارة المستشفى 

مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

قميمية كمحمية  مستمر، مع  كزارة الصحة التعامؿ مع مؤسسات دكلية كا 
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مختصة في مجاؿ التدريب لمعامميف في 
 .المستشفيات عمى أخبلقيات العمؿ

 المتابعة كالتقييـ

دعـ المبادرات المتعمقة بأخبلقيات العمؿ  كمنح 
العامميف في المستشفيات مساحة مف الحرية 
كاالستقبللية في عمميـ مف خبلؿ تكفير بياة 

عمؿ تفجر الطاقات تخمؽ ركح اإلبداع، كتكلد 
 .األفكار التي تساىـ  في تطكير الخدمات

كزارة الصحة، كمراكز 
 الدراسات كالبحكث

مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

 األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية

 التوصيات
الجية المسئولة عن 

 التنفيذ
الفترة )اإلطار 

 (الزمنية
تعاكف إدارة المستشفى مع العامميف كاألخذ 
بالشكاكم كالمقترحات المقدمة مف المرضى 

 .لتحسيف األداء

إدارة المكارد البشرية في 
المستشفى بالتنسيؽ مع 

 .إدارة المستشفى

خبلؿ ستة أشير، 
 مع المتابعة كالتقييـ

العمؿ عمى قياس رضى المجتمع عف الخدمات 
التي تقدميا المستشفيات الفمسطينية، كعقد كرش 

عمؿ مع مختمؼ فاات المجتمع كمؤسسات 
 .المجتمع المدني لمبلمسة احتياجات المجتمع

إدارة المكارد البشرية في 
المستشفى بالتنسيؽ مع 

 .إدارة المستشفى

خبلؿ ستة أشير، 
 مع المتابعة كالتقييـ

عمؿ دراسات ميدانية مستمرة بيف فترة كأخرل 
لقياس مدل رضى المجتمع عف خدمات 

 .المستشفيات
 إدارة المستشفى

مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

العمؿ عمى استثمار قدرات العامميف كالطاقات 
 .الكامنة لدييـ لضماف الكصكؿ لؤلداء المتميز

 إدرة المكارد البشرية
مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

العمؿ عمى دعـ أنشطة البحث كالتطكير مف أجؿ 
االرتقاء بأداء المستشفيات، كعقد كرش عمؿ 

 .لبحث سبؿ تطكير األداء

إدارة المكارد البشرية في 
المستشفى بالتنسيؽ مع 

 .إدارة المستشفى

مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

مستمر، مع إدارة المكارد البشرية في تطكير مؤشرات قياس األداء المؤسسي في 
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المستشفيات، كالعمؿ عمى قياس األداء عمى فترة 
محددة، كعمؿ مقارنات مستمرة، كاستخبلص 

 .النتااج كطرح كتطبيؽ التكصيات
 

المستشفى بالتنسيؽ مع 
 .إدارة المستشفى

 المتابعة كالتقييـ

عقد شراكة مع المراكز البحثية، كالمستشفيات 
األخرل لدعـ أنشطة التدريب عمى األخبلؽ مف 

 .أجؿ بحث سبؿ تطكير كتحسيف األداء

إدارة المكارد البشرية في 
المستشفى بالتنسيؽ مراكز 

 .التدريب

مستمر، مع 
 المتابعة كالتقييـ

 مف إعداد الباحث:                             المصدر 

 

 :دراسات مستقبمية مقترحة/ ثالثاً 
في ضكء ما تـ تكصؿ إليو الباحث مف نتااج كتكصيات، يمكف اقتراح الدراسات المستقبمية 

 :التالية
  دراسة مقارنة بيف أبعاد المنظمة األخبلقية كدكرىا في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في 

 .المستشفيات الخاصة كالمستشفيات الحككمية
 أبعاد المنظمة األخبلقية كدكرىا في جكدة القرارات اإلدارية في المستشفيات الفمسطينية. 
  التخطيط االستراتيجي كدكره في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات

 .الفمسطينية
  التدريب عمى األخبلؽ كدكره في تحسيف جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات

 .الفمسطينية
 الثقافة التنظيمية كدركىا في جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية. 
 دراسة عكامؿ أخرل تنظيمية ككظيفية كدكرىا في تحسيف األداء المؤسسي. 
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 :الممخص
استعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتااج التي تكصؿ إلييا مف خبلؿ نتااج التحميؿ 

اإلحصااي، حيث أشارت النتااج لكجكد مستكل مكافقة مرتفعة بدرجة كبيرة  عمى جميع أبعاد 
المنظمة األخبلقية، إضافة لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة بدرجة كبيرة عمى مجاؿ األداء 

كبينت النتااج كجكد عبلقة بيف أبعاد المنظمة األخبلقية عمى تحسيف جكدة األداء . المؤسسي
كما أظيرت الدارسة كجكد أثر لؤلبعاد المنظمة األخبلقية . المؤسسي لممستشفيات الفمسطينية

كأظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ بيف . مجتمعة معان في تحسيف جكدة األداء المؤسسي
استجابات المبحكثيف حكؿ أبعاد المنظمة األخبلقية تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية 

، فيما أظيرت كجكد فركؽ تعزل لمتغير (الجنس، العمر، طبيعة الكظيفة، عدد سنكات الخدمة)
كأشارت النتااج إلى عدـ كجكد فركؽ في متكسط استجابة العامميف في . المؤىؿ العممي

الجنس، )المستشفيات الفمسطينية حكؿ األداء المؤسسي تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية 
كأخيران اقترح الباحث مجمكعة . (العمر، المؤىؿ العممي، طبيعة الكظيفة، عدد سنكات الخدمة

 .مف العناكيف لدراسات مستقبمية بخصكص أبعاد المنظمة األخبلقية كاألداء المؤسسي
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 المراجع العربية: ثانياً  -
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 المصادر والمراجع
 

 :المصادر: أوالً 
 القرآف الكريـ. 
 المراجع العربية : ثانياً 

 
  عبلقة نظـ المعمكمات اإلدارية في تحسيف األداء : (2013)أبك كريـ، أيمف محمد

دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة، رسالة : اإلدارم
 .ماجستير غير منشكرة، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر

  التطكير اإلدارم كأثره في تحسيف أداء العامميف : (2016)األغبرم، فاطمة عبد الرحمف
 صنعاء، دراسة غير منشكرة، كمية العمـك اإلدارية، الجامعة الكطنية –بالجامعة الكطنية 

 . صنعاء–
 اإلحصااي التحميؿ كطرؽ لبحث امناىج"  (2005 ): صادؽ أماؿ، ك فؤاد ، حطب أبك 

  القاىرة :المصرية األنجمك مكتبة ، " كاالجتماعية كالتربكية النفسية في العمكـ
  دكر التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ التميز المؤسسي : " (2014)أبك ريا، ماىر فرج

، رسالة ماجستير غير " دراسة تطبيقية عمى كزارتي العمؿ كالشؤكف االجتماعية –
 منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة

  أثر األخبلقيات االدارية عمى األداء الكظيفي في : "(2016)أبك غالي، مجدم أميف
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية "كزارتي العمؿ كالشؤكف االجتماعية بقطاع غزة

 . غزة–االقتصاد كالعمـك االدارية، جامعة األزىر 
 أخبلقيات المينة كدركىا في األداء : " بعنكاف (2015)المعتصـ باهلل ، أبك الكاس

رسالة ماجستير غير ". الكظيفي لمعامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة
 .غزة:أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، برنامج القيادة كاإلدارة ،منشكرة 

 (.2009)، القاىرة، المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية، محمد،بكزياف 
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  أثر االتصاؿ في رفع األداء التسكيقي لممؤسسة الخدمية: (2011)بك كريطة، نكاؿ :
دراسة حالة ككالة السفر كالسياحة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزاار، 

 .الجزاار
 القاىرة، دار قباء لمنشر، كيؼ تقيـ أداء الشركات كالعامميف. "(2001)زىير، ثابت ،

 .مصر

  التقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي كعبلقتو بتحسيف األداء : (2015)جبر، نجكل
المؤسسي كزارة الصحة، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية االدارة كالسياسة 

 . غزة–لمدراسات العميا 
 األخبلقيات التنظيمية كالمساكلية االجتماعية في منظمات  (2010) سيد، جاد الرب

 .46ص:2010،كمية التجارة باالسماعيمية، جامعة قناة السكيس، األعماؿ العصرية
 مطبعة أبناء ، الطبعة الثانية، القكاعد المنيجية لبناء االستبياف. (2010)زياد ، الجرجاكم

 .فمسطيف، الجراح
 دكر إدارة التميز في تطكير أداء المؤسسات التعميـ العالي . " (2009)تقرير ، الجعبرم

، جامعة الخميؿ، كمية التمكيؿ كاإلدارة، رسالة ماجستير غير منشكرة، "في الضفة الغربية
 .فمسطيف

  دراسة حالة كمية : دكر ادارة المعرفة في تحسيف االداء المؤسسي: (2015)حسينة، قمبك
العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بجامعة محمد خيضر، رسالة ماجستير غير 
منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .الجزاار
 كاقع ممارسات القيادة األخبلقية في : " عنكاف  (2009)،رضية بنت سمماف، حبسية

  ". بسمطنة عماف (10-5)مدارس التعميـ األساسي الصفكؼ 
  تقكيـ جكدة رياض األطفاؿ في محافظة ريؼ دمشؽ كفقان : (2011)الحسيف، ابراىيـ

، المجمة العممية لكمية التربية، المركز EFQMلمعايير النمكذج األكركبي إلدارة الجكدة 
 .، العدد األكؿ27الكطني ألبحاث المكىبة كاإلبداع، جامعة الممؾ فيصؿ، المجمد 

 مؤسسة الكراؽ ، عماف ، األردف، مناىج البجث العممي. (2006)مكفؽ، الحمداني
 .لمنشر
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  أثر تسيير المكارد البشرية عمى األداء الكظيفي لمعامميف في : "(2014)خكيمدات، ايماف
( SDC) دراسة حالة الشركة الكطنية لتكزيع الكيرباء كالغاز –المؤسسات الكطنية 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، "بكرقمة
 .جامعة قاصدم مرباح بكرقمة، الجزاار

  دراسة : دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي: (2011)الدجني، إياد
كصفية تحميمية في الجامعات الفمسطينية النظامية الفمسطينية، رسالة دكتكراه، كمية 

 . سكريا–التربية، جامعة دمشؽ 
 مبادئ كقكاعد السمكؾ األخبلقي كرابط : (2012)عبد اهلل ، بف منصكر، دياال، الرزم

دراسة تطبيقية عمى الكزارات الحككمية - فاعؿ بيف حككمة المؤسسات كمكافحة الفساد
، 20المجمد، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية. في قطاع غزة

 .فمسطيف، غزة ، 2العدد
  أثر التزاـ باخبلقيات الكظيفة العامة في مستكل الكالء : " (2007)ريـ، الركاشدة

 .األردف، جامعة مؤتة .التنظيمي لدل العامميف في المؤسسات العامة األردنية
 المقارنة المرجعية مدخؿ لتحسيف األداء المؤسسي في المنظمات : (2011)فاطمة،رباعية

، محمية جامعة مؤتة، دراسة تطبيقية عمى المجمس األعمى لمعمـك كالتكنكلكجيا- العامة
 .164-121ص (1العدد )

  دراسة : اإلبداع االدارم كعبلقتو باألداء الكظيفي: (2003)رضا، حاتـ عمي حسف
تطبيقية عمى االجيزة االمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدكلي بجدة، رسالة ماجستير 

 .غير منشكرة، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك االمنية، السعكدية
  دراسة تطبيقية : إدارة المعرفة كأثرىا عمى تميز األداء: (2011)الزطمة، نضاـ محمد

عمى الكميات كالمعاىد التقنية المتكسطة العاممة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير 
 .منشكرة، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية بغزة

 ،دكر أخبلقيات المينة في تعزيز المساكلية "،(2014)الزيناتي، أسامة محمد خميؿ
، رسالة "(مجمع الشفاء الطبي نمكذجان )االجتماعية في المستشفيات الحككمية الفمسطينية 

 . ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسية، غزة، فمسطيف
 تقييـ األداء المؤسسي في المدارس الثانكية لكزارة التربية . " (2006)سميماف ، الزعابي

، الجامعة األردنية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كالتعميـ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة
 األردف. عماف
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  الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر "أخبلقيات العمؿ"، (2009)السكارنة، ببلؿ خمؼ ،
 كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف

 العكامؿ المؤثرة عمى السمكؾ األخبلقي في بياة : "بعنكاف، (2011)صالح ، السعد
 المراجعة السعكدية

 كاقع الحياة الكظيفية في المؤسات الحككمية  " (2015)نياد عبد الرحمف ، الشنطي
رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة " كعبلقتو بأخبلقيات العمؿ

 . غزة–لمدراسات العميا 
  استراتيجية تحسيف : (2011)الشبمي، ىيثـ، كالخزاعي، حسيف، كجابر، نصر الديف

، - أنمكذج مقترح لضماف الجكدة اإلدارية –كتطكير األداء المؤسسي لمجامعات العربية 
 .69-37، (35)مجمة العمـك االنسانية، جامعة منتكرم، قسنطينة، الجزاار، العدد 

 نحك إطار لقياس محددات استخداـ كنجاح تبني قياس األداء . " (2004)حاتـ، الشيشني
(، 26)المجمد ، جامعة الزقازيؽ، كمية التجارة، مجمة البحكث العالمية، " المتكازف
 (.147-97)ص . (1)العدد

 كاقع جكدة الحياة الكظيفية في المؤسسات : "بعنكاف   (2016)محمكد ، الشنطي
برنامج القيادة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ". الحككمية كعبلقتو بأخبلقيات العمؿ

 .غزة:أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، كاإلدارة 
  تطبيؽ التخطيط االستراتيجي كعبلقتو بأداء المؤسسات : (2010)صياـ، آماؿ نمر

األىمية النسكية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية االقتصاد كالعمـك 
 .االدارية، جامعة األزىر بغزة

 درجة ممارسة : " بعنكاف (2012)رانية عبد اهلل ، كمزاىرة، رامي عبد اهلل، طشطكش
المرشديف التربكييف ألخبلقيات مينة اإلرشاد مف كجية نظرىـ في ضكء بعض 

 .(األردف)"المتغيرات
 بحث ، معايير قياس األداء الحككمي كطرؽ استنباطيا. " (2005)محمد ، الطعامنة

المنظمة العربية ، القاىرة، مقدـ إلى ندكة األساليب الحديثة في قياس األداء الحككمي
 . يناير13-9كرشة عمؿ مف ، لمتنمية اإلدارية

 دار النيضة العربية " مذىب المنفعة العامة في فمسفة األخبلؽ. "(1953)تكفيؽ، الطكيؿ
 .(القاىرة)،
  مدخؿ النككيف في منشات : أخبلقيات اإلدارة، (2000)الساعدم مؤيد ، العنزل سعد

 . بغداد50-7ص ، 3/العدد، (1)مجمد ، المحمية العراقية لمعمـك اإلدارية، األعماؿ
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 دار كااؿ . اإلدارة كاألعماؿ. (2008)طاىر ،الغالبي، صالح، العامرم
 .األردف،عماف،لمنشر

 أخبلؽ العمؿ كسمكؾ العامميف في الخدمة العامة كالرقابة . (2002)فؤاد عبد اهلل، العمر
المعيد اإلسبلمي لمبحكث ، البؾ اإلسبلمي لمتنمية: الرياض، عمييا مف منظكر إسبلمي

 .كالتدريب
  لمقيادات اإلدارية كأثرىا عمى عممية األخبلقيةالممارسات " ( :2013)عمراف ، حسف 

 دكتكراه،رسالة "دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى المصارؼ التجارية الميبية"اتخاذ القرارات 
 .غير منشكرة في إدارة األعماؿ،جامعة قناة السكيس

 مدخؿ لقياس المتكازف كأداة التطكير نظـ تقييـ األداء في . " (2006 )أحمد ، عبد الممؾ
المجمة العالمية لمبحكث كالدراسات ، "  دراسة نظرية كتطبيقية–المشركعات الصناعية 

 (147-81)ص ، (2006)العدد، جامعة جمكاف، التجارية 
 دار ابف حـز لمطباعة كالنشر ك ، 1ط،العمؿ المؤسسي : (2002)محمد أكـر ، العدلكني

 .بيركت، التكزيع
  رأس الماؿ الفكرم كدكره في جكدة األداء المؤسسي: (2017)عبد اليادم، ميسكف :

 UNRWAدراسة تطبيقية عمى برنامج التربية كالتعميـ بككالة غكث كتشغيؿ البلجايف 
في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا 

 . غزة–
 مدل التزاـ مراجعي الحسابات ألخبلقيات : " بعنكاف ، (2015)محمكد ، عبد العاؿ

 ".المينة لقكاعد السمكؾ الميني 
 مستكل القيادة األخبلقية لمديرم المدارس " بعنكاف: (2012)رااد ىاني ،  العرايضة

الثانكية الحككمية في عماف كعبلقتو بمستكل ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف 
 "كجية نظر المعمميف

 درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمقيادة األخبلقية " بعنكاف (2013)أحمد ، العتيبي
 .كعبلقتيا بقيميـ التنظيمية مف كجية نظر المعمميف في دكلة الككيت

  أخبلقيات اإلدارة في الكظيفة ك  (1994)فيد بف سعكد بف عبد العزيز ، العثيميف
 .لبناف، بيركت، مؤسسة الرسالة ، تطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية

 رسالة . أخبلقيات العمؿ كدكرىا في تحقيؽ كفاءة األداء، (2013)عكاد محمد ، العطكم
جامعة نايؼ العربية ، كمية الدراسات العميا، ماجستير غير منشكرة قسـ العمـك اإلدارية

 .المممكة العربية السعكدية: لمعمـك األمنية
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  دكر االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في : " بعنكاف (2012)أحمد مكسى ، فرج اهلل
 .تطكير األداء المؤسسي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية

  فرؽ العمؿ كعبلقتيا بأداء العامميف في األجيزة األمنية : (2008)الفايدم، سالـ بركة– 
دراسة مقارنة بيف األجيزة بمدينة الرياض، رسالة دكتكراه، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، 

 .الرياض، السعكدية
  درجة التزاـ مديرم مدارس التعميـ العاـ الحككمية في "، (2013)القحطاني، حسيف

، رسالة "محافظة خميس مشيط بميثاؽ أخبلقيات مينة التعميـ مف كجية نظر المعمميف
 .ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية

 تحسيف فاعمية األداء المؤسسي مف خبلؿ تكنكلكجيا . " (2011)كصفي ، الكساسبة
 .دار اليازكرم: عماف، المعمكمات

  عمميات إدارة المعرفة كعبلقتيا بتميز األداء المؤسسي : " (2014)المدىكف، محمكد– 
، رسالة ماجستير "دراسة تطبيقية عمى كزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة

 غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
 المبادلة بيف المنفعة المالية كالممارسة األخبلقية في الشركات : (2012)حسيف،المطيرم

رسالة ماجستير . المساىمة العامة الككيتية المدرجة في سكؽ الككيت لؤلكراؽ المالية
 .األردف،عماف،جامعة الشرؽ األكسط، كمية األعماؿ، غير منشكرة

 دار حرير ، إدارة كتقييـ األداء الكظيفي بيف النظرية كالتطبيؽ: (2013)إبراىيـ، المحاسنة
 .األردف، لمنشر كالتكزيع

 جامعة ، قياس األداء المؤسسي لؤلجيزة الحككمي: (2000)عبد العزيز كآخركف، مخيمر
 .القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الدكلة العربية
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 خطاب التحكيم: (1)ممحق رقم 
 
 

 
 

 اهلل ك      حفظ              /      الدكتور الفاضل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،، 

 
 تحكيم استبيان/ الموضوع

 بالتقدير كاالحتراـ كأثمف جيكدكـ الكبيرة في خدمة البحث العممي، باإلشارة إلى إليكـبداية أتكجو 

أبعاد "ألجؿ إعداد رسالة ماجستير تحت عنكاف   ميدانية دراسةالمكضكع أعبله فإنني أقـك بإجراء

دراسة تطبيقية عمى الجامعات : المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء المؤسسي

 القيادة كاإلدارة، في برنامج ، كذلؾ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير"الفمسطينية الخاصة

كقد قاـ الباحث بصياغة استبياف لجمع المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة، لذا نرجك مف حضرتكـ 

التكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بشأف فقرات االستبياف فيما إذا كاف صالحان أك غير صالح، 

كمدل انتماء كؿ عبارة إلى المحكر المخصص ليا كخدمتيا لو، كبناايا المغكم، كأم اقتراحات أك 

 .تعديبلت تركنيا مناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 .ىذا كتقبمكا منا جزيؿ الشكر كاالمتناف

                                                                               الباحث
    جياد محمد الغناـ
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 أسماء المحكمين(: 2)ممحق رقم 
 

 مكان العمل الوظيفة االسم م

 محمد إبراىيم مقداد. د.أ 1
د مساعد في .أ

 االقتصاد
الجامعة اإلسالمية 

 الجامعة اإلسالمية مساعد في اإلدارة. أ وائل حمدي الداية.د 2
اكاديمية اإلدارة والسياسة  مشارك في اإلدارة. أبراىيم المدىون إمحمد . د 3
أكاديمية اإلدارة والسياسة  مساعد اإلدارة. أمحمود عبد الرحمن الشنطي . د 4
أكاديمية اإلدارة والسياسة  مساعد في القانون. أ رائد صالح قنديل.د 5
الجامعة اإلسالمية  مساعد في اإلدارة. أخالد عبد دىميز . د 6
أكاديمية اإلدارة والسياسة  مساعد في اإلدارة. أمحمد عبد العزيز الجريسي . د 7
باحث ومحمل احصائي  محمل إحصائي أشرف أبو سمرة. م 8
 جامعة القدس مساعد . أ طارق مفمح أبو حجير. د 9
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 كتاب تسييل ميام(: 3)ممحق رقم 
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 االستبانة(: 4)ممحق رقم 
 

 
 

 استبانت
 أخـي الكريـم ،، أختـي الكريمـة ،،،

 
 ...تحية طيبة وبعد

أتقدـ لسيادتكـ بخالص االحتراـ كالتقدير كاالمتناف، لما ستقدمكنو مف معمكمات تساىـ فى - 
 .إنجاح ىذا البحث كاستيفاء بيانات قاامة االستقصاء

أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء : "يقـك الباحث بإعداد بحث ، بعنكاف- 
 " المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية

فى  (/)برجاء مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عمى عبارات قاامة االستقصاء، كذلؾ بكضع عبلمة 
 .الخانة التى تمثؿ كجية نظر سيادتكـ نحك كؿ عبارة مف العبارات الكاردة

يتقدـ الباحث مف سيادتكـ بأسمى عبارات الشكر كالتقدير لجيكدكـ فى تشجيع البحث العممى، - 
كلتعاكنكـ فى إنجاح ىذا البحث، كالذل يتكقؼ عمى مساىمة سيادتكـ باآلراء البناءة التى 

 .ستدلكف بيا مف إجابات عممان بأف ىذه البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممى فقط

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

                                                                           الباحث
                                                                       جياد محمد الغناـ 

 0599040016/                                                                  جكاؿ رقـ



169 
 

 

  :البيانات الشخصية : أوالً 

 .أماـ كاحد مف العكامؿ التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ (/)المطمكب كضع عبلمة 

 

الجنس  .1
  ذكر  أنثى 

 :مستشفىال .2
 األكركبي   ناصر 

العمر  .3
 20 سنة30 سنة إلى أقؿ مف   30 سنة 40 سنة إلى أقؿ مف   

 40 سنة 50 سنة إلى أقؿ مف    50سنة فأكثر  

 دمة في مجال العمل الحاليسنوات الخعدد  .4
 سنكات5 أقؿ مف   سنكات10 سنكات ألقؿ مف 5 مف  

 سنة15 سنكات ألقؿ مف 10 مف   سنة فأكثر15 مف  

المؤىل العممي  .5
دكتكراه  ماجستير  بكالكريكس  

دبمـك متكسط   (الرجاء التحديد) غير ذلؾ------------- : 
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 :مجاالت الدراسة: ثانياً 

 ما ىي مككنات المنظمة األخبلقية المتكفرة في المستشفى التي ينتمي إلييا :المنظمة األخبلقية . أ
 سيادتكـ؟

أماـ درجة مكافقة سيادتكـ عمى كؿ فقرة مف الفقرات الخاصة بمتطمبات  (/)المطمكب كضع عبلمة 
 :المنظمة األخبلقية في المستشفى التي تتبع ليا

 

 البيـــــــان الرقم
موافق 
 محايد موافق تماماً 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 :بنية المستشفى وأنظمتيا األخالقية :  أوالً 

1. 
يكجد لدل المستشفى مبادئ كاضحة لسمكؾ الفرد كالجماعة 

 .األخبلقي كالؤلخبلقي

     

2. 
تضع المستشفى آليات مناسبة لئلفصاح عف السمكؾ الؤلخبلقي 

 .  كتشجيع السمكؾ األخبلقي بالعمؿ

     

3. 
يكجد لدل المستشفى مدكنة سمكؾ مكتكبة كشاممة تتضمف كافة 

 .الجكانب االجتماعية كاإلنسانية كالسمككية لمعامميف

     

4. 
تتبنى المستشفى إستراتيجية كاضحة تعكس الجكانب األخبلقية 

كالمساكلية االجتماعية تجاه كافة األطراؼ ذات العبلقة 
 .بالعمؿ

     

5. 
تؤدم أخبلقيات العمؿ السميمة في المستشفى إلى زيادة فعالية 

 .العمؿ اإلدارم فييا
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6. 
يتكفر لدل المستشفى ثقافة تنظيمية أخبلقية قكية كداعمة 

 .لمسمكؾ األخبلقي

     

7. 
تزكد المستشفى كافة األقساـ بأفضؿ المعدات كالتقنيات 

 .التكنكلكجية البلزمة النجاز العمؿ

     

8. 

تقـك رؤية كسياسات المستشفى عمى إتقاف العمؿ كسرعة 
 .االنجاز بعيدان عف الكاسطة كالمحسكبية

 

     

  :(القيادة األخالقية): تانياً 

يعمؿ رايسي في العمؿ عمى بث كنقؿ القيـ كالممارسات  .1
 .األخبلقية في المستشفى

     

نصاؼ داخؿ  .2 يعامؿ رايسنا في العمؿ المرؤكسيف بعدالة كا 
 .األقساـ

     

      .يقـك رايسي في العمؿ بمكافأة العامميف ذكل السمكؾ األخبلقي .4

يتبع رايسنا في العمؿ أساليب رقابة فعالة عمى عمؿ كسمككيات  .5
 .العامميف داخؿ المستشفى

     

يقـك رايسي في العمؿ  بمكافحة السمككيات غير األخبلقية داخؿ  .6
 .المستشفى

     

يعمؿ رايسي في العمؿ عمى تعزيز كتنمية القيـ األخبلقية في  .7
 .المستشفى

     

السموك الفردي األخالقي : ثالثاً 
      .يمتـز العاممكف بالكقت المحدد النجاز األعماؿ المككمة ليـ .1
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 العممية ىـ بكاجباتيقكمكا بقيـ النزاىة كىـفي سمكؾالعاممكف  يمتـز .2
. قكانيف كلكااح العمؿفي حدكد 

     

      .يسعى العاممكف إلى تطكير الذات أخبلقيا كباستمرار .3

 بدقة كأمانة بعيدان عف أم اعتبارات خاصة ىـعمؿالعاممكف ؤدم م .4
. ىـتخؿ بكظيفت

     

يقـك العاممكف بخدمة المستشفى بأفضؿ طريقة تضمف الحياد ك  .5
 .تتماشى مع متطمبات قكاعد السمكؾ 

     

لتسمسؿ اإلدارم ك تنفيذ األكامر كالتعميمات بحدكد ؿـ احتريكجد ا .6
.  في المستشفىالقكانيف كالمكااح المكجكدة

     

      ).يحافظ العاممكف عمى ممتمكات المنظمة المالية كالمعمكماتية .7

يف  مستعدكاككفم باحتراـ كتقدير كالعاممكف فيما بينيـعامؿ يت .8
.  كاحد فريؽؾلمعمؿ 

     

يستثمر العاممكف المركز الكظيفي في المستشفى مف اجؿ خدمة  .9
 المصمحة العامة

     

 كالتحقيؽ فييا بجدية كفقان لمكااح اآلخريف شكاكم  العاممكفستقبؿم 10
. كالقكانيف

     

 :التدريب عمى األخالق: رابعاً 

 كبيران لبرامج تدريب كتعمـ العامميف إدارة المستشفى اىتمامان تعطي  .1
 .التي تعزز الممارسات األخبلقية في العمؿ

     

تمبي الدكرات التدريبية حاجات المتدربيف المستقبمية في مجاؿ  .2
 .أخبلقيات العمؿ

     

تقـك المستشفى بإرساؿ مكظفييا لممراكز الدكلية كاإلقميمية  .3
 .كالمحمية المختصة في مجاؿ التدريب عمى أخبلقيات العمؿ
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تقـك المستشفى بإعداد برامج تدريبية مف أجؿ بناء منظكمة  .4
 .أخبلقية داخميا

 

     

تعد المستشفى برامج تدريبية تيدؼ إلى مساعدة األفراد عمى  .5
 .معرفة مختمؼ الجكانب األخبلقية في قراراتيـ

     

 

 

 

 

 

  ما مستكل األداء المؤسسي المتكفر  في المستشفى التي ينتمي إلييا سيادتكـ؟:األداء المؤسسي . ب
أماـ درجة مكافقة سيادتكـ عمى كؿ فقرة مف الفقرات الخاصة بمستكل األداء  (/)المطمكب كضع عبلمة 

 :المؤسسي في المستشفى التي تتبع ليا

 

  األداء المؤسسي: ثانياً 

تسعى اإلدارة العميا في المستشفى إلى الربط بيف تقييـ األداء  .1
 كالتطكير الكظيفي

     

يتسـ الييكؿ التنظيمي في المستشفى بكضكح األدكار كالمسؤكليات  .2
 .بيف الككادر الطبية كالككادر اإلدارية فييا

     

يكجد مؤشرات قياس محددة كمناسبة لقياس األداء المؤسسي في  .3
 .المستشفى

     

تأخذ المستشفى بالحسباف الشكاكل كالمقترحات المقدمة مف  .4
 .المرضى لتحسيف األداء

     

تقـك المستشفى بكضع جدكلة متكاممة لجميع األقساـ لتجنب  .5
 .االختناقات كالتزاحـ بيف المرضى
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تعقد المستشفى اجتماعات بيف قطاع التكظيؼ كالمدراء لمعرفة  .6
 .فجكات ضعؼ المخرجات كالعمؿ عمى حميا

     

تخصص اإلدارة العميا في المستشفى الكقت الكافي لمعالجة  .7
. المرضى كحؿ مشاكميـ

     

ىناؾ استجابة سريعة لممتغيرات التي تحدث في بياة العمؿ  .8
 .الصحية

     

تحرص اإلدارة العميا في المستشفى عمى ضماف كفاءة استثمار  .9
 .(المادية ، كالبشرية،  كالمعمكماتية )المكارد المتاحة

     

 لقياس مدل كأخرلتسعى المستشفى لكضع مسح ميداني بيف فترة  10
 .رضا المجتمع عمى خدماتيا

     

تحرص المستشفى عمى تطكير خدماتيا الصحية التي تقدميا  11
 .االجتماعيةلممجتمع المحمي فيما يتناسب مع مسؤكليتيا 

     

12 
يتمتع العاممكف بالقدرة عمى ابتكار الحمكؿ كتطكير األداء  في 

 .المستشفى
 

     

تعمؿ المستشفى عمى دعـ أنشطة البحث كالتطكير مف اجؿ  13
 .االرتقاء بأداايا المؤسسي

     

      .يتـ مراعاة جكدة المعمكمات البلـز تكافرىا التخاذ قرارات سميمة 14

تسعى المستشفى إلى استثمار قدرات العامميف كالطاقات الكامنة  15
 لدييـ

     

16 
لدل المستشفى إستراتيجية لتطكير أداايا اإلدارم كالطبي باستخداـ 

 .كسااؿ تكنكلكجية حديثة كمتطكرة
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 الدراسة اإلستكشافية(: 5)ممحق رقم 

      حفظو اهلل /األخ الفاضل 
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،، 

 طالعيةدراسة است/ الموضوع

 تبني عمييا تصكر لمقترح رسالة ماجستير في برنامج استطبلعية دراسة بإجراء الباحث يقكـ
قاـ  فقد ، دقة أكثر بشكؿ الدراسة مشكمة في البحث كتعزيز استكشاؼ أجؿ كمفالقيادة كاإلدارة ،

 االستطبلعية، لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر باإلجابة عف البنكد دراسة ىذه اؿبعمؿ الباحث
أماـ اإلجابة المتكافقة مع رأيكـ الكريـ، مؤكديف لحضرتكـ أف  (√ )المرفقة أدناه ككضع إشارة 

 .جميع البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة

غير  محايد موافق الفقرة #
 موافق

يشعر العامميف بأىمية العمؿ الذم يقكمكف بو كمدل  1
 .حاجة المرضى ليـ

   

تتبنى المستشفى مفيكـ تمكيف العامميف بما يحقؽ جكدة  2
 األداء الصحي

   

يكجد سرعة في إجراءات كتنفيذ المعامبلت في الكقت  3
 .المحدد ليا

   

يعمؿ العامميف في المستشفى عمى كسب ثقة مرضاىـ  4
 .مف خبلؿ تعامميـ الجيد مع المرضى

   

ىناؾ انتماء مف أجؿ رفع كفاءة األداء الصحي لدل  5
 .العامميف داخؿ المستشفى

   

يكجد لدل المستشفى خطة كاضحة كشاممة لتحسف  6
 .جكدة األداء الصحي
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يتكفر لدل المستشفى مؤشرات كمقاييس محددة كمبلامة  7
 .لقياس مدل تميزىا في جكدة األداء الصحي

   

ييتـ العاممكف في المستشفى بكافة التفاصيؿ الخاصة  8
 بالمرضى كالتي يمكف أف تككف سببان في عممية العبلج

   

تقدـ المستشفى خدماتيا لمجميكر المستفيديف بجكدة  9
. ككفاءة عالية

   

خبلص  10 يقكـ العاممكف في المستشفى بعمميـ بكفاء كا 
 .تجاه مرضاىـ

   

 
 

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
 
 
 
 

 
 

 


