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أ

إهــــــــداء

أهدى هذا الجهد المتواضع،،،

إلى خير البرية والقائد األعظم  ...إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة  ...ونصح األمة  ...إلى
نبى الرحمة ونور العالمين"سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم"

إلى كل من علمنى حرفًا ..وأنار لي طريق العلم  ...دون أن يبخل علي  ...أساتذتي ومعلمي
األفاضل

سهوا مني ...وكان له مكانة في القلب ...و من شد على
إلى كل من وقف بجانبي ولم أذكره ً
عونا
يدي ..وكان لي ً
أهدي هذا العمل إلى أمي الحنونة رضي اهلل عنها وأمد بعمرها
إلى روح أبي وأخي تقبلهم اهلل وأسقاهم من حوض النبي
جميعا
أهدي إلى إخواني ،واخواتي وأهلي الكرام
ً

إلى أصدقائي وزمالئي ورفقاء دربي وأخص بالذكر من ساعدني وساندني في عملي هذا
جميعا جهدي المتواضع والبسيط ،عسى اهلل أن ينفعنا به ،ويرزقنا أجره
أهدي لكم
ً

الباحثة

ألفت عمر وهبه

ب

شكـــــر وتقديـــــر

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالالم علالى أشالرف األنبيالاء والمرساللين ،النبالي المصالطفى

الصادق الوعد األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:

أحمالالداهلل سالالبحانه وتعالالالى صالالاحب الفضالالل األول ،وأشالالكره علالالى جزيالالل نعمالاله ،ومالالا غمرنالالي بالاله مالالن

فضالالل وتوفيالالق إلتمالالام هالالذه الرسالالالة ،فيالالارب لال الحمالالد حمال ًالدا يليالالق بجالالالل وجهال وعظالاليم سالاللطان ،
كمايسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان لمن كان له فضالل بعالد اهلل فالي إنجالاز هالذه
الدراسة ،سائالًاهلل عز-وجل أن يجزيهم خير الجزاء ،وفي هذا المقام اليسعني إال أن أتقدم بجزيالل

الشكر والعرفان واالمتنان لسالعادة الدكتور /محمود عبد الرحمن الشـنطي لتفضالله بقبالول اإلشالراف
علالالى هالالذه الرسالالالة ،وعلالالى مالالا بذلالاله مالالن وقالالت وجهالالد ومالالا أسالالداه إلالى مالالن نصالالح وتوجيالاله ،وأسالالأل اهلل

سبحانه أن يسدد على طريق الحق خطاه ،ويجزيه عني كل الجزاء.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من:

المناقش الداخلي الدكتور  /محمد إبراهيم المدهون،،،
المناقش الخارجي الدكتور /سامى سليم أبو طه،،،

وذل على تفضلهما بالموافقة على مناقشة هذه الدراسة ،واثرائها بالمالحظات والتوجيهات القيمة.
كما وأتوجه بخالص مشاعر الشالكر واالمتنالان إلالى السالادة المحكمالين لمالا قالدموه لالي مالن إثالراء ألداة

الدراسة .

والش الالكر الجزي الالل إل الالى أكاديمي الالة اإلدارة والسياس الالة الت الالي اتخ الالذت مس الالار النخب الالة وبن الالاء رج الالال دول الالة

محبا لبالده  ،وأخص بالالذكر سالعادة الالدكتور محمالد ابالراهيم المالدهون الالذي
جيال
وصنعت ً
ً
صاعدا ً
جميعا حفظه اهلل وأطال عمره.
ومعلما وقدوة حسنة لي ولزمالئي
كان ًأبا
ً
ً

كم الالا وأق الالدم الش الالكر الجزي الالل إل الالى المنظم الالات غي الالر الحكومي الالة ف الالي محافظال الات قط الالاة غال الزة  ،وال الالى
المالوظفين بشالكل خالاص علالى تعالالاونهم فالي إنجالاح هالذه الد ارسالة  ،والوصالالول لتوصاليات قالد تفيالد فالالي
حلول بعض مشاكلهم ،فلهم مني كل الشكر والتقدير واالمتنان واالعتراف بالجميل.

خالصالا لوجهاله الكالريم ،إناله علالى ذلال
وختامالا ،أسالأل اهلل عزوجالل أن ينفالع بهالذا العمالل ،وأن يجعلالاله
ً
ً
قدير ،وباإلجابة جدير.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الباحثة

ألفت عمر وهبه
ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة التعرف إلى دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات

المقدمة بالمنظمات غير الحكومية  -المحافظات الجنوبية  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير

االستبانة لجمع البيانات الضرورية  ،وكذل تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .وتكون مجتمع
الدراسة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية والبالغ عددهم ( ،)3617وتم استخدام العينة

العشوائية الطبقية  ،حيث بلغ حجم العينة ( )360مفردة ،وتم استرداد ( )330استبانة صالحة
للتحليل بنسبة استجابة ( ، )%91.7واستخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلحصائية

( )SPSSلتحليل البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التالية:
 أن مستوى ممارسة أبعاد المنظمة األخالقية بشكل عام كانت مرتفعة بدرجة كبيرة بنسبة( ،)%76.8من قبل العاملين بالمنظمات غير الحكومية بالمحافظات الجنوبية ،وجاء

افر من األبعاد بنسبة (.)%78.86
بعد القيادة األخالقية األكثر تو ًا
 -أن مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمنظمات غير الحكومية بالمحافظات الجنوبية

كانت مرتفعة بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي ( ،)%75.57بعد التعاطف بوزن نسبي

( )%77.10وفي المرتبة األخيرة بعد الملموسية بوزن نسبي(.)%73.3

 وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤0.05بين أبعادالمنظمة األخالقية (مجتمعة ) وجودة الخدمات المقدمة ،وبلغ معامل ارتباط العالقة

تأثير جوهرًيا في جودة
أيضا بينت الدراسة أن أبعاد المنظمة األخالقية تؤثر ًا
(ً )0.795
الخدمات المقدمة  ،وقد فسرت ما نسبته ( )%63.3من التباين في المتغير التابع (جودة
الخدمات).
وكانت أهم التوصيات علي النحو التالي:
 إنشالالاء مالالدونات للسالاللو األخالقالالي للجمعيالالات بحيالالث يلتالالزم العالالاملين بهالالا  ،حيالالث تكالالون منالالارةًومرشال ًالدا يوجالاله العالالاملين بهالالا بالسالاللوكيات المقبولالالة والغيالالر مقبولالالة  ،والتالالي مالالن شالالأنها التأسالالي
للمعايير األخالقية بالحد األدنى.

 العمل على تحديث وتنويع أساليب الرقابة الفعالة على ساللوكيات العالاملين مالن خالالل تشالكيلهئيالالة رقابيالالة متخصصالالة لمتابعالالة الت ازمالالات العالالاملين ،ومنحه الا الصالالالحيات التالالي تمكنهالالا مالالن

ضبط إجراءاتها الرقابية

ث

Abstract
The study aimed at identifying the role of ethical organization dimensions
in enhancing the Services Quality provided by Non-governmental
Organizations - southern provinces. To achieve the objectives of the study, the
questionnaire was developed to collect the necessary data as well as the
descriptive analytical approach was used. The study population consisted of all
the employees in the Non-governmental Organizations - totaling (3617)
employee. A simple random stratified sample of (360) employees was chosen,
and (330) valid questionnaires were returned with response rate (91.7%). The
statistical packages for Social Sciences analysis (SPSS) was used for the data
analysis.
The study reached the following findings:
- The level of practicing the ethical organization dimensions, by
employees of the Non-governmental Organizations, was generally high
with a relative weight (76.8%). Also the ethical leadership was the most
available among other dimensions by (78.86%), and in last ethical
organizational structures and systems by (73.3%).
- The level of services quality in the Non-governmental Organizations
was high with a relative weight of (75.57%). The dimension of Empathy
was in the first place with a relative weight (77.10%), and Tangibles was
in last place with a relative weight of (72.76)%.
- There is statistical significant positive relationship at the level of (0.05)
between ethical organization dimensions and services quality, with
correlation (0.795). also, The results showed that ethical organization
dimensions with its various dimensions have significant positive effect
on the Services Quality, as they have explained (63.3%) of the variance
in the dependent variable (services quality ).
The main recommendations are as follows:
-

Associations have to establish codes of ethics for their employees in order to light
their way and guide them with the accepted and unacceptable behaviors that
would establish minimum ethical standards.

-

Working to modernize and diversify effective control methods over employee's
behavior to follow up with their obligations through the formation of a specialized
supervisory board and granting them the power that enables them to control their
supervisory procedures.

ج
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الفصل األول
المقدمة:

اإلطار العام للدراسة

لألخالق أهمية بالغة في حياة الفرد والمؤسسات على اختالف أنواعها ،لهذا فقد احتلت
عظيما في الدين اإلسالمي ،فقد اعتنى القرآن الكريم بمكارم األخالق ،وألهمية األخالق
مكانا
ً
ً
فضل بها اهلل سبحانه وتعالى أكرم خلقه رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم ،لقوله تعالى  :وان

اهتماما
لعل ٰى خلق عظيم" (القلم:آية .)4هذا وتعد أخالقيات المهنة من الموضوعات التي نالت
ً

كبي ًار من األكاديميين والممارسين في مختلف العالم رغم قلة الكتب عنها ،وتعد من أهم
داخليا،
ومحاسبا
قيبا
ً
ً
الموجهات المؤثرة في سلو األفراد العاملين في المهنة ،حيث تشكل ر ً
وتزودهم بأطر مرجعية ذاتية يسترشدون بها في عملهم ،وتقوم أدائهم وعالقاتهم باآلخرين،

انسجاما وتوافقًا مع أنفسهم ومع مهنتهم ومع اآلخرين ،وتعطى
ومواقفهم المختلفة ،ويكونون أكثر
ً
أخالقيات المهنة أهمية كبيرة على مستويات عدة منها على مستوى الفرد والمجتمع والعمل.
إن االلتزام باألخالقيات أمر ضروري وواجب ،فمقدار انتماء الفرد لمهنته يتحدد بموجب
بناء على ذل كان على
درجة ممارسته لقواعد تل المهنة ،ومراعاتها في كل األحوال والمواقفً ،
المؤسسات أن تتجه نحو نظام فعال لاللتزام بأخالقيات المهنة وتحسين البيئة الداخلية؛ لتحقيق
درجة عالية من رضا المستفيدين والعاملين ( .طشطوش ،ومزاهرة)589:2012 ،
وحظيت قضية جودة الخدمات في السنوات األخيرة بأهمية كبيرة ،حيث أصبح مفهوم

الجودة في كثير من المجاالت ،وأصبحت العديد من المؤسسات على وعي كامل بضرورة
تواجدها وتطبيقها في تخصصاتها ،وأصبح العالم يتناف

فيما بينه من أجل تقديم أفضل

الخدمات خاصة بعد أن أصبحت جودة الخدمة هي معيار نجاح وضمان بقائها واستم ارريتها،
هذا مما دفع المنظمات والمؤسسات وكثير من إدارات األعمال إلى تحسين وتطوير خدماتها

المقدمة للعمالء والمستفيدين متوجةً على تقييم جودة هذه الخدمات ،معتمدة على آراء متلقي

الخدمة واتجاهاتهم إزاء ما يقدم لهم من الخدمات؛ ألن مفهوم جودة الخدمة يمكن المستفيد من

الحصول على المعرفة الالزمة التي تسمح له بإعادة وتصميم وتشكيل خدماته بما يلبي حاجات

ورغبات الزبون ويتجاوز توقعاتهم وصوًال إلى رضاهم (سلمان .)2:2013،ولقد أرشدنا ديننا

الحنيف إلى إتقان العمل ،وما تصنع أيدينا ،حيث قال سبحانه وتعالى" صنع اهلل الذي أتقن كل
شئ" سورة النمل( )88هذه رسالة تحثنا على تحسين جودة أدائنا.
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مهما في المجتمع عامة وعلى الساحة
هذا وتلعب المنظمات غير الحكومية ًا
دور ً
الفلسطينية خاصة ،لما تقدمه من خدمات في مجاالت عدة مختلفة؛ لذا برزت الحاجة ألن تقدم
مهما في تكييف
خدماتها بجودة وكفاءة بما يكسبها رضا المستفيدين ،حيث تؤدي األخالق ًا
دور ً
دائما على إمكاناتها
العاملين مع واقع المجتمع الذي يعيشون فيه ،فالمجتمعات المتقدمة ال تعتمد ً
المادية والتقنية بقدر اهتمامها بالكوادر والموارد البشرية فتعمل جاهدة على أن تتحلى بأخالقيات

وسلوكيات مهنية ،ومن المسلم به أن جودة الخدمات التي تقدم من أي طرف مرهونة بمدى

تمس المسئول بهذه األخالقيات (ياغي.)105:2012 ،

والفتقارنالالا للد ارسالالات التالالي تركالالز علالالى أبعالالاد المنظمالالة األخالقيالالة ودورهالالا فالالي تحسالالين جالالودة

الخالالدمات المقدمالالة؛ جالالاءت هالالذه الد ارسالالة لتبحالالث فالالي أبعالالاد المنظمالالة األخالقي الة فالالي تحسالالين جالالودة
الخ الالدمات المقدم الالة ف الالي المنظم الالات غي الالر الحكومي الالة ،الت الالي تع الالد خط الالوة متواض الالعة ف الالي تعزي الالز أبع الالاد

المنظم الالة األخالقي الالة ل الالدى الع الالاملين ف الالي المنظم الالات غي الالر الحكومي الالة -المحافظ الالات الجنوبي الالة ،مم الالا
ينعك

على جودة الخدمات المقدمة.

 1.1مشكلة البحث
شديدا ومحاربة وتقليص لخدماتها واغالق ألبوابها
تنافسا
إن المنظمات غير الحكومية تواجه
ً
ً
ألسباب عدة ،فال يمكن لهذه منظمات أن تستمر وتحظى بالبقاء الدائم ما لم تعمل على تحقيق
رضا المستفيدين وتحقيق رغبات متلقي الخدمة بكفاءة وفعالية وبأفضل جودة .ومن هنا انطلقت

الباحثة باعتمادها على مجموعة من مصادر الشعور بالمشكلة ،وبالرجوة إلى ألدبيات السابقة،

والوقوف عند الدراسات الفلسطينية التي أظهرت أن هنا تذبذب وضعف عام في مستوى جودة

الخدمات المقدمة للمستفيدين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،حيث أشارت دراسة

(األخر  )2017 ،أن نسبة جودة الخدمات في بلديات محافظات غزة ( ،)%64.8و(مطرية،
 )2016أن نسبة جودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي ( ،)%61.56و(الخضري)2016،

بأن نسبة جودة الخدمات الصحية الحكومية في محافظات غزة ( ،)%65أما (السعافين)2015 ،
كانت نسبة جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية ( ،)%57.5بينما (أبو
عيدة )2016،كانت نسبة جودة الخدمات الصحية بمجمع الشفاء الطبي ( ،)%56.90ودراسة

(كسبة )2015 ،كانت نسبة جودة الخدمات بالقطاة الحكومي الفلسطيني ( ،)%63.5وبناء
على نتائج هذه المجموعة من الدراسات ،والتي أشارت إلى أن جودة الخدمات المقدمة ترواح ما
بين ( )%60 - %52وهي نسبة متوسطة ،وال ترتقي إلى المستوى المطلوب.

ومن أجل الوقوف بدقة على مشكلة الدراسة قامت الباحثة بإجراء دراسة استكشافية من خالل

توزيع استبانة علي مجموعة من العاملين بالمنظمات غير حكومية  -المحافظات الجنوبية،
3

فردا من الموظفين بالمنظمات غير الحكومية ،حيث كان
حيث بلغ عدد العينة المستهدفة (ً )30
الموظفين وظائفهم تتراوح ما بين "مدير تنفيذي ،مدير برامج ،منسق مشاريع ،وموظف إداري"،
وتم استرجاة ( )21استبيان فقط ،ويوضح الجدول التالي نتائج هذه الدراسة:
جدول ( :)1.1نتائج الدراسة االستكشافية
البيـــــــان

م.

موافق
تماما
ا

موافق

محايد

غير

موافق

(أبعاد جودة الخدمة المقدمة)

غير
موافق
تماما
ا

الوزن

النسبي

الملموسية
.1

تستخدم المنظمة تجهيزات
ومعدات متطورة.

3

8

3

6

1

70.50%

المباني وصاالت االستقبال
.2

.3
.4

مهيأة بشكل جيد لمتلقي

5

7

4

4

1

72.40%

الخدمة.

مظهر العاملين في المنظمة
مرتب والئق.
النماذج والبيانات المستخدمة
واضحة وسهلة التعبئة.

9

1

6

5

0

73.30%

7

4

5

4

1

71.40%

العتمادية
.1
.2
.3
.4
.5

تقدم المنظمة خدماتها في
األوقات التي وعدت بها.
إظهار االهتمام الجدي لحل
المشكالت.
تأدية الخدمة بطريقة صحيحة

من أول مرة.

الموظفون مؤهلون ومدربون
للقيام بأعمالهم.
تحتفظ المنظمة بسجالت
وملفات دقيقة.

5

4

7

4

1

67.60%

6

6

4

4

1

71.40%

8

4

3

4

2

71.40%

9

3

3

5

1

73.30%

10

5

3

2

1

80%

الستجابة
.1
.2

يستجيب العاملون لخدمة متلقي
الخدمة بشكل سريع.
يتفهم العاملون احتياجات متلقي

6

4

5

6

0

69.50%

8

4

7

2

0

77.10%
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البيـــــــان

م.

موافق

موافق

تماما
ا

محايد

غير

موافق

الخدمة ويسعون إلى تحقيقها.

غير

موافق
تماما
ا

الوزن

النسبي

يوضح العاملون لمتلقي الخدمة
.3

الوقت المحدد لتنفيذ الخدمة

4

5

6

3

3

64.80%

المطلوبة.
.4

ال ينشغل العاملون عن متلقي
الخدمة بأعمال خاصة بهم.

4

3

5

6

3

58%

األمان
.1
.2
.3
.4

سلو العاملون يولد الطمأنينة
والثقة لمتلقي الخدمة.
العاملون يتعاملون مع

المعلومات بسرية تامة.
الشعور باألمان في تأدية

الخدمات.
الطمأنينة في استخدام الخدمات
اإللكترونية.

7

6

4

3

1

74.30%

7

4

5

3

2

70.50%

8

5

4

2

2

74.30%

5

5

4

5

2

65.70%

التعاطف
.1
.2
.3
.4
.5

ساعات الدوام مناسبة لمتلقي
الخدمة.
يعطي العاملون متلقي الخدمة
اهتمام شخصي.
تقدير ظروف متلقي الخدمة

والتعاطف معهم.

إبداء العاملون روح الصداقة
لمتلقي الخدمة.
يعتبر العاملون خدمة متلقي
الخدمة من أهم أولوياتهم.
المجموع
النسبة المئوية

7

5

4

4

1

72.40%

1

2

7

10

1

52.90%

7

7

3

3

1

75.20%

5

6

3

4

3

65.75%

5

4

5

4

3

63.80%

143

95

100

93

31

69.80% 6.70% 20.12% 21.64% 20.56% 30.95%
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وبناء على نتائج الدراسة االستكشافية التي أظهرت أن ما نسبته ( )%28منهم غير موافقين على
ً
توافر جودة الخدمات بالمنظمات غير الحكومية التي يعملون بها ،وهي نسبة ال يستهان بها
أيضا للوزن
خصوصا إذا ما أضيف إليها ( )%21.6ممن كانت إجاباتهم محايدة .وبالنظر ً
ً
النسبي فان الوزن النسبي للفقرات يساوي(  ) %69.8مما يعني أن درجة الموافقة على جودة
الخدمة كانت تزيد عن درجة المتوسط بقليل طبقًا لمعيار ( )Ozen, 2013مما يعني أن هذه
المنظمات يتوجب عليها بذل جهود اضافية أكبر لتحسين جودة الخدمات ،ومعالجة جوانب

القصور فيها لنضع اللبنات األولى في رحلة بناء المنظمات الفلسطينية؛ لتصبح منظمات متطورة

في تقديم خدماتها بالجودة والكفاءة التي ترضي المواطنين ومتلقي الخدمات،

وبما يضمن

استم ارر ديمومتها .ومن خالل ما سبق تبلورت مشكلة الدراسة المتمثلة في السؤال الرئي

اآلتي:

ما دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمنظمات غير الحكومية

– المحافظات الجنوبية ؟

وينبثق منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما واقع تطبيق أبعاد المنظمة األخالقية بالمنظمات غير الحكومية – المحافظات
الجنوبية ؟

 .2ما مستوى جودة الخدمات المقدمة حسب ما يراه أفراد المنظمة؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات
المقدمة؟
تأثير جوهرًيا في جودة الخدمات المقدمة؟
 .4هل تؤثر أبعاد المنظمة األخالقية ًا

 1.2أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 -1التعرف إلى درجة توافر أبعاد المنظمة األخالقية حسب ما يراه أفراد العينة.
 -2قيا

مستوى جودة الخدمات المقدمة حسب ما يراه أفراد المنظمة واتجاههم.

 -3توضيح اتجاه وطبيعة العالقة بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة.
 -4معرفة أثر أبعاد المنظمة األخالقية في جودة الخدمات المقدمة.

 -5دراسة الفروق بين استجابات المبحوثين حول كل من (أبعاد المنظمة األخالقية ،جودة
تبعا للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
الخدمات المقدمة) ً
6

 -6تقديم المقترحات التي تساعد المنظمات وذوي االختصاص لتعزيز أهمية الربط بين أخالقيات
المهنة وتحسين جودة الخدمات .

 1.3أهمية الدراسة
األهمية العلمية:
مهما لم يحظ بحقه الكافي من قبل الباحثين،
 تتضح أهمية هذه الدراسة كونها تطرحً
موضوعا ً
حيث تعتبر الدراسة من الدراسات القليلة التي تحاول التعرف إلى أبعاد المنظمة األخالقية
وعالقتها بتحسين جودة الخدمات المقدمة ،كما تركز الدراسة على بيئة عمل واسعة تنبع
أهميتها من نوعية الخدمات التي تقدمها وهي المنظمات غير الحكومية.

 اإلسهام في إضافة مادة علمية ،واثراء المكتبة العربية بمعلومات خاصة عن موضوة أبعادالمنظمة األخالقية ،حيث ال توجد الكثير من الكتابات حول هذا الموضوة ،كما تضيف
معلومات جديدة ومفيدة للمعنيين والباحثين في هذا المجال.

األهمية العملية:
 تشير هذه الدراسة إلى إبراز أهم األخالقيات واللوائح األخالقية التي يجب أن يلتزم بهاالعاملين في المنظمات غير الحكومية ،التي يمكن أن تعتبر داعمة ومساندة في تحسين

الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 تف يد هذه الدراسة المختصين وصناة القرار والعاملين في المنظمات غير الحكومية في التركيزعلي توافر األبعاد األخالقية بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المنظمات

التي يعملون بها من خالل تقديم توصيات ومقترحات .

 تساهم الدراسة في عملية تعميق األبعاد األخالقية لدي العاملين فى المنظمات غير الحكوميةتجاه المتغيرات المبحوثة لتبني مستويات أداء أفضل.
األهمية للباحثة:
تعتبر هذه الدراسة متطلب الستكمال درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة.تكسب الباحثة معرفة جديدة في األبعاد األخالقية ودورها في تحسين جودة الخدمات فيالمنظمات غير الحكومية وتكسبه مهارات البحث العلمي.
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 1.4متغيرات الدراسة ونموذج الدراسة
 .1المتغير المستقل :أبعاد المنظمة األخالقية
ا.األخالقيات الفردية
ب .القيادة األخالقية
ج.األنظمة والهياكل األخالقية

 .2المتغير التابع :جودة الخدمات في المنظمات غير الحكومية – المحافظات الجنوبية
أ -الملموسية.

ب -االستجابة.

ت -االعتمادية.
ث -األمان.

ج -التعاطف.

 .3المتغيرات الديموغرافية( :الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
المتغير المستقل (أبعاد المنظمة األخالقية)
األخالقيات الفردية
المتغير التابع (متسوى جودة الخدمات المقدمة)

القيادة األخالقية
األنظمة والهياكل األخالقية

المتغيرات

الديمغرافية( :الجنس ،العمر ، ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة)

شكل ( :)1.1نموذج توضيحي لمتغيرات الدراسة والعالقة بينها.
تال ال ال ال ال الالم بنال ال ال ال ال الالاء هال ال ال ال ال الالذا النمال ال ال ال ال الالوذج مال ال ال ال ال الالن قبال ال ال ال ال الالل الباحال ال ال ال ال الالث بال ال ال ال ال الالالرجوة إلال ال ال ال ال الالى نمال ال ال ال ال الالوذج ) )Brown,2000و ()Daft 2003

و(عم ارن )2013،فيما يخص أبعاد المنظمة األخالقية ،وباالعتماد على نموذج SERVQUAl),(Parasuraman, Berry

) )&zeithaml,1988فيما يخص أبعاد جودة الخدمات.
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 1.5فرضيات الدراسة
تم صياغة فرضيات الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة واشتملت على الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين أبعاد
المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة بالمنظمات غير الحكومية – المحافظات الجنوبية.
ويتفرة منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األخالقيات الفردية وجودة الخدمات المقدمة بالمنظمات
غير الحكومية – المحافظات الجنوبية.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة بالمنظمات
غير الحكومية – المحافظات الجنوبية .

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األنظمة والهياكل األخالقية وجودة الخدمات المقدمة
بالمنظمات غير الحكومية – المحافظات الجنوبية.
الفرضية الثانية:
تؤثر أبعاد المنظمة األخالقية تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في تحسين
جودة الخدمات المقدمة بالمنظمات غير الحكومية – المحافظات الجنوبية.
الفرضية الثالثة:
ال توج الالد ف الالروق ذات دالل الالة إحص الالائية عن الالد مس الالتوى ( )α≤0.05ب الالين متوس الالطات اس الالتجابة
المبح الالوثين ح الالول تحس الالين ج الالودة الخ الالدمات المقدم الالة بالمنظم الالات غي الالر الحكومي الالة طبقًال الا للمتغيال الرات
الديمغرافية (الجن -العمر -المؤهل العلمي -سنوات الخدمة).
الفرضية الرابعة:
توجال الالد فال الالروق ذات داللال الالة إحصال الالائية عنال الالد مسال الالتوى ( )α≤0.05بال الالين متوسال الالطات اسال الالتجابة
تبع الا للمتغي الرات الديمغرافيالالة (الجالالن -العمالالر -المؤهالالل
المبحالالوثين حالالول أبعالالاد المنظمالالة األخالقيالالة ً
العلمي -سنوات الخدمة).

 1.6حدود الدراسة

 الحد الموضوعي :تم دراسة جودة الخدمات المقدمة والعوامل التي تؤثر فيها ،وهي أبعاد
المنظمة األخالقية دون دراسة غيرها من متغيرات ،قد يكون لها تأثير في المتغير التابع.
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 الحد زماني :تمت الدراسة بين عامي (2018-2017م).

 الحد المكاني :تقتصر الدراسة على المنظمات غير الحكومية – المحافظات الجنوبية ،وهي
(محافظة الشمال -محافظة غزة  -محافظة الوسطى -محافظة خانيون  -محافظة رفح)

نظر لصعوبة التواصل مع جمعيات الضفة الغربية.
فقط؛ ًا
 الحد البشري :تقوم الدراسة على عينة من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية
– المحافظات الجنوبية .

 1.7مصطلحات الدراسة

التعريف الصطالحي (أخالقيات األعمال):
هي "اإلطار الشامل الذي يحكم التصرفات واألفعال تجاه شيئ ما ،وتوضح ما هو مقبول
وصحيح ،وماهو مرفوض وخاطئ ،بشكل نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم

دور
العرف والقانون ،والذي تلعب فيه ثقافة المنظمة والقيم وأنظمة المنظمة وأصحاب المصالح ًا
أساسيا في تحديده "( .المعاضيدي)6:2005،
ً
التعريف اإلجرائي (أخالقيات األعمال):
إطار يشمل مجموعة من القيم ومبادئ ومعايير السلوكية اإللزامية التي توجه الموظف نحو

سمعة المنظمة على

دور في انعكا
الصواب والخطأ داخل المنظمة ،وتلعب هذه القيم ًا
يجابيا أو سلبًيا.
المستفيدين ،ووفق هذا اإلطار وااللتزام به تصدر األحكام على السلو إ ً

التعريف الصطالحي ( المنظمة األخالقية)  :تعرف المنظمة األخالقية بأنها":هي المنظمات
ذات االستقامة األخالقية العالية والتي تمتل خصائص متميزة عن اآلخرين"
)(Schwartz, 2007:45
التعريف اإلجرائي (المنظمة األخالقية):
"هي المنظمة التى تسعى أن تضم في جعبتها مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير األخالقية،

التي تؤثر علي تصرفات العاملين في أداء وظائفهم الموكلة إليهم ،وتوجه سلوكهم على مختلف
المستويات اإلدارية من المستوى األعلي للمستوى األدنى في المنظمة ،مرتكزةً على أبعادها
المتمثلة في (األخالقيات الفردية  ،القيادة األخالقية  ،األنظمة والهياكل األخالقية ).
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التعريف الصطالحي ( جودة الخدمة):
"أن تقوم المنظمة بتصميم وتسليم الخدمة بشكل صحيح من أول مرة ،وعلى أن تؤدي بشكل
أفضل في المرة الثانية ،وتحقق رضا العمالء في الوقت نفسه ،وأن تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة

بالخدمة التي تقدمها المنظمات المشابهة" .)kotler,2000:227(.وعرفها (علي)33 :2006 ،

أنها " :قيا

مدى قدرة مستوى الخدمة التي تصل إلى العميل والمتوافقة مع توقعاته ،كما إن

توصيل خدمة جيدة يعني تحقيق التطابق مع التوقعات التي يضعها العميل".
التعريف اإلجرائي( جودة الخدمة):
هي تقديم وتوصيل خدمة للمستفيدين ،بما يتناسب مع رغباتهم وتوقعاتهم ،بحيث تنال رضاهم بما
يحقق درجة من اإلشباة بشكل أكبر من المنافسين.
تعريف المنظمات غير الحكومية :
هي منظمات أو مؤسسات اجتماعية غير ربحية ال صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية ،أو
أساسا إلى تحقيق الربح المادي ،ويقوم بعمل تل
بمؤسسات القطاة الخاص التي تهدف
ً
المؤسسات األفراد أو المجموعات ،وتستمد قوتها من الحريات الطبيعة لإلنسان ،وبالقدر الذي
تتاح أو تقيد فيه هذه الحريات من مكان إلى آخر ،سواء أكانت هذه المؤسسات تسعى إلقامة

مجتمع مدني لحماية الحقوق السياسية أو االقتصادية ،أو لخدمة أهداف معينة ،أو لحماية

مجموعة بعينها كاألقليات واألطفال والنساء والمعاقين ،أو لخدمة أغراض عامة تعود بالنفع على
المواطنين بصفة عامة كالعمل في مجاالت الصحة ،والثقافة ،وحماية البيئة ،ومحاربة الفقر(شبير

.)9 :2004

ثام انا :الصعوبات التي واجهت الدراسة

 -1ندرة الكتب والمراجع خاصة العربية منها التي تناولت أبعاد المنظمة األخالقية.
 -2عدم تعاون بعض المنظمات غير الحكومية في جمع البيانات حيث اضطرت الباحثة
زيارة المنظمات عدة مرات للحصول على البيانات.

 -3قلة اإلمكانيات المادية التي تتطلبها عملية البحث العلمي نتيجة الوضع االقتصادي،
وقطع التيار الكهربائي بشكل مستمر أدى الى تأخير إنجاز الدراسة.
الخالصة:
تم استعراض اإلطار العام للدراسة والمشكلة والتي عمدت الباحثة على إبراز أهم المؤشرات
والتساؤالت التي تدل علي وجودها ،بما فيها الدراسة االستكشافية ،وكذل
11

تم التعرض ألهداف

وأهمية الدراسة ،واإلضافة العلمية والعملية لهذا البحث ،وطرح متغيرات الدراسة وفرضياتها وحدود

الدراسة سواء الموضوعية ،والزمانية ،والمكانية ،والبشرية ،وتم طرح المصطلحات المتعلقة
بالدراسة.
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 2الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
المقدمة.

المبحث األول :المنظمة األخالقية.

المبحث الثاني :جودة الخدمات.

المبحث الثالث :المنظمات غير الحكومية.

الخالصة.
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املبحث األول
املنظمة األخالقية
مقدمة.
 2.1.1مفهوم األخالقيات والمنظمة األخالقية.
 2.1.2نظريات المنظمة األخالقية.
 2.1.3خصائص المنظمة األخالقية.
 2.1.4أهمية المنظمة األخالقية ومدى الحاجة اليها.
 2.1.5األبعاد الرئيسية للمنظمة األخالقية.
الخالصة
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المبحث األول
المنظمة األخالقية
المقدمة:
ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ (سورة القلم ،آية  )4تعتبر األخالق ميزة كونية منالذ بدايالة الخلالق،
وقالالد دعالالا ديننالالا الحنيالالف إليهالالا فالالي كتبالالاه السالالماوي ،حيالالث جالالاء رسالالول اهلل – صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-

يحمل رسالته التي تحث على األخالق بقوله" :إنما بعثالت ألتمالم مكالارم األخالالق" (رواه البخالاري)،
كما أنه ميز رسوله  -محمالد صاللى اهلل علياله وساللم  -بأناله أفضالل النالا
اإلسالمي دين معاملة أي دين أخالق.

أخالقًالا ،الساليما إن ديننالا

دور بالالالغ األهميالالة فالالي حياتنالالا عل الى الصالالعيد الفالالردي أو المجتمعالالي أو
هالالذا وتلعالالب األخالالالق ًا
الر مالن مظالاهر الضالبط االجتمالاعي والرقالي والتحضالر للشالعوب،
المؤسساتي ،وتشكل األخالالق مظه ًا

فمن خالل األخالق تتعمق لدى األفراد المسئولية واالنتماء للمجتمع والتكيف مع الواقع ،ولما لهذه
األخالق من أهمية ،نجد أن المجتمعات المتقدمالة تعتبرهالا ركيالزةً أساسالية تعتمالد عليهالا فالي تقالدمها،

ودعامة لحفظها ،فهي من المبادئ المنظمة للسلو اإلنساني.
 2.1.1مفهوم األخالقيات والمنظمة األخالقية:

اهتمت العديد من األدبيات والعديد من المختصين بدراسة موضوة أخالقيات المهنة ،وتعددت
بعضا من التعريفات ألصل األخالق في اللغة
التعاريف والمفاهيم لذل تسعي الباحثة أن تطرح ً
واالصطالح ،ومن ثم تعريفات ألخالقيات المهنة في األدب اإلداري لعلنا نتوصل إلي تعريف
يتضمن معظم المعاني المختلفة.
أ .معنى األخالق في اللغة :بالرجوة إلى كتب اللغة العربية نجد أن كلمة أخالق مردودها الطبع

والسجية ،والمروءة والدين .يقول ابن منظور":الخلق والخلق ،فهو بضم الخاء وسكونها الدين
والطبع والسجية (السكارنة ،)18 :2009،أما قوامي

اللغة االنجليزية مثل قامو

أكسفورد

( )Oxford,1980مصطلح ( )Ethicsبأنه تعني" :المبادئ األدبية وقواعد السلو "(.كما عرف
المصطلح في قامو

لونجمان " )longman,1995مجموعة من القوانين أو المبادئ الخلقية

واآلداب التي تتحكم في سلو الفرد أو الجماعة".

ب .معنى األخالق في الصطالح :يختلف التعريف االصطالحي باختالف المعرف وفلسفته
التي ينتمي إليها ونظرته للكون والحياة ،ومن خالل سردنا للتعاريف نري أن تعريف ابن مسكوبة
من أشهر التعاريف حيث يقول " :الخلق :حال للنف
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داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال

قائال
روية"(ابن مسكوبة ،)39 :2001،كما يتشابه ابن مسكوبة مع الغزالي حيث عرفه الغزالي ً

":الخلق عبارة عن هيئة في النف

راسخة تصدر األفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر

عقال وشرًعا سميت تل
وروية ،فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها األفعال الجملية المحمودة ً
حسنا ،وان كان الصادر عنها األفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا
الهيئة خلقًا ً
سيئا"(الغزالي،ج.)3:53
ً

ت .معنى األخالق في األدب اإلداري:
هنا

تفاوت وتباين في تعريف األخالق سواء كانت تحمل مصطلح األخالقيات المهنية أو

مصطلح أخالقيات العمل ،إال أنها تصب في قالب واحد ،وان اختفلت األلفاظ ،وقد عرفها
الغامدي ( )33 :2010بأنها":مجموعة من الصفات الحسنة ،التي البد من توافرها في صاحب
المهنة ليؤدي عمله على الوجه األمثل".

أساسا للسلو المطلوب ألفراد المهنة،
بينما أشار الحميدان( )2010:22بأنها المبادئ التي تعد
ً
سلبا.
والمعايير التي تعتمد عليها المنظمة في تقييم أدائهم
إيجابا أو ً
ً

ويعرفها ( )Boyerبأنها":مجموعة المبادئ أو القواعد المحددة التي يجب احترامها ،ويمكن
وصفها بأنها تحليل وسائل تطبيق المعايير األخالقية لألفراد في ق ارراتهم الملموسة المتخذة من

عموما(ابن نامة،
داخل المنظمة ،والتي تؤثر على ق اررات الجهات الفاعلة أو على المنظمة
ً
والعشعاشي.)2010:46،
األفراد والجماعات،

أيضا أنها مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم سلو
وتعرف
ً
وتساعدهم في تحديد الشيء الصحيح والخاطئ ،ومن ثم تحديد الكيفية التي يتم بها إنجاز
األشياء الصحيحة ). (Robbins & Coulter, 1999, 16

فيما يراها ) (Hellriegel& Slocumبأنها مجموعة من القواعد األخالقية والقيم المبدئية التي
تحكم سلو الفرد والجماعة بشأن الصحيح والخاطئ من التصرفات ،كما أنها تسهم في تحديد

المعايير الالزمة لما هو جيد وسيئ من التصرفات واألفعال التي يقوم بها األفراد &(Hellriegel

).Slocum, 1996, 146

هذا وترى الباحثة إن األخالق هي المبادئ والمعايير التي توجه وتحدد سلو األفراد والجماعات،
ويمكن من خاللها الحكم على السلو

الصادر عن الفرد باإليجاب أو السلب وفق المبادئ

والمعايير المتعارف عليها بين الجماعة.

معيار
ًا
عرفت األخالقيات في المنظمة بأنها":تل األفعال والتصرفات اإلدارية والتي تشكل
يتمكن من خالله جميع العاملين بالمنظمات معرفة المتوقع منهم ،باإلضافة إلى جعل المديرين
والموظفين يفكرون ويتخذون الق اررات من خالل منظومة أخالقية"( .عمران)49 :2013 ،
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وفي تعريف آخر ما هي إال كل ما يتعلق بالعدالة والمساواة في توقعات المجتمع والمنافسة
النزيهة واإلعالن والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية وحرية الزبائن والتصرفات السليمة في

البيئة المحلية والدولية ).(Weihrich& Koontz, 1993, 70
ويذهب البعض إلى أبعد من ذل ليحدد الهدف األسا
لي

من االهتمام بأخالقيات المنظمة ،بأنه

فقط تعلم الفرق بين الصواب والخطأ ،بل يمتد لتوفير األدوات التي يتعامل بها األفراد مع

التعقيدات األخالقية ،أي في االعتبار والتفكير بالتداعيات األخالقية الخاصة بالق اررات

اإلستراتيجية (هل وجونز.)121 :1998 ،

أما تعريف المنظمة األخالقية  :تعرف المنظمة األخالقية بأنها ":هي المنظمات ذات االستقامة
األخالقية العالية والتي تمتل خصائص متميزة عن اآلخرين").(Schwartz, 2007:45
كما تعرف بأنها" :مجموعة من المعايير والقواعد األخالقية التي تضبط سلو جميع العاملين في
المنظمة خالل أداء عملهم .حيث تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما  :النظام االجتماعي
واألخالقي السائد في المجتمع ،والثاني هو القيم األخالقية الذاتية المرتبطة بالشخصية والخبرة

السابقة للعاملين ) ،(algharaibeh&Albdareen, 2015:201أما الغنام ( )2017:18عرفها
بأنها" :مجموعة من المتطلبات والقيم والمبادئ األخالقية التي توجه سلو

وتصرفات جميع

العاملين بالمستويات اإلدارية المختلفة للمنظمة باعتمادها على ركائز رئيسة ( القيادة األخالقية –
بنية المنظمة وأنظمتها أخالقية ،والتدريب على األخالق) والتي قد تؤثر في أداء مهامهم وق ارراتهم

في العمل.

ويمكن للباحثة تعريف المنظمة األخالقية على أنها ":هي المنظمة التي تسعى بأن تضم في
جعبتها مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير األخالقية التي تؤثر علي تصرفات العاملين في
أداء وظائفهم الموكلة إليهم ،وتوجه سلوكهم على مختلف المستويات اإلدارية من المستوى األعلى

للمستوى األدنى في المنظمة ،مرتكزةً على أبعادها المتمثلة في (:األخالقيات الفردية ،القيادة
األخالقية  ،األنظمة والهياكل األخالقية ).

وفي هذا اإلطار أشار البعض إلى إثارة االنتباه نحو المنظمة األخالقية ،حيث أنها من المسائل

الحاسمة في إطار ما تشهده البيئة من تغيرات أساسية ،وما تواجهه المنظمات التي تهدف إلى
الربح والتي ال تهدف إليه من تغيرات وضغوط متسارعة ،من هنا برزت مسألة عدم ثبات القيم،
فالقيم التي كانت سائدة في الماضي أصبحت اليوم محل تساؤل يتعلق بإمكانية تبنيها أو

انتهاجها ،لذل فإنه لي

هنال من أخالقيات واضحة ومرسومة إلرشاد القادة لمعالجة المشكالت

المعقدة الناجمة عن تحديد ما هو صحيح وما هو خاطئ في بيئة األعمال.
(http://www.managementhelp. org/ethics/ethxdge.htm) .
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وأن اهتمام اإلدارة باألس

الصحيحة للمنظمة األخالقية أدى فعله باتجاهين هما:

تحسسا عن الكيفية التي يفترض بهم اعتمادها في أداء األعمال.
 -1جعل اإلدارة أكثر
ً
 -2ساعد في التأكد من بذل الجهود المضنية لمعالجة األزمات والفوضى الناشئة عن تجاوز
فضال عن سعي البرامج األخالقية إلى إنجاز عدد من المؤشرات
المعايير األخالقية،
ً

اإليجابية منها  :تسهم في تهذيب فرق العمل القوية وتهذيب إنتاجيتها ،ودعم نمو األيدي
العاملة .

 تعد ضمانة للتأكد من أن السياسات المتبعة في المنظمة هي أخالقية من جهة ،وديمومة
متابعة االلتزام بالتصرفات األخالقية في أوقات االضطرابات من جهة أخرى.

 تساعد في إدارة القيم المقترنة بإدارة الجودة ،والتخطيط االستراتيجي وادارة التنويع والتى
تماما واسعاً في منظمات األعمال؛ ألنها تقود
تعد
ً
جميعا من الحاجات التي تتطلب اه ً
إلى ما يميز المنظمة عن غيرها في ميدان النشاط التي تمارسه.

 تسهم في تعزيز الصورة العامة للمنظمة لدى الجمهور .

 يقود التطبيق الصحيح لتل البرامج إلى تحقيق العديد من المنافع بحسب وجهة نظر
) (Donaldson & Davis, 1990, 28التي حددها ،وهي:

 منح الشرعية لألفعال اإلدارية.

 تقوية الترابط المنطقي والتوزان في الثقافة المنظمة.

 تحسين مستويات الثقة بين األفراد والجماعات في المنظمة.
 دعم عملية التمس والثبات بمقايي

جودة المنتجات .

 التمس بأثر قيم المنظمة ورسالتها في المجتمع.
هذا وترى الباحثة إن المنظمة األخالقية هي دعامة وعمود فقري تتركز عليه المنظمة في
سبيل تحقيق أهدافها ،وأن تمتل سمعة طيبة من قبل المجتمع المحيط بها ،فإن فقدت السمعة

رويدا ،خاصة وان
رويا ً
الطيبة المرتبطة بالمنظمة األخالقية ،تري الباحثة أنها ستفقد كيونتتها ً
المنظمات غير الحكومية تحت المجهر ،وعليها إقبال كبير أكثر من المنظمات الحكومية ،كونها
نوعا ما  .وتسعى إلى خدمة المستفيدين ،فهي خدماتية
تقدم خدمات ومشاريع وبرامج مجانية ً
أكثر من أنها ربحية.

 2.1.2نظريات األخالق:
إن موضوة المنظمة األخالقية من مواضيع المعقدة ،إذ إن هنا

اء متباينة عن زميله ،وهنا
األفراد ،فكل منهم يحمل آر ً
18

تفاوت بين توجهات

اختالفات مهمة بينهم حول مكونات

السلو األخالقي ،وكيف يجب أن تتخذ الق اررات،أو كيف تنجز األعمال بشكل أخالقي ،وانطالقًا
من ذل فقد وضع المختصين أربع نظريات لوصف األطر األخالقية المستخدمة في المنظمات
وهي (( )Gomez-Mejia.,2005العنزي والساعدي()2002،العنزي ونعمة.)2009،
 -1النظرية المنفعية:
وفق وجهة نظر النظرية المنفعية فإن القرار ينبغي أن يتخذ على أسا

ما هو جيد ألكبر عدد

من األشخاص ،وألجل تطبيق هذه النظرية فإنه ينبغي دراسة كل األشخاص الذين يتأثرون
بالقرار ،ومن ثم اختيار الحل الذي يرضي أغلبهم) ،) Gomez-Mejia etal.,2005:104لذل

فالنظرية المنفعية تطالب باختيار تأثيرات الفعل على األشخاص المتأثرين به بما فيهم الشخص

صحيحا من الناحية األخالقية إذ ازدادت منافعه الصافية
القائم بالفعل ،وبالتالي فإن الفعل يكون
ً
اإلجمالية عن المنافع الصافية اإلجمالية ألي فعل آخر (العنزي ونعمة)2009:17،
-2نظرية الحقوق:
إن أصحاب هذه النظرية يعتقدون بأن كل شخص له حقوق أساسية ،ينبغي أن تحترم وتصان،
مثل حرية التعبير عن الرأى ،والخصوصية ،والمساواة ،والتعليم....إلخ( Gomez-Mejia

 ،)etal.,2005:105لذل

فإن النا

ينظرون من وجهة النظر األخالقية إلى صحتهم التي

مثال ،ولديهم الحق في أن ال يتم خداعهم أو إغفالهم
يجب أن ال تهدد من منتجات غير مألوفة ً

أخالقيا إذا
(العنزي والساعدي . )100 :2002 ،وطبقًا لنظرية الحق أن القرار أو السلو يعد ال
ً
معينا من حقوقه األساسية (،)Gomez-Mejia etal.,2005:105
كان يجرد أو يحرم
شخصا ً
ً
وبذل

فإن الخيار األخالقي هنا هو الخيار الذي يتجنب انتها

ونعمة.)2009:19،

-3نظرية العدالة :إن األسا

هذه الحقوق (العنزي

الذي تستند عليه هذه النظرية هو معاملة كل األشخاص بعدالة

وباطراد عند اتخاذ الق اررات ،وتشمل العدالة نوعين :عدالة توزيعية وعدالة إجرائية.
العدالة التوزيعية تبحث عن عدالة المكافآت والعقوبات ،والنتائج في المنظمة ،إذ إنها تتأكد فيما
إذا كان العاملين قد استلموا المكافآت التي تتناسب مع أدائهما ،وأنه ال توجد مكافآت أكثر من
الالزم أو أقل من الالزم قد أعطيت للعاملين .أما العدالة اإلجرائية فإنها تتضمن العدالة واالنتظام

استنادا إلى ما تقدم فإن
في تطبيق القواعد واإلجراءات ( )Gomez-Mejia etal.,2005:105و ً
أخالقيا (العنزي والساعدي.)2002:100،
أي خروج أو انتها لهذه القوانين يعد تصرفًا ال
ً
-4نظرية األنانية :إن األشخاص الذين يستندون في ق ارراتهم األخالقية على هذه النظرية،
يعتقدون بأن المصلحة الشخصية ينبغي أن تعظم مادامت ال تلحق الضرر باآلخرين ،وهذه
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النظرية مشتقة من المبادئ الرأسمالية التي عبر عنها أوًال العالم االقتصادي (آدم سميث) في

كتابه (ثروة األمم) ( )Gomez-Mejia etal.,2005:104والتقييم وفق هذه النظرية يستند على
السعي وراء تحقيق األشياء اإليجابية المرغوبة من قبل الشخص ،واالبتعاد عن السلبية المؤلمة؛
بل وتجنبها .وعلى الرغم من أن األنانية األخالقية تسعى لتحقيق المصلحة الذاتية ،إال أن بعض
األنانيين يعتبرون مصالح اآلخرين بمثابة طريقة لبلوغ غاياتهم ،وأنانيون آخرين يهتمون بمصالح

اآلخرين؛ ألنهم ال يرغبون بأن يفعل اآلخرون نف

الشيء (العنزي ونعمة. )12 :2009،

 2.1.3خصائص المنظمة األخالقية:
توجهت جهود الباحثين في هذا المجال نحو تحديد ما يميز المنظمة األخالقية عن نقيضها
مالالن المنظمالالات ،فقالالد أشالالار الالالبعض إلالالى أن المنظمالالات األخالقيالالة هالالي المنظمالالات ذات االسالالتقامة
األخالقية العالية والتي تمتل خصائص متميزة تتمثل في اآلتي:

(http://www.managementhelp.org/ethics/ethxdge.htm) :

 .1احتفاظها برؤية واضحة عن االستقامة نحو الجهات الخارجية.
 .2يتم إقرار وتنفيذ تل الرؤية من قبل اإلدارة العليا بمرور الوقت .
 .3يتم تحديد أنظمة المكافأة في المنظمة طبقًا لرؤية االستقامة في المنظمة.
 .4يتم تحديد السياسات والممارسات في المنظمة طبقًا للرؤية االستراتيجية فيها.
أبعادا أخالقية.
 .5تسود المنظمة حالة من الفهم ،وهي أن الق اررات اإلدارية المهمة تتضمن ً
 .6الكالالل فالالي المنظمالالة يتوقالالع أن يمالالار عملالاله فالالي إطالالار الص الراة فيمالالا بالالين األف الراد الناشالالئ عالالن
اختالف القيم التي يحملها المشاركون بوجود المنظمة.

وفالي االتجالاه ذاتاله أشالار  )1986, 135( Pastinإلالى المبالادئ األربعالة األساسالية كواصالفات

للمنظمة األخالقية ،وهي:

داخليا ومع المشاركين ،وان القاعدة األساسية لهذا النوة من المنظمات
 .1إنها هادئة في تفاعلها
ً
هي القيام بتنفيذ كل ما هو جيد لتل األطراف كجزء من الجودة الخاصة التي تمتلكها.
 .2تركز على مسألة جوهرية تتمثل في أن اآلخرين ينتفعون منها مثلما تنتفع هي من اآلخرين.
 .3المسؤولية فيها فردية وليست جماعية ،وتنشأ بتفويض األفالراد للمسالؤولية الفرديالة عالن األعمالال
التالالي يقومالالون بهالالا ،وتكمالالن القاعالالدة األساسالالية لهالالذا النالالوة مالالن المنظمالالات فالالي هالالذا المجالالال فالالي

شرعية أن األفراد مسؤولون عن أنفسهم.
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 .4إنها ترى أن أنشطتها تتم في إطار األغالراض المحالددة ساللفًا ،وان هالذه األغالراض هالي الطريالق
السالليم للعمليالات التالي يمارسالها األعضالاء الالذين يمتلكالون القاليم العاليالة ،كمالا أن هالذه األغالراض
تستخدم لتحديد موقع المنظمة في بيئتها.
يتضالالح ممالالا سالالبق أن المنظمالالات األخالقيالالة لهالالا مالالن السالالمات والخصالالائص مالالا يميزهالالا عالالن
غيرهال الالا مال الالن المنظمال الالات ،فالمنظمال الالات ذات الخصال الالائص المحال الالددة أعال الالاله يمكال الالن أن توصال الالف بأنهال الالا

بعض الا منهالالا الب الد وأن
أخالقيالالة ،فالالي حالالين نجالالد أن المنظمالالات التالالي تفتقالالر إلالالى تل ال الخصالالائص أو ً
تسعى إلى أن تتحول إلى منظمة أخالقية من خالل إيجاد الوسائل المالئمة لعمليات التحول.

 2.1.4أهمية المنظمة األخالقية ومدى الحاجة إليها
تحمل المنظمة األخالقية في طياتها جملة من الفوائد التي من خاللها تتمكن المنظمة أن ترتقي

دور جوهرًيا في المنظمة؛ لذا
بمستواها ،وأن تحسن من جودتها ،السيما إن األخالقيات تلعب ًا
نلتم أن المنظمة بحاجة ماسة إلى األخالقيات في منظمتها ألسباب عدة منها:
 -1تعقد وتداخل المصالح في المنظمات الحديثة جعل منها حاالت معقدة يصعب التحكم بها
و التميز بين ما هو صواب وما هو خاطئ من الناحية األخالقية ،هذا أدى إلى تعقد

حاليا علي البيئة الداخلية والخارجية
القضايا والمواقف ،وأصبحت أكثر إثارة لالهتمام
ً
للمنظمة.

 -2وجود األسباب القوية المؤدية إلى المعضالت ،فاألفراد في الوظائف لهم أسباب عديدة
تدفعهم لالنتهاكات األخالقية(.نجم عبود)2008:383،
هذا وترى الباحثة *إن هنا

انتشار للعولمة والتقدم التكنولوجي ومواكبة العصر الحديث،

والتغيرات التي تط أر بشكل متسارة على المنظمات أدى إلى انفالت لألخالق ،خاصة وأن بعض
المنظمات بدأت تتغاضى وتتناسى األخالق لمواكبة طور التقدم.
*أصبحت تصرفات بعض المنظمات أقل أخالقية مما كانت عليه مسبقًا بسبب األعمال المضادة
لثقافتنا واألهواء الذاتية.
*إن بقاء المنظمات واستم ارريتها يلزمها أن تهتم باألخالقيات وأن تحافظ عليها.
فاألخالقيات وقود المنظمة والدفة التي تدفعها نحو االلتزام األخالقي تجاه اآلخرين؛ لذل
لألخالقيات أهمية بالغة في جانبين:
 .1تعطي قيمة للمجتمع من خالل االلتزام بالمسئولية االجتماعية.

 .2تحسن حياة األفراد داخل المنظمة من خالل أنظمتها التي تنتهجها.
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لذل تكمن األهمية فيما يلي:
 -1تعزيز سمعة المنظمة مما يعود بمردود إيجابي على المنظمة في األصعدة البيئة المحلية
واإلقليمية والدولية.

 -2كي تتمكن المنظمة من الحصول على شهادة عالمية وامتيازات عمل خاصة مثل
(أيزو ،9000وأيزو )1400يجب أن تلتزم المنظمة بالعديد من المعايير األخالقية في
إطار اإلنتاج والتوزيع واالستهال والثقة ودقة المعلومات (الغالبي )138-137:

 -3تساعد القيم األخالقية على تقليل التكاليف التي تتكبدها المنظمة عند اتخاذ القرار
المناسب ،فالقواعد األخالقية تقلل من الجهد والوقت المبذول في قيا
للقيام به أو اتخاذ القرار بشأنه)Jones,1999:196( .

الشيئ الصحيح

 -4كما نجد أن األخالقيات هي وسيلة نهوض األمة.

 2.1.5األبعاد الرئيسة للمنظمة األخالقية:
اتفق كل من (الغالبي ،والعامري )2008:91،و()Tervino et al ,2000:131
و( )Daft,2003على أهم الركائز الرئيسية التي تقوم عليها المنظمة األخالقية كما هي موضحة
في الشكل رقم (.)2
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األبعاد الرئيـــسة للمــنظمة األخـــالقية

الهياكل واألنظمة
األخالقية

األخالقيات الفردية

القيادة األخالقية










االستقامة.
النزاهة.
الكرامة.
الصدق.
ملهم الثقة.
المعاملة الصادقة.
العدالة عند معاملة
اآلخرين.
سعي دائب لتطوير
الذات أخالقياً.









نموذج للمرؤوسين.
تنمية ودعم القيم
األخالقية في المنظمة.
بث ونقل القيم
والممارسات عبر أقسام
المنظمة.
مكافأة العاملين ذوي
السلوك األخالقي.
تحجيم ومكافحة
السلوكيات غير
األخالقية.










الثقافة التنظيمية
األخالقية.
دستور أخالقي مكتوب
(مدونة سلوك
أخالقي).
التدريب ،وتوافر برامج
تدريبية عن الجوانب
األخالقية.
آليات تشجيع اإلفصاح
عن الجوانب األخالقية
في المنظمة.
التزام أخالقي بعيد
المدى.

شكل ( :)2.1األبعاد الرئيـــسة للمــنظمة األخـــالقية
المرجعLinda KlebeTerino, Laura Pincus& Michael Brown, (2000), Moral Person and Moral :
Management, California Management Review, 42 (4), Summer, PP. 128-142. In: Richard L. Daft,
(2003), Management, 6th. Ed., Thompson South-Western Publishing Co
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في ضوء ما سبق يمكن للباحثة عرض مجموعة من األبعاد الرئيسية للمنظمة األخالقية وهي :
* األخالقيات الفردية.
* القيادة األخالقية.
* األنظمة والهياكل األخالقية.
حيث اعتمدت الباحثة على تل العناصر من خالل االطالة على الدراسات السابقة واألدبيات

التي تحدثت عن األخالقيات والمنظمة األخالقية وكذل
تطبيقها ،وستتناولها الباحثة بالتفصيل علي النحو االتي:

بناء على طبيعة الدراسة ومجال
ً

أوال :األخالقيات الفردية
يمثل المديرون الفئة الرئيسة من األفراد المكونين لألسا

األول من أس

المنظمة األخالقية،

وهنا تجب اإلشارة إلى أهمية أن يتسم هؤالء األفراد بالصدق واالستقامة ،وأن تنعك

تل السمات

في ق ارراتهم وسلوكياتهم ،وذل لثقة بقية األفراد من داخل وخارج المنظمة بالمديرين كونهم أداة

لتنفيذ المعايير األخالقية ،والمعاملة الصادقة ،ويكونوا أخالقيون في تعامالتهم العادلة مع

اآلخرين ،وهم الذين يبذلون الجهود للوصول إلى مدونات أخالقية متطورة ،ويترتب عليهم تحديد
طرق تركيز االنتباه على القيم األخالقية داخل المنظمة ،وايجاد البيئة التنظمية التي تشجع وترشد
وتدعم السلو األخالقي لكل العاملين ،وألجل ذل يتوجب على المديرين أن يعملوا على إيجاد

مناخ العمل األخالقي المالئم ليمار

فيه اآلخرون أعمالهم ،والذي يتضمن خمسة جوانب

أساسية هي (:)Daft, 2003, 162
.1األفراد ،من خالل تحديد ما هو أفضل لألفراد داخل المنظمة وخارجها.
.2الجوانب القانونية ،ويتضمن التأكيد على إطاعة القوانين والمعايير المهنية ،وعدم انتهاكها يعد

مهما في المنظمة.
اعتبار
ًا
ً
أخالقيا ً

.3االلتصاق بالقواعد ،ويشير إلى تعقب تل القواعد واإلجراءات والسياسات المنظمية.
.4التركيز على الجوانب المالية واألداء المنظمي ،وذل

لتحقيق استفادة المنظمة والنتائج المتحققة فيها.
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من خالل قيام األفراد ببذل الجهود

.5استقاللية األفراد ،وتتضمن استرشاد األفراد بأخالقياتهم الشخصية في المنظمة ليقرروا ألنفسهم

ما هو الصحيح التباعه وما هو الخاطئ وتجنبه.

كال من (هل وجونز) إلى أن سعي المنظمة إلى تهيئة المناخ األخالقي المالئم يتم
في حين يبين ً
من خالل ثالث خطوات هي (هل وجونز:)1998 ،

.1يجب على اإلدارة العليا استخدام موقعها القيادي لتجسيد البعد األخالقي ضمن القيم التي

يركزون عليها.

.2كما يجب عليهم تمثيل القيم األخالقية في رسالة المنظمة.
.3يجب عليهم تفعيل ومباشرة القيم األخالقية بصورة عملية ،إذ يتعين عليهم أن ينفذوا عمليات
التعيين والفصل وتوزيع الحوافز والمكافآت من خالل االلتزام بالقيم األخالقية.

.4كما يتوجب على المديرين أن يكونوا قادرين على التفكير بوعي تام في التداعيات األخالقية
لق ارراتهم المتخذة في المنظمة كسبيل لبناء المنظمة األخالقية.

وفي إطار ذل يتوجب عليهم االسترشاد بالنموذج ذو الخطوات األربعة لعملية صنع القرار في
هدي المضامين األخالقية والموضح في الشكل.
1

3

2

4

تقييييييم القييييرار ميييي
وجهيييييييييية النظيييييييييير
األخالقييية ويييتم ل ي
بتحدييييييد المتييييي ري
بييييييييييييالقرار ميييييييييييي
المشاركو وهيل تيم
انتهيييا

تقييييييم القييييرار ميييي

وضي هيدأ خالقي

إدارة العميييييييل مييييييي

وجهيييييييييية النظيييييييييير

وتكييييييييوي حا يييييييية

منطلييييييي ال يييييييلو

األخالقيييية باات يييا

خالقية

األخالق

مييييييييييي المبييييييييييياد

شكل ( :)2.2نموذج اتخاذ الق اررات األخالقية.
األخالقية

هل ،شارلز و جونز ،جاريث )1998( ،اإلدارة االستراتيجية  :مدخل متكامل ،ترجمة د .رفاعي محمد رفاعي ،د .محمد

يييية حقيييو

سيد أحمد عبدالمتعال ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،)2001( ،ص .117

يمتلكوها

إن الحكم على السلو على أنه أخالقي أو غير أخالقي يستند إلى مبادئ أو قواعد ودالئل نابعة
من نظرية أخالقية محددة ومن خصائص شخصية وقيم اجتماعية ،توجد صعوبة لدى المختصين

في تحديد تعريف للسلو األخالقي ،حيث يواجه شائكتين منها صعوبة إيجاد معيار موحد بين
جيدا في مجتمع قد يكون منبوًذا
األفراد للحكم بينهم ،كذل االختالف بين مجتمعات ما قد يكون ً
في مجتمع آخر وان أكثر التعارض يأتي من التمييز الموضوعي والذاتي لألخالق( .العنزي
25

ونعمة )2009:5،وترى الباحثة أنه باتباة السنة والشريعة اإلسالمية يمكن تحديد سلو الفرد
وفي المجتمعات اإلسالمية هنا توافق على بعض القضايا.
هنا

نظريات حاولت فهم السلو األخالقي وتفسيره منها ما أشار إليه(( )R.M.Fulmerنجم

،عبود.)55-2002:54،
 -1النظرية التجريبية :وتقوم على أن األخالق تشتق من التجربة اإلنسانية ،وأن ما هو أخالقي
أو ما هو غير أخالقي يعتد به من خالل االتفاق العام ،هذا ما ال يتحقق إال بالتجربة أوًال

وأن ما يحدد ويقا

ثانيا.
من عوامل هذه التجربة يحقق الوصول إلى ذل االتفاق ً

 -2النظرية العقالنية :تقوم على أسا

أن العقل يمتل القدرة على أن يحدد ما هو سيئ ،وأن

استقالال عن التجربة ،وبالتالي فإن حل المشكالت
هذه التحديات المنطقية هي أكثر
ً

األخالقية يمكن أن يتم عن طريق ما هو عقالني ،وأن التأثيرات الذاتية والشخصية هي
التي تحد من تحقيق ذل .
 -3نظرية الحد  :ترى أن األخالق ال تشتق بالضرورة من التجربة أو المنطق ،وانما بما
يمتلكه األفراد بشكل فطري وتلقائي من حد  ،كقدرة ذاتية علي التمييز بين الصواب

والخطأ ،وأن سوء التصرف األخالقي يعود إلى البيئة السيئة ،والتربية الناقصة غير

السليمة ،وعوامل التنشئة غير المالئمة.

 -4نظرية الوحي :وترى أن تحديد الصواب والخطأ أعلى من اإلنسان ،وأن اهلل يخير اإلنسان
بالمبادئ التي تساعده على تحديد ما هو صحيح وما هو خطأ .وهذا ما تفعله األديان

السماوية.

ثان ايا:القيادة األخالقية
أنتجت دراسة السياسات والممارسات األخالقية في العديد من المنظمات الناجحة حقيقة

حيويا ،ففي إحدى المسوحات
أن الدور الذي يمارسه القادة في هذه المنظمات في مجال تحديدها ً
التي تم إجراؤها لقراء مجلة السكرتارية وجد أن العاملين مدركين بشكل حقيقي للزالت األخالقية
لقادتهم ،وأن المنظمات تسهم بشكل سريع في إشاعة مواقع االتصال بالطريقة التي يحدد

المديرون فيها وسيلة الفعل األخالقية (.)Badaracco& Webb, 1995, 14

وان الطريق األولى التي يختارها القائد ليحدد النغمة األخالقية للمنظمة ،يتم من خالل األفعال
والتصرفات التي يقوم بها ،أي عك

تل القيم في الواقع العملي .واذا لم يصغ األفراد إلى القيم
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األخالقية التي يحددها لهم قادتهم ،فإن ذل

يؤشر أن األفكار التي يحملونها تدور حول عدم

أهمية القيم األخالقية في المنظمة (.)Daft, 2003, 156

ويرى البعض بأن عملية صياغة أو نسج القيم األخالقية في المنظمة يتم في إطار الثقافة

التنظيمية ،وفي استم اررية أعمالها إلعادة تجديد أو تحديث القيم األخالقية غير الثابتة ،وأن
األفراد العاملين هم الذين يدعمون تل

القيم الجوهرية في إطار األفعال والتصرفات التي

يمارسونها .كما أن أنظمة التقييم والمكافأة المعتمدة في المنظمة يمكن أن تقود إلى اكتشاف
االرتباط في الكيفية التي يقوم بها كل من المديرين والعاملين بمالمسة القيم في أعمالهم

وتصرفاتهم اليومية .وان استخدام أنظمة المكافأة ومراجعة األداء بشكل فاعل يمكن أن يكون

فاعال يعتمده المديرون في االستدالل على أثر األخالقيات في منظمة األعمال ،وأن
طريقًا
ً
مكافأة السلو األخالقي ومعاقبة السلوكيات المناقضة ،وفي مستويات المنظمة جميعها يعد من
المكونات الحاسمة لبناء القادة األخالقيون في منظمات األعمال ( Linda & Katherine,

.)1999, 267

تعرف القيادة األخالقية" :استخدام السلطة لمساعدة التابعين في التعامل مع القيم المتصارعة
التي تظهر بيئة العمل ،بالشكل الذي يسهم في رفع مستوى األخالق لديهم"(هاو )2006:339،
مهما على القيم األخالقية عن طريق التعبير
وأشار ( )Daft,2004:380بأن القائد يؤثر ًا
تأثير ً
بوضوح عن القيم التنظيمية التي ينبغي أن يعتنقها العاملين ،ونشر هذه القيم في كل أنحاء

المنظمة ،وينبغي أن يؤس

لهذه القيم في سلوكه اليومي ،والمراسم االحتفالية ،والطقو  ،وفي

األنظمة والسياسات التنظيمية.

هذا وتقسم النظريات األخالقية التي تتناول سلو القائد إلى نوعين :النظريات التي تؤكد نتائج

أفعال القيادة (نظريات سلو القائد) ،والنظريات التي تؤكد على خصائص القائد.
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يوضح الشكل التالي مجاالت النظرية األخالقية في القيادة
مجاالت النظريات األخالقية في القيادة
*نظريات تركز علي سلو القائد:
 النظرية النفعية نظرية االنا نظرية العدالة نظرية الحقوق* نظريات تركز على خصائص القائد:
 النظريات المستندة الى الفضيلةشكل ( :)2.3مجاالت النظرية األخالقية في القيادة
المصدر:هاو ،بيتر ج،)2006(،القيادة االدارية:النظرية والتطبيق ،ترجمة المعيوف ،صالح بن معاذ ،الرياض ،الممملكة العربية
السعودية ،ص335

ئيسيا في إرساء المناخ األخالقي في منظماتهم ،وبالتالي للقادة أبعاد
تلعب أخالق القائد ًا
دور ر ً
أخالقية تتحمل مستوى أكبر من المسئولية األخالقية (هاو .)338 :2006 ،
ا .أبعاد القيادة األخالقية:
أ -توافر السلو األخالقي :أشار ( )Morgan,1993:203إن السلو األخالقي ضرورًيا لنجاح
الفرد كقائد في المنظمة ،وان النماذج المتعددة للفاعلية التنظيمية والقيادة أكدت بأن االهتمام
بالقضايا األخالقية يعد أحد العناصر األساسية للقيادة.
يؤكد هاو  )342 :2006 (،أنه يجب أن توجه اهتمام القائد إلى المبادئ األساسية :االحترام

والنزاهة والعدالة ،واألمانة واالحترام.
ب -ممارسات السلو

األخالقي :أشار ( )Daft,2004:380أن يتعلم العاملين في المنظمة

القيم ،والمعتقدات واألهداف من مشاهدة ومراقبة سلوكيات القائد ،لذل

وجب علي القائد

استخدام الشعارات ،والخطابات ،والرموز وان يراعي قواعد السلو التي تتطابق مع القيم
األخالقية ،ويؤكد ( )Pannu&Tennako,2009:22إن القائد ينبغي عليه أن يجعل
28

األخالق حجر الزاوية لطريقة عمل المنظمة من خالل ممارسة السلو األخالقي في حياته

الشخصية ،وفي منظمته ،وفي عالقاته ،أما أهم المكونات التي تميز سلوكيات وممارسات
القائد األخالقي ،هي:

كاذبا ،وأن يلتزم
 تجنب أذى اآلخرين ،ويحترم حقوق اآلخرين ،وأن ال يكون
مخادعا أو ً
ً
بما يتعهد به ،ويطيع القوانين ،ويمنع االذي عن اآلخرين ،ويساعد اآلخرين في
احتياجاتهم ،وعادل ،ويعزز هذه الضروريات لدى اآلخرين.

 -تعزيز السلو األخالقي ،ويمكن تعزيز ذل من خالل اآلتي:

قويا للدور الذي تكون سلوكياته الفعلية
أخالقيا :على القائد أن يكون
 التصرف
نموذجا ً
ً
ً
ومهاراته تعطي رسالة واضحة بأهمية التصرف األخالقي.
 تطوير مدونات أخالقية قيمة.
 توفير التدريب األخالقي.

 مراقبة العاملين ومعاقبة الذين يبتعدون عن السلوكيات األخالقية.
 توفير نظام مكافآت.
ب .خصائص القائد األخالقي:
أشار (نجم عبود )338-337 :2010،إلى خصائص تميز القائد بالقيم عن القادة اآلخرين:
أ -الرؤية األخالقية :بجانب ما يمتلكه القادة من رؤية إستراتيجية يمتل

القائد األخالقي

رؤية إستراتيجية ذات أبعاد أكثر من األبعاد العادية للرؤية اإلستراتيجية ،فيضفي البعد

مميز لما يريد أن
ًا
ومقياسا
معيار
األخالقي والقيمي إلى خياراته اإلستراتيجية وتعتبر
اً
ً
يصل إليه سواء في األهداف أو الوسائل واألساليب.

ب -امتال

الح

األخالقي :إذ يمتل

الح

األخالقي في التعامل اليومي مع األنشطة

والمهام اليومية  ،ويطبق الممارسات األخالقية بتعامله اإلنساني الخالق مع أفراده.

ت -امتال القيم األخالقية :وهي تتسم بأنها ذات بعدين أساسيين :

قيما أخالقية تصلح ألن تكون مرشدة للق اررات والسلوكيات في كل
األول :يتمثل في كونها ً
األوقات والظروف ،فاحترام اآلخرين قيمة أخالقية تصلح في كل الظروف.
والثاني :يتمثل في كون القيم تتطور في ضوء القضايا األخالقية التي تتعرض لها الشركة في
مجال عملها ،فالمنافسة العادلة قيمة أخالقية بين متنافسين.
 -1وجود مقايي

أخالقية واضحة :فالقائد يبين وينشأ قواعد أو معايير أخالقية توضح

ما هو الصحيح من الخطأ ،وبموجبها يصبح من السهل الحكم على السلو .
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 -2العالقات األخالقية المتميزة :يكون القائد بالقيم عالقات أخالقية متميزة مع جميع
األطراف سواء في بيئة العمل الداخلية أو الخارجية من زبائن وموردين ومنافسين
وهي تعمل ببناء سمعة ممتازة للمنظمة.
ثالثاا :األنظمة والهياكل األخالقية
تشكل هذه المجموعة من المقومالات الالركن الثالالث ضالمن مجموعالة األدوات التالي يسالتخدمها
المالالديرين فالالي المنظمالالات؛ لتشالالكيل القالاليم وتعزيالالز السالاللوكيات األخالقيالالة ،والتحالالول بالمنظمالالة لتصالالبح
منظمة أخالقية ،وتتضمن هذه المجموعة ما يأتي (:)Daft, 2003, 156

• الثقافة التنظيمية  :تعد الثقافالة التنظيميالة مالن المواضاليع الحديثالة التالي حظيالت باهتمالام واسالع فالي
الفكالالر اإلداري والتنظيمالالي ،لمالالا لالالديها مالالن دور حيالالوي وبالالارز؛ كونهالالا مالالن المكونالالات غيالالر الملموسالالة

المثيرة لمشاعر وسلوكيات األطراف ذات العالقة بالمنظمة.

عرفال ال ال ال الالت أنه ال ال ال ال الالا ":ق ال ال ال ال الاليم ومعتق ال ال ال ال الالدات وفرض ال ال ال ال الاليات مش ال ال ال ال الالتركة يعب ال ال ال ال الالر به ال ال ال ال الالا األف ال ال ال ال الراد ع ال ال ال ال الالن

المنظم ال ال الالة ( )Daft,2000:217ه ال ال الالذا ويع ال ال الالد نموذ ًجال ال ال الا أساس ال ال ال ًاليا م ال ال الالن االفت ارض ال ال الالات والق ال ال الاليم الت ال ال الالي
تمثال ال الالل األسال ال الاللوب السال ال الالليم للتصال ال الالرف والتفكيال ال الالر عنال ال الالد مواجهال ال الالة المنظمال ال الالة للمشال ال الالكالت والفال ال الالرص.
(.(Mashsne&Glinow.2002:448
توصف الثقافة التنظيمية بأنها من القوى األساسية المساهمة في تكوين أو بناء المنظمة
األخالقية ،وفي هذا الصدد يشار إليها من خالل ثالثة اتجاهات هي( :العنزي والساعدي،
:)111 ،2002

أ -أبعاد الثقافة :وهو االتجاه الذي يركز على الثقافة عبر األبعاد الفكرية غير الملموسة لها؛
كالقيم ،والمعتقدات ،واالفتراضات ،والفلسفة ،واأليديولوجيا ،والتوقعات ،والمواقف المشتركة التي
تربط أعضاء المنظمة.
ب -مظاهر الثقافة :وهو االتجاه الذي يركز على الثقافة من خالل مظاهرها مثل :الرموز،
والطقو  ،وأنماط السلو  ،واألبنية ،والهياكل ،واألنظمة ،أو مظاهر السلو .
جال -النسيج الثقافي :وهو االتجاه الذي يستوعب االتجاهات الفكرية الحديثة المتمثلة باألبعاد
الجوهرية والسلوكية بوصفها آلية لالنسجام بينها وبين الفكر والعقل ،ويتمثل التأثير األساسي

للنسيج الثقافي في صياغة أخالقيات األعمال ،وتحول المنظمة إلى منظمة أخالقية من خالل

التأثيرات الفطرية له في التصرفات األخالقية وغير األخالقية في المنظمة ،وهنا يأتي دور اإلدارة
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العليا لتعزيز التصرف األخالقي من خالل ممارستها للتصرفات الصحيحة وبما ينعك

المستويات األدنى في المنظمة.

على

أ .أهمية الثقافة التنظيمية:
تمار الثقافة التنظيمية أدو ًار مهمة في المنظمة ،قد تؤثر في مدى نجاحها أو فشلها ،وهي
تتمثل فيما يلي ( )Umstot.1988:350و(بن حبتور:)2004:201،
معيناً
 .1تشكيل السلو ؛ وبالتالي تساعد على التنبوء بسلو الفرد ،فعندما يواجه الفرد موقفًا ً
أو مشكلة محددة فإنه يتصرف وفقًا لثقافته.
 .2اإلحسا

بالهوية التنظيمية ،فإش ار

أعضاء المنظمة في نف

الثقافة يساهم في

إشعارهم بأنهم وحدة متماسكة مع بعضها وانتمائهم لها.

 .3تسهيل االلتزام الجماعي ،والشعور بالهدف المشتر يشجع االلتزام القوي من جانب من
يقبلون هذه الثقافة.

 .4تدعيم استقرار النظام وتعزيز التنسيق بين أعضاء المنظمة ،فانتشار ثقافة مشتركة تشجع
على التنسيق والتعاون الدائمين بين أعضاء المنظمة ،ويوحد المفاهيم بينهم ويقرب من
وجهات نظرهم وآرائهم ،وهذا بدوره يقود إلى تنسيق أفضل واستقرار النظام.

ب .المدونة األخالقية وأهميتها:

إن إد ار العاملين في المنظمة لما هو أخالقي وال أخالقي هو انعكا

لعوامل تشمل:

القيم والمعتقدات الدينية والثقافية ،واالهتمامات الشخصية ،ودرجة االلتزام بها ،والخبرة العلمية،

وتهدف إلى توجيه العاملين في المنظمة نحو قيم وسلوكيات مشتركة تصب في اتجاه أهداف

مرغوبة في المدى البعيد والقريب ،وتسعى إدارة المنظمات إلى إيجاد وتدوين اإلرشادات األخالقية
وملزمة التطبيق وهذا ما يعرف بالمدونة األخالقية.

تأثير على
وتعرف المدونة األخالقية :يرى ( )Okpara,2003:18أن لمدونة األخالق ًا
سلو األفراد؛ اذ تساعد على تجنب السلوكيات الخاطئة ،فالمدونة تشتمل على الجوانب والمعايير
القانونية التي تمنع السلو الألخالقي ،وتعزز القيم والثقافة التنظيمية التي يجب أن تسود في

المنظمة ،وتؤكد على روح االلتزام لدى األفراد .وتعرف أنها وثيقة تصدرها المنظمة تتضمن
مجموعة من القيم والمبادئ ذات العالقة بما هو مرغوب فيه وغير مرغوب من سلوكيات في

المنظمة(نجم .)75 :2008،تؤكد الدراسات على ضرورة توفر عناصر أساسية في األخالقيات

المدونة منها :أخالقيات إدارية مكتوبة ومعروفة ومعلنة لكل العاملين لكيفية التواصل ،وتدفق
المعلومات في المنظمة ،وتدريب أعضاء المنظمة على السلوكيات األخالقية ،ونظام رسمي وغير
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مستشار أخالقي ينبه ألي سلوكيات
ًا
رسمي ينبه ألي تقارير وأنشطة غير أخالقية ،وخبير أو
غير أخالقية ،وبيئة تنظيمية داعمة لكل ما هو أخالقي.)Michael&linda,2004:69-81(،
هنا نوعين من المدونات األخالقية :الطموح مقابل التوجيهي لتميز بين نقاط القوة والضعف
الميثاق الطموح
نقاط القوة

الميثاق التوجيهي

 -وثيقة وجيزة

 -توجيهات محددة

 -حرية تصرف العاملين في

 -سهل التطبيق

 -التوجيهات غير محددة بدقة

 -مستندات معقدة

 -قابل للتفسير بعدة طرق

 -صعوبة التذكر

تطبيق قم المنظمة
نقاط الضعف

 ضيق مجاالت التقدير والتصرفالمصدر /جون سوليفان ،البوصلة األخالقية للشركات ،أدوات مكافحة الفساد :قيم ومبادئ ،وآداب المهنة ،وحوكمة الشركات ،المنتدى
العالمي لحوكمة الشركات ،الدليل السابع ،ص30

ت .أهمية المدونة األخالقية:
تكمن أهمية المدونة بأنها قاعدة أساسية في معظم المنظمات ،ويرجع ذل لألهمية التالية:
(نجم)77-76 :2010 ،

 -1تنامي االهتمام بالجوانب والمشكالت األخالقية لتحقيق الموازنة في االهتمام بين تل
الجوانب والجوانب المادية.

 -2تؤدي إلى التجان
التنظيمية

والوحدة والتوافق األخالقي في العمل اإلداري في جميع المستويات

 -3تساهم في تطوير مهنة اإلدارة؛ ألنها تخلق قواعد العمل اإلداري التي تساهم في حماية
سمعة المنظمة ومكانتها.

 -4تحد من الصراة التنظيمي من خالل خلق نوة من االنسجام والمالئمة بين قيم وأهداف
األفراد وقيم وأهداف المنظمة

وقائيا ضد الفساد اإلداري في المنظمات من خالل اشتمالها على
عامال
 -5تمثل المنظمة
ً
ً
اآلتي):(Stuart,2005
تعزيز الشفافية؛ أي وضوح األنظمة واإلجراءات داخل المنظمة.-اختيار وتعيين األفراد على أسا

الجدارة ولي
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المحسوبية.

توفير معيار لألفراد للشعور بالمسؤولية.ويتم من خالل مدونة األخالق نقل رؤية ورسالة وأهداف المنظمة إلى المستويات التنظيمية ،وهي
انطباعا في أذهان العاملين عن أهمية ما يقومون به من أعمال ،وهي
ضرورية؛ ألنها ترسخ
ً
مصدر من مصادر حفظ حقوقهم (.)Stuart.2005:78
ث .الرموز األخالقية
وهي عبارات أساسية تعك

قيم المنظمة المتعلقة بالجوانب األخالقية واالجتماعية ،ومن

شأن هذه العبارات أن تبلغ العاملين في المنظمة السبب الرئي

 ،)156وتميل تل الرموز األخالقية إلى أن تكون بشكلين:

لنشوء المنظمة ( Daft, 2003,

أ -الرموز األخالقية المستندة إلى المبادئ ،ويصمم هذا النوة ليتم اختيار الثقافة الكلية
للمنظمة ،ومن شأن ذل

أن يعرف بالقيم األساسية ومتضمنات اللغة العامة والخاصة

بمسؤوليات المنظمة وجودة منتجاتها ،والتعامل مع عامليها ،والعبارة العامة للمبدأ في هذا

ت-

اإلطار يطلق عليها العقيدة الكلية للمنظمة.

الرموز األخالقية المستندة إلى السياسات ،وهي التي تحدد اإلجراءات المعتمدة في

المواقف األخالقية المحددة ،وتتضمن تل المواقف الممارسات التسويقية ،وصراعات الرغبة

داخل المنظمة ،والتقيد بالقوانين ،وامتال

المعلومات ،والمواهب السياسية ،والفرص

المتساوية.
ويمكن للرموز األخالقية كذل المساهمة في تحديد القيم والسلوكيات المتوقعة وغير المتوقعة التي

تنشأ بفعل التصرفات واألفعال التي تقوم بها اإلدارات في المنظمات.

ونتيجالالة ألهميالالة الرمالالوز األخالقيالالة فالالي المنظمالالات ،نجالالد أن اإلدارات فالالي المنظمالالات التالالي توصالالف

بأنهال ال الالا أخالقيال ال الالة تلجال ال الالأ إلال ال الالى تقويال ال الالة ودعال ال الالم تل ال ال ال الرمال ال الالوز األخالقيال ال الالة مال ال الالن خال ال الالالل مكافال ال الالأة األف ال ال الراد
الط الالائعين ومعاقب الالة األفال الراد المنتهك الالين ،عن الالد ذلال ال يمك الالن اس الالتخدام الرم الالوز األخالقي الالة ف الالي ترقي الالة

المنالالاخ األخالقالالي فالالي المنظمالالة ،ومالالن شالالأن ذل ال أن يتحقالالق مالالن خالالالل اسالالتخدام السالاللو السالالوي

وس ال ال الاليلة لتحس ال ال الالين المن ال ال الالاخ األخالق ال ال الالي ،وذلال ال ال ال عن ال ال الالد التأكي ال ال الالد عل ال ال الالى متض ال ال الالمنات ذلال ال ال ال الس ال ال الاللو
والمتمثلة باآلتي (:)http://www.lockheedmartin.com) (Carolyn, 1995, 25
 .1الصدق :بين أعضاء المنظمة ومع زبائنها ،ومجتمعاتها ،ومجهزيها ،والمشاركون بعامة.
 .2االستقامة :في القول والمعاني والوعود.

 .3االحترام :في التفاوض واالتصاالت والعالقات.

 .4الثقة  /األمانة :على المستوى الفردي وعلى مستوى فرق العمل .
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 .5المسؤولية :عن األفعال الصحيحة والخاطئة .

 .6المواطنة :وهي مسألة البد من تحقيقها ألغراض االمتثال للقوانين الوطنية والتي يتم
بموجبها ممارسة األعمال.
وفي المنظمات الدولية يتجه األمر إلى التعامل مع قضايا تشغيل األطفال ،واألجور المنخفضة،
وبيئات العمل غير المأمونة بحساسية كبيرة ،لذل

نشأت بعض المقايي

العالمية المتعلقة

بالمحاسبة االجتماعية ) )Social Accountability SA 8000والتي تتشابه إلى حد بعيد مع

المعايير المتعلقة بالمواصفات الدولية مثل ( (ISO 9001أو(  )ISO 14001أو )ISO
 ،)18001ويمكن أن يعد معيار ( )SA 8000أول معيار للتدقيق االجتماعي في العالم ،والذي
بدأت بعض المنظمات في الدول المتقدمة بتطبيقه لغرض التأكد من مدى توافر المواصفات التي

يحددها هذا المعيار في مصانعها ومجهزي موادها األولية ،لها من أجل مقابلة متطلبات هذا

المعيار الدولي ( .)Kegler, 2001, 20األمر الذي قاد إلى ما يعرف بعولمة الرموز األخالقية

قويا لتطبيق برامج
المستندة إلى القيم الجوهرية التي تشكل تل الرموز األخالقية بوصفها
أساسا ً
ً
األخالق المنظمية في إطار العولمة ( ،)Raven,2004,76وهو ما يتطلب اللجوء إلى ترجمة

رموزها األخالقية؛ لتكون صالحة لالستخدام في اإلطار العالمي بسبب التنوة واالختالف

الشديدين فيما بين القيم السائدة في المجتمعات المختلفة.
ج .الهياكل األخالقية
وتتمثل باألنظمة المختلفة ،والمواقف أو االفتراضات ،والبرامج التي تتعهد المنظمة بتطبيق
السلو األخالقي من خاللها .وتتضمن هذه الهياكل مجموعة من الفقرات التنظيمية المتمثلة

باآلتي:
أ -اللجان األخالقية :وهي عبارة عن مجموعة من مديري األقسام المعنيين بتفحص األخالقيات
في المنظمة ،ومن المهام الرئيسة لهذه اللجان أنها تقوم بتحديد األحكام المالئمة للتساؤالت التي
تثار حول الموضوعات األخالقية في المنظمة ،كما تقوم هذه اللجان بتقدير مسؤولية المخالفات

المرتكبة ومسؤولية الجهة المحاسبة عنها ،ويعد وجود هذه اللجان ضرورًيا السيما للمنظمات التي
ترغب بإجراء التعديل الفوري لسلوكيات األفراد فيها (.)Daft, 2003, 158
وفي هذا المجال يشير البعض إلى أن تحديد الرموز األخالقية ال يعد مسألة كافية ،لذل يصار
إلى تشكيل اللجان األخالقية في المنظمات ،والتي تتضمن في عضويتها موجهين داخليين
وخارجيين ،وتهدف هذه اللجان إلى ما يعرف بمأسسة السلو األخالقي في المنظمة ،وتشمل

الوظائف األساسية لهذه اللجان ما يأتي (:)Koontz, et. al., 1986, 54
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 .1تنظيم اللقاءات ألغراض مناقشة الموضوعات األخالقية.

 .2التعامل مع المساحات الرمادية اللون التي تشهد تجاو اًز على المعايير األخالقية.
 .3إبالغ الرموز األخالقية لكل فرد من أفراد المنظمة.

 .4تأشير االنتهاكات المحتملة للرموز األخالقية في المنظمة.
 .5تقوية الرموز األخالقية أو وضعها موضع التنفيذ.

 .6مكافأة السلو األخالقي ومعاقبة االنتهاكات األخالقية الحاصلة.
 .7مراجعة وتحديث الرموز األخالقية.

 .8كتابة التقرير عن توصيات اللجنة وتقديمه إلى اإلدارة العليا.

ب -المكاتب األخالقية :وهو إجراء تقوم به بعض المنظمات ،ويتمثل بتخصيص مكاتب
أخالقية في إطار الهيكل التنظيمي ومستوياته ،وتخصيص كوادر تعمل بوقت كامل في هذه

المكاتب ،وتتلخص مهمة هذه المكاتب في التأكد من مدى تكامل المعايير األخالقية مع عمليات
المنظمة المختلفة ( .)Daft, 2003, 158وي أر

المكتب رئي

مكتب األخالق ليتابع عمليات

الفحص واإلشراف على األبعاد األخالقية وحاالت اإلذعان للقوانين والتعليمات ،والتي تتضمن

إقامة معايير االتصاالت الشفافة ،واجراء التدريبات األخالقية التي تتعامل مع التوقعات أو
المشكالت ،ومن ثم تقديم النصح لإلدارة العليا في آلية التعامل مع المشكالت األخالقية عند
اتخاذ الق اررات (.)Yuspeh, 2000, 21

ث -التدريب األخالقي :إذ تساعد برامج التدريب األخالقي القوية والمتماسكة العاملين في التعامل
مع التساؤالت األخالقية ،وترجمة القيم المعلنة في الرموز األخالقية في سلوكياتهم اليومية

( .)Geber, 1995, 110وفي هذا المجال تؤكد المنظمات على ضرورة مرور أفرادها العاملين
في ساعة من ساعات التدريب األخالقي في السنة على األقل ،ويتأتى ذل
التأثيري الذي تحققه تل

أصال من الدور
ً

الساعات التدريبية في تعريف العاملين بالرموز األخالقية بصيغة

فضال عن دورها في صياغة الحلول للمشكالت األخالقية التي تطرح أثناء المناقشات
مكتوبة،
ً

المستفيضة لها ،ومن شأن ساعات التدريب األخالقي كذل أن ترشد األفراد العاملين إلى الكيفية

التي يتمكنون من خاللها من وضع الحلول الممكنة لحاالت الصراة الناشئة بين القيم ( Daft,

 ،)2003, 158ولكي تصبح عملية التدريب األخالقي مفيدة ،البد من التأكيد على ضرورة

تحديد االحتياجات التدريبية األخالقية بشكل يتالءم ويرتبط بالمضامين المحلية في البلد الذي يتم

فيه التدريب األخالقي – في حاالت المنظمات العالمية  ،-مع التأكيد على ضرورة تطوير

البرامج التدري بية بشكل يتناسب مع البلد أو اإلقليم بالتعاون مع المكاتب المركزية التابعة

للمنظمة ،ويتطلب الوصول إلى فاعلية البرامج التدريبية األخالقية االستعانة بالخبراء المحليين
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(لحاالت التدريب الداخلي) والخبرات التدريبية األخالقية الخارجية المتاحة في أي مكان في

العالم(. )Revan, 2004, 78

 .2.1.5واقع توافر أبعاد المنظمة األخالقية في المنظمات العربية:
ما زالت الجهود البحثية العربية في موضوعات أخالقيات األعمال والمنظمات األخالقية

محدودة ،وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التي أهملت دور تل

األبعاد والمقومات

استنادا إلى اعتمادها تل
األخالقية وانعكاساتها في تحقيق ما يمكن أن يميز المنظمة عن غيرها
ً
المتطلبات والتزامها بما تفرضه البيئة األخالقية من معايير قد تحمل المنظمة كلفًاً إضافية،
تنافسيا،
طمعا في تحقيق مكاسب تتمثل في تميزها
ً
وتضحي من خاللها باألهداف قصيرة األجل ً
وتأتي هذه الحالة من ضعف الضوابط القانونية والسعي إلى األرباح في األجل القصير ،ولي

أدل من ذل إال كثرة حاالت التجاوز على أبسط الحقوق األخالقية والمعنوية للمستهل  ،بحيث
فقدت المنظمات قدرتها على الصمود بوجه منافسة السلع األجنبية التي اخترقت أسواقها واجتذبت

سوءا عندما تفكر إحدى المنظمات العربية بالدخول إلى السوق
زبائنها في بيئاتها ،ويزداد الحال ً
سيال من المتطلبات القانونية واألخالقية التي تفرض عليها قبولها وااللتزام بها،
العالمية ،وتواجه ً
وهي ال تقوى على اإليفاء بها نتيجةً لعدم بنائها أو تأسيسها في ضوء المقومات واألس

نموذجا لألبعاد
األخالقية .فوجب على المنظمات في المجتمع العربي أن تختار أو تصمم لنفسها
ً
األخالقية تعتمد عليه في ضبط وادارة أعمالها ،وحصر الخسائر التي قد تعود من خالل فقدانها
للنموذج الموحد.

أخالقيا يتناسب مع طبيعة المجتمعات
مسار
ًا
نرى أن على المنظمات العربية أن ترسم لنفسها
ً
العربية من جهة ،ويبرز الموروث الحضاري والديني والقيمي في صياغة توجهاتها األخالقية في
إطار البيئة العالمية من أجل تجنب األخطاء المحتملة ،وتجنيب المنظمة عواقب مواجهة

الدعاوى القضائية الموجهة لها ،وحماية لبنائها ويكون آلية الكتساب المزايا التنافسية األخالقية.
وهنا نشير إلى ضرورة امتال المنظمات العربية لرموز وبرامج أخالقية رسمية تسعى اإلدارات

العربية إلى إنشائها ودعمها وتطويرها باستمرار ،وأن تسعى تل

اإلدارات إلى أن تكون تل

الرموز والبرامج األخالقية هي السائدة في منظماتها ،وأن يتم النظر إلى تل

الرموز بوصفها

أدوات تقود إلى إحداث السلوكيات المتوقعة من قبل جميع أفراد المنظمة قادةً وأفراد عاملين وفي
جميع مستوياتها ،كما يتوجب أن تكون تل الرموز قادرة على جعل األفراد قادرين على فهم ما
يتوقع منهم من سلوكيات أخالقية في بيئة العمل من جهة ،وفي حاالت االتصال التي تحدث

فيما بين األفراد في المنظمة واألطراف المتعددة من المشاركون من جهة أخرى .كما أن وجود
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مثل تل الرموز والبرامج األخالقية بصيغها الرسمية يمكن أن يوفر وسائل للتعامل مع األزمات

والضغوط المختلفة التي تتعرض لها المنظمات العربية في إطار ممارستها ألعمالها.

وهنالالا ،تجالالب اإلشالالارة إلالالى ضالالرورة سالالعي اإلدارات فالالي المنظمالالات العربيالالة إلالالى تحديالالد األسال

السالالليمة إلدارة العمليالالة األخالقيالالة انطالقً الا مالالن كالالون المسالالؤولية األخالقيالالة هالالي إحالالدى المسالالؤوليات
المهمة الملقاة على عاتق إدارة المنظمة في ممارسالتها ألعمالهالا ،وهنالا يمكالن التأكيالد علالى أن ذلال

الس الالعي ه الالو لغ الالرض اإليف الالاء بالمس الالؤولية األخالقي الالة له الالا ،وال الالذي البال الد وأن يأخ الالذ باالعتب الالار أه الالداف

ومصالح مجموعة المشاركين الالذين ساليتأثرون بشالكل مباشالر أو غيالر مباشالر باألفعالال والتصالرفات

والممارسالات التنظميالالة ،ومالالن شالالأن ذلال أن يقالالود كالذل إلالالى االهتمالالام بالمسالالألة األخالقيالالة فالالي إطالالار

المنظمالالة كونهالالا فالالرة معرفالالي مهالالم يقالالود إلالالى تالالوفير الطريالالق السالالليم إلالالى العديالالد مالالن الفالالروة المعرفيالالة
اإلدارية في إطار طرق التقييم للمعارف اإلدارية المتعددة .
إن إدارة العملية األخالقية في إطار المنظمات العربية سيمكن تل

المنظمات من جني ثمار

القيام بإدارتها للعملية األخالقية ،والتي قد تتمثل في واحد أو أكثر من الجوانب اآلتية:
 -1البناء الصحيح لوالء العاملين ،وبالتالي الوصول إلى ميزة تقليص الكلف التي تتكبدها
المنظمات العربية والسيما كلف التشغيل (األجور) والتدريب.
 -2تقليل أو الحد من حاالت الفساد اإلداري والتجاوز على المال وتقليص حجم الممارسات
الفردية المضادة (المناقضة) لتوجهات ومصالح المنظمة.
 -3قيادة المنظمة ككل للعملية البيعية ،إذ من شأن ذل

أن يقود إلى الوصول إلى درجات

قصوى من حاالت والء الزبون والمحافظة عليه وديمومة شرائه.

 -4قد تتمكن المنظمة العربية من خالل قيامها بإدارة العملية األخالقية من خلق مجتمع أفضل
يوفر لها الدعم في توجهاتها االستراتيجية.

 -5تقليص حاالت االختالف مع الجهات المساندة ألنشطتها ومنها المجهزين ،وبذل
المنظمة من تقليص الكلف غير المتوقعة وغير المنظورة.

تتمكن

وبجان الالب ذلال ال  ،ف الالإن اإلدارة الس الالليمة لمنظوم الالة الق الاليم والس الاللوكيات األخالقي الالة ف الالي المنظم الالات

العربية يمكن أن يسهم في تحقيق مجموعة مزايا تمكن هذه المنظمـات مـن الولـوج فـي الميـدان
التنافسي نتيجة إدراكها لآلتي:

 .1أن االهتمام بأخالقيات األعمال يمكن أن يقود إلى تطوير المجتمع.
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 .2أن التركيز على البرامج والرموز األخالقية يمكن أن يساعد في بناء مسلمات وثوابت يتم
االستناد إليها في أوقات األزمات واالضطرابات.

 .3تمثل البرامج األخالقية وسائل للتأكد من قانونية وشرعية األعمال والسياسات المنظمية.
 .4وجود المعايير األخالقية سيساعد في تجنب كل ما من شأنه أن يتناقض وتل المعايير.
تعالد البالرامج األخالقيالة بمثابالالة موجهالات يالالتم االعتمالالاد عليهالا إلدارة المنظومالالة القيميالة فالالي المنظمالالة.

وبهالالدف المحافظالالة علالالى تل ال الم ازيالالا واسالالتدامتها الب الد وأن ينصالالرف االهتمالالام الجالالوهري للمنظمالالات
العربيالالة فالالي هالالذا الجانالالب إلالالى ضالالرورة التفكيالالر المسالالتمر بآليالالات ووسالالائل التطالالوير المالئمالالة للب الرامج

واألدوات المس الالتخدمة ف الالي إدارة أخالقي الالات األعم الالال ،ويتوق الالف ذلال ال م الالن وجه الالة نظرن الالا ف الالي تحدي الالد

الطريالالق الس الالليم ال الالذي يمك الالن أن تس الاللكه المنظم الالة لتحقي الالق ذل ال  ،إذ تع الالد مس الالألة متابع الالة المض الالامين
يوميا من الجوانب المهمة في التحديث والتعديل المستمر سواء في البالرامج
األخالقية في األعمال ً
األخالقي الالة أو ف الالي س الاللوكيات األفال الراد والت الالي تتن الالاقض م الالع المف الالاهيم والق الاليم األخالقي الالة ،وهن الالا يمك الالن
للمنظمات العربية أن تستعين بخبراء األخالق المتخصصين ،وتستفيد منهم لكي تتمكن من تحديد
مالالا تحتاجالاله مالالن ب الرامج أخالقيالالة فالالي إطالالار جالالداول زمنيالالة تحالالدد لهالالذا الغالالرض ،وبمالالا يضالالمن تالالوفير

المقومات الصالحيحة للمنالاخ األخالقالي فالي المنظمالات العربيالة .وإلضالفاء الصالبغة الشالرعية ألعمالال
أخالقيالالا تؤكالالد الباحثالة علالالى ضالالرورة أن تسالالتفيد المنظمالالات العربيالالة مالالن اللمحالالات
المنظمالالات العربيالالة
ً
األساسية لألخالقيات من وجهالة نظالر اإلسالالم علالى اعتبالار أن القواعالد اإلسالالمية الساللوكية يمكالن

أن تق الالود إل الالى إنتق الالال وتح الالول كبيال الرين ف الالي مج الالال التصال الرفات األخالقي الالة لإلنس الالان والمجتم الالع وك الالذا
منظمات الاله ،إذ عن الالد النظ الالر إل الالى بع الالض م الالا تتض الالمنه تلال ال القواع الالد نج الالد أن باإلمك الالان معرف الالة أن هلل

سالالبحانه وتعالالالى وصالالفًا ألف الراد النالالاجحين بالالأنهم أولئ ال المتشالالوقين أو المنحالالازين نحالالو كالالل مالالا هالالو
صحيح ومندمج  ،بعيدين عن كل ما هو خاطئ ،ونجالد علالى النقاليض مالن ذلال أن األعمالال التالي

ال تم الالار ف الالي إط الالار الش الالرة اإلس الالالمي تتض الالمن بع الالض االض الالطرابات فيتوقي الالع مثال الل ه الالذه الرؤي الالة

األخالقية.

وفي هذا اإلطار يمكن أن تستفيد المنظمات العربية مالن اللمحالات األوليالة عالن أخالقيالات األعمالال

من وجهة نظر اإلسالم ،على اعتبار أن قواعد التدريب اإلسالمي يمكن أن تقود إلى انتقالة كبيرة
فال ال الالي هال ال الالذا المجال ال الالال ،وعنال ال الالد النظ ال ال الرة المغلقال ال الالة إلال ال الالى بعال ال الالض ماتتضال ال الالمنه تل ال ال ال القواعال ال الالد نجال ال الالد أن ال ال اله
يمك الالن أن ي الالتم معرف الالة أن اهلل س الالبحانه وتع الالالى وص الالف األفال الراد الن الالاجحين ب الالأنهم أولئال ال المتش الالوقين

أو المنجذبين نحو كل ما هو صحيح ،مندمجين بكل ما هو صحيح وبعيدين عن كلما هو خاطئ
وعل الالى النق الاليض م الالن ذلال ال نج الالد أن األعم الالال غي الالر اإلس الالالمية ل الالديها اض الالطراب فيتوقي الالع مث الالل ه الالذه

الرؤية (.)Daft, 2003:78
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الخالصة :
تم استعراض خالل هذا الفصل المبحث المتعلق بالمتغير المستقل للد ارسالة ،حيالث تالم طالرح مفهالوم

الطالحا ،وفال الالي األدب اإلداري  ،ومال الالن ثال الالم تعريال الالف المنظمال الالة
األخال الالالق واألخالقيال الالات األعمال الالال اصال ال ً
األخالقية ،كما طرحت الباحثة تعريف للمنظمة األخالقية كما تراها متفقالة مالع الد ارسالات األدبيالة ،
وم الالن ث الالم طرح الالت الد ارس الالة النظري الالات المتعلق الالة بالمنظم الالة األخالقي الالة  ،وك الالذل خص الالائص وأهمي الالة

اليليا
المنظمالالة األخالقيالالة ،وعرضالالت شال ً
الكال يوضالالح األبعالالاد الرئيسالالية للمنظمالالة األخالقيالالة ،وشالالرح تفصال ً
لهم( ،األخالقيالات الفرديالة ،القيالادة األخالقيالة ،األنظمالة والهياكالل األخالقيالة)  ،ومالن ثالم استعرضالت

أبعاد المنظمة األخالقية في المنظمات العربية.
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المبحث الثاني
جودة الخدمات المقدمة
مقدمة:
المنظمات غير الحكومية التي تحظى بالتمييز ،هي التي تركز على نوعية وجودة الخدمة،
أكثالالر مالالن تركيزهالالا عل الى الخدمالالة ،ألن جميالالع المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة تتشالالابه إل الى حالالد مالالا فالالي
أنشالالطتها وخالالدماتها التالالي تقالالدمها للمسالالتفيدين ،س الواء خدماتيالالة أو إغاثيالالة أو تنمويالالة ،لكنهالالا بالتأكيالالد
تختلالالف فيمالالا بينهالالا مالالن حيالالث نوعيالالة وكيفيالالة تقالالديم هالالذه الخالالدمات ،ف الإن المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة

الناجحالالة هالالي التالالي تحتالالوي إسالالتراتيجيتها أهالالدافًا تركالالز علالى توقعالالات المسالالتفيدين ،وتلبالالي احتياجالالاتهم
ورغباتهم بما يضمن في النهاية تحقيق هدف تعميالق االنتمالاء للمنظمالة ،ودرجالة عاليالة مالن التمييالز
وجالالودة الخدمالالة ،فالاليمكن القالالول أن المنظمالالات الناجحالالة واألكثالالر قالالدرة علالى المنافسالالة هالالي المنظمالالات

التي تقدم خدماتها بنوعية وأداء متميز ،معتمدة على قاعالدة معلوماتيالة وكالوادر مؤهلالة ذات كفالاءة،
وتتمت الالع بمه الالارات مميال الزة تتعام الالل م الالع المس الالتفيدين ،فيعتب الالر موض الالوة ج الالودة الخ الالدمات المقدم الالة ف الالي

المنظمالالات ومؤسسالالات مختلف الالة مالالن المواض الاليع التالالي تس الالتدعي تسالالليط الض الالوء عليهالالا ،وأن تحظال الى
باهتم الالام الب الالاحثين؛ لمال الا ل الاله مالالالن حيوي الالة ف الالي تط الالوير أداء المؤسسال الالات لتك الالون ق الالادرة علال الى مواكبالالالة

المتغيرات في العصر الحديث.

 2.2.1مفهوم الجودة:
أ -الجودة لغة :أصل الجودة من الجود والجيد نقيض الرديء (السامرائي.)27 :2007،
البيا ،يقالالوم علالى
فالالي الفكالالر اإلداري المعاصالالر يعالالد مفهالالوم الجالالودة مالالن المفالالاهيم العصالرية الحديثالالة نسال ً
األفكار والمبادئ التي يمكالن ألي مؤسسالة األخالذ بهالا مالن أجالل تحقيالق نتالاج يتمتالع بسالمعة تنافسالية
عالية ،وبذل غدت الجودة هدفًا تسعى إلى تحقيقه المؤسسات في ظل األعداد الكبيرة منها ،وفالي
ظل غ ازرة اإلنتاج وتنوعه وتزايد الحاجة إليه (السامرائي.)28 :2007 ،
توصف الجودة بأنها ":الفلسفة اإلدارية التي تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في جودة
اتيجيا
أداء جمي الالع العملي الالات والمنتج الالات والخ الالدمات فال الي المنظم الالة باعتباره الالا م ال ً
نهجال الا اس الالتر ً
الدخال أو ً
موجهًا لتصنيع المنتج األفضل والخدمة األفضل الممكنة عبر االبتكالارات الثابتالة ،وكالذل الوسالائل
التال الالي بوس ال الالاطتها تسال الالتطيع المنظم ال الالة تحقي ال الالق مسال الالاهمة الع ال الالاملين ورضال الالا المس ال الالتهلكين أو الزب ال الالائن"

(زيدان.)2010:115،
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الجودة :أسلوب شامل لتطوير أداء المنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة عن الجودة

(رضوان ،)14 :2012 :وعرفت الجودة على أنها":درجة أو مستوى من التمييز"(النعيمي
وصويص.)16 :2008 ،فيماعرفت المنظمة الدولية للتقيي

International Organization

) for Standardization (ISOالجودة علي أنها" :الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات

الظاهرية والضمنية من خالل جملة الخصائص الرئيسية المحددة مسبقًا ()ISO9000,2000,7
قد أشار راشد( )2014:14إلى أن الجودة ال تعني بالضرورة التميز ،وانما تعني –
ببساطة -المطابقة للمواصفات ،وتلبية حاجات ورغبات الزبائن وتوقعاتهم ،ومن ثم فإن الذي
يحكم علي الجودة في النهاية هو المستفيد الذي يقرر ما إذا كان المنتج يلبي حاجته أم ال.

أوضح بعض المختصين والكتاب الجودة من خالل ما يلي( :السامرائي)2007:29،
 الجودة هي عمل األشياء الصحيحة من أول مرة.

 الجودة ال تعترف باالعتذار للعمالء عن أخطاء وعيوب المنتج(الخدمة).
 الجودة ال تعني تكلفة أكثر.
 الجودة ال تعني الكمال.

ترى الباحثة أن الجودة تختص بمعرفة احتياجات المستفيدين سواء كانت منتجات أو

خدمات والعمل على تلبيتها.

ب -مراحل تبني فلسفة الجودة (حمودة)2014:50،
لقد مرت الجودة بمراحل عدة من خالل تطور مستمر وثابت ،ويمكن تقسيم الجودة إلى
أربع مراحل ،وهي:

المرحلة األولي :الفحص
وهي مرحلة االهتمام بفحص المنتجات باستخدام الوسائل الفنية ،وكانت في بداية القرن
التاسع عشر ،وخاصة مع بداية ظهور نظام اإلنتاج الكبير ،والذي استدعى وجود وظيفة
تقوم على فحص المنتجات لمعرفة درجة المطابقة للمواصفات.

المرحلة الثانية :ضبط الجودة

وهي مرحلة ظهر فيها استخدام بعض األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة ،والتي بدأ

استخدامها مع بداية القرن العشرين ،وقد كان ذل بداية وجود قسم مستقل لضبط الجودة

يعتمد على استخدام األساليب اإلحصائية ،حيث شهدت هذه المرحلة إدخال أهم األساليب
اإلحصائية في ضبط الجودة ،مثل ( :العينات اإلحصائية وعينات القبول وخرائط الجودة).
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المرحلة الثالثة :تأكيد وضمان الجودة
وهي مرحلة التأكد من الجودة وضمانها ،من خالل إيجاد منظمة عمل تعمل على أساليب مختلفة

لمنع وقوة األخطاء ،وكشف الخطأ بشكل مبكر ،وتصحيحه ومنع تك ارره.
المرحلة الرابعة :إدارة الجودة الشاملة

وهي مرحلة اإلدارة اإلستراتيجية للجودة التي تمثل الطور المتقدم في مرحلة اإلدارة الشاملة للجودة

المعتمدة علىى استخدام الجودة كسالح تنافسي عن طريق بناء ثقافة وفلسفة للجودة داخل األفراد
في المؤسسات بجميع مستوياتهم اإلدارية.
ت -مبادئ إدارة الجودة :

أكدت أساسيات نظم إدارة الجودة على أن نجاح األنظمة ينتج عن تطبيق نظام اإلدارة
المصمم لتحسين األداء والموجه إلى تلبية احتياجات األطراف المعنية ،وهنا

مبادئ

رئيسية إلدارة الجودة يمكن لإلدارة العليا استخدامها من أجل تحسين األداء ،وأهمها

(عوض.)67 :2012 ،

 -1التركيز على المستفيد :يعتبر العمالء هم مفتاح نجاح المنظمة ،وبالتالي البد من أن تقوم
منظمات بدارسة احتياجات المستفيدين الحالية والمستقبلية ،وأن تلبي هذه االحتياجات ،بل
وأن تقدم أكثر منها.

 -2القيادة :تقوم القيادة بوضع أهداف المنظمة وتوجيه األعضاء بالشكل السليم ،وتقع على
القيادة مسئولية إيجاد بيئة داخلية تحفز األفراد علي الوصول إلى أهداف المنظمة.

 -3اندماج األفراد :يعتبر العاملون في المنظمة علي اختالف مستوياتهم الوظيفية هم أسا

المنظمة ،وبالتالي فإن اندماجهم واهتمامهم بالمنظمة يمكنها من استعمال قدراتهم

لمصلحتها.

 -4منهج العمليات :يمكن الوصول إلى األهداف المرغوبة بكفاءة أكبر عندما تدار نشاطات
المنظمة ومواردها على أسا

منهج العمليات ،فالتركيز حسب هذا المنهج يكون على

العمليات وكيفية سير العمليات ولي

 -5منهج النظم في اإلدارة :يساهم إد ار

فقط األفراد.

وفهم وادارة العالقات الداخلية بين العمليات على

فهما أفضل لدور
أسا منهجي في كفاءة وفعالية تحقيق األهداف ،فتكامل العمليات يعطي ً
كل موظف ومسئوليته في تحقيق األهداف.
دائما يسعى
 -6التحسين المستمر :إن التحسين المستمر ألداء المنظمة ينبغي أن يكون هدفًا ً
للوصول إليه.
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 -7االعتماد على الحقائق عند اتخاذ الق اررات :تعتمد فاعلية الق اررات على تحليل المعلومات

والبيانات ،وبالتالي يجب أن تكون المعلومات والبيانات دقيقة وموثوقًا بها ،باإلضافة إلى أنه
من الضروري أن تكون متاحة أمام من يحتاج إليها.

2.2.2مفهوم الخدمة:
قدم الكثير من ال ُكتاب في مجال اإلدارة تعريفات متعددة لمفهوم الخدمة منها ما يلي:

أ .عرف ( )Kotler,2006:113الخدمة بأنها :أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ما
لطرف آخر ،وتكون أس ًسا غير ملموسة ،وال ينتج عنها أي ملكية ،وان إنتاجها وتقديمها قد
طا بمنتج مادي ملمو أو ال يكون" .وعرفها (راشد )2014:18،بأنها ":نشاط
يكون مرتب ً
إنساني ملمو

ال يتم حيازته أو امتالكه ،يتم تقديمه للمستفيدين ليلبي حاجاتهم ورغباتهم

أيضا بأنها عبارة عن مجموعة من األعمال والعمليات واالنجازات
وتوقعاتهم" وتعرف
ً
(.)Zeithmal&Bitner,1996:5

ملموسا أو غير
ترى الباحثة أن الخدمة هي نشاط أو أداء يتم إنتاجه وتقديمه قد يكون
ً
ملمو ويهدف إلى تحقيق رغبة المستفيد.

ب -خصائص الخدمات المقدمة للمستفيدين:

أو تجريب الخدمة ،هذا ما يدفع إلى صعوبة

*الالملموسية :يقصد بها عدم رؤية ،ولم

ذهنيا ،كما يؤدي في الغالب إلى المعرفة غير الدقيقة للنتيجة مسبقًا ،ولهذا يعد قرار
تصورها ً
شراء الخدمة أصعب من قرار شراء السلعة ،ولتالفي هذه الصعوبة يجب البحث عن

عالجات أو مؤشرات تدل على جودة الخدمة المقدمة ،مثل :مكان أدائها ،ومقدمها ،واألجهزة
المقدمة(.)Michel.et.2000:373

*التالزمية أو عدم االنفصال :التالزمية مفهوم يتكون من بعدين :البعد األول هو التالزمية

بين اإلنتاج واالستهال  ،فتجد السلع المادية تنتج وتخزن ثم تباة وتستهل  ،لكن الخدمات
تباة أوًال ثم تنتج وتستهل في نف

الوقت ،أما البعد التالي للتالزمية فهو أن المستفيد ال

يمكن فصله في أغلب الحاالت أثناء تقديم الخدمة.)Petigrew,2003:385(.
* عدم التجان

في تقديم الخدمة :تتميز الخدمات بالتباين ،العتمادها على كفاءة مقدمها

ومهارته ،وكذا مكان تقديمها وزمانها ،كما أن مقدم الخدمة يقدم خدماته بطرق مختلفة

اعتمادا على ظروف معينة ،وبذل تتباين الخدمة المقدمة من قبل نف
ً
يؤدي الى صعوبة تنميط الخدمة (.)Petigrew,2003:385

أحيانا ،مما
الشخص
ً

*عدم القابلية للتخزين :تتميز الخدمات بصفة عامة بعدم قابليتها للتخزين طالما أنها غير

ملموسة (الصحن.)1996:356،
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*عدم تمل الخدمة :أي أن الخدمة ال تمل أو تنتقل ملكيتها من المبيع إلى المستفيد عند

االتفاق عليها ،فالمستفيد من الخدمة يستهل المنفعة دون إمكانية تمل الخدمة ،وهذا يمثل
الفارق بين السلعة والخدمة (.)Petigrew,2003:385

2.2.3مفهوم جودة الخدمات
أ .تعريف جودة الخدمات:
لقد أصبح االهتمام بجودة الخدمات في المنظمات الخدماتية واإلنتاجية أمر شائع وفي غاية
األهمية للوصول إلى التميز وتحقيق التنافسية للمنظمات؛ لذل
واسع في المجال الممارسة العلمية واألكاديمية.

شغلت قضية الجودة اهتمام

مفهوم جودة الخدمة ،فقد عرفت علي أنها ":جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو
المدركة ،أي التي يتوقعها المستفيدين أو يدركونها في الواقع الفعلي ،وهي المحدد الرئي
المستهل

لرضا

أو عدم رضاه ،وتعد في الوقت نفسه من األولويات الرئيسية للمنظمات التي تريد

تعزيز مستوى النوعية في خدماتها"(.الدرادكة ،)181 :2006،عرفت الجمعية األمريكية للتسويق

الخدمة أنها" :النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع أو التي تعرض الرتباطها بسلعة معينة"
(الطائي وآخرون ،)2007:189،وعرفها ( )Heizer&Barry,1996:74أنها":القدرة للمنتج أو

الخدمة التي تقابل احتياجات المستهل " ،وعرفت جودة الخدمة أنها":تمثل الفرق بين توقعات
الزبائن للخدمة المدركة والخدمة الفعلية"،)Parasuraman,et,Al.,1985:41(.عرفتها

(السعافين )27 :2015،بأنها ":معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء

لهذه الخدمة".

وبالنظر إلى هذه التعريفات نستنتج عدم االتفاق علىى مصطلح واحد في الفكر اإلداري
المعاصر ،ومما تالحظه الباحثة من تعدد للتعريفات ما هو إال نتيجة لصعوبة تحديد مفهوم

للخدمة بعك

السلع التي يمكن رؤيتها ولمسها وفحصها .فإن المنظمات تحتاج لجهد كبير من

بناء على ردود فعل
أجل تحقيق جودة الخدمات المقدمة للجمهور والتأكد من قبولها ،فهي ً
المستفيدين تعمل علي توعية وتدريب طواقمها للقيام بما يرضي المستفيد.
ومما سبق يمكن استخالص ما يلي:

 تعتمد جودة الخدمة على تقييم المستفيد الذي يحكم عليها عن طريق مقارنة ما حصل عليهوما توقعه من تل الخدمة.

نسبيا
 إن مفهوم جودة الخدمات يرتكز على وجهة نظر المستفيد ،وهو ما يجعلهامقياسا ً
ً
يختلف من مستفيد آلخر.
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 -جودة الخدمات هي تل

الدرجة من الرضا التي يمكن أن تحققها الخدمة للمستفيدين عن

طريق إشباة وتلبية حاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم.

وترى الباحثة أن جودة الخدمات بمفهومها العام تهتم بمعرفة ودراسة احتياجات ورغبات

المستفيدين ،والعمل على إشباة هذه الرغبات ،والتعرف على توقعاتهم ومحاولة تخفيض الفجوة
بين الفعلي والمتوقع للوصول للهدف العام .وبهذا الوصول لجودة أكثر قدرة على المنافسة بين

المنظمات.

كما تري الباحثة إن تعريف جودة الخدمات":الصفات التي تتميز بها السلعة أو الخدمة وفق
متطلبات المستفيد ،بحيث تلبي احتياجاته ،وتكون خالية من العيوب".
ويوضح الشكل التالي ( )2.4مفهوم جودة الخدمة:
الخدمة المقدمة

توقعات المستفيد
للخدمة

مستوي الخدمة (الفجوة)

إدراكات المستفيد
للخدمة الفعلية

شكل ( :)2.4مفهوم جودة الخدمة (الحداد)237 :1999 ،

ويتضح أنه إذا توافقت إدراكات المستفيدين مع توقعاتهم له فإنهم سوف يكونوا راضين عن
الخدمة ،أما إذا فاقت للتوقعات أو تجاوزتها فإن الخدمة تعتبر متميزة ،واذا تحقق العك

وهو أن

الخدمة الفعلية لم ترتق إلي مستوى التوقعات أو جاوزت التوقعات فإن اإلدراكات الفعلية للخدمة
تكون رديئة ،ومن ثم فإن المستفيد لن يكون راض عن هذه الخدمة.
وتعتبر جودة الخدمة ( )Cronin& Taylor,1992:55-68من األساسيات التي تسبق

مستقبليا.
إرضاء المستفيد ،وفي المقابل فإن رضا المستفيد يؤثر على قرار االستفادة من الخدمة
ً

عدا ثالثًا
فمفهوم جودة الخدمة يتضمن بعدين أساسيين ( ،)Gronroos,1984:4أضيف إليهما ب ً
( )Gronroos,1990كما يلي:
كميا.
 .1الجودة الفنية :وتشير إلى الجوانب الكمية للخدمة والتي يمكن التعبير عنها ً
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 .2الجودة الوظيفية :وتشير إلى الكيفية التي يتم فيها عملية نقل الجودة الفنية إلى المستفيد
من الخدمة.

 .3الجودة المروجة :وتعبر عن الصورة المنقولة عن الجودة إلى المستفيدين من خالل
وسائل الترويج.

هنا

عوامل بيئة مؤثرة في إد ار المنظمة الخدمية ألهمية تطوير جودة الخدمة ،فإن هنا

ثالث عوامل رئيسية هي):)Lewis,1983:99
 توقعات المستفيدين وادراكهم.
 التكنولوجيا.

 البيئة التنافسية.

ب .أهمية جودة الخدمة:
يمكن توضيح أهمية جودة الخدمة لألسباب التالية (رقاد:)35-33 :2008،
 -1أن أحد أبرز التحوالت التي شهدها االقتصاد العالمي هو تنامي االهتمام بقطاة الخدمات.

 -2تعد جودة الخدمة من بين أهم المؤشرات التنافسية التي تعتمد عليها المنظمات في تدعيم
مركزها التنافسي.

 -3اهتمام المنظمات الناجحة بالعمل على معرفة ما هو الشىء الذي يريده المستفيدين حتى
تضمن استمرار التفوق والنجاح.

 -4جودة خدمة المستفيدين ذات مدلول اقتصادي ،حيث إن تكلفة جذب مستفيد جديد تعادل
في المتوسط خمسة أضعاف تكلفة الحفاظ على والء مستفيد واحد.

كما أورد (الدرادكة )2008:194،أنه يمكننا اإلشارة إلى أربعة أسباب ألهمية جودة الخدمة:

 -1نمو مجال الخدمة :إذ تزايدت أعداد المنظمات التي تقدم الخدمات أكثر من أي وقت
مضى.

 -2ازدياد المنافسة :إذ من المعلوم إن بقاء الشركات والمشاريع يعتمد على حصولها على القدر
الكافي من المنافسة.

 -3الفهم األكبر للمستفيدين :فال يكفي تقديم منتجات ذات جودة وسعر معقول بدون توفر
المعاملة الجيدة والفهم األكبر للمستفيد.

 -4المدلول االقتصادي لجودة خدمة المستفيد :أصبحت الشركات تحرص في الوقت الحالي
على ضرورة استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة مستفيديها.
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 2.2.4خطوات تحقيق الجودة في تقديم الخدمة:
لتحقيق الجودة في تقديم الخدمات يجب اتباة الخطوات التالية(:جودة)97 :2014،

 -1جذب االنتباه واثارة االهتمام بالمستفيدين :إن جذب انتباه المستفيدين ،يتم من خالل
المواقف اإليجابية التي يبديها مقدم الخدمة ،مثل :االستعداد النفسي والذهني لمالقاة

المستفيد.

 -2خلق الرغبة لدى المستفيد وتحديد حاجاتهم :إن خلق الرغبة ،وتحديد احتياجات المستفيد
تعتمد على المهارات البيعية والتسويقية لمقدم الخدمة.

 -3إقناة المستفيد ومعالجة االعتراضات لديه :يتطلب من مقدم الخدمة العديد من الجهود
السلوكية القادرة على خلق القناعة لدى المستفيد عند تقديم الخدمات وكذل
االعتراضات التي يبديها المستفيد عند الشراء.

معالجة

 -4التأكد من استمرار المستفيدين بالتعامل مع المنظمة :تأتي من خالل بعض الخدمات البيعية
والتسويقية التي تشكل ضماناً لوالء المستفيدين للمنظمة ،ومنها :االهتمام بشكاوى
المستفيدين ومالحظاتهم ،فتقديم هذه الخدمة بكفاءة يسهم في استمرار تعامل المستفيدين مع

المنظمة.

 2.2.5العوامل المؤثرة في جودة الخدمة المقدمة:
تتأثر جودة الخدمات المقدمة بالعوامل المؤدية إلشباة حاجات المستفيد ،والمحققة ألهداف
المنظمة ،كما تتأثر بالعوامل االجتماعية ،حيث ترتبط جودة الخدمة بالمجتمع الذي تعمل داخله
المنظمة ،ومدى مراعاتها لما يلي( :الوادي وآخرون.)101-100 :2010 ،


أثر الخدمة على البيئة والمجتمع ،فقد يتعارض تقديم الخدمة مع احتياجات المجتمع الذي

تعمل به المنظمة كتمويل بعض المشاريع تتنافى مع قيم المجتمع ،حتي ال تفقد المنظمة

سمعتها عليها تقديم خدمات تتفق مع القيم واألخالق.


الطلب على الخدمة :فتوجيه الموارد إلى تنمية المجتمع من خالل خدمات تمويل المشاريع
الستغالل المواد غير المستغلة ،يؤدي إلي تعظيم العائد االقتصادي واالجتماعي ،في حين

إذا توجهت لتمويل المشاريع باستغالل الموارد التي تم

اإلضرار بهم سيؤثر على المنظمة.


توفير عنصر األمان والثقة :بحيث ال تتعرض الخدمة للتذبذب بدرجة عالية ،مما يؤثر

على قدرة منظمة الوفاء بالتزاماته.


بحياة أفراد المجتمع بما يؤدي

صدق المعلومات المقدمة عن الخدمة :بسبب المنافسة بين منظمات فإن اإلدارات تقوم
بتحليل المعلومات التي تتلقاها التخاذ الق اررات الالزمة.
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القوانين والتعليمات الحكومية :تؤثر على تصميم الخدمة المقدمة.

 2.2.6خصائص جودة الخدمة (:)Cheng,Podolsky,1996:78
 -1توجيه الوقت المطلوب لتقديم الخدمة.
 -2ضمان الحصول على الخدمة.
 -3توقعات الخدمة.

 -4إد ار المستفيد للخدمة.

 -5مستوى الفجوة بين التوقعات واد ار المستفيد.
مستويات جودة الخدمة( :معال)78 :2001،

 -1الجودة المتوقعة من قبل المستفيدين وتتمثل في الجودة التي يعتقد المستفيدين أنها يجب أن
تتوفر فيما يحصلون عليه من خدمات.

 -2الجودة المدركة من قبل إدارة المنظمة الخدماتية.
 -3الجودة القياسية المحددة بالمواصفات النوعية للخدمة.
 -4الجودة الفعلية التي تؤدي بها الخدمة.

 2.2.7أبعاد جودة الخدمة المقدمة:
لقد ناقشت معظم الكتابات التي تناولت موضوة جودة الخدمة المقدمة األبعاد التي يبنى
على أساسها المستفيدين توقعاتهم ،وبالتالي حكمهم على جودة الخدمة المقدمة إليهم ،إال أنها لم
تتفق فيما بينها حول ماهية تل األبعاد أو العناصر األساسية التي يتكون منها كل بعد:
ولقد توصلت دراسة (السعافين )2015 ،إلي أن هنا عشرة أبعاد لقيا

المقدمة من وجهة نظر المستفيد ،وهي ثابتة لكل الخدمات المقدمة:

جودة الخدمة

 -1الملموسية":هي العناصر أو الشواهد المادية في تقديم الخدمة المتمثلة بالتسهيالت المادية
كالمباني واألجهزة والمعدات".

 -2االستجابة":وتعك

رغبة مقدمي الخدمة في مساعدة العمالء والسرعة في تقديم الخدمة

لهم".

 -3االعتمادية :ويحتوي هذا البعد على " المتغيرات المرتبطة بوفاء المؤسسة بالتزاماتها ووعودها
المختلفة التي وعدت بها الزبائن ،واهتماماتها بحل المشكالت العالقة ،ويقي

الدقة وتحري

الموضوعية والصحة في تقديم الخدمات".

 -4األهلية":حيازة مقدمي الخدمة للمهارات والمعارف الالزمة إلنجاز الخدمة".

 -5اللباقة ":األدب واالحترام والتقدير والودية في االتصال الشخصي لألفراد مقدمي الخدمة".
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 -6المصداقية":الثقة والصدق واألمانة مع الزبون وجعل األولوية لتحقيق مصلحته".
 -7األمان":خلو الخدمة من األخطار بالنسبة للمستفيد.

 -8الوصول ":االستماة للمستفيدين وابقاءهم على اطالة باللغة التي يمكن أن يفهموها".
 -9فهم المستفيد":بذل الجهد لمعرفة حاجات المستفيدين"( .السعافين)2015:28،
بينما أشار جودة ( )22-2006:21إلى أن أبعاد قيا

جودة الخدمة المقدمة ،هي:

 -1األداء  :ويتمثل في خصائص المنتج (سلع أو خدمات) األساسية ،مثل :وضوح األلوان
بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة للماكينة.

 -2المظهر :ويتمثل في الصفات المضافة الى الخدمة األساسية.
 -3المطابقة  :وتتمثل بإنتاج الخدمة حسب المواصفات المطلوبة.
 -4االعتمادية  :وتتمثل في مدى ثبات األداء بمرور الوقت.

 -5الخدمات المقدمة :وتتمثل بحل المشكالت واالهتمام بالشكاوي ،إضافة إلي مدي سهولة
التصحيح.

 -6االستجابة :وتتمثل في مدي تجاوب مقدم الخدمة مع المستفيد ،مثل  :اللطف واللباقة
في التعامل.

 -7السمعة :وتتمثل في الخبرة والمعلومات السابقة عن الخدمة.
وفي دراسة أجراها ( )Parauraman&other,1985:81في محاولة منهم من أجل وضع
مقيا

لجودة الخدمة ،توصلت الدراسة إلى عشرة أبعاد لجودة الخدمة كما يلي:
جدول ( :)2.1أبعاد قيا

م.
.1

البعد
ُ

االعتمادية

.2

االستجابة

جودة الخدمة المقدمة
البعد
ما يتضمنه ُ

الشرح

تمثل في ثبات األداء وقدرة المنظمة على تقديم *الدقة بالحسابات.

الخدمة التي وعدت بها بشكل يمكن االعتماد

*الحفاظ علي السجالت.

عليها ،إضافة إلى أداء الخدمة بطريقة

*تقديم الخدمة في المواعيد

تتعلق بمدى رغبة واستعداد مقدمي الخدمة

* االستجابة الفورية لالحتياجات.

صحيحة من أول مرة.

لتقديم خدمة فورية للعمالء.

المحددة.

* الرد الفوري عن االستفسارات
والشكاوى.

* تقديم خدمة فورية.
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م.

البعد
ُ

الشرح

.3

الكفاءة

.4

الوصول

يتعلق األمر بالقرب وسهولة االتصال بمقدم

.5

المجاملة

تشمل أدب الموظفين واحترامهم ومراعاتهم

*مراعاة ظروف العمالء والتعاطف

وصداقتهم للعمالء.

معهم ،وحسن مظهر الموظفين.

.6

االتصال

يعني أن يعمل موظفو المنظمة على جعل

*شرح الخدمة نفسها للعمالء.

دوما بخصائص الخدمة،
العمالء على علم ً
وكيفية التعامل معها عن طريق مخاطبتهم

*توضيح تكلفة الخدمة.

*طمأنة العميل بإمكانية حل أي

باللغة التي يستطيعون فهمها.

مشكلة في حال حدوثها.

.7

المصداقية

تعبر عن الثقة والصدق واألمانة ،وتعني أن

*الثقة في اسم وسمعة المنظمة.

تكون خدمة العميل من أهم أولويات المنظمة.

*الثقة في الخصائص الشخصية

.8

األمانة

تعني الخلو من الخطأ أو المخاطرة والش .

*المحافظة علي سرية التعامالت

.9

فهم/معرفة

تشمل بذل الجهد من أجل فهم حاجات العميل* .معرفة حاجات العمالء بدقة.

للخدمة

تعني امتال المهارات والمعارف المطلوبة

البعد
ما يتضمنه ُ

لتقديم الخدمة.

*معارف ومهارات الموظفين.

*قدرة المنظمة على انجاز بحوث

من أجل تقديم خدمات أفضل.

الخدمة.

*سهولة الوصول إلى الخدمة.

*مدة االنتظار ليست طويلة.
*مالئمة أوقات العمل.

للموظفين.

*األمن المالي.
*تقديم اهتمام فردي لكل عميل.

العميل

*معرفة العمالء الدائمين للمنظمة.

 10الجوانب المادية تشير إلى الدالئل المادية التابعة لمنظمة
الملموسة

الخدمة.

*التسهيالت المادية.

*مظهر الموظفين.

*األدوات والتجهيزات.
المصد( :راشد)23-2014:22،
وفي دراسة الحقة لنف

الباحثين (  )Parauraman& othersعام (1988م) ،توصلوا إلى

إمكانية دمج األبعاد العشرة السابقة الذكر ،في خمسة أبعاد ،وهي ما تم اعتمادها في هذه

الدراسة ،كما يوضحها الشكل التالي:
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المعايير في الدراسة عام

المعايير في الدراسة عام
(1985م)

( 1988م)

الجوانب المادية

الجوانب المادية الملموسة

االعتمادية

االعتمادية

االستجابة

االستجابة

فهم /معرفة العميل

األمان

إمكانية الوصول إلى الخدمة
االتصال
المصداقية

التعاطف

األمن
الكفاءة
المجاملة

شكل ( :)2.5أبعاد جودة الخدمة حسب ()PZB,1985, 1988
المصدر( :راشد)24:2014 ،

 2.2.7قياس جودة الخدمات:
تعتبر جودة الخدمات هي تعبير عن وجهة نظر المستفيدين تجاه الخدمة المقدمة لهم،

فالهدف الرئيسي من قيا

جودة الخدمات يتمثل في تعرف اإلدارة العليا للمنظمة مستوى جودة

الخدمات المقدمة من قبل المستفيد وقبولها ،لكي تتمكن من رصد مواطن الضعف لديها ،ومن ثم

افدا في مجال المنافسة.
اتخاذ إجراءات تصحيحية حتى يكون لها ر ً
اختلف الباحثون فيما بينهم عن تحديد متغيرات التي تعبر من خاللها عن شعور المستفيد،
وكذل

كيفية قيا

والطرق في قيا

جودة الخدمة ،وهو األمر الذي انعك

جودة الخدمة.

إن تل األساليب والطرق وان اتفقت على أن قيا

أنها تختلف في الكيفية التي تقا
قيا

في ظهور العديد من األساليب

جودة الخدمة ينطلق من المستهل إال

بها ،كما أبرزت الجدل حول األبعاد التي تندرج في عملية

جودة الخدمة ،وأبعاد جودة الخدمة هي مجموعة الخصائص أو الصفات أو المتغيرات التي
52

تشكل بمجموعها جوانب جودة الخدمة ،ويجري القيا

للخدمة "(الطائي وآخرون.)67 :2013 ،

ولقد تعددت آراء الباحثين حول مقيا

لكل منها لتقويم المستوى العام أو الكلي

موحد لقيا

جودة الخدمات إال أنه وجد نموذج

استخداما ،ولقد توصل
الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات ((SERVQUALهو األكثر شيوعاً و
ً
(  )Parasuraman,et alمن تصميم مقياسهم الشهير ( ) SERVQUALلقيا

ما

يعرف بالفجوات الخمسة لجودة الخدمة والذي استحوذ على قبول وتأييد معظم الباحثين؛ بسبب

علميا للوصول إلى الفجوة ما بين توقعات المستفيدين لجودة الخدمة
مصداقيته وامكانية تطبيقه
ً
وادراكهم لألداء الفعلي للخدمة التي يحصلون عليها(رقاد.)47 :2008 ،

نسبيا ،استخدم على نطاق واسع لقيا
يعد مقيا ( ) SERVQUALحديث النشأة
ً
مستويات تقويم المستفيدين من الخدمات في مجاالت مختلفة ،ويعد هذا المقيا من ناحية

تطبيقية أحد األدوات المهمة والفعالة التي يمكن أن تساعد على إظهار الجوانب اإليجابية،
وجوانب القصور في مستوى جودة الخدمة من وجهة نظر المستفيدين منها من ناحية ،ومن ناحية

أخرى يكشف هذا المقيا

عن الجوانب المتوقعة التي يطمح إليها المستفيد في مستوى هذه

الخدمة ،بحيث يمكن إعادة النظر بنواحي الضعف لتصل إلى طموح الجمهور المستفيد من

الخدمة وتوقعه (بركات.)2010:27،

عددا من العناصر أو
يمكن تلخيص أبعاد هذا المقيا بخمسة أبعاد يضم كل منها بدوره ً
المتغيرات وتتمثل في (.)Parasuraman,et al,1988:17
 -1الملموسية )Tangible( :وتتضمن هذه العناصر أربعة متغيرات ،تقي

توافر حداثة الشكل

في تجهيزات المنظمة ،والرؤية الجذابة للتسهيالت المادية ،والمظهر األنيق لموظفيها،

وتأثير المظهر العام للمؤسسة.

 -2العتمادية )Reliability( :وتتضمن خمسة متغيرات تقي

وفاء المنظمة بالتزاماتها التي

وعدت بها المستفيدين ،واهتمامها بحل مشاكلهم ،وحرصها على تحري الدقة في أداء
الخدمة ،والتزامها بتقديم خدماتها في الوقت الذي وعدت فيه بتقديم الخدمة للمستفيدين منها،

واحتفاظها بسجالت دقيقة خالية من األخطاء.

 -3الستجابة )Responsiveness( :ويتضمن هذا البعد أربعة متغيرات ،تقي

اهتمام

المنظمة بإعالم المستفيدين بوقت تأدية الخدمة ،وحرص موظفيها على تقديم خدمات فورية
لهم ،والرغبة الدائمة لموظفيها في معاونتهم ،وعدم انشغال الموظفين عن االستجابة الفورية

لطلباتهم.

 -4الثقة في التعامل (األمان) )Security) :يحتوي هذا البعد على أربعة متغيرات تقي
حرص الموظفين علي زرة الثقة في نفو
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المستفيدين ،وشعور المستفيدين باألمان في

تعاملهم مع الموظفين ،وتعامل الموظفين بلباقة معهم ،والمامهم بالمعرفة الكافية لإلجابة عن

أسئلتهم.

 -5التعاطف )Empathy( :يشمل هذا البعد علي خمسة متغيرات تتعلق باهتمام موظفي
شخصيا ،وتفهمهم لحاجاتهم ،ومالئمة ساعات عمل المنظمة
اهتماما
المنظمة بالمستفيدين
ً
ً
لتناسب جميع المستفيدين ،وحرص المنظمة على مصلحتهم العليا ،والدراية الكافية
باحتياجاتهم.

ويتكون المقيا

منها على مقيا

وفق ما صمم من مجموعتين كل منهما(22عبارة) ،ويتم قيا

كل عنصر

ليكرت ( ،)5-1تهدف المجموعة األولى إلى تحديد توقعات الزبائن نحو

أداء الخدمة (الخدمة المدركة الفعلية) ،وبطرح الفرق بين اإلجابات (األداء –التوقعات)
لتحديد ما يسمي بالفجوات والتي تعبر عن درجة رضاء المستفيدين عن الخدمة المقدمة

بأبعادها وعناصرها المختلفة (ماضي.)18-2005:17،

تجدر اإلشارة هنا إلي اإلطار المفاهيمي الذي قدمه ( )Gronroos,1984والخاص بفجوة
الخدمة كان األسا

الذي اعتمد عليه منهج ( )SERVQUALبعض االنتقادات على

المستوى النظري له وعلى المستوى التطبيقي والعملي لهذا المقيا

ومن أشهر هذه

االنتقادات التي قدماها الباحثان ( ،)Cronin &Taylor,1992نموذج جديد يسمى
جودة الخدمة ورضا

فاعتمادا على مراجعة عميقة لنماذج قيا
(،)SERVPERF
ً
المستفيدين في أدبيات التسويق توصل الباحثان إلى مقيا األداء يعك

بصورة أدق آراء

المستفيدين نحو جودة الخدمة ،في حين أن التوقعات ليست جزًءا من هذا المفهوم.
( )Cronin &Taylor,1992ووجه االختالف في هذا المقيا أنه يستبعد فكرة الفجوة بين
األداء والتوقعات ،ويركز فقط على األداء لقيا
يستخدم نف

جودة الخدمة ،إال أنه في نف

الوقت

األبعاد الخمسة الموضحة من قبل ( ،)Parasuraman et al..1988وقد

قاما بإجراء اختبار ميداني ألربعة نماذج لقيا

جودة الخدمة هي:

Weighted SERVQUAL -2

جودة الخدمة = األهمية*(األداء -التوقعات)

Weighted SERVPERF -4

جودة الخدمة = األهمية*(االداء -التوقعات)

SERVQUAL -1
SERVPERF -3

جودة الخدمة – األداء -التوقعات
جودة الخدمة= األداء

وقد خلص ( )Cronin &Taylor,1992إلى أن مقيا

أكثر بساطة في قيا

) )SERVPERFيعتمد طريقة

جودة الخدمة باستخدام اتجاهات المستفيدين نحو األداء الفعلي للخدمة

المقدمة ،إال أن ( )SERVPERFاستخدم في نف

( .)Parasuraman et al..1988
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الوقت األبعاد الخمسة الموضحة من قبل

نموذج الفجوة
استخدم نموذج

) )SERVQUALلقيا

الفجوة بين إد ار

المستفيد لمستوى األداء الفعلي

للخدمة وتوقعاته حول جودة الخدمة ،وتتمثل هذه الفجوة في خمسة فجوات متتابعة متمثلة في

المجاالت الخمسة التي يشتمل عليها المقيا  ،باإلضافة إلى فجوة كلية تتمثل في الفرق بين

الدرجة الكلية للمقيا

وبين إدراكات وتوقعات المستفيد من الخدمة ،وفيما يلي بيان هذه

المجاالت الخمسة (عاشور.)13 :2010،
الفجوة األولى :والتي تسمى فجوة البحث ،وتتمثل في الفرق بين إد ار اإلدارة لتوقعات المسالتفيد،
وتوقعات المستفيدين أنفسهم ويعني ،مدى معرفة أو إد ار اإلداريين لمالا يتوقعاله المسالتفيدين ،فالإذا

عالالرف المالالديرون مالالا الالالذي يتوقعالاله المسالالتفيد ،كالالان بمقالالدورهم تقالالديم الخالالدمات وفقًالالا لهالالذه التوقعالالات،
وبالتالي سوف تكون الخدمات مرضية بالنسبة للمستفيد ،ألنها تقابالل توقعالاتهم (إدريال :2006 ،
.)144

الفجوة الثانية :والتي تسمى فجوة التصميم وتتمثل في الفرق بين إد ار اإلدارة لتوقعات المستفيد
وقدرة اإلدارة على ترجمة هذا اإلد ار إلى معايير ،وهذا يعني أن مجرد إد ار اإلدارة لتوقعات

المستفيد ال يكفي ،ولكن يجب ترجمة هذا اإلد ار

إلى معايير ومحددات تكفل تقديم الخدمة

بالمستوى الذي يتوقعه المستفيد (العجارمة.)2005:344،

الفجوة الثالثة :والتي تسمى فجوة التقديم ،وتتمثل في الفرق بين المعايير الموضوعة والخدمة
أيضا ال يكفي ،بل البد من أن
المقدمة بالفعل ،بمعنى أن مجرد وجود معايير مناسبة للجودة ً
يلتزم مقدمو الخدمة بهذه المعايير حتى نضمن تقديم الخدمة وفقًا للمعايير الصحيحة
الموضوعة ،وبالتالي نقابل توقعات المستفيدين(علوان.)2006:99،

الفجوة الرابعة :والتي تسمى فجوة االتصال ،وتتمثل في الفرق بين الخدمة المقدمة بالفعل
والوعود التي قطعتها المنظمة على نفسها خالل اتصاالتها بالمستفيدين ،بمعنى أن المؤسسة قد

تعطي المستفيدين معلومات مبالغ فيها حول مستوى الجودة وطرق تقديمها ،مما يؤدي إلى رفع
تفعا سوف يكون
مستوى التوقعات إلى أعلى الدرجات ،فتكون النتيجة أن اإلد ار مهما كان مر ً
في الغالب أقل من التوقعات التي تشكلت ،مما ينتج عنه انخفاض في مستوى رضا العمالء عن

الجودة المقدمة(إدري .)2006:146،

وبناء على ما سبق وجدت الباحثة أن الدراسات المتالحقة قامت بتلخيص مختلف األبعاد
ً
الخاصة بجودة الخدمة في خمسة أبعاد ،وأطلق عليها أنموذج جودة الخدمة )(SERVQUAL
وتشمل (الجوانب الملموسة ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان"الثقة" ،التعاطف).
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تأسيسا على ما سبق من وسائل لقيا
ً
جودة الخدمة ) (SERVQUALلقيا

مستوى جودة الخدمة فقد استخدمت الباحثة أنموذج
مستوى جودة الخدمة المقدمة في منظمات غير

الحكومية وذل لألسباب التالية معتمدة على دراسات سابقة مثل دراسة (جودة( ،)2014،الف ار
وآخرون( ،)2013،بركات:)2010،

 -1أن مقيا

الفجوة لقيا

جودة الخدمة ) (SERVQUALمقيا

استخدم في نطاق واسع لقيا

مختلفة.

نسبيا،
حديث النشأة
ً

مستويات تقييم المستفيدين من الخدمات في مجاالت

 -2أن الكثير من الباحثين المختصين استخدموا هذا المقيا  ،ويركزون استخدامه لقيا

جودة

الخدمة المقدمة.

 -3االهتمام العالمي اليوم بمفهوم إدارة الجودة الشاملة المختلفة ،وتطبيقها علي مرافق
المعلومات ،والخدمات المختلفة ،والمؤسسات والمنظمات التجارية ،واالقتصادية.

 -4كفاءة ومصداقية هذا المقيا  ،وموضوعيته في قيا

جودة الخدمة باستخدام اتجاهات

المستفيدين المدركة والمتوقعة نحو الخدمة المقدمة ،وبذل يمكن الكشف عن مقدار الفجوة
ومداها بين إدراكات المستفيد لمظاهر الخدمة وتوقعاته لها.

 -5يعد هذا المقيا

من الناحية العملية والتطبيقية أحد األدوات المهمة والفعالة التي يمكن أن

تساعد على إظهار الجوانب اإليجابية ،وجوانب القصور في مستوى جودة الخدمة من وجهة

نظر المستفيدين منها من ناحية ،ومن ناحية أخرى يكشف هذا المقيا

عن الجوانب

المتوقعة ،والتي يطمح لها المستفيد في مستوى هذه الخدمة ،بحيث يمكن إعادة النظر
بنواحي الضعف لتصل إلى طموح وتوقعات المستفيدين من الخدمة.
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الخبرة

االتصاالت خارجية

الحاجات الشخصية

السابقة

للعميل

الخدمة المتوقعة

مؤشرات تقييم
.1

الملموسة

 .2االعتمادية

الفجوة 5

إدراج جودة الخدمة

 .3االستجابة
 .4األمان
 .5التعاطف

الخدمة المشتركة

اتصاالت مع العمالء
(خدمة مرجعة)

أداء الخدمة
(خمة مقدمة)

الفجوة 4

الفجوة 1

الفجوة 3
تحديد خصائص الخدمة وفقا لتوقعات العمالء (خمة مصممة)
الفجوة 2
إدراكات االدارة لتوقعات العمالء
المصدر Lambin,2002:345

شكل ( :)2.6نموذج الفجوة SERVQUAL

 2.2.9الرقابة على جودة الخدمات
أساسا لتقرير نجاح أو فشل المنظمات الخدمية أو اإلنتاجية ،حيث تعتبر وسيلة
أصبحت الجودة
ً
لزيادة الخدمة وتخفيض التكاليف ،وتحقيق الربح ،لذا وجب إدارتها بطريقة فعالة نظ اًرا ألهميتها،
ولهذا البد من وجود مراقبة فعالة ومستمرة ،وتحديد واجبات اإلدارة ومستويات القياسية لجودة
الخدمة ،بحيث تكون واضحة ومحددة ،ويعد نموذج ( )SERVQUALأداة لقيا

في المنظمات الخدمية ،وذل

من خالل قيا

جودة الخدمة

رضا الزبون ،إذ أصبحت فكرة إشباة رغبات

المستفيد هي سر التمييز والتفوق لمعظم المنظمات في الوقت الحالي.
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ا .مفهوم الرقابة على الجودة:
تعد الرقابة على الجودة من المجاالت الهادفة البناءة ،فقد سعت جميع المنظمات على استثمار

جميع المجاالت على إرساء قواعد التطوير والتحسين المرحلي لمنتجاتها وخدماتها.

عرفت الرقابة على الجودة " عملية تهدف إلى التأكد من أن المنتجات النهائية والخدمات مطابقة

للمواصفات الموضوعة ،وتعمل على محاولة منع األخطاء قبل حدوثها"(.أحمد)2009:76،
عرفت منظمة األيزو (International Organization for Standardization )ISO

أنشطة الرقابة على نظام الجودة بأنها " :مجموعة من األنشطة المنطقية التي تحدد العمل الذي

يجب أن يتم ،وكيفية أدائه ،وتحديد المسئول عن تفويض السلطة ،والمسئولية ونوعية المستندات
والسجالت التي يجب أن ينفذ من خاللها نظام الجودة"(،)ISO9000,2000:2عرفها (الطائي

واخرون ":)2010:103،مجموعة من الخطوات المحددة مسبقًا والتي تهدف إلى التأكد من أن
الخدمة المتحققة متطابقة مع المواصفات والخصائص األساسية الموضوعة لها".
ب .أهداف الرقابة علي الجودة:

إن األهداف التي تتسم بها مراقبة الجودة تستدعي العديد من الجهود المثمرة في مجال تحسينها
وتطويرها باستمرار بهدف تحقيق السبل المثلى لنجاح النظام الرقابي ،ومن هذه األهداف

(:حمود.)2010:107:

 -1تحقيق اإلشباة األمثل للمستهلكين وتعزيز سبل الرضا لديهم على السلع والخدمات ،من
خالل ما تتسم به تل

السلع والخدمات من المالئمة لالستخدام الفردي أو العائلي لها،

ودور السيما في ظل التناف
ويعتبر هذا الهدف من أكثر األهداف أهمية ًا
المختلفة.

بين المنظمات

 -2المحافظة على درجة تطابق المنتج أو الخدمة النهائية مع مواصفات التصميم األساسية
التي تم وضعها للمنتج أو الخدمة.

 -3تقليص شكاوى المستهلكين من خالل السعي باستمرار لتطوير وتحسين الجودة.

 -4اإلسراة بتقديم الخدمات للمستهلكين واالستجابة السريعة للمتطلبات المستمرة من قبلهم،
السيما وأن رغباتهم وحاجاتهم تتطلب درجة عالية من االستجابة في ظل المنافسة الشديدة
بين المنظمات.

 -5اعتبار الجودة مسئولية جميع األفراد العاملين في المنظمة ،واتاحة المجاالت الواسعة أمامهم
في اتخاذ الق اررات التطويرية والتحسين المستمر في الخدمات.

 -6التركيز باستمرار على جودة األداء المتحقق ،إذ أن سبل المطابقة بين المعايير التصحيحية
للمنتج أو الخدمة واألداء الفعلي ال يمكن أن يتحقق إال من خالل مواصلة العمل في
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تحسين األداء من خالل الدورات التدريبية والتطويرية ،وادخال التقنيات المتطورة في األداء،

وتعزيز سبل الدعم المتواصل للعاملين في المنظمة.

وقد أضاف السلطي أهدافاا أخرى للرقابة على نظام الجودة وهي (السلطي-245 :1999 ،

:)246

 -1تحديد فاعلية نظام الجودة المطبق ،من حيث مقدرته على تلبية أهداف الجودة المحددة
للمنظمة.

 -2تحقق إدارة المنظمة بأنه يتم تطبيق نظام الجودة كما يجب ،وأنه يستمر في تلبيته
للمتطلبات المحددة.

-3

تحديد إذا ما كانت هنا أي حاالت عدم مطابقة في النظام ،والكشف عن المشكالت

المحتمل حدوثها فيه.

 -4التأكد من أن ه تمت معالجة حاالت عدم المطابقة التي تم الكشف عنها أثناء عمليات الرقابة
والتدقيق الداخلي.

 -5زيادة حجم الخدمات المقدمة والمطابقة للمواصفات ،وهذا يؤدي إلى زيادة ربحية المنظمة
وتقوية وضعها التنافسي في السوق.

ت .أساليب الرقابة الحديثة علي جودة الخدمة:
ذكر (أحمد )104-2009:96،بعض األساليب المستخدمة للرقابة على الجودة التي تركز على
تحليل الخطر ،وتحليل العمليات لتحقيق أهداف المنشأة ومنها:
 -1أسلوب القيا

المتوازن :وهو أحد االتجاهات المعاصرة في الرقابة اإلدارية الحديثة،

ويستخدم هذا األسلوب لتقييم ورقابة الجوانب غير المالية مثل جودة األداء والموارد

البشرية ،والموقف التنافسي ،باإلضافة إلى الجوانب المالية االخرى مثل الربحية والنمو
والقيمة المضافة للمساهمين.

 -2أسلوب تأكيد الجودة :هو أحد أدوات الرقابة لتوفير التأكيد الالزم للمساهمين بأن أهداف
المنشأة قد تتحقق في ظل مستوى معقول من الخطر وبأقل تكلفة ،وقد عرفت منظمة

) ) AICPAالتأكيد بأنه" :خدمة متخصصة تعمل على تحسين جودة المعلومات ووسيلة
لمتخذ القرار" ،وهي تشمل جميع أنواة المعلومات (تأكيد جودة المعلومات المالية ،تأكيد
جودة المعلومات غير المالية وتأكيد جودة النظام مثل جودة نظام الرقابة الداخلية).

 -3أسلوب التقييم الذاتي :يعد أسلوب التقييم الذاتي للرقابة أداة فعالة تستخدمها المنشآت
لتحقيق التحسين المستمر لنظام الرقابة الداخلية ولعمليات المنشأة ،وهي مبنية على

أسا

مفاهيم الرقابة ،وتستخدمها إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ أهدافها ،وكما
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أيضا كأداة للتأكيد علي جودة الرقابة الداخلية ،ويعتبر أسلوب التقييم الذاتي أحد
تستخدم ً
مداخل تأكيد الجودة ويرتكز على تحليل الخطر والرقابة علي العمليات لتي تؤدي إلي
تحقيق أهداف المنشأة.

وقد عرف معهد المراجعين الداخليين للتقييم الذاتي للرقابة أنها":عملية يتم من خاللها اختيار
وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية ،والهدف منها توفير التأكيد المعقول بأن جميع أهداف المنشأة قد

تم مقابلتها"(.)Terry&Gilbert,2001:46

 -4أسلوب المقارنات المرجعية :يعتبر أسلوب المقارنة المرجعية من األدوات التي يمكن
استخدامها بفاعلية إلجراء تحسين وتطوير في الخدمة عن طريق اإلجابة عن التساؤالت

التالية( :مجيد والزيدات)2007:260،
 ما هي مجاالت التحسين المرغوبة؟

 ما هي أفضل المنظمات التي يمكن المقارنة مع عملياتها وأنشطتها؟
 كيف يمكن استخدام تل المنظمات؟

 كيف يمكن تحقيق تميز أكثر من تل المنظمات؟
وفق ما سبق عرضه نستنتج الباحثة ما يلي :
 تعتبر جودة الخدمات هي منهج متبع في المنظمات ،والمؤسسات باعتبارها أصبحت

ضرورة حتمية للبقاء واالستمرار ،واكتساب الميزة التنافسية ،إذا أدركت المنظمات أن

مصدر لقوتها وكسب المستفيدين.
ًا
بإمكانها أن تجعل من جودة الخدمات
 تقوم جودة الخدمات على أبعاد ومبادئ وأس يجب أن تتباها المنظمة للوصول إلى
أفضل خدمة مقدمة للمستفيدين.

متميز بحكم المنافع التي يقدمها وطبيعة
ًا
وموقعا
 يحتل قطاة الخدمات أهمية خاصة
ً
الخصائص التي يمتاز بها مقارنة بالقطاعات األخرى ،إذ تمثل الخدمات النشاطات التي
تقدم للمستفيدين ،وهي نتيجة تفاعل اجتماعي بين المنظمة وبين المستفيد ،حيث تسعى

المنظمة إلى إشباة حاجاته ،وكسب رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة له ،حيث يشترط

أن يكون ترابط وثيق بين الخدمة والمستفيد ،وهذا ينجم عنه مشاكل يتطلب عالجها
بطرق تالئم طبيعة هذه الخصائص وحسب نوة الخدمة التي تصنف حسب أس

ومعايير متعددة ،وتتكون المنظمة الخدماتية من عناصر عدة تتفاعل فيما بينها لتقديم

الخدمة للمستفيدين بعدة طرق ،وتعتبر طريقة جودة وخدمة المستفيد من أفضل الطرق
باعتبارها منظمة وموحدة لجميع مستفيدين.
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 إن تحقيق جودة الخدمة من األهداف التي تمكن أي منظمة خدماتية الوصول إليها،
وهي تمثل معيار درجة تطابق األداء الفعلي مع توقعات المستفيدين ،وبشكل مستمر؛

مما يضمن كسب المستفيدين .وتعتبر جودة الخدمات كمحصلة من األبعاد المتصلة فيما

بينها ،وتخضع إلطار يضمن القواعد التي تطبق على الخدمات وقيا

مستوى جودتها.

 تحرص العديد من المنظمات الخدماتية على تطوير وتحقيق مستوى خدماتها باستخدام

مجموعة من األساليب كاالستخدام المستمر للدراسات والبحوث ،وتحليل شكاوى

المستفيدين ،وتنمية ثقافة تنظيمية تدعم الجودة ،ووجود تعهد والتزام إداري نحو جودة
الخدمة وغيرها من األساليب التي تساهم بشكل كبير في الوصول إلى جودة الخدمة
وقياسها لتحقيق التمييز.

الخالصة:
استعرضت الباحثة خالل هذا الفصل مفهوم الجودة  ،والخدمة ،وجودة الخدمات  ،كما تم

طرح خطوات تحقيق الجودة في تقديم الخدمة  ،كذل العوامل المؤثرة في جودة الخدمة المقدمة ،
والسيما طرح خصائص الجودة وأبعادها ،كذل
وآلية الرقابة على جودة الخدمة.

قيا
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جودة الخدمة ،وتم طرح نموذج الفجوة ،
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المبحث الثالث

المنظمات غير الحكومية

مقدمة:
للمنظمات غير الحكومية دور بارز ومهم  ،حيث تعد جزًءا من النسيج الفلسطيني
ومكمال ألنشطة ودور المؤسسات والو ازرات الحكومية ،وتفعل دورها في ظل وضع اجتماعي
ً
واقتصادي وسياسي وتمويلي يتحر ويتبدل وفق تحوالت المجتمع ،وتتغير وتتطور وفق ما هو

جديد ،أي أنها ليست جامدة من حيث أوضاعها وبيئتها الداخلية والخارجية ،وعالقاتها مع
المستفيدين أو مع غيرها من المنظمات غير الحكومية ،أو مع مصادر تمويلها ،أو السلطة

المركزية .

وقد ظهر االهتمام الدولي بالمنظمات غير الحكومية في أواخر السبعينات من القرن العشرين،
حيث أصبحت عبارة (منظمات المجتمع المدني) لفظًا جارًيا على ألسنة رواد الحركات
االجتماعية والديمقراطية في العديد من دول العالم ،وبخاصة النامية منها ،وذل لعدة أسباب
منها :زيادة الوعي بحقوق اإلنسان ،ورغبة المجتمع بالحصول على مزيد من الحقوق ،وللممارسة
نوة من الرقابة علىي الحكومات ولتأكيد حق األفراد في المشاركة في إدارة المجتمع

(شهاب.)11 :2013،وعلى المستوى الفلسطيني فإن هذه المنظمات غير الحكومية تشكل جزًءا
ئيسيا من مكونات البيئة التنظيمية له ،وهي
مهما من النسيج المجتمعي الفلسطيني،
ً
ومكونا ر ً
ً
طرف مهم في العملية التنموية الفلسطينية ،وقد تجاوزت هذه المنظمات النقاش حول شرعية
عملها بإقرار قانون المنظمات األهلية ،والمنظمات الخيرية الذي ينظم عملها ،وانتقل النقاش في

الساحة الفلسطينية إلى البحث في تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجاالت المختلفة،

انسجاما مع اإلقرار بأهمية دورها المجتمعي التنموي ،فقد أجريت العديد من الدراسات حولها،
و
ً
وتأتي هذه الدراسات في مجال التعريف باألدوار التي تؤديها في المجاالت المختلفة :اإلغاثية،

التنموية ،التثقيف ،حشد تمويلها (حماد.)49: 2010،

هذا وتقوم المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية باألعمال الخيرية التي تعتبر أبرز

أشكال التعاون والتكافل لدى الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه ،حيث كرست الجهود للعمل

الخيري وفق خصائص المجتمع الفلسطيني المبني على روح التعاون وروح العمل الجماعي ،من

أجل رفع المستوي المعيشي ،وتقديم الخدمات االقتصادية  ،والصحية واالجتماعية  ..كما تلعب

أدور مختلفة تنسجم مع األوضاة على مختلف مجاالتها التي يمر بها
المنظمات غير الحكومية ًا
الشعب الفلسطيني(ناصر.)70 :2010،
63

رغم ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من مهالام ،وتلعالب دورهالا بكفالاءة وفاعليالة فالي قطالاة غالزة

إال أنهالالا تعالاليش حالالالة مضالالطربة غيالالر مسالالتقرة ،وسالالتكون عالالاجزة عالالن وظائفهالالا ،مالالا لالالم تجالالري عمليالالة
تقيال الاليم لهياكلهال الالا اإلداريال الالة والتنظيميال الالة وأدائهال الالا وأسال الالاليب عملهال الالا وعالقاتهال الالا ،وعلال الالى أر

ذل ال ال دعال الالم

الديمقراطية الداخلية ،وااللتزام بمبالادئ الشالفافية والمحاسالبة ،وتفعيالل الجانالب التطالوعي والجمالاهيري
ف الالي عمله الالا وبرامجه الالا ،وتعزي الالز التنس الاليق والتكام الالل والتع الالاون والتش الالبي م الالع الجه الالات ذات الص الاللة
(عويضة.)40 :2008،

سالاليتناول هالالذا الفصالالل الحالالديث عالالن تعريالالف المنظمالالات غيالالر االحكوميالالة ونشالالأتها ،وتطالالور مراحلهالالا،
وتوضيح أهميتها ،وعناصر نجاحها ،ومجالاالت عملهالا وتصالنيفها ،وتوضاليح المعوقالات والتحالديات

التي تواجهها في قطاة غزة.

 2.3.1تعريف المنظمات غير الحكومية:
أصالالبح مصالالطلح المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة شالالائع االسالالتخدام فالالي ظالالل تنالالامي الحالالديث عالالن
المجتم الالع الم الالدني ،وتهيئ الالة المن الالاخ للمب الالادرات الفردي الالة واألهلي الالة بعي ال ًالدا ع الالن تعقي الالدات البيروقراطي الالة
الحكومية ،وزاد مالن شاليوة مصالطلح المنظمالات غيالر الحكوميالة تجالاه الكثيالر مالن دول العالالم الثالالث
نحالالو األخالالذ بالتعدديالالة والديمقراطيالالة ،وهالالو مالالا يطلالالق عليالاله الموجالاله الثالالالث مالالن التحالالول الالالديمقراطي

(ناصر ،)71 :2010 ،هنا تعدد في مسمي وتعريف المنظمات غير الحكومية ،فالبعض يطلق
عليهالالا (المنظمالالات غيالالر الربحيالالة) أو(المنظمالالات الطوعيالالة الخاصالالة) ،أو(المنظمالالات الوسالالطية) ،أو
(الجمعيات األهلية) كما يطلق عليها في الدول العربية ،ومنها فلسطين(أبو شمالة.)32 :2015،
يعرفها (القانون الفلسطيني رقم ( )1لعام 2000م) المؤسسة األهلية أو الجمعية بأنها:
"شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقق أهداف
مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو

لتحقيق منفعة شخصية (أبو دقة ،)15 :2009 ،وقد وصف (مدني) المنظمات غير الحكومية
بأنها منظمات أو مؤسسات اجتماعية غير الربحية ال صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية ،أو
بمؤسسات القطاة الخاص التي تستهدف الربح بشكل أساسي ،ومن يقوم بإنشاء هذه المؤسسات

هم األفراد أو المجموعات ،وتستمد هذه المنظمات قوتها من الحريات الطبيعية لإلنسان والتي

طبعا سواء أكانت هذه
تختلف من مكان آلخر من حيث مدى السماح أو التقييد لها ،وهذا ً
المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع مدني لحماية الحقوق السياسية واالقتصادية ،أو لحماية مجموعة
معينة من النا

كاألقليات والنساء واألطفال والمعوقين ،أو لخدمة أغراض عامة كالصحة

والثقافة وحماية البيئة ومحاربة الفقر(األشقر.)68-67 :2005 ،
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 2.3.2نشأة وتطور المنظمات غير الحكومية في فلسطين:
يعود ظهور المؤسسات األهلية في فلسطين إلى عهد سيطرة العثمانيين عليها ،حيث سن

قانون سمي بالقانون العثماني ينظم أعمالها ،بقي ساري المفعول إلى قيام السلطة الوطنية

الفلسطينية ،حيث تم إلغاؤه بسن قانون رقم ( )1لعام (2000م) والذي ينظم أعمالها إلى تاريخه،
ويرجع تاريخ تأسي

دقة.)18 :2009،

أول جمعية أهلية فلسطينية إلى عام (1849م) تدعى"جمعية القد "(أبو

يعد المجتمع األهلي الفلسطيني على وجه الخصوص ،حالة فريدة من نوعها ،حيث تطور

عملها في ظل االحتالل وفي غياب الدولة ومؤسساتها الخدمية والتنموية ،حيث لعبت المؤسسات
األهلية من الناحية الموضوعية دور مؤسسات الدولة في غياب الدولة ،من تعليم وصحة واغاثة
احتياجا كجزء من نضال الفلسطينيين
وتنمية  ....إلخ ،واستطاعت الوصول إلى أكثر الفئات
ً
ومقاومتهم لالحتالل ،ليشمل دورها تقديم خدمات أخرى كالعناية باألسرى والدفاة عن حقوق

اإلنسان ،على الرغم من الطابع اإلغاثي الذي قامت به المؤسسات األهلية ،إال أن دورها كان

ومعزز لصمود أبناء الشعب الفلسطيني فوق أرضهم ،وقد امتد
ًا
مقاوما لالحتالل
سياسيا بامتياز،
ً
ً
هذا الدور في غياب مؤسسات الدولة ،إلى لعب عدة أدوا اًر سياسية تبدو في أحيان كثيرة بعيدة
عن اختصاص عملها األهلي (أبو كريم.)30 :2013،

مراحل تطور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية عبر مراحل عدة كالتالي:
المرحلة األولى ما بين عامي (1967-1917م).
وتتمثل في فترتين هما فترة ما بين عامي (1948-1917م) الحكم العثماني ثم فترة

االنتداب البريطاني.

وكانت إستراتيجية المنظمات غير الحكومية في تل

الفترة تتمثل بمقاومة اليهودية،

ومصادرة األراضي كونها الخطر األساسي الذي كان يهدد المجتمع في حينه ،إضافة إلى العمل

اإلغاثي لمنكوبي الحرب ،والمواجهات مع اليهود (أبو كريم.)2013:31،

ثم في الفترة الثانية ما بين عامي (1967-1948م) من المرحلة األولى عايشت الحكمين

األردني في الضفة الغربية والمصري في قطاة غزة ،واالحتالل اإلسرائيلي لباقي أراضي فلسطين
في عام (1967م) ،فقد هبط العمل األهلي نتيجة اإلحباط العام في صفوف المجتمع الفلسطيني،
وتشديد قبضة النظامين األردني والمصري علي حرية وحركة الفلسطينيين ،مما أدى إلضعاف
األحزاب والتنظيمات وبالتالي تركز العمل على مقاومة مشاريع التوطين واالهتمام بقضية

الالجئين وحق العودة إضافة للعمل اإلغاثي (شهاب.)14 :2013،
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المرحلة الثانية ما بين عامي (1979-1967م)
مهما على صعيد إعادة تنظيم العمل األهلي الفلسطيني،
ًا
شهدت مرحلة السبعينات
تطور ً
وبخاصة مع بروز قوة منظمة التحرير الفلسطينية التي قامت بإنشاء العديد من االتحادات
الشعبية بالخارج ،والتى هدفت إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ،كما دعمت إنشاء لجان

العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاة غزة ،والتي استجابت بشكل خالق لبعض االحتياجات،

واألولويات التنموية المختلفة بدون أن تبلور رؤية تنموية شاملة (أبو دقة. )2009:19،
وقد شهدت هذه الفترة تسجيل ( )14منظمة أهلية ،وقد زاد في هذه الفترة ثقل األعباء

االقتصادية واالجتماعية المترتبة على حاجات الالجئين الفلسطينيين بعد االحتالل اإلسرائيلي،
وعدم قدرته علي تحملها ،ورغبة منه إظهار نفسه أمام اإلعالم دولة متحضرة وذات أبعاد

أخالقية ،حيث سمح بتسجيل بعض المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية عام
(1967م) ،تشكلت المنظمات غير الحكومية أو معظمها إبان فترة االحتالل اإلسرائيلي ،ولذل

شكل المناضلون قوامها الرئي  ،حيث كان العمل بمثابة تضحية ،أكثر مما هو امتياز ،وله
دالالت سياسية في سياق النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي (أبو شمالة.)46 :2015.

المرحلة الثالثة ما بين عامي (1993-1980م)
تميزت الجمعيات األهلية بتل

الفترة بتعدد أدوارها وتنوة أنشطتها،حيث عمدت على

التركيز على سد الفجوات الخدماتية التي لم يقم االحتالل بتقديمها للشعب الفلسطيني ،كما

اتسمت بدعم واسناد الحفاظ والتمس بالهوية الوطنية الفلسطينية من خالل إقامة األنشطة التي
تحافظ من خاللها علي التراث الوطني الفلسطيني وعدم السماح بطم

هويته الوطنية ،وتعززت

هذه األنشطة خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى التي بدأت عام (1987م) التي أثبتت خاللها
المنظمات غير الحكومية قدرتها على ابتكار أنشطة متنوعة لدعم النضال الفلسطيني من خالل
تعزيز العمل التطوعي الخيري من دعم الفالحين من جني محاصيلهم خالل فترات الحصاد

المختلفة (أبو دقة.)2009:19،
وشهدت هذه الفترة تسجيل ( )18منظمة أهلية ،كما شهدت خروج المقاومة من لبنان،
على توجه النشاط األساسي

والتي كانت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالداخل الفلسطيني ،مما انعك
للمنظمات غير الحكومية إلى نشر ثقافة الصمود ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،من خالل تركيز

فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة على إنشاء أطر ولجان وهيئات ومنظمات ،تستطيع من
خاللها ممارسة العمل السياسي من جهة ،وتقديم خدمات متنوعة من جهة أخرى ،وأنشأت في

هذه الفترة العديد من المنظمات اإلغاثية واالجتماعية ،التي هدفت إلى تعزيز صمود الشعب
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الفلسطيني ،والتي استجابت بشكل خالق لبعض االحتياجات واألولويات المختلفة،خصوصاً الحد
من الفقر(أبو شمالة.)46 :2015 ،

المرحلة الرابعة ما بين عامي(1999-1994م):
تعزز وجود ودور الجمعيات األهلية الفلسطينية عند إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية،

حيث ساعدت ونظمت السلطة الوطنية الفلسطينية عمل الجمعيات األهلية وشرعت القوانين
الالزمة لتنظيم ،ورقابة عملها بما يسمح من قيامها بالدور المنوط بها في ظل أجواء من الشفافية

والمحاسبة والرقابة البناءة بما يخدم المجتمع المدني الفلسطيني ،وبدون القيام بأي أعمال تسمح
بإهدار المال العام من خالل سوء استخدام األموال واإلمكانيات المتاحة للجمعيات األهلية من

خالل الدعم المتحصل من التمويل الداخلي والتمويل الخارجي(أبو دقة،)20-19 :2009 ،
وقد أدى نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام (1994م) إلى تبني المنظمات
غير الحكومية إستراتيجية إحداث التنمية البشرية المستدامة من خالل أدوار عدة رئيسية أهمها

(البلبيسي.)41 :2012،

 اإلسهام الفعال في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي من جهة ،وبناء الدولة الفلسطينية منجهة أخرى.

 اإلسهام في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي. المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ،والعمل علي بلورة رؤية تنموية مبتكرةومستندة إلى المجتمع.

المرحلة الخامسة ما بين عامي (2008-2000م)
أدى اندالة االنتفاضة الثانية في عام (2000م) وضعف دور السلطة ،وعدم قدرتها علي تلبية
العديد من االحتياجات األساسية للمواطنين ،إضافةً إلى حالة االنقسام الفلسطيني عام

بناء على ما تقدم بدأ الدور
(2006م) ،واستمرار ممارسات االحتالل في الضفة الغربية وغزةً ،
التنموي لتل المنظمات يتراجع لحساب الدور اإلغاثي وتقديم خدمات الدعم النفسي لفئات
مختلفة من المجتمع ،كل تل المتغيرات أثرت على طبيعة العمل األهلي وأدت إلى تغير في

أجندته (أبو كريم ،)2013:32،وقد شهدت هذه الفترة أكبر عملية تسجيل للمنظمات غير
الحكومية حيث بلغت عددها ( )826منظمة ،حيث زاد عددها بشكل لم يسبق له مثيل ،وشهدت
هذه الفترة أعلى معدالتها عام (2006م) (أبو شمالة.)2015:47،

المرحلة السادسة ما بين عامي (2015-2009م):

مهما للمنظمات غير الحكومية؛ حيث تنامى بعد تدهور األوضاة
شهدت هذه الفترة ًا
دور ً
اإلنسانية في قطاة غزة ،وبخاصة في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي وتداعيات الحروب
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اإلسرائيلية عام ( )2014-2012-2008على قطاة غزة وما أعقبها من آثار وخيمة على
المجتمع الفلسطيني حيث ارتفع عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية
فضال عن الدور الذي تقوم به تل
والدولية،
ً

المنظمات في إغاثة متضرري الحرب

(شهاب )2013:15،وقد كانت ميزانية المنظمات غير الحكومية حتى عام (2012م) تفوق
كبيار بين
ميزانية الحكومة ،ما بعد عام (2006م) أي بعد مرحلة االنقسام شهدت هذه الفترة توتًار ً

شقي الوطن ،مما أثر بالسلب على المنظمات غير الحكومية بخاصة منظمات في قطاة غزة،
حيث تم تجميد حسابات العديد منها في البنو وتوقف تمويلها من الجهات المانحة ،مما أدى

إلى توقف أنشطتها أو إغالقها ،وهنا

بعض المنظمات في الضفة ولها فروة في غزة توقف

أيضا نشاطها وضعف العمل المتبادل بين المنظمات المشتركة.
ً

 2.3.3أهمية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية:
اجتماعيا ه ًشا ،بخاصة في قطاة الخدمات
اقعا
ً
ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية و ً
االجتماعية ،إضافةً إلى الواقع االقتصادي السيئ ،مع البنية التحتية المدمرة ،واالنتشار الواسع
للفقر والبطالة ،والنقص الكبير في المرافق والخدمات الصحية والتعليمية ،فمنذ توليها واستالمها

للصالحيات االجتماعية من اإلدارة المدنية لالحتالل ،بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل وتعاون

مع وكالة الغوث لالجئين وغيرها من المؤسسات األجنبية واألهلية ومؤسسات القطاة الخاص من
أجل تحسين األوضاة وتقديم الخدمات (ناصر.)2010:73،

مهما في توفير الخدمات في
لقد لعبت المنظمات غير الحكومية خالل العقدين الماضيين ًا
دور ً
مجاالت عدة( :التنمية ،الصحة ،التعليم ،اإلعالم ،حقوق الطفل والمرأة ،مراكز البحث والتدريب
المهني والتنموي ،وخدمات االغاثية) التي قدمتها الجمعيات الخيرية ،لتواجه الفقر التي خلفه

االحتالل (مرزوق.)2006:67،

ساهم وجود المنظمات غير الحكومية في التأثير على اتجاهات العملية التنموية في فلسطين،
وحيويا على صعيد
ظاهر
ًا
دور
خاصة أن هذه المنظمات قد سبقت السلطة الفلسطينية ،وكان لها ًا
ً
تقديم الخدمات األساسية للمواطنين خالل وجود االحتالل ،وما زالت تقدم خدماتها حتى في ظل
وجود السلطة الفلسطينية ،وبالتعاون مع منظمات السلطة الفلسطينية (أبو شمالة.)2015:48.

 2.3.4عناصر نجاح المنظمات غير الحكومية الفلسطينية:
لضمان نجاح المنظمات غير الحكومية يجب توفر عناصر عدة كما ذكرها (ناصر)2010:80،
 -1القيادة :تعاون القيادات داخل المنظمات غير الحكومية ،وعدم وجود مركزية في العمل.
 -2المجتمع :كسر الحاجز النفسي بين المنظمة والمجتمع المستهدف العمل معه.
68

 -3الحكومة :العالقة بين الجمعية والجهات الحكومية ،ودرجة القيود أو الحرية التي تتمتع بها
 -4المشاركة :المشاركة اإليجابية بين مجموعة العمل.
األسا

 -5التمويل :التمويل لي

بل األفكار والمشروعات ،حيث يمكن أن تنفذ بجهود

دور في تدعيم األفكار والمشاريع.
جيدا ،ولكن التمويل يلعب ًا
عائدا ً
تطوعية وتعطي ً
مؤثر علي نجاح المنظمة كما أشار اليها (البلبيسي،
دور ًا
كما تلعب عناصر العملية التنظيمية ًا
:)45 :2012

أيضا سد الفجوة اإلستراتيجية
 -1تعتبر جودة العمل
ً
مهما في نجاح المنظمة ،ومن المهم ً
عامال ً
والتنفيذ.
 -2كفاءة العمليات وامكانية االعتماد عليها من شأنها التأثير على األداء الوظيفي.
 -3التكيف المتزامن مع متغيرات البيئة الخارجية يحدد األداء الوظيفي للعاملين.
 -4وجود إدارة موارد بشرية قوية من شأنها التأثير على األداء الوظيفي .

 -5المتغيرات الوظيفية التنظيمية ،وهي المتغيرات التي تحدد أي من التحديات التنظيمية تعتبر
األكثر أهمية للمنظمة في أي وقت من األوقات.

 -6سلو القائد المباشر وغير المباشر من شأنها التأثير على األداء الوظيفي.

 2.3.5تصنيف وأعداد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة:
حسب دليل الجمعيات الخيرية الصادر في عام (2012م) عن اإلدارة العامة للشؤون العامة
والمنظمات غير الحكومية في و ازرة الداخلية بقطاة غزة ،بلغ تعداد المنظمات غير الحكومية

حتى (2012/12/31م ) ما مجموعة ( )786منظمة محلية مسجلة وبعدد عاملين ()8598
موظف ،و( )82منظمة أجنبية مسجلة وتحت التسجيل بعدد عاملين ( )1015موظفًا.

ويوضح الجدول التالي توزيع المنظمات غير الحكومية المحلية واألهلية على محافظات قطاة

غزة :

جدول ( :)2.2تصنيف المنظمات غير الحكومية المحلية واألجنبية
م

.1
.2
.3
.4
.5

في قطاة غزة حسب النطاق الجغرافي

المحافظة

الشمال
غزة
الوسطي
خانيون
رفح
المجموة

عدد المنظمات المحلية
408
116
95
93
74
786
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عدد المنظمات األجنبية
79
1
1
1
82

هذا الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على دليل المنظمات غير الحكومية المحلية
واألجنبية (2012م) الصادر عن و ازرة الداخلية في قطاة غزة.

أما عن التصنيف حسب قطاة نشاط المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاة غزة فقد

وضحت في الجدول التالي.

جدول ( :)2.3تصنيف المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاة غزة حسب قطاة النشاط
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

القطاع
االجتماعي
الثقافي
الشبابي
األم والطفل
الطبي
النقابي
الزراعي
التعليمي

عدد المنظمات
389
74
54
44
40
40
35
32
المجموع

م
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

القطاع
اإلنسان والديمقراطية
العائلي والعشائري
الخريجين
غير مصنفة
الصداقة
السياحة واآلثار
البيئة
ذوي االحتياجات الخاصة

عدد المنظمات
10
9
7
7
3
2
13
28
786

هذا الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على دليل المنظمات غير الحكومية ( )2012الصادر
عن و ازرة الداخلية في قطاة غزة.

في حين وضحت الباحثة في الجدول التالي تصنيف القطاعات التي تعمل فيها المنظمات غير
الحكومية األجنبية في قطاة غزة.
جدول ( :)2.4تصنيف القطاعات التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية
األجنبية في قطاة غزة
م

قطاع النشاط

عدد المنظمات العاملة

.1

االغاثي

60

.2

الطبي

32

.3

االجتماعي

30

.4

التعليمي

21

.5

الزراعي

4

.6

الخدماتي

4

.7

التنموي

8

.8

الثقافي

6

.9

األبحاث

1
82

المجموة
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هذا الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على دليل المنظمات غير الحكومية (2012م) الصادر

عن و ازرة الداخلية في قطاة غزة.

 2.3.6المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة:
تعاني المنظمات غير الحكومية رغم نجاحها وفاعلية أنشطتها من مجموعة من التحديات

والمعوقات التي قد تعرقل عملها وتزيد من صعوبته ،حيث فقدت بعض هذه المنظمات القدرة

على االستمرار بعملها بسبب هذه المعيقات ومنها-:

 -1التمويل :تعتبر مشكلة التمويل من أهم عوامل التي تعرقل عمل منظمات غير الحكومية،
وتقلل وقد تحد من أنشطتها ،حيث للمساعدات المالية دور جوهري ومحوري في تحديد
اتجاهات عمل المنظمات غير الحكومية ،وتتأثر فرصة الحصول على التمويل بنوعية

النشاط والتوجيهات ،وأهداف المنظمة سواء كان تمويل محلي أو دولي ،السيما أن هنا

تناف بين منظمات على مصادر التمويل ذاتها مما يشكل عائقًا في الحصول عليه ،وفي
كثير من األحيان يكون هنا تمويل مشروط قد يعرقل تنفيذ األنشطة حيث ترفض بعض

المنظمات التمويل المشروط ،كما يتم تغيير األنشطة في منظمات أخرى وفق شروط

الممول ،بحيث تتوافق هذه المشاريع واألنشطة مقترحة ومنفذة مع أهداف وأولويات الجهة
المانحة (حماد.)2010:51،

 -2غياب اإلستراتيجية اإلنمائية :غياب التخطيط االستراتيجي النمائي الذي من خالله يتم
تحديد اتجاه المنظمة وأنشطتها وبرامجها ،يعد من أهم معرقالت دورها في التنمية

المجتمعية ،حيث إن دور المنظمات غير الحكومية ما زال ضعيفًا وغير ملمو  ،وكذل
فإن الشراكة المطلوبة مع السلطة ما تزال موضوة جدال رغم تزايد عدد هذه المنظمات،
واتساة دائرة عملها ومشاركتها في مؤتمرات العالمية مما وسع أفقها وانفتاحها وزيادة وعيها
بالقضايا ذات األهمية الحاسمة المشتركة التي ركزت عليها معظم توصيات تل المؤتمرات

لتحسين نوعية الحياة ومنها قضايا الفقر ،ومحو األمية األبجدية والقانونية ،وقضايا النوة

االجتماعي ،واندماج الفئات المهمشة في المجتمع ،والعمل علي بناء القدرات المؤسسية
البشرية(حماد.)2010:52،

 -3ضعف التنسيق والتنظيم بين المنظمات غير الحكومية :إن العمل المؤسساتي بحاجة إلى
التنسيق المتبادل والتعاون المشتر بين المنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في نف
المجال ،فالعمل الفردي يؤدي إلى تشتت الجهود الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة،
ويضعف من جودة العمل المؤسساتي ،وال يحقق الهدف المشتر للمنظمات غير الحكومية

وهو العمل الخيري واألهلي.
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 -4الوضع السياسي :في اآلونة األخيرة يعد االنقسام الفلسطيني واضطراب المناخ السياسي
وعدم استق ارره ،وتتالي األجندات السياسية للحكومات والممولين ومحدودية الحركة والحصار

علي قطاة غزة من العوامل التي أثرت على عمل وفاعلية المنظمات غير الحكومية في
قطاة غزة ،وحدت من أنشطتها واستقالليته في اتخاذ الق اررات وتحديد عملها ،ووضعت
قيود على إداراتها ،سواء كان من الداخل أو الخارج.

الخالصة:
تناولالالت الباحثالالة فالالي هالالذا المبحالالث المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة بقطالالاة غ الزة ،حيالالث تالالم تقالالديم

تعريالالالف لمصال الالطلح المنظمال الالات غيال الالر الحكوميالالالة مالالالن آراء ع الالدة ،حيال الالث توصال الاللت الباحثال الالة إلال الالى أن

المنظم الالات غي الالر الحكومي الالة م الالا ه الالي إال منظم الالات غي الالر ربحي الالة تق الالدم خ الالدمات للمس الالتفيدين بجمي الالع
الشرائح ال تقتصر على فئة دون غيرها ،كما عرضت التاريخ التطوري للمنظمات غير الحكومية

في فلسطين عبر مراحل عدة ،كما ذكرت الباحثة أهمية ومجاالت المنظمالات غيالر الحكوميالة فالي
الر قام الالت بط الالرح عوام الالل نج الالاح ومعوق الالات عم الالل المنظم الالات غي الالر
ظ الالل الوض الالع الفلس الالطيني ،وأخي ال ًا
الحكوميال الالة ،واستعرضال الالت تصال الالنيف للمنظمال الالات المحليال الالة واألجنبيال الالة وفال الالق دليال الالل للمنظمال الالات غيال الالر

الحكومية بقطاة غزة الصادر عن وزراه الداخلية لعام (2012م) .
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 3الفصل الثالث

الدراسات السابقة

مقدمة
 3.1الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المنظمة األخالقية
 .1الدراسات السابقة الفلسطينية وعددها ()14
 .2الدراسات السابقة العربية وعددها ()16

 .3الدراسات السابقة األجنبية وعددها ()12
 3.2الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة الخدمات المقدمة
 .1الدراسات السابقة الفلسطينية وعددها ()14
 .2الدراسات السابقة العربية وعددها()10

 .3الدراسات السابقة األجنبية وعددها ()4
 3.3التعقيب على الدراسات السابقة
الفجوة البحثية
الخالصة
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الفصل الثالث:

الدراسات السابقة
تم عرض ملخص لبعض الدراسات التي تمكنت من الحصول عليها يشالمل أهالداف الد ارسالة

والمالالنهج المتبالالع ،مجتمالالع وعينالالة الد ارسالالة ،كالالذل النتالالائج والتوصالاليات لكالالل د ارسالالة ،وقام الت الباحث الة
بتصالالنيف الد ارسالالات السالالابقة حسالالب نالالوة المتغيالالر حيالالث تالالم تصالالنيفها إلالالى د ارسالالات تتعلالالق بالالالمتغير

المسال ال الالتقل (أبعال ال الالاد أخالقيال ال الالات المنظمال ال الالة) ،ود ارسال ال الالات تتعلال ال الالق بال ال الالالمتغير التال ال الالابع (جال ال الالودة الخال ال الالدمات
الدءا
المقدم الالة).ه الالذا وس الاليتم ع الالرض الد ارس الالات وف الالق التسلس الالل الزمن الالي م الالن األح الالدث إلال الى األق الالدم ،ب ال ً
بالد ارسالالات المحليالالة والعربيالالة ثالالم األجنبيالالة  .كالالذل تالالم عالالرض الفجالالوة البحثيالالة وفالالق معالالايير وهالالي:

(الموض الالوة -الفئالالالة المبحوثال الالة -المالالالنهج المتبال الالع -األدوات -مك الالان وتوقيال الالت واج ال الراء الد ارسال الالة) ،ثالالالم
االنتقال إلى أوجه االستفادة من الدراسات السابقة ،وما أهم ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها

 3.1الدراسات المتعلقة بأخالقيات المنظمة:
 -1الدراسات السابقة الفلسطينية والعربية:

دراسة (الغنام )2017،بعنوان ":أبعاد المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة األداء

المؤسسي في المستشفيات الفلسطينية"

هدفت الدراسة التعرف إلى أبعاد المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة األداء المؤسسي في
المستشفيات الفلسطينية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع

البيانات .وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في كل من مستشفى غزة األوروبي ومستشفى

ناصر الطبي والبالغ عددهم ( ،)1082والعينة طبقية عشوائية لجميع المستويات الوظيفية في
المستشفيات قيد الدراسة ،حيث بلغ حجم العينة ( )284مفردة ،وتم استرداد ( )265استبانة

صالحة للتحليل بنسبة (.)%93
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أبرزها:


مستوى أبعاد المنظمة األخالقية لدى العاملين في المستشفيات الفلسطينية مرتفع ،حيث

بلغ الوزن النسبي (.)%74.32

 مستوى جودة األداء المؤسسي في المستشفيات الفلسطينية في محافظات غزة مرتفع ،حيث

اتضح ذل من خالل حصوله على وزن نسبي (.)%76.67

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05بين المنظمة األخالقية

ودورها في تحسين جودة األداء المؤسسي.
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 وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05بين

الممارسات األخالقية واألداء المؤسسي.

وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها:
خطيا للمستشفيات الفلسطينية ،والعمل على
 العمل على إيجاد مدونة أخالقية واضحة مكتوبة ً
تطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر.
 ضرورة التزام المديرين بالممارسات األخالقية واالرتقاء بمستوى ممارستهم للقيادة األخالقية
من خالل تشجيعهم لهذا االلتزام من قبل العاملين من خالل تقديم المحفزات المادية

والمعنوية.

تشكيل لجان متخصصة على مستوى كل مستشفى لمراقبة وتقييم مدى تطبيق الممارسات

األخالقية من قبل العاملين في المستشفى ،واجراء التعديالت الالزمة حسب الموقف القائم.

دراسة (ماضي )2016 ،بعنوان " :دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية في

الحد من ظاهرة الفساد اإلداري -دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".

هدفت الدراسة التعرف إلى دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية في الحد من
ظاهرة الفساد اإلداري في المنظمات غي الحكومية.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض ،واستخدم االستبانة كأداة رئيسية لجمع

البيانات ،وقد بلغ حجم المجتمع ( ،)2650وكانت عينة الدراسة ( .)335وكانت العينة بالطريقة
العشوائية ،وقد تم توزيع ( )340استبانة وتم استرداد ( )272استبانة بنسبة استرداد (.)%80

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

كانت درجة الموافقة على المجاالت المرتبطة بمتطلبات المنظمة األخالقية بمتوسط حسابي

نسبي ( ،)%75.77في حين كانت درجة الموافقة على متطلبات جودة الحياة الوظيفية
بمتوسط حسابي نسبي (.)%69.16
-

يوجد دور ذو داللة إحصائية لمتطلبات جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الفساد

اإلداري في المنظمات غير الحكومية.
-

يوجد دور ذو داللة إحصائية لمتطلبات المنظمة األخالقية في الحد من ظاهرة الفساد

-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بآرائهم

اإلداري في المنظمات غير الحكومية.

حول :دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الفساد
اإلداري في المنظمات غير الحكومية ،تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية (الفئة
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العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ومدة العمل) بينما ال توجد فروق ذات داللة تعزى
إلى متغير (الجن ) فيما يتعلق بمتطلبات جودة الحياة الوظيفية وذل لصالح الذكور.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تحقيق الشفافية في اتخاذ الق اررات على جميع مستويات المنظمة
من خالل " تأمين وجود عالقة فعالة بين اإلدارة العليا والمرؤوسين في المنظمات للحد من صور
الفساد اإلداري في هذا المجال".

دراسة (الشنطي ،)2016 ،بعنوان" :واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية

وعالقته بأخالقيات العمل".

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الجودة الوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان وعالقتها

بأخالقيات العمل لدى موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في
و ازرة األشغال العامة واإلسكان والبالغ عددهم ( ،)162وقد تم استرداد ( )139استبان بنسبة

استرداد ( ،)%85.08استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل ،كما استخدم الباحث االستبانة
كأداة رئيسية للدراسة لجمع البيانات ،إضافةً إلى استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSS

لتحليل البيانات.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 -1تتوافر جودة الحياة الوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بدرجة متوسطة.
 -2توجد عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل لدى العاملين في و ازرة
األشغال العامة واإلسكان.

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر
أبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى العمر ما عدا بعد(عالقات العمل) حيث وجدت فروق

ذات داللة إحصائية تعزى لصالح الذين أعمارهم اقل من(  )30سنة.
أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة :

 -1ضرورة تعزيز مستوى جودة الحياة الوظيفية للعاملين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان من
خالل صرف الرواتب بانتظام.

 -2إتاحة الفرصة للعاملين في الو ازرة بالمشاركة في عملية اتخاذ الق اررات وحل المشكالت.
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دراسة (أبو غالي )2016 ،بعنوان" :أثـر األخالقيـات اإلداريـة علـى األداء الـوظيفي فـي وزارتـي

العمل والشؤون الجتماعية بقطاع غزة"

ه الالدفت الد ارس الالة التع الالرف إل الالى أث الالر األخالقي الالات اإلداري الالة عل الالى األداء ال الالوظيفي ف الالي و ازرت الالي العم الالل
والشؤون االجتماعية بقطاة غزة.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االسالتبانة لجمالع البيانالات األوليالة ،حيالث تكالون
مجتمع الدراسة من جميع موظفي الوظائف اإلشرافية في و ازرتي العمالل والشالؤون االجتماعيالة ،وقالد

تم توزيع االستبانة على ( )120موظفًا يعملون بمناصب إشرافية فالي الالو ازرتين محالل الد ارسالة ،وتالم
استرجاة ( )101استبانة ،أي ما نسبته (.)%84.16
وقــــد توصــــلت الدراســــة إل الالى أن(  )%85.1م الالن التغي الالر ف الالي األداء ال الالوظيفي يع الالود إل الالى ت الالأثيرات
المتغيالرات المسالتقلة التاليالالة (أخالقيالات الفالرد وأنظمالالة المنظمالة) ،بينمالا تالالؤثر الثقافالة التنظيميالة علالالى

المتغير التابع األداء الوظيفي بنسبة( .)%14.9

وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر األخالقيات اإلدارية على األداء الوظيفي

تبع الالا لك الالل م الالن متغي الالر(العم الالر ،المس الالمى ال الالوظيفي ،مك الالان العم الالل) .وع الالدم وج الالود ف الالروق ذات دالل الالة
ً
احص الالائية ح الالول أث الالر األخالقي الالات اإلداري الالة عل الالى األداء ال الالوظيفي تبعال الاً لك الالل م الالن (الج الالن  ،المؤه الالل

العلمي ،سنوات الخدمة).

وقد أوصت الدراسة بأن تعمل األنظمة اإلدارية في و ازرتي العمل والشؤون االجتماعية على توجيه
األخالقيات اإلدارية نجو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية للو ازرتين.

دراسة (العفيفي )2016،بعنوان " الممارسات األخالقية ودورها في تنمية اللتزام لدى العاملين
في الجامعات الفلسطينية لقطاع غزة"

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الممارسات األخالقية في تنمية االلتزام لدى العاملين في
الجامعات الفلسطينية بقطاة غزة .وقام الباحث بصياغة ثالث فرضيات رئيسة ومجموعة من

التساؤالت لتغطية جميع الجوانب.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات،
وبلغ مجتمع الدراسة ( )2448موظفًا ،وبلغت عينة الدراسة ( ،)332وكانت العينة عشوائية

طبقية وقام الباحث بتوزيع ( )340استبانة ،ثم استرد ( )302استبانة بنسبة استجابة بلغت

( )%88.82كما استخدم برنامج التحليل اإلحصائي ( )spssكرزمة إحصائية إلدخال ومعالجة
وتحليل البيانات.
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وكانت أهم النتائج لهذه الدراسة:
 -وجود عالقة إرتباطيه طردية ومتوسطة ذات داللة إحصائية بين (السلو الفردي األخالقي،

القيادة األخالقية ،الثقافة األخالقية) وااللتزام التنظيمي.

 وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين الممارساتاألخالقية وااللتزام التنظيمي.

دراسة (أبو الكأس ،)2015 ،بعنوان " :أخالقيات المهنة ودروها في األداء الوظيفي للعاملين
في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة".

هدفت الدراسة التعرف إلى دور أخالقيات المهنة في األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير
الحكومية بقطاة غزة ،وتقديم توصيات للمنظمات غير الحكومية لتعزيز معرفة العالقة بين

أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي مجتمع الدراسة الذي يتكون من (العاملين في المنظمات غير الحكومية المخلية
االجتماعية بقطاة غزة) ،والبالغ عددهم ( )833موظفًا ،وقد تم اختيار عينة عشوائية عددها
( )263موظفًا ،حيث تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم استخدام البرنامج
اإلحصائي ) )SPSSإلدخال ومعالجة وتحليل البيانات.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 -1مستوى التزام العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة بأخالقيات المهنة بشكل
عام بلغ (.)%83.34

 -2مستوى األداء الوظيفي لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية بلغ (. )%73.93

 -3وجود عالقة طرديةة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي للعاملين في
المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة.
ومن أهم توصيات الدراسة:
 -1تشكيل هيئة رقابية متخصصة لمتابعة التزام العاملين بأخالقيات المهنة ،ومنحها الصالحيات
التي تمكنها من ضبط إجراءاتها الرقابية.

 -2الحرص على مكافأة العاملين على اإلنجاز الجيد سواء بشكل مادي أو معنوي.
 -3التعامل مع جميع العاملين بمستوى واحد من العدالة والمساواة.
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دراسة (عبد العال ،)2015.بعنوان " :مدى التزام مراجعي الحسابات ألخالقيات المهنة لقواعد

السلوك المهني "

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى التزام مراجعي الحسابات العاملين في شركات ومكاتب مراجعة

الحسابات في قطاة غزة بأخالقيات المهنة وقواعد السلو المهني التي تنظم وتحكم وتضبط

نظر
سلوكيات المراجعين ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم اتباة المنهج الوصفي التحليلي؛ ًا
لمالءمته لطبيعة الدراسة ،وقد تم تصميم استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة بشكل كامل
والذي بلغ ( )63مراجع حسابات باستخدام طريقة الحصر الشامل.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

جدا على سلوكهم المهني
 -1يؤثر االلتزام والوعي الديني لمراجعي الحسابات بدرجة كبيرة ً
واألخالقي والتزامهم بقواعد السلو المهني.
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المسمى
الوظيفي وسنوات الخدمة ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة تعزى إلى المؤهل العملي .
أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي :
 ضرورة بذل مزيد من الجهود إلصدار مدونة سلو أخالقي ومهني خاصة بمهنة مراجعةالحسابات في فلسطين بحيث تالئم طبيعة القوانين واألنظمة المعمول بها في فلسطين.

 ضرورة تنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة تهتم بأخالقيات المهنة مما يساهم في تعزيزالتزام مراجعي الحسابات بأخالقيات المهنة وقواعد السلو المهني .

دراسة (الزيناتي ،)2014 ،بعنوان  " :دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية الجتماعية
في المستشفيات الحكومية الفلسطينية"

هدفت الدراسة التعرف إلى دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية في
نموذجا) ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
المستشفيات الحكومية (مجمع الشفاء
ً
التحليلي؛ ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم إعداد وتوزيع استبيان هدفت إلى اختبار الفرضيات
وتكون مجتمع الدراسة من أصحاب المواقع اإلشرافية (رئي

شعبة -رئي

قسم -مشرف

تمريض -نائب مدير دائرة – مدير عام) ،في مجمع الشفاء الطبي بقطاة غزة ،حيث تم
توزيع عدد ( )180استبيان على عينة الدراسة وتم استرداد ( )152استبيان أي ما نسبته

(.)%84.44
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ومن أهم النتائج التي قد توصلت الدراسة إليها ما يلي:
 حظي بعد أخالقيات المهنة نحو اإلدارة العليا على المرتبة األولى ،تال ذل أخالقيات المهنةنحو الزمالء ،وجاءت أخالقيات المهنة نحو المجتمع المدني في المرتبة الثالثة ثم أخالقيات
المهنة نحو العاملين في المرتبة الرابعة.
 جاء بعد المسئولية الدينية واألخالقية على المرتبة األولى من بين أبعاد المسئولية االجتماعية،وجاء واقع المسئولية االجتماعية في المرتبة الثانية ،تال ذل واقع المسئولية الوطنية ،في المرتبة

الثالثة وجاء واقع المسئولية االجتماعية الذاتية في المرتبة الرابعة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين متوسطات استجابة المبحوثينحول دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية في مجتمع الشفاء الطبي بغزة تعزي

لمتغيرات(الجن -العمر-المؤهل العلمي) وال توجد داللة ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد
السنوات الخدمة.

 -توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≤0.05بين ممارسة

أخالقيات المهنة بأبعادها وتعزيز المسئولية االجتماعية في مجتمع الشفاء الطبي بقطاة غزة.
ومن أهم توصيات الدراسة:

 تطبيق ميثاق أخالقيات العمل الصحي الفلسطيني ليكون داعماً للقوانين الخاصة بالعمل
الصحي في فلسطين.

 إنشاء وحدة متخصصة في المستشفيات لربط المؤسسات الصحية بالمجتمع المحلي
تختص بالمسئولية االجتماعية.

 إنشاء لجان دعم ومساندة مكونة من المجتمع المحلي للقطاة الصحي يكون دورها توعية
أفراد المجتمع المحلي وعمل أيام صحية تطوعية للعمل علي تكامل المسئولية

االجتماعية ،تفعيل دور المسئولين في المجال الصحي في المجتمع خالل اخذأرائهم
وتوصياتهم بما يخص المجتمع المحلي

دراسة (العاجز )2014،بعنوان"درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في
محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم"

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين ممارسة المرشدين التربويين بالمدار

الثانوية في

محافظات غزة ألخالقيات المهنة ،وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم ،والكشف عن داللة الفروق
لمتغيرات (الجن -سنوات الخدمة-المنطقة العلمية) ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري
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المدار التربويين في المدار الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي ( ،)2014-2013والبالغ

مرشدا ومرشدة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي
مدير ومديرة ،و()146
ًا
عددهم ()147
ً
التحليلي مستخدماً أداتين لجمع المعلومات وهي المقابلة واالستبانة.
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

 إن درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات المهنة من وجهة نظر مديري المدارالثانوية بلغت ( )%79.9بدرجة كبيرة ،كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( (α≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين

تبعا لمتغير (الجن  -سنوات الخدمة).
التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد ً
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( (α≤ 0.05بين متوسطات درجاتتبعا لمتغير
تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد ً
(المنطقة التعليمية) لصالح منطقة رفح.
 وجدت إن درجة تقدير المرشدين التربويين للرضا الوظيفي من وجهة نظرهم بلغت ()%78.6بدرجة كبيرة.

هذا وخرجت الدراسة بتوصيات كان أبرزها-:
عدادا كبيرة ،أو تخفيف عدد الطلبة في
 إضافة مرشد تربوي آخر للمدار التي تحتوي أ ًالمدرسة الواحدة؛ كي يتمكن المرشد التربوي التواصل بشكل مهني مع جميع الطلبة.
مهنيا من خالل عقد دورات وندوات ،ومشاركته في المؤتمرات العلمية.
 تطوير المرشد التربوي ًدراسة (الهندي )2013،بعنوان( :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمحافظات غزة

للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميها).

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدار

الثانوية في محافظات غزة للقيادة

األخالقية من وجهة نظر المعلمين ودرجة تمكين معلمي المدار الثانوية في محافظات غزة من

وجهة نظرهم في ضوء متغيرات الدراسة (النوة ،التخصص ،عدد سنوات الخدمة ،المنطقة
التعليمية) ،والكشف عن العالقة بين درجة ممارسة مديري المدار

الثانوية في محافظات غزة

للقيادة األخالقية ودرجة تمكين معلميها ،حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت

معلما.
عينة الدراسة من (ً )379

وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

 -1إن درجة ممارسة مديري المدار
مرتفعة.

الثانوية في محافظات غزة للقيادة األخالقية كانت بدرجة
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-2وذل

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في

المجاالت (خصائص الشخصية ،الصفات اإلدارية األخالقية ،العالقات اإلنسانية) ،تعزى لمتغير
النوة ما عدا مجال (العمل بروح الفريق) كانت الفروق لصالح الذكور.

أيضا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت
ً -3
(خصائص الشخصية ،الصفات اإلدارية األخالقية ،العالقات اإلنسانية) تعزى لمتغيرى
التخصص وسنوات الخدمة.

-4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت
(خصائص الشخصية ،الصفات اإلدارية األخالقية ،العمل بروح الفريق ،العالقات اإلنسانية)

تعزى لمتغير المنطقة التعليمية لصالح شرق غزة.

-5أن درجة تمكين معلمي المدار الثانوية في محافظات غزة كانت بدرجة مرتفعة.
-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت
(المشاركة في صنع القرار ،النمو المهني ،االعتقاد بفعالية الذات ،االستقاللية ،التأثير) تعزى
لمتغير النوة ما عدا مجال (المكانة) كانت الفروق لصالح الذكور.
دراسة (الرزي ،)2012.بعنوان " :مبادئ السلوك األخالقي كرابط فاعل بين حوكمة المؤسسات
ومكافحة الفساد – دراسة تطبيقية على الو ازرات الحكومية في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهمية تطبيق مدونة قواعد السلو األخالقي في و ازرات السلطة
الوطنية الفلسطينية في قطاة غزة ،والتعرف على مدى التزام موظفيها بتل

المبادئ والقواعد

المتعارف عليها ،حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ()120

موظفًا.

وأهم نتائج هذه الدراسة :إن معظم أفراد عينة الدراسة والذين يعملون في الو ازرات الحكومية في
قطاة غزة تعتمد مدونة قواعد السلو والمعايير األخالقية لموظفي القطاة العام ،ولكن بنسب

مختلفة.

دراسة (يحيى ،)2010 ،بعنوان" :درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم".
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري المدار

الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات

مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم ،كما هدفت الكشف عن وجود فروق في

متوسطات نظر معلمي المدار  ،تبعاً لمتغيرات :الجن  ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة،
المديرية.واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ويتكون مجتمع الدراسة من معلمي مدار

الحكومية الثانوية.
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1إن درجة التزام مديري المدار

الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة

جدا.
المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم كانت كبيرة ً

 .2جاء ترتيب المجاالت مجال أخالقيات المدير نحو المهنة ،ثم مجال أخالقيات المدير نحو
الوطن ،ثم مجال أخالقيات المدير نحو الطلبة ،ثم مجال أخالقيات المدير نحو أولياء
األمور ،ثم مجال أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي ،ثم أخالقيات المدير نحو نفسه،

ثم مجال أخالقيات المدير نحو المعلمين.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدار

الحكومية الثانوية

الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم ،وتعزى

لمتغير المؤهل العلمي.
ثانيا :الدراسات العربية
ا

دراسة (درادكة والمطيري )2017 ،بعنوان" :دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية
لدى مديرات مدارس المرحلة البتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات"

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى ممارسة مديرات المدار االبتدائية للقيادة األخالقية ودورها في
تعزيز الثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي ،وتم بناء استبانة لتحقيق أغراض الدراسة،

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة اإلبتدائية الحكومية في مدينة الطائف ،والبالغ

عددهم ( )3315معلمة ،وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )465معلمة ،يمثلون نسبة

مقدارها( )% 14من مجتمع الدراسة ،وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من جميع
مدار المرحلة االبتدائية الحكومية في مدينة الطائف.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة،أهمها:

 -يرى أفراد العينة أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديرات مدار

المرحلة اإلبتدائية

(دائما) ،بمتوسط حسابي ( ،)4.44فجاء مجال (الصفات الشخصية
بمدينة الطائف تتم
ً
األخالقية) في المرتبة األولى من حيث درجة الممارسة ،بمتوسط عام ( )4.46أي بدرجة عالية

جدا ،كما جاء مجال (الصفات اإلدارية األخالقية) في المرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة،
ً
جدا.
بمتوسط عام ( )4.41أي بدرجة عالية ً
 -يرى أفراد العينة أن درجة ممارسة جميع مجاالت الثقة التنظيمية لدى مديرات مدار المرحلة

(دائما) ،بمتوسط حسابي ( ،)4.41حيث جاء مجال القيم التنظيمية
اإلبتدائية بمدينة الطائف تتم
ً
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السائدة في المرتبة األولى بمتوسط عام ( ،)4.41وجاء مجال (فرص اإلبداة وتحقيق الذات) في
المرتبة الثانية ،بمتوسط عام (.)4.40
 -هنا

عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متغيري القيادة األخالقية

وجميع مجاالتها ،وبين الثقة التنظيمية وجميع مجاالتها ،مما يدل على قوة االرتباط اإليجابي بين

تقدير معلمات المدار
ثقتهم التنظيمية.

اإلبتدائية بمدينة الطائف لدرجات ممارسة القيادة األخالقية ودرجات

وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بممارسة مديرات المدار اإلبتدائية للقيادة األخالقية على

نظر لما ثبت من أهميتها في دعم مستويات الثقة التنظيمية لدى معلمات
كافة مجاالتها؛ ًا
المدار اإلبتدائية.
دراسة (طليب )2016 ،بعنوان" :العالقة بين القيادة األخالقية والبتكار التنظيمي – دراسة
تطبيقية على الموظفين بمديرية التربية بمحافظة األنبار بجمهورية العراق"

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين القيادة األخالقية واالبتكار التنظيمي ،وتحديد تأثير أبعاد
القيادة األخالقية على أبعاد االبتكار التنظيمي للموظفين.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض ،وقد استخدم االستقصاء الذي تم إجراؤه
على عينة الدراسة التي بلغت ( )267مفردة.

وقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط معنوي إيجابي بين أبعاد القيادة
األخالقية على االبتكار التنظيمي.

كما أظهرت الدراسة وجود عالقة تأثير معنوي إيجابي بين أبعاد القيادة األخالقية وأبعاد

االبتكار التنظيمي.

وتوصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد تباين في آراء الموظفين بمديرية التربية بمحافظة األنبار وفقًا
لخصائصهم الديموغرافية فيما يتعلق بالقيادة األخالقية واالبتكار التنظيمي.
دراسة (وافية،صوفيا )2015،بعنوان ":مساهمة أخالقيات اإلدارة في مكافحة الفساد اإلداري"-
دراسة حالة مؤسستي سوناطراك وسونلغاز"

هدفت الدراسة إلى توضيح مدى مساهمة أخالقيات اإلدارة في مكافحة الفساد اإلداري بمؤسستي
سوناط ار

وسونلغاز هذا ويتكون مجتمع الدراسة العاملين في مؤسستي سوناط ار

وسونلغاز

عامال ،واستخدم الباحثان العينة العشوائية البسيطة ،وقد استخدم الباحثان
والبالغ عددهم ()73
ً
المنهج الوصفي لمالءمته ألغراض الدراسة وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
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 إن مؤسستي سوناط ار وسونلغاز تمل جملة من القيم والمبادئ التي تخولها للنجاح كما أنهاتهتم بقيم العمل وتشجع أفرادها عليها.

 -إن للقيم الفردية دور كبير في مكافحة الفساد اإلداري في مؤسستي سوناط ار وسونلغاز.

 توجد مساهمة للقيم الفردية والتنظيمية في مكافحة الفساد اإلداري في مؤسستي سوناط اروسونلغاز.
انطالقاا من النتائج قدمت الدراسة جملة من التوصيات الموجهة لمؤسستي سوناطراك
وسونلغاز من أهمها ما يلي:

 البد أن تسعى اإلدارات إلى تجسيد مهنية اإلدارة من أجل ترسيخ تقاليد وآداب وأصول المهنةأسوة بالمهن األخرى.

 أن ال يهمل الدارسون والمختصون دراسة سلم القيم وما يوفره من وسائل وأدوات الرقابةالداخلية التي تحدد السلو وتعمل على نشر القيم الصحيحة.

 أن تتجنب اإلدارات العمل في المنطقة الرمادية وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة او بحجة عدموضوح السلو األخالقي من السلو الالأخالقي.

دراسة (السقاف وأبو سن )2015 ،بعنوان" :أثر القيادة بالقيم على الولء التنظيمي – حالة
تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة مستوى الوالء التنظيمي لدى منظمات األعمال اليمنية ومعرفة
العالقة بين أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملين.

استخدم الباحث المنهج الوصفي؛ الستخالص النتائج وتجميع البيانات وتحليلها ،وتم استخدام
أداتي االستبانة والمقابلة لجمع بيانات الدراسة األولية ،وقد تم اختيار مجموعة (شركات هائل

سعيد أنعم وشركاه) كممثلة لمنظمات األعمال اليمنية ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة
العشوائية الطبقية بنسبة(  )%10من عدد العاملين حتى أغسط ( 2013م ) في الشركة

اليمنية للصناعة والتجارة.

وتوصلت الداسة لمجموعة من النتائج ،أهمها:
 كان مستوى الوالء التنظيمي للعاملين بدرجة متوسطة بلغت ( )3.35وبنسبة ( )%52بينماكانت العالقة بين أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملين عالية

بنسبة ( )%68ومتوسط (.)4.301
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 وحصل الوالء العاطفي على أعلى مستوى والء للعاملين بمتوسط ( )3.58كما جاء مستوىالوالء األخالقي بدرجة متوسطة بلغت ( ،)3.36وحصل الوالء المستمر على أقل مستوى

بمتوسط (.)3.12

 كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05للمستوى التعليميوالعمر والمستوى الوظيفي مع عدم وجود ذات داللة إحصائية لمستوى سنوات الخبرة إذ
يتساوى جميع األفراد في هذا الجانب.

وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد البرامج التدريبية المتخصصة لتنمية الوالء التنظيمي،
إضافةً إلى تعزيز ونشر منظومة القيم وخاصة قيم الوالء واالنتماء للمنظمة وتعميق
ممارستها بين العاملين.

دراسة (العقيلي )2014،بعنوان":أخالقيات العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي للموظفات اإلداريات

جامعة الملك سعود بالرياض"

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التزام الموظفات اإلداريات في جامعة المل

سعود بالرياض

أيضا التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لديهن ،كما هدفت للتعرف إلى
بأخالقيات العمل ،و ً
طبيعة العالقة بين أخالقيات العمل والرضا الوظيفي لدى الموظفات اإلداريات في جامعة المل

سعود بالرياض .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي اإلرتباطي ،وتكون مجتمع الدراسة من
الموظفات اإلداريات في جامعة المل

سعود بالرياض من مختلف مراكزهم ومراتبهم الوظيفية

والتي بلغ عددهم ( )1700فيما كانت العينة تتكون من ( )313موظفة ،واستخدمت الباحثة

االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي تكونت من( )47فقرة.
وتوصلت الد ارسة لمجموعة من النتائج كان منها:
 يوجد تفاوت في درجة موافقة أفراد الدراسة علي بعد (التزام الموظفات اإلداريات باألخالقياتالوظيفية) ،وأنه يوجد تفاوت في أراء أفراد الدراسة حول مستوى الرضا عن األجر.

 وجود عالقة قوية طرديه ذات داللة إحصائية بين أخالقيات العمل الوظيفية ومستوي الرضاالوظيفي.

هذا وطرحت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها:
 ضرورة التركيز في اإلدارات على مراعاة العدالة والمساواة في منح المكافآت للموظفات وعدم
التفريق بينهن في المعاملة.

 االهتمام بتوفير وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لتحمل أعباء الوظيفة ،والعمل على
توفر ووضوح المهام ومسئوليات العمل.
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 ضرورة منح الموظفة الصالحيات الكافية للقيام بالمسؤوليات ،والتأكد على وضع دليل
ألخالقيات العمل الواجب االلتزام بها من قبل الموظفين.

دراسة (القحطاني ،)2013 ،بعنوان" :درجة التزام مديري مدارس التعليم العام الحكومية في
محافظة خميس مشيط بميثاق أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين"

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري مدار التعليم العام الحكومية في محافظة (خمي
مشيط) في السعودية بمواد ميثاق أخالقيات مهنة التعليم التالية :رسالة التعليم ،المدير وأداؤه

المهني ،المدير وطالبه ،المدير والمجتمع ،المدير والمجتمع المدرسي ،المدير واألسرة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1درجة التزام مديري مدار

مشيط) بميثاق أخالقيات

التعليم العام الحكومية في (خمي

مهنة التعليم كانت (عالًيا) وبمتوسط حسابي قدره (.)3.94
 -2ترتيب مواد ميثاق أخالقيات مهنة التعليم (تناز ًليا) حسب درجة التزام مديري مدار التعليم
العام الحكومية في محافظة خمي

مشيط كالتالي :العالقة مع المجتمع الدراسي ،رسالة

التعليم ،العالقة مع المجتمع ،األداء المهني ،العالقة مع الطالب ،العالقة مع األسرة.
اما بمتوسط حسابي ()4.0
 -3مديرو مدار المرحلة اإلبتدائية أكثر التز ً

دراسة (العتيبي )2013،بعنوان" درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية
وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت"

هدف الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدار

الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها

بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة

معلما ومعلمة يدرسون المرحلة الثانوية في دولة الكويت.
الطبقية العشوائية ،وبلغ عددهم (ً )256
نتائج الدراسة هي :
 .1الدرجة الكلية للقيادة األخالقية ،والقيم التنظيمية لمديري المدار

الثانوية بالكويت من وجهة

نظر المعلمين كانت مرتفعة.

 .2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة على درجة ممارسة مديري
تبعا لمتغير الجن .
المدار الثانوية في الكويت للقيادة األخالقيةً ،
أهم التوصيات هي :

 .1وضع منظومة قيمية للقيادة التربوية في المدار
والمجتمع الكويتي.
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الكويتية مع معطيات الدين والترات

 .2تطوير أس

تقويم مديري المدار

التنظيمية والقيادة األخالقية.

بدولة الكويت في ضوء مبادئ مفاهيم وممارسات القيم

دراسة (أمنية":)2013 ،بعنوان دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملين "(دراسة عينة
من البنوك التجارية الجزائرية)

هدفت الدراسة إلى معرفة دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملين لدى منظمات

األعمال بشكل عام ولدى البنو التجارية بشكل خاص ،هذا وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
معتمدا على أداة اإلستبيانة والمقابلة لتشخيص أثر أخالقيات األعمال على أداء العاملين،
ً
فردا تم
ويتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من البنو العامة والخاصة ،وتكون العينة من(ً )47

ائيا من مجموة العاملين في الست البنو محل الدراسة ،حيث قدر مجتمع الدراسة
اختيارهم عشو ً
عامال وتمثل نسبة أفراد العينة إلى المجتمع الدراسة ()%51.74
ب()143
ً
هذا وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 إن مفهوم أخالقيات األعمال جديد بالنسبة ألغلبية العاملين في البنو التجارية الجزائريةبالرغم من وجوده ضمن وثائق خاصة في البنو تدعي بالمدونات األخالقية للبن .
 غياب ك ًال من الهدف األخالقي واالهتمام الكافي بعملية التقييم ألداء العاملين ،وكذل دورإدارة البنو التجارية الجزائرية في توعية العاملين نحو أهمية أخالقيات العمل وعدم اهتمامها
بتحسين أداء العاملين.
هذا وقدمت الدراسة مجموعة من توصيات منها:
 -رفع مستوى الوعي بأهمية أخالقيات األعمال وتطوير ميثاق أخالقي يلزم اإلداريين التقيد به

أثناء ممارستهم لواجباتهم على اختالف مستوياتهم الوظيفية مما يساعد على تحسين األداء.
 -توعية العاملين بأبعاد المسئولية االجتماعية واألخالقية وأثرهما على تحسين األداء.

 ضرورة وضع برامج فعالة للحد من الفساد اإلداري؛ ألن ذل من شانه أن يحفز العاملينعلى االلتزام بأخالقيات العمل.

 خلق مكاتب ولجان أخالقية في إطار الهيكل التنظيمي تهتم بأخالقيات األعمال داخلالمنظمة مع إعطاء االستقاللية لهذه اإلدارات وتخصيص إطارات تعمل بوقت كاف في هذه

المكاتب ،وتخصيص ميزانيات محددة وبشكل منتظم لدعم أنشطتها وبرامجها ،وفصل هذه
الميزانيات عن الميزانية األساسية للمنظمة.
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دراسة (الطائي وآخرون )2013 ،بعنوان" :دور الذكاء األخالقي في إدارة سمعة المنظمة –
بحث تطبيقي آلراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي العلوم والزراعة في جامعة

الكوفة"

يهدف البحث إلى الكشف عن العالقة واألثر بين الذكاء األخالقي من خالل أبعاده (التعاطف،

الضمير ،الرقابة الذاتية) وادارة سمعة المنظمة من خالل أبعادها (االبداة ،والمسؤولية
االجتماعية ،وجودة الخدمة).

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استخدم الباحثون االستبانة كمصدر رئي

في

الحصول على البيانات األولية ،فيما تكون مجتمع الدراسة من ( )166من أعضاء الهيئة

يسيا وهم يشكلون ما نسبته
التدريسية في كليتي العلوم والزراعة ،وقد بلغ حجم العينة ( )36تدر ً
( )%22من مجتمع الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 وجود عالقة االرتباط إيجابية متوسطة بين أبعاد الذكاء األخالقي وادارة سمعة المنظمةبنسبة (.)%50

 وأشارت النتائج إلى أن تنظيم المدير ألفكاره وأعماله محدود ،بحيث ال يمكنه وقف أيضغوطات داخلية أو خارجية ،والعمل بالطريقة التي يشعر أنها صواب ،حيث تساعد الفرد
على إعادة توجيه دوافعه والتفكير قبل العمل بحيث يتصرف بشكل صحيح واالبتعاد عن

النتائج الخطيرة.
وتحديدا في
وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل مقدرات التعاطف لدى أعضاء الهيئة التدريسية
ً
مجال وضع مصلحة العاملين في مقدمة اهتمامات الكلية والشعور باآلالم اآلخرين بوصفها من

العوامل المهمة إلدارة سمعة الكلية ،إضافة إلى تشجيع العاملين على طرح أفكار تتصف بأنها
جديدة ومفيدة ومتصلة لحل مشكالت معينة ،إذ أنه تجميع أو إعادة تركيب األنماط المعروفة من

المعرفة في أشكال فريدة.

دراسة (الطراونة وآخرون )2013،بعنوان":أثر أخالقيات األعمال والمسئولية الجتماعية في
تحقيق الميزة التنافسية"-دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان

المالي"

ه الالدفت الد ارس الالة التع الالرف إل الالي أث الالر أخالقي الالات األعم الالال والمس الالئولية االجتماعي الالة ف الالي تحقي الالق الميال الزة
التنفسية ،وذل من خالل استقصاء آراء المبحالوثين مالن المالديرين العالاملين فالي اإلدارات العليالا فالي

الش الالركات الص الالناعية المدرج الالة ف الالي س الالوق عم الالان ل الالألوراق المالي الالة ،وق الالد اس الالتخدم الباحث الالان الم الالنهج

الوصالالفي التحليلالالي فالالي هالالذه الد ارسالالة ،وقالالد تالالم اسالالتخدام االسالالتبانة كالالأداة للد ارسالالة والتالالي وزعالالت علالالي
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الدير يعمل الالون ف الالي اإلدارات العلي الالا ف الالي الش الالركات المش الالمولة بالد ارس الالة ،حي الالث تك الالون مجتم الالع
( )65م ال ًا
الدراسة من المديرين في اإلدارة العليا.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج من ضمنها :
أنه يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات األعمال (االستقاللية والموضوعية ،األمانة،
واالستقامة ،النزاهة والشفافية) على تحقيق الميزة التنافسية (تخفيض التكلفة ،االبتكار والتجديد)

في الشركات الصناعية األردنية.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية(المسؤولية نحو

البيئة ،المسؤولية نحو المستهلكين ،المسؤولية نحو المجتمع المحلي) على تحقيق الميزة التنافسية
(تخفيض التكلفة ،االبتكار والتجديد) في الشركات الصناعية األردنية.
أوصت الدراسة بما يلي:
وضع وتعزيز أخالقيات األعمال ،وضرورة أن تقوم الشركات الصناعية األردنية بتحديد
السياسات األخالقية وتوزيعها عبر الشركة.
تدريب العاملين في الشركات األردنية الصناعية على تعزيز قدرتهم لمواجهة المشاكل األخالقية

الصعبة.

دراسة (السكارنة )2012،بعنوان":أخالقيات العمل وأثرها في إدارة الصورة الذهنية في منظمات

األعمال"-دراسة ميدانية على شركات التصالت األردنية"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام شركات االتصاالت الخلوية األردنية في تطبيق

أخالقيات العمل ضمن األبعاد التالية( :احترام القوانين واألنظمة ،العدالة وعدم التحيز،السرعة

واإلتقان ،احترام الوقت) ،وتحديد مستوى الفروق في إد ار أفراد عينة الدراسة ألبعاد أخالقيات

العمل تعزى لمتغيراتهم الشخصية ،كما هدفت الدراسة إلى تقييم أثر أخالقيات العمل في إدارة
الصورة الذهنية ،ولقد تم جمع البيانات الميدانية عن طريق استبان وزعت علي ( )180من

المديرين والموظفين المتواجدين في المراكز الرئيسية .حيث يتكون مجتمع الد ارسة من المديرين
والموظفين في جميع مراكز االتصاالت األردنية ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 إن شركات االتصاالت الخلوية األردنية أظهرت مستوى عال من االهتمام بأخالقيات العملتبعا لمتغيراتهم الديموغرافية.
ً
 هنا وجود أثر معنوي ألخالقيات العمل أبعادها مجتمعة في الصورة الذهنية الذاتية.90

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها:
مضاعفة االهتمام من قبل شركات االتصاالت الخلوية األردنية بأخالقيات العمل ،السيما في

ظل تنامي متطلبات وحاجات المجتمع المحلي من جهة ،والمسؤوليات االخرى التي أصبحت
وقانونيا من جهة أخرى ،وضرورة بلورة رؤية واضحة فيما يخص أخالقيات
أخالقيا
اما
ً
ً
تشكل التز ً
العمل فضالً عن إدراجها ضمن أهدافها اإلستراتيجية.
أوصت الدراسة بإنشاء قسم متخصص في إدارة الموارد البشرية يعني بأخالقيات العمل لتعزيز
الصورة الذهنية اإليجابية عند العاملين ،واالهتمام بعقد ورش العمل كوسيلة للتواصل مع

الموظفين لحثهم على االلتزام بأخالقيات العمل من خاللها.

دراسة (المرايات )2011،بعنوان" :أثر أخالقيات األعمال المنظمة على السلوك األخالقي وأداء
رجال البيع للمنتجات الصيدلنية في مدينة عمان "

هدفت الدراسة إلى قيا

أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلو األخالقي وأداء رجال البيع

للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان .واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ويتألف مجتمع
الدراسة من مندوبي المبيعات لمصانع األدوية ومخازن األدوية التي تتولى االستيراد والتوزيع
المحلي والعاملين في الصيدليات الخاصة وصيدليات المشافي في مدينة عمان .والبالغ عددهم

فردا وتم توزيع ( )270استبيان والمستردة منهم ( )258استبيانة بنسبة ( )%95.6وتم
(ً )450
استبعاد(  ) 22لعدم كفاءتها للتحليل اإلحصائي.
وقد توصلت إلى نتائج عدة من أهمها ما يلي :
 -1إن مستوى السلو

األخالقي لرجال بيع المنتجات وأخالقيات األعمال لمنظمات بيع

المنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع بمتوسط (.)4.81

 -2وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية ألخالقيات األعمال للمنظمة على السلو األخالقي
لرجال بيع المنتجات الصيدالنية في عمان.

 -3وجود اثر غير مباشر وذي داللة إحصائية ألخالقيات األعمال للمنظمة على أداء رجال
بيع المنتجات الصيدالنية في عمان ،ومن خالل المتغير الوسيط للسلو األخالقي لرجال

البيع.
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هذا وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أبرزها:
 -ضرورة توخي الحذر في اعتماد مقايي

ذاتية لتقييم سلو سلبي أو إيجابي ،وأداء المبحوثين

ذاتهم إال من شأن ذل أن يعطي نتائج غير دقيقة أو مظلة في بيئة قد تفتقر إلى الموضوعية أو

الحيادية الرتباطها بثقافة واد ار األفراد المبحوثين.

 -أهمية سعي الشركات العاملة في مجال المنتجات الصيدالنية إلى تعزيز البيئة األخالقية

للشركة ألثرها على أداء رجال البيع.

دراسة(الدراجي )2011،بعنوان":أخالقيات العمل اإلداري للمدراء في الو ازرات العراقية من
وجهة نظر الموظفين"

هدفت الدراسة للتعرف إلى أخالقيات العمل اإلداري للمديرين في الو ازرات العراقية من وجهة نظر
الموظفين .وقد وضع الباحث أداة االستبيانة التي تكونت من عشرة مجاالت وهي )النزاهة ،تحمل

المسئولية ،األمانة ،الصدق ،الصبر والحكمة ،المودة والرحمة ،الشجاعة ،التضحية ،العادلة،
النصيحة) والتي بلغت ( )54فقرة والتي تم توزيعها علي عينة ( )500موظفًا وموظفة في
الو از ارت العراقية من مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع موظفي في الو ازرات العراقية .
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد الباحث على الحقيبة اإلحصائية للعلوم

االجتماعية ( )SPSSلتحقيق أهداف البحث.
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج :
 تمتع مديرو األقسام بمستوى عال من األخالقيات في العمل اإلداري من وجهة نظر الموظفينوالموظفات .

قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان أهمها :

ضرورة تعزيز المستوى العالى من األخالقيات التي تتمتع به األقسام اإلدارية كما أوضحها

الموظفون بشتى طرائق التعزيز وفي المجاالت كافة ،كي يحافظ على هذا المستوى ،والوصول
إلى أعلى من هذا المستوى في أخالقيات العمل اإلداري.

دراسة (راضي ،حسن )2010 ،بعنوان ":العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة واللتزام

التنظيمي " (دراسة اختباريه في كلية اإلدارة والقتصاد)

هدفت الدراسة إلى التعرف علي العالقة أو األثر بين أبعاد سلو القيادة األخالقي الثالث(توافر
السلو

األخالقي ،ممارسات السلو

األخالقي،وتعزيز السلو

األخالقي) وااللتزام التنظيمي

لعينة من مدرسي كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية ،منطلقًا من فرضية مفادها (توجد
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عالقة وأثر ألبعاد سلو القيادة األخالقي على االلتزام التنظيمي) ،حيث يتكون مجتمع الدراسة
من مدرسي كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية ،وقد تم توزيع االستبانة علي ()34

مدر

لتشكل نسبة ( )%50من مدرسي الكلية ،وبعد تحليل البيانات إلجابات عينة البحث،

واختبار الفرضيات باالستعانة بعدد من الوسائل واألدوات اإلحصائية المتمثلة بالوسط الحسابي،

واالنحراف المعياري ،ومعامل االرتباط واالنحدار تم التحقق من صحة الفرضية التي انطلقت

منها الدراسة .

وقد تم وضع مجموعة من التوصيات تركز جوهرها على ضرورة االهتمام بالقيم األخالقية
وترسيخها باعتبارها ركيزة أساسية لبقاء المنظمة ونجاحها
ثالثاا :الدراسات األجنبية المتعلقة بأبعاد المنظمة األخالقية
دراسة)(Malik And others,2016بعنوان"Impact of Ethical Leadership on :
Employees’ Performance: Moderating Role of Organizational

"Values

"تأثير القيادة األخالقية على أداء الموظفين :اعتدال دور القيم التنظيمية"
هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير القيادة األخالقية على أداء الموظفين في جامعات التعلاليم العالالي

فالالي جنالالوب بنجالالاب  -باكسالالتان ،باعتبالالار المالالوظفين أكثالالر الم الوارد حيويالالة لتحقيالالق المي الزة التنافسالالية،
استخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلالي ،وتالم اسالتخدام اسالتبيان كمصالدر أساسالي لجمالع البيانالات

األولية ،وتم توزيعه على ( )265موظفًا في قطاة التعليم العالالي ،حيالث أخالذت عينالة الد ارسالة مالن
ستة جامعات في جنوب بنجاب  -باكستان.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة  ،أهمها:
 أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية ومباشرة بين القيادة األخالقيالة واألداء العالاملين حيالثكانت قيمة بيتا الناتجة (.)0.327

 هنال الالا تال الالأثير مباشال الالر وايجال الالابي للقيال الالادة األخالقيال الالة علال الالى أداء المال الالوظفين فال الالي وجال الالود القال الاليمالتنظيمية ،حيث كانت قيمة (بيتا) الناتجة (.)0.439

دور فالالي التنسالاليق بالالين القيالالادة األخالقيالالة وأداء المالالوظفين ،كمالالا
 أن القيمالالة التنظيميالالة تلعالالب ًاتساعد على تعزيز كفاءة العمل للموظفين من خالل دعم السياق األخالقي للقادة.
وقالد أوصالت الد ارسالة بضالرورة إجالراء بحالوث فالي المسالتقبل للتحقالق مالن مالا هالي النتالائج التالي تنتجهالالا

هذه العالقات إذا تم التحقق من التنفيذ االستراتيجي.
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دراسة ( )Aprilianim And others,2014بعنوان " The Effect of Organization
Ethical Culture and Ethical Climate on Ethical Decision Making of
."Auditor with Self Efficacy as Moderating
"أثر ثقافة المنظمة األخالقية والمناخ األخالقي علـى صـنع القـرار األخالقـي للمحاسـب مـع
اعتدال متغير الكفاءة الذاتية"

هدفت الدراسة التعرف إلى محددات اتخاذ الق اررات األخالقية للمحاسب مثل الثقافالة األخالقيالة
التنظيمية والمناخ األخالقي مع اعتدال متغير الكفاءة الذاتية.
اس الالتخدمت الد ارس الالة الم الالنهج الوص الالفي التحليل الالي ،ولتحقي الالق أغال الراض الد ارس الالة اس الالتخدم الباح الالث

االستبانة كأداة لجمع البيانات األوليالة ،وقالد تألفالت عينالة الد ارسالة مالن ( )63محاس ًالبا فالي البنال
المركزي في جاكرتا.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة  ،أهمها:

 أن متغيالر الثقافالالة التنظيميالالة األخالقيالالة والمنالالاخ األخالقالالي يالالؤثر علالالى اتخالالاذ القال اررات األخالقيالالةللمحاسبين بنسبة( .)%85.5

 أن المتغيالالر المسالالتقل فالالي هالالذه الد ارسالالة (الثقافالالة األخالقيالالة التنظيميالالة والمنالالاخ األخالقالالي) تالالوفربالفعالالل جميالالع المعلومالالات الالزمالالة للتنبالالؤ بالالاختالف المتغيالالر التالالابع (صالالنع القالرار األخالقالالي مالالن

المحاسبين).

 وأشالالارت النت الالائج إل الالى أن قال الوانين ورمالالوز المن الالاخ األخالق الالي ه الالي مالالن أكث الالر األنال الواة ت الالأثي ًار ب الاليناألنواة األخرى من المناخ األخالقي.

-

ثبتت قدرة الكفاءة الذاتية على تعديل (العوامل التنظيمية ،الثقافة األخالقية التنظيمية والمناخ

األخالقي).

ولم توص الدراسة بأي توصيات.
دراســـة (2013

others

Affect,Support,and

&

of

Organizational Justice"UN

 )Jacobsبعنـــوان:
:The

Role

and

Behavior

Apprasial

"Ethical

performance

"السلوك األخالقي وتقييم األداء-دور األثر ،الدعم،العدالة التنظيمية"
هدفت الدراسة لفحص أثر تقييم األداء على أخالقيات العمل لدى أفراد الشرطة من خالل
استخدام نموذج يتعلق بالعدالة ،وجمع البيانات من خالل استبانة وزعت علي ( )332موظف

أمن وشرطة في هولندا وتوصلت الدراسة إلي النتائج:
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 -إن السلو األخالقي والغير األخالقي للعاملين في الشرطة ينتج عن األسالف السابقين من

العاملين في مؤسسات الشرطة.

سلبا على األداء الوظيفي للعاملين ،ويظهر تأثيره على المدى
 أن السلو الغير أخالقي يؤثر ًكبير.
البعيد عندها سيكون ًا
وأوصى الباحث بوضع رؤساء يتمتعون بأداء عال من الناحية األخالقية في أماكن تمكنهم من
التأثير على عدد كبير من أفراد الشرطة .كما يوصي بضرورة وجود نظام أخالقي ،مفعل ومعد
أيضا بأنه كما وجب على الموظفين
بشكل جيد يتم تطبيقه علي جميع أفراد الشرطة ،وأوصي ً
إظهار السلو األخالقي وتجنب السلو الغير أخالقي وجب على المنظمات عالج الخلل عند

الموظفين بطريقة عادلة وأخالقية.
دراسة ( )wahyudit,2013بعنوان" "The Impact of Work Ethics on

Performance Using Job Satisfaction and Affective Commitment as

"Mediating Variable: Evidence from Lecturers in Central Java
"أثر أخالقيات العمل على األداء باستخدام الرضا الوظيفي واللتزام الفعال –كمتغير
متداخل(وسيط):األدلة من المحاضرين في جاوة الوسطي"

هدفت الدراسة الختبار مدى تأثير أخالقيات العمل على األداء من خالل فحص االلتزام الوظيفي
والرضا الوظيفي كمتغيرات للدراسة ،وشملت المتغيرات المستخدمة أخالقيات العمل (المتغير

المستقل) .والتي تمثلت باألخالقيات التالية (الوقت الضائع – االعتماد علي الذات – أوقات

الفراغ -مركزية العمل -العمل الشاق) والرضا الوظيفي وااللتزام أفعال (المتغير الوسيط) ،واألداء
(المتغير التابع) ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث االستمارة كأداة لجمع البيانات ،وقد

بناء على نوة
استخدم مرحلتين لتحديد عينة الدراسة ،المرحلة األولى كانت بتقسيم المجتمع ً
المؤسسة التعليمية والمرحلة الثانية تحدد عدد المحاضرين الذين وزعت عليهم أداة الدراسة .وقد
جامعيا في مدينة جاوة الوسطي في أندونيسيا ،جمع منها ( )304استمارة
محاضر
ًا
بلغوا ()400
ً
صالحة للتحليل.
وكان من أهم مخرجات الدراسة وجود عالقة بين أخالقيات العمل واألداء والتي كانت كالتالي:
 لي

جميع أخالقيات العمل تؤثر على األداء ،حيث إن العمل الجاد من أهم اتجاهات

األخالقيات التي تؤثر باإليجاب علي األداء .

 كما أوضحتإن البعد عن العمل الشاق له تأثير مباشر علي األداء .
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كما بينت إن هنا



البروتستانتية.

تقارب بين أخالقيات العمل الدينية سواء اإلسالميةأو الكاثوليكية أو

ويوصي الباحث باستخدام القواعد واألنظمة المتعلقة بتحسين أخالقيات المهنة.

دراسة ( :)Saeed et al, 2013بعنوان "Ethical Behavior and Employees Job
"performance in Education Sector of Pakistan

"التأثير األخالقي واألداء الوظيفي للموظفين في قطاع التعليم في باكستان"
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين السلو األخالقي واألداء الوظيفي للموظفين العاملين في

قطاة التعليم في باكستان ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم الباحث

االستبانة كأداة لجمع المعلومات.

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة:
 -التوجه األخالقي والقيم األخالقية لها تأثير إيجابي على أداء الموظفين.

 السلو األخالقي يؤثر على كل جانب من جوانب حياة موظفي قطاة التعليم في باكستان. التوجه األخالقي والقيم األخالقية هما عامالن بارزان في التأثير على أداء الموظفين.دراسة ( )Holmes & Others,2012بعنوان

"Ethics and experiments in

accounting-Acontribution to the debate on measuring Ethical

"behavior

"األخالقيات والتجارب في المحاسبة"-مساهمة في النقاش حول قياس السلوك األخالقي"
هدفت الدراسة إلى قيا

السلو

مدى اإلذعان لتجربة ضريبية بين الطالب ،والبحث في العالقات بين

اإلدعائي في االستبيان والسلو

الواقعي في بيئة تجريبية مع السلو

المختلف بين

جامعيا في كلية التجارة
طالبا
ً
الذكور واإلناث ،وفئات األعمار المختلفة ،وأتم ما مجموعة(ً )630
في جامعة نيوزيلندا االستبيان حول موقفهم من النظام الضريبي .ومن ثم شار الطالب في
تجربة لمحاكاة الردود الالزمة لق اررات متعلقة بعملية تهرب ضريبي مفترضة ،أما المدفوعات

الفردية فقد كانت منوطة بناتج الق اررات الخاصة بعملية التهرب الضريبي ،وتوصلت الدراسة إلى

مجموعة من النتائج كان أهمها:

سنا ،والطلبة الذين قضوا فترات أطول في
 وجدت إن سلو ًكامستجيبا بين الطلبة األكبر ً
ً
الجامعة .
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ردودا أخالقية في سلوكهن بشكل أكبر من
 كما أوجدت الدراسة أن الطالبات أظهرنً
حاليا فقد أظهرت الدراسة عالقة طرديه بين الطلبة
الطالب .وعلى النقيض لما هو موجود ً
مذعنا في االستبيان والسلو في التجربة.
الذين يفضلون سلو ًكا
ً
وقد أوصت الدراسة باألخذ نتائج الدراسات ،واألبحاث السابقة المتعمقة في السلوكيات األخالقية
الختيار المنهج الذي يضمن السلو الفعلي الجيد.

دراسة ) )Lee,2012بعنوان “A knowledge management approach to
”understanding ethical knowledge in public relations

"مدخل إدارة المعرفة في فهم المعرفة األخالقية في العالقات العامة"

هدفت الدراسة لتفصيل خصائص المعرفة األخالقية باالعتماد على اإلطار النظري إلدارة
المعرفة التي تنقل المعرفة األخالقية بشكل معرفة ضمنية ،والتي هي شخصية غير الملموسة

عامال في
مختصا أو
ومن الصعب نقلها لآلخرين ،واعتمدت الدراسة على مسح ()350
ً
ً
العالقات العامة في الواليات المتحدة األمريكية ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج
أظهرت:
 -إن المعرفة األخالقية في العالقات العامة تكون ضمنية فقط إلى الحد الذي يعبر عن

المعرفة من خالل تصرفات األفراد ،وخبراتهم ولكنها تكون صريحة عندما تكون ملموسة،

أيضا إن المعرفة األخالقية
ومن الممكن نقلها ومشاركتها في بيئة العمل ،وجدت
ً
للعاملين في تخصص العالقات العامة تتأثر بالعمر والخبرة في العمل وعدد من الدورات
أو المساقات عن األخالق التي تنجز من قبلهم ،والتي تعتبر جزًءا من المحددات التي
تكون تصور عن المعرفة األخالقية للعاملين في العالقات العامة.
وأوصت الدراسة بضرورة النظرة الكلية والشمولية لألخالق ،حيث االنسجام بين المبادرات
الرسمية ،والقيم الشخصية للمهرة من العاملين في العالقات العامة يدعم بشكل مباشر برامج
التدريب المعقودة بشكل رسمي ومدونة قواعد السلو .
دراسة ) )Oncer&Yildiz, 2012بعنوان " The Impact of Ethical Climate on
Relationship between Corporate Reputation and

"OrganizationalIdentification

"أثر المناخ األخالقي على العالقة بين السمعة المؤسسية والهوية التنظيمية"
هدفت الدراسة التعالرف إلالى تالأثير المنالاخ األخالقالي وسالمعة الشالركة علالى تحديالد الهويالة التنظيميالة،
وع الالرض الت الالأثير المعت الالدل للمن الالاخ األخالق الالي عل الالى العالق الالة ب الالين س الالمعة الش الالركات وتحدي الالد الهوي الالة
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التنظيميالالة ،أجريالالت د ارسالالة استقصالالائية ،وتالالم اج الراء مسالالح لهالالذه الد ارسالالة علالالى مالالوظفي شالالركة تالالأمين
رائدة متعددة الجنسيات في تركيا .وتم الحصالول علالى البيانالات المتعلقالة بالمنالاخ األخالقالي وسالمعة

الشالالركات والهويالالة التنظيميالالة مباش الرة مالالن مالالوظفي الشالالركة مالالن خالالالل االسالالتبيانات ،و تالالم االتصالالال

بجميع هؤالء الموظفين بالشركة البالغ عددهم ( )228موظفًا من جميالع أنحالاء الالبالد ،عبالر البريالد
اإللكتروني بمساعدة قسم المالوارد البشالرية الالذي طلالب المشالاركة فالي االسالتطالة ،بلالغ معالدل العائالد

من االستبيانات ( )48( ،)%94استبانة منها لم تكن صالحة ،لذل تالم اسالتخدام ( )166اسالتبيان

في التحليل.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها:
 أن سالالمعة الشالالركة المتصالالورة لهالالا عالقالالة إيجابيالالة قويالالة مالالع الهويالالة التنظيميالالة ،كمالالا أن سالالمعةالشركة لها تأثير كبير على تحديد الهوية التنظيميالة ،ممالا يعنالي ارتفالاة سالمعة الشالركة ،كلمالا

زاد عدد الموظفين الذين يتعرفون على الشركة.

 -تشير النتائج إلى أن وجود مناخ أخالقي يمكن أن يضمن نتائج إيجابية للشركات.

وأوصت الدراسة بضرورة عمل د ارسالات مسالتقبلية وتوساليع حجالم العينالة أو تحليالل متغيالرات مختلفالة
لتعميم النتائج.
دراسة (":)Robertson & Geiger, 2011بعنوان"Moral philosophy and :

"managerial perceptions of ethics codes
"الفلسفة األخالقية والتصورات اإلدارية لقواعد السلوك"

هدفت الدراسة لتقييم أثر االختالفات الثقافية في المواقف اإلدارية حول الفلسفات األخالقية،

وقواعد السلو  ،وتم تحقيق ذل من خالل عينة من المديرين في الواليات المتحدة وبيرو ،حيث

تم تقييم المواقف اإلدارية حول الفلسفات األخالقية في بيرو ،والواليات المتحدة األمريكية على
وجه التحديد ،البعد الثقافي"الفردية""مقابل"الجماعية" متكامل مع الفلسفات األخالقية والنفعية
األنانية لتكون بمثابة األسا

النظري للفرضيات الثالث في هذه الدراسة .وتم اختبار الفرضيات

مدير من الواليات المتحدة.
مدير من بيرو ،و(ً )117ا
باستخدام بيانات المسجل (ً )187ا
توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أشارت إلى إن اختالفات أخالقية مهمة موجودة بين
هاتين الدولتين فيما يتعلق بتأثير النفعية واألنانية علي الفوائد المرجوة من قواعد السلو باعتبارها

آليات رادعة.
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وأوصت الدراسة إلى أنه ينبغي النظر في وضع قواعد السلو

العالمية ،وتنفيذ السياسات

المتعلقة بالتوقعات السلوكية للعاملين في ضوء االختالفات الوطنية في المواقف اإلدارية حول

الفلسفات األخالقية.

دراسة ((Slabbert&Ukpere,2011بعنوان“A comparative analysis of the ":

”Chinese and South African work ethic

"التحليل المقارن ألخالقيات العمل الصينية والجنوب إفريقية"
هدفت الدراسة إلى التركيز علي القضايا األخالقية الفردية في بيئة العمل في جنوب إفريقيا ،حيث

إن الباحث اعتبر جنوب أفريقيا بلد غني بالموارد ،والمصادر ولكن دخلها االقتصادي متدني،
ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث أسلوب القيا

والمقارنة التحليلية علي عينة مكونة ()65

سبعة عناصر فكرية مختلفة تتعلق بأخالق الوظيفة .الدراسة

عنصر يعمل بالمخازن لقيا
ًا
عملت على الربط بين اإلنتاجية وأخالقيات المهنة ،حيث أخرجت نتائج الفرضيات :

 توفر مستوى من أخالقيات المهنة السلبية ،ويرجع الباحث أنه سبب من أسباب تراجعاإلنتاجية في بلد مثل جنوب أفريقيا يعود ذل

تماما مع وضع أخالقيات المهنة في الصين.
ً
قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان منها:

لعناصر التاريخ والثقافة ،وهذا ما يتعارض

 الحرص على تعزيز أخالقيات العمل الفردية من خالل التعليم والتدريب ،استخدام نظامالحوافز لألداء الجيد ،عدم تسيي

العالقة بين الحكومة والعمال.

دراسة) )laratta,2010بعنوان Ethical climate in nonoprofit and ":
""government sectors

المناخ األخالقي في القطاعات غير الربحية والحكومية
هدفت الدراسة إلى دراسة المناخات األخالقية في المؤسسات الحكومية والغير ربحية ،وتحديد
نقاط التشابه واالختالف في أبعاد الجو األخالقي ،وما الذي يقود لالختالف وما هي آثاره على

القطاة ،والبلد بشكل عام ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات،

واستخدم تقنية نمذجة المعادالت الكلية على عوامل أخالقية مختلفة ،حيث قام بتوزيع االستبانة

على ( )1012موظفًا في ( )500مؤسسة حكومية و( )512مؤسسة أهلية –غير الربحية في
مدينة طوكيو في اليابان ،وخرج بعدد القيم المفقودة ب( )441استبيان من المؤسسات
الحكومية( )321من المؤسسات الغير ربحية -أهلية .
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ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :
هنا مجموعة من األخالق األساسية يتمتع بها الموظفين في كل من القطاعين المدروسين.
هذا ويوصي الباحث باالستمرار في بناء هذه األخالق ،والجو األخالقي في العمل من خالل
األساليب المعرفية من تدريب وغيره.
دراسة ( ،)Awender, 2010بعنوانThe Principals Leadership Role " :
Perceptions of Teachers

"إدراكات المعلمين والمديرين ألخالقيات اإلدارة المدرسية"
هدفت الدراسة التعرف إلى إدراكات المعلمين والمديرين ألخالقيات اإلدارة المدرسية ،وقد أجريت
عينة الدراسة بالطريقة العشوائية على مدار

أساسية في مدينة أونتاريو ،في كندا ،إذ تم توزيع

استبيانات الدراسة على المعلمين ومديري المدار والمشرفين العاملين في هذه المدار .

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من ،أهمها :
 -1أن إدراكات المعلمين والمشرفين مختلفة نحو التزام مديري المدار بأخالقيات ،عملهم بشكل
عام ،وما يتعلق بعملية التدري

بشكل خاص.

 -2كان هنا اختالفات ما بين المعلمين والمشرفين والمديرين في تحديد نوعية هذه األخالقيات
فقد ركز المعلمون والمشرفون على أخالقيات معينة ،في حين ركز المديرون على أخالقيات

أخرى.

 -3إدراكات المديرون ركزت على أخالقيات تتعلق بالجوانب اإلدارية ،سواء أكانت المرتبطة منها
بالعملية التدريسية أم مرتبطة بالمجاالت األخرى التي تتعلق بالمدرسة.
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 3.2الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة
الدراسات الفلسطينية :
دراسة (األخرس )2017 ،بعنوان" :إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين

الخدمات في بلديات قطاع غزة".

هدفت الدراسة التعرف إللى إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين جودة الخدمات

وبناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم
في بلديات محافظات غزة،
ً
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وقد اعتمد
الباحث على العينة العشوائية الطبقية ،حيث كان مجتمع الدراسة موظفي بلديات محافظتي
خانيون ورفح والبالغ عددهم ( )868موظف ،وبلغت العينة ( )266موظفًا من تل البلديات،
وتم تصميم استبانة وزعت على عينة الموظفين واستبانة أخرى وزعت على عينة عشوائية بلغت
( )296مفردة من المراجعين المستفيدين من خدمات تل البلديات.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:
 أظهرت النتائج أن استخدام وتطبيق إعادة هندسة العمليات في بلديات محافظتي خانيونورفح كانت (متوسطة) حيث بلغت النسبة (.)%64.84

 أظهرت نتائج الدراسة أن جودة الخدمات في بلديات محافظتي رفح وخانيونالخمسة كانت (مرتفعة) بوزن نسبي بلغ (.)%73.02

بأبعادها

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين إعادة هندسة العملياتاإلدارية و تحسين جودة الخدمات في بلديات محافظتي رفح وخانيون .

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،وقد فسرت بنسبة( )%56من التغير في تحسين جودة الخدمات وفق التباين.
 الوزن النسبي إلجمالي محور جودة الخدمات من وجهة نظر المراجعين بلغ (.)%57.98وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:
 ضرورة أن تقوم اإلدارة العليا لبلديات محافظتي رفح وخانيونالهندرة والعمل على تعزيز روح االبتكار واإلبداة لدى موظفيها.

بمراجعة مستمرة لنتائج

 العمل على توفير نظام اتصال بين المستويات اإلدارية يخفف من الروتين ويعمل علىتسهيل اإلجراءات وتبسيطها.
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 ضرورة أن يحرص الموظفون على الدقة ومنع األخطاء في المعامالت. تعزيز مبدأ االهتمام بالمواطن عند زيارته للبلدية وجعله يشعر أنه معروف لدى الموظفين.دراسة (أبو عكر )2016 ،بعنوان" :دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة
في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين ( ".دراسة حالة الغرفة التجارية الصناعية بغزة )

هدفت الدراسة التعرف إلى دور جودة الخدمات والمنافع غير الملموسة والصورة الذهنية في تحسين

جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين من خدمات الغرفة التجارية بغزة ،وكذل التعرف على ما إذا
كان هنا فروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول دور جودة الخدمات والصورة الذهنية

تبعا للمتغيرات الديموغرافية  .تم إجراء الدراسة وفق
والمنافع غير الملموسة في جودة العالقة ً
المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت على جمع البيانات من المصادر األولى في استبانة صممت
عضوا
خصيصاً لتالئم حال الدراسة ،وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكون من ()177
ً

مستفيدا من خدمات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة غزة ومسدد لرسوم العضوية عام (2015م)،
ً
و تم استخدام البرنامج اإلحصائي (  )SPSSإلجراء العديد من التحليالت اإلحصائية التي تخدم
أغراض الدراسة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها :
-

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير
الملموسة مع جودة العالقة مع األعضاء ،وبينت النتائج أن مؤشرات جودة العالقة مع
األعضاء متدنية فالثقة بالغرفة التجارية بلغت معدل ( ،)% 55.72بينما مؤشر جودة

العالقة في محور الرضا بلغ المعدل (. )% 52.46
-

أيضا عن وجود أثر للمتغيرات المستقلة(جودةالخدمات والصورة الذهنية
وكشفت النتائج ً
والمنافع غير الملموسة) على المتغير التابع ( جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين).

-

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة حالول دور أبعالاد جالودة

الخال الالدمات والصال الالورة الذهنيال الالة والمنال الالافع غيال الالر الملموسال الالة فال الالي جال الالودة العالقال الالة مال الالع األعضال الالاء
المستفيدين تعزى للمتغيرات الديموغرافية.

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:
 تحس الالين الص الالورة منه الالا ض الالرورة الذهني الالة للغرف الالة للحف الالاظ علال الى مكان الالة اقتص الالادية ب الالين اتح الالاداتاألعمال.

102

 زيالالادة المنالالافع غيالالر الملموسالالة المقالالدم لألعضالالاء الحالالاليين لتحفيالالزهم عل الى اسالالتمرار العضالالوية،باإلضالالالافة إل ال الى تحسالالالين جال الالودة الخال الالدمات المقدمال الالة فال الالي الغرفال الالة لتك الالون قال الالادرة علالالالي اسال الالتقطاب

األعضاء السابقين والجدد.
 ضالرورة تعزيالز الالدور اإليجالابي لألعضالاء مالالن خالالل مشالاركتهم فالي قال اررات وأنشالطة وسياسالالاتالغرف الالة ،واي الالالء رعاي الالة خاص الالة للش الالركات الص الالغيرة ،باإلض الالافة إلال الى تحس الالين مه الالارات الع الالاملين
وتوعيتهم تجاه أهمية جودة العالقة مع األعضاء في الغرفة.

دراسة (أبو عيدة ،)2016 ،بعنوان" :واقع هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها بجودة الخدمات

الصحية بمجمع الشفاء الطبي"

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها بجودة الخدمات
الصحية بمجمع الشفاء الطبي ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع

الدراسة من عدد ( )194من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مجمع الشفاء الطبي ،وتم
استخدام أسلوب الحصر الشامل ،وبلغ عدد عينة الدراسة ( ،)184أي ما نسبته ( )%94.85من

مجتمع الدراسة ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،حيث تم إعدادها بصورة أولية ،وتم عرضها

على المحكمين ،وتم التأكد من صدقها وثباتها.

فكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
 واقع هندسة العمليات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي (.)%69.43 مستوى جودة الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي (.)%65.90 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول هندسة

العمليات اإلدارية بمجمع الشفاء الطبي تعزى إلى متغيرات( :العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات

الخدمة ،الجن ) ،بينما وجود فروق تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ،ولصالح حملة الدبلوم فما

دون.
أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
 تبني مجمع الشفاء الطبي أهداف عمليات إدارية واضحة ومفهومة. استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة في مجمع الشفاء الطبي.جلب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الخبرة والمهارة والمؤهالت العلمية.
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دراسة (مطرية )2016 ،بعنوان ":دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة

الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني "

هدفت الدراسة التعرف إلي دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات
التعليمية في مؤسسات التعليم التقني ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع

الدراسة من جميع موظفي الفئة اإلشرافية في مؤسسات التعليم التقني بقطاة غزة ،والبالغ

عددهم( )326موظفًا ،وبلغت عينة الدراسة ( )177موظفًا ،وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 توافر أبعاد تخطيط الموارد البشرية في مؤسسات التعليم التقني بدرجة (متوسطة) ،حيث جاءالوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور تخطيط الموارد البشرية بنسبة (.)%64.86

 توافر أبعاد تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم التقني بدرجة متوسطة ،حيث جاءالوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور تنمية الموارد البشرية بنسبة (.)%62.58

 توافر أبعاد جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني بدرجة (متوسطة)،حيث جاءالوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور جودة الخدمات التعليمية بنسبة (.)%61.56
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها:
 ضرورة التزام اإلدارة العليا في مؤسسات التعليم التقني بتحقيق أهداف تخطيط المواردالبشرية ،التي تتضمنها خطة الموارد البشرية ،وتقديم الدعم الكامل لها.

 إن تقوم مؤسسات التعليم التقني بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية،وان تقوم بمراجعتها وتقييمها بشكل دوري ،لتستطيع أن تحدد ما يحتاج للتطوير أو اإللغاء.

 نوصي مؤسسات التعليم التقني بالتركيز على جميع محددات الجودة ،والعمل على تحسينهاواالستفادة منها ،للحكم علي مستوي جودة الخدمات التعليمية.
دراسة(الخضري )2016،بعنوان":دور إدارة الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية

الحكومية في محافظات غزة".

هدفت التعرف إلى دور الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية ،وكذل التعرف
علي واقع االستدامة في الخدمات الصحية ،أما مبررات الدراسة تمثلت بعد استقرار الموارد

البشرية في المؤسسات والمنافسة الشديدة بينها.

وتكون مجتمع الدراسة من عينة من العاملين في و ازرة الصحة الذين يحملون الدرجات العليا من
مدير إلى وكيل و ازرة والبالغ عددهم ( )129وتم تحديد عينة الدراسة وفق اعتبارات خاصة ،وقد
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تم استخدام المنهج الوصفي ،وتحليل البيانات واستخالص النتائج ،حيث تم تطوير استبانة تألفت

من ( )58فقرة ،وتمتعت بدرجة ثابت ،وتكونت أداة الدراسة من ثالث أقسام ،القسم األول احتوى
على متغيرات الدراسة المستقلة وهي:
(الجالالن  ،العمالالر ،المؤهالالل العلمالالي ،المسالالمى الالالوظيفي ،سالالنوات الخب الرة ،التخصالالص) ،القسالالم الثالالاني
احتوى على محالاور الد ارسالة والمتمثلالة فالي( :االسالتقطاب -االختيالار -التعيالين-ا لحالوافز -التالدريب
وتقيالاليم األداء واالسالالتدامة) ،وتالالم جمالالع المعلومالالات ،ود ارسالالة واختبالالار الفرضالاليات ،وتحليالالل البيانالالات

الوارد في االستبانة.

قد أظهرت نتائج الدراسة :
 إن دور إدارة الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية في قطاة غزة كانتبدرجة كبيرة.

 -تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرات (الجن  -المؤهل العلمي -نوة

الوظيفية).

وبناء علي نتائج الدراسة خرج الباحث
 عدم وجود فروق إحصائية في متغير سنوات الخبرة،ً
بمجموعة من االستنتاجات ،حيث إن عملية االستقطاب واالختيار والتعيين لها دور كبير في
اختيار األفراد ذات مهارات وتخصصات تخدم المؤسسة الصحية ،وان عملية التدريب تحافظ

على العاملين وتعمل على تحسين مستوياتهم وأدائهم ،وان هنا

اتجاه إيجابي حول عملية

أساسا لتنمية المورد البشري ،وأن عملية الحوافز والتعويضات
تقييم األداء؛ وذل العتبارها
ً
حصلت على إتجاه سلبي ،ولذل يرى أفراد العينة أن الحوافز التي تقدم من قبل المؤسسة
الصحية ال ترتقي إلى مستوى ما يقدموه من خدمات ،وقد أوصي الباحث بمجموعة من

التوصيات كان منها:

 ضرورة االهتمام بعملية االستقطاب واالختيار والتعيين .وتدريب الطواقم الفنية والطبيةواإلدارية العاملة في المؤسسات الصحية واالهتمام بعملية التقييم داخل المؤسسة واالهتمام

بالحوافز للعاملين والترقيات.
دراسة (جودة )2015.بعنوان ":دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات
بلديات قطاع غزة (دراسة حالة بلديات محافظة شمال قطاع غزة)"

هدفت الدراسة التعرف إلى دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات المقدمة

من بلديات محافظة شمال قطاة غزة ،والمتمثلة في :بلدية جباليا النزلة ،بلدية بيت الهيا ،بلدية
بيت حانون ،بلدية أم النصر ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البلديات
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األربع ،والبالغ عددهم ( )683موظفًا وموظفةً ،أما عينة الدراسة فتمثلت في جميع الوظائف
اإلشرافية والموظفين في تل البلديات وعددها( ،)141وكان عدد االستبيانات المستردة الصالحة
للتحليل ( )118بنسبة استرداد (.)%83.7

صمم الباحث أداة للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من ( )68فقرة توزعت على خمسة محاور،

واستخدم المنهج الوصفي التحليلي وبرنامج التحليل اإلحصائي (.)SPSS

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 بلغت الدرجة الكلية لالستبانة حول واقع تقييم أداء الموارد البشرية فالي بلالديات محافظالة شالمالالبيا ( .)%65.93بينمالا بلغالت الدرجالة الكليالة لالسالتبانة حالول مسالتوى جالودة
قطاة غالزة وزًنالا نس ً
نسبيا(.)%73.79
الخدمات التي تقدمها تل البلديات وزًنا ً

 إدارة نتالائج عمليالالة تقياليم أداء العالالاملين ضالالعيفة وال تالتم بالشالالكل المطلالالوب ،حيالث ال يالالتم اطالالالةالع الالاملين علال الى نت الالائج تقي الاليم أدائه الالم ال الالوظيفي ،وال يس الالتفاد منه الالا ف الالي وض الالع البال الرامج التدريبي الالة
للتحسالالين المبكالالر لالالألداء ،كالالذل ال يسالالتفاد مالالن آراء المنتفعالالين مالالن خالالدمات البلالالديات فالالي تقيالاليم
أداء العاملين.

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعد االهتمام (التعاطف) ،حيالث أخالذ المرتبالةاألولى في هذه الد ارسة بعك

الدراسات السابقة والذي أخذ في معظمه الترتيب األخير.

 إي الرادات البلالالديات الذاتيالالة مقابالالل الخالالدمات التالالي تقالالدمها ال يكفالالي النفقالالات التشالالغيلية لهالالا ،ممالالاانعك

بالسلب على جودة بعض الخدمات التي تقدمها البلديات.

 تهتم البلديات بمشاكل المواطنين واإلجابة عن استفساراتهم ولكن سرعة االستجابة لهم نسبية.وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 أن يكون هنا دعم حكومي مستمر للبلديات خاصة في الظروف الحالية لسكان قطاة غزة. أن تعيد البلديات النظر في نماذج تقييم أداء العاملين وكيفية إدارة نتائجها والتغذية الراجعة. أن تتوجه البلديات في استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف في عملية تقييم أداء العاملين. -أن يكون هنا مسائلة مبكرة لنتائج عملية تقييم أداء العاملين.

دراسة (السعافين ،)2015،بعنوان":إستراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة الخدمات

الطالبية في الجامعات الفلسطينية"

هدفت الدراسة التوصل إلى إستراتيجية مقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية في الجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة ،وذل من خالل التعرف إلى مستوى جودة الخدمات الطالبية في

الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من وجهة نظر الطلبة ،ودراسة الفروق في متوسطات
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تقديراتهم لمستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية تبعاً للمتغيرات (الجن -

الجامعة -التخصص).

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التحليلي لمالءمته لموضوة الدراسة ،وقامت

الباحثة بتصميم االستبانة كأداة للدراسة ،وقامت الباحثة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية
للدراسات االجتماعية ).)SPSS
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
طا.
 -أن مستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية متوس ً

طا قالالدره
 أظهالالرت النتالالائج أن بعالالد الموثوقيالالة حصالالل علالالى المرتبالالة األولالالى بالالوزن نسالالبي متوس ال ً(.)%58.87

 أظهالالرت النتالالائج أن بعالالد االسالالتجابة حصالالل علالالى المرتبالالة الثانيالالة بالالوزن نسالالبي متوس الطًا قالالدره(.)%57.51

 أظهرت النتائج أن بعد التعاطف االجتماعي حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره(.)%52.97

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
 -أن تبني إدارة الجامعات الفلسطينية جودة الخدمة الطالبية كإستراتيجية للمنافسة والتميز.

 العمل على زيادة المساحات الخضراء في الجامعات لتصبح كافية لممارسة األنشطة الطالبية. -مكافأة الطلبة الخريجين المتميزين بتوفير وظائف لهم بدوام كامل أو جزئي.

دراسة (كسبة )2015 ،بعنوان":دور إدارة الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع

الحكومي الفلسطيني"

هدفت الدراسة التعرف إلى دور إدارة الهدم الخالق في تحسالين جالودة الخالدمات بالقطالاة الحكالومي

الفلسالطيني فالي قطالاة غالزة ،والمسالاهمة فالي رفالالع مسالتوى جالودة الخالدمات المقدمالة مالن خالالل تعزيالالز
مفهالالوم إدارة الهالالدم الخالالالق لالالدى العالالاملين وصالالناة الق الرار فالالي هالالذه الالالو ازرات ،وقالالد اسالالتخدم الباحالالث

المنهج الوصفي التحليلي ،وقام بتصميم استبانة لغرض جمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من

(  ) 2638موظفًا وموظفةً من أصحاب الوظائف اإلشرافية في و ازرات القطاة االجتماعي والبالغ
عددها ( ) 9و ازرات ،حيث تم توزيع ( )336اسالتبانة علالى مجتمالع الد ارسالة ،وتالم اسالترداد( ) 324
استبانة .

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أهمها:
 واقالالع ممارسالالة إدارة الهالالدم الخالالالق بالقطالالاة الحكالالومي الفلسالالطيني بمحافظالالات غ الزة جالالاء بالالوزننسبي ( ،)%59.84وهو بدرجة متوسطة.

107

 مس الالتوى ج الالودة الخ الالدمات بالقط الالاة الحك الالومي الفلس الالطيني بمحافظ الالات غال الزة ج الالاء ب الالوزن نس الالبي( ،)%63.53وهو بدرجة متوسطة.

 هنا عالقة طردية إيجابية بين إدارة الهدم الخالالق وبالين تحسالين جالودة الخالدمات فالي القطالاةالحكومي الفلسطيني.

 -توجال الالد فال الالروق ذات داللال الالة إحصال الالائية عنال الالد مسال الالتوى داللال الالة  0.05بال الالين متوسال الالطات اسال الالتجابات

المبحوثين حالول واقالع إدارة الهالدم الخالالق تعالزى لكالل مالن المتغيالرات اآلتيالة( :المؤهالل العلمالي-
نوة المؤسسة الحكومية).

 توجال الالد فال الالروق ذات داللال الالة إحصال الالائية عنال الالد مسال الالتوى داللال الالة  0.05بال الالين متوسال الالطات اسال الالتجاباتالمبحالالوثين حالالول مسالالتوي جالالودة الخالالدمات تعالالزى لكالالل مالالن المتغي الرات اآلتيالالة( :سالالنوات الخدمالالة،
المسمي الوظيفي).
وقد خلصت الدراسة للتوصيات التالية:
 -تطويع البيئة الداخلية من قبل اإلدارة العليا من أجل خلق مناخ إبداعي.

 تعزيز الجانب التكنولوجي بشكل فعال وتفعيل البيانات لتكون أحد أدوات التغيير التنظيمي. -تطوير الهيكل التنظيمي للو ازرات بشكل مهني ومدرو

ليسهل عملية التغيير التنظيمي.

 مواكبة الو ازرة للتجهيزات التقنية الحديثة والمالئمة لنقاط تقديم الخدمات عبر نظام معلوماتيمحوسب وقواعد بيانات.
دراسة (راشد )2014 ،بعنوان":جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء"(دراسة
تطبيقية علي البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفلسطيني من وجهة نظر العمالء)

هدفت الدراسة التعرف إلى مدي رضا العمالء عن جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البن
الوطني اإلسالمي وبن

اإلنتاج الفلسطيني ،كما هدفت إلى تحديد مقدار جودة الخدمات

المصرفية (بأبعادها مجتمعة) التي يقدمها كال المصرفين على تحقيق رضا عمالئهما.
وأجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من عمالء كال المصرفين بلغت ( )408مفردةً ،وتم
جمع البيانات والمعلومات من خالل استبانة صممت لهذه الغاية ،وقد استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة.
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وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
 توجد عالقة ارتباطيالة موجبالة بالين جالودة الخالدمات المصالرفية بأبعادهالا مجتمعالة (االعتماديالة -االس الالتجابة -األم الالان -التع الالاطف -الملموس الالية) ف الالي تحقي الالق رض الالا العم الالالء ف الالي البنال ال ال الالوطني
اإلسالمي وبن اإلنتاج الفلسطيني.

 بلالغ المتوسالط العالالام لألبعالاد الخمسالة لجالالودة الخالدمات ممثلالالة فالي الدرجالة الكليالالة لالسالتبانة بالالوزننسالالبي مق الالداره ( ،)%75.73وه الالي نس الالبة تعبالالر ع الالن مس الالتوى مناس الالب مالالن رض الالا العم الالالء ع الالن

خدمات المصرفين.

 جال الالاء ترتي ال الب أبعال الالاد جال الالودة الخدمال الالة المص ال الرفية عل ال الى النحال الالو التال الالالي( :األمال الالان -االعتماديال الالة-االستجابة – التعاطف -الملموسية).

 توجالالد فالالروق ذات داللالالة إحصالالائية تعالالزى لمتغي الالر المصالالرف (البن ال الالالوطني اإلسالالالمي ،بنال الاإلنتاج الفلسطيني) ،ولقد كانالت الفالروق لصالالح البنال الالوطني اإلسالالمي فالي بعالد الملموسالية،
ولصالح بن اإلنتاج الفلسطيني في الدرجة الكلية لرضا العمالء.

 أبالالدى العمالالالء ارتيالالاحهم مالالن التعامالالل مالالع كالالال المص الرفين ،وينظالالروا بإيجابيالالة لمسالالتوى جالالودةالخدمات التي يقدمها المصرفين.

 رأى العمالء أن عموالت الحصول على الخدمات المقدمة مرتفعة في كال المصرفين ،وأنطويال.
الوقوف في طوابير االنتظار إلنجاز المعامالت يستغرق وقتًا
ً
وقدمت الدراسات العديد من التوصيات من أهمها:
 -ض الالرورة وض الالع آلي الالة لرف الالع مس الالتوى ج الالودة الخ الالدمات المصال الرفية المقدم الالة ف الالي ك الالال المصال الرفين

باالعتمال الالاد علال الالى أبعال الالاد الجال الالودة التال الالي ظهال الالرت فال الالي الد ارسال الالة وفق ال الاً للترتيال الالب التالي(األمال الالان-

االعتمادية -االستجابة -التعاطف -الملموسية) باعتبارها عوامل مهمة تؤخذ بعين االعتبار
عند تقييم العمالء لخدمات المصارف اإلسالمية.

-

زيادة وعالي مالوظفي المصالرفين بمفهالوم جالودة الخدمالة وكيفيالة تطبيقاله مالع التركيالز علالى أبعالاد

الجودة.

 ضالالرورة اهتمالالام المص الرفين بالجوانالالب الملموسالالة ،كالمبالالاني الحديثالالة والمكالالان المالالنظم الم الريح،والمظهر العام للبن وتوفير مواقف سيارات خاصة بالعمالء والموظفين.

 أن تقالوم إدارة كالالال المصالرفين بالعمالل علالالى تخفالاليض قيمالالة عمالوالت الحصالالول علالالى الخالالدماتالمقدمة للعمالء.

 إيج الالاد آلي الالات تس الالاهم ف الالي تقلي الالل فتال الرات الوق الالوف ف الالي طال الوابير االنتظ الالار والس الالرعة ف الالي إنج الالازالمعامالت.
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 -العمالالل عل الى قيالالا

جالالودة الخدمالالة بصالالورة منتظمالالة ،وذل ال باسالالتخدام أسالالاليب قيالالا

مختلفالالة،

سواء كانالت وصالفية مثالل المقالابالت الشخصالية أو مجموعالات التركيالز مالن العمالالء أو كانالت

كمية أو أي نموذج آخر.
دراسة (الف ار والعوضي )2013 ،بعنوان ":قياس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات
الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة "
هدفت الدراسة إلى قيا

واقع جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطينية في ضوء

المتغيرات العالمية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة ،واتخذت من جامعة القد

المفتوحة بفروعها

طالبا
التعليمية في محافظات غزة نموذجاً للدراسة الميدانية ،وقد تكونت عينة الدراسة من (ً )348
وطالبة ،وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية التناسبية من طلبة كليات التربية بفروة
جامعة القد

المفتوحة الخمسة في محافظات غزة (الشمال ،غزة ،الوسطي ،خانيون  ،رفح) في

الفترة ما بين فبراير ومار
مقيا

(2013م) ،واتبع المنهج الوصفي التحليلي .واستخدمت الدراسة

الخدمات التي تقدمها الجامعة والمعروفة باسم ( )SERVQUALللتعرف على واقع جودة

الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة من وجهة

نظر الطلبة .واستخدم المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار (ت).

وأظهرت الدراسة أن درجة تقدير طلبة كليات التربية لجودة عناصر الخدمات المقدمة في جامعة
القد

المفتوحة في ضوء المتغيرات المعاصرة من وجهة نظرهم على مجاالت المقيا

(الجوانب

المادية الملموسة ،مجال االعتمادية ،مجال االستجابة ،مجال السالمة واألمان ،مجال التعاطف
االجتماعي) جاء بدرجة متوسطة ،بمتوسط ( ،)3.56وانحراف معياري (.)1.02
وأظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللةة إحصائية بين متوسطات تقدير طلبة

كليات التربية لدرجة جودة عناصر الخدمات المقدمة في جامعة القد
الجن  ،والمستوى الدراسي ،وفروة جامعة القد

الوسطي ،خانيون  ،رفح).

المفتوحة تعزى لمتغيرات

المفتوحة في محافظات غزة وهي(الشمال ،غزة،

وقد تم تفسير النتائج فى ضوء أدبيات الدراسة وتم عرض عدد من التوصيات لتطوير جودة
الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة منها:

 يجب التركيز على مجاالت الخدمة وما تتضمنها من عناصر مختلفة والتي أظهر الطلبة-

مستوى متدن في مستوى الخدمة فيها خاصة مجاالت المادية واالعتمادية.

االهتمام بالمجاالت السالمة واألمن واالستجابة والتعاطف االجتماعي وعناصرها المختلفة

طا فيها وتطويرها حتى تبقي في مستوى جذاب والئق.
تقييما متوس ً
التي أظهرت ً
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-

االستفادة من الخبرات العالمية السابقة في جميع الدول التي تهتم أساليب وطرق االرتقاء

بالخدمات التعليمية لتحسين معايير الجودة الشاملة والتي ثبت نجاحها بشكل كبير على

النمو االقتصادي والتعليمي واالجتماعي.

 عمل لقاءات دورية بين العاملين بالجامعة لالطالة على كل جديد في مجال جودةالخدمات التي تقدمها الجامعة لترسيخه في مفاهيم الهيئة التعليمية.
دراسة (سلمان )2013 ،بعنوان ":مستوى جودة الخدمات الجامعة كما يدركها طلبة جامعة

األقصى بغزة طبقاا لمقياس جودة الخدمة (")SERVPERF
هدفت الدراسة إلى قيا
خالل استخدام مقيا

جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى بغزة من

جودة الخدمة ) )Service Performanceأو األداء الفعلي والذي يشار
خاص بقيا

اختصار ( ،)ServPerfوقد قام الباحث بتصميم مقيا
ًا
إليه
من ستة أبعاد ويشتمل علي ( )40فقرة ،وتم تطبيق المقيا على عينة من طلبة جامعة االقصي
طالبا وطالبةً ،وقد تم معالجة المقيا
مكونة (ً )380
وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي:

جودة الخدمة مكون

بالطرق اإلحصائية من خالل (،)spss

 إن جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى بين الضعيف والمتوسط فيمعظم أبعاد المقيا .

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجن

بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث

في مستوى جودة الخدمات الجامعية المدركة في جميع األبعاد ما عدا بعد (األمان).

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية وفي األبعاد التالية (العناصر الملموسة –االستجابة) لصالح التخصصات التطبيقية ،في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في

األبعاد األخرى (االعتمادية -األمان -التعاطف -خصوصية الجامعة).

 عدم وجود فروق ذات إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في جودة الخدمات الجامعيةتبعا لمغير المستوى الدراسي (المستوى األول والمستوى الرابع).
المدركة ً
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في جودة الخدمات الجامعية المدركة تعزىى لمتغير فرةالجامعة (فرة غزة -فرة خانيون ) وذل لصالح فرة الجامعة في خانيون ) ،وذل لصالح
فرة الجامعة في خانيون

وقد أوصت الدراسة:

وفي جميع األبعاد والدرجة الكلية ،ما عدا (األمان).

 ضرورة العمل على االرتقاء بمستوى الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة بجامعة األقصى فيأبعاد المقيا

ككل مع ضرورة العمل الجاد على أن تكون خصوصية الجامعة مدخ ًال

فعال للطلبة.
لرضا الطالب عن جودة األداء المقدم ً
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دراسة كردية ( )2011بعنوان" :مهارات الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور وأثرها على

فعالية الخدمة الصحية -من وجهة نظر المراجعين"(دراسة تطبيقية على مراكز الرعاية األولية
بوزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة).

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور في مراكز الرعاية

الصحية األولية بو ازرة الصحة الفلسطينية وأثرها على فعالية الخدمة الصحية المقدمة ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لمناسبته لهذه الدراسة ،اشتمل مجتمع الدراسة علي

فردا وبلغت عينة
جمهور المسجلين في مراكز الرعاية األولية المستهدفة والبالغ عددهم(ً )89358
فردا.
الدراسة(ً )768
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة دراسة متغيرات الدراسة من أجل اختبار الفرضيات،
وقد تم توزيعها على عينة الدراسة باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية .

وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج كان أهمها:
 -أن مستوى مهارات الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور (التواصل اللفظي وغير اللفظي

اإلنصات -توجيه األسئلة -ضبط النف  -اإلقناة) ومستوى فعالية الخدمة الصحية بشقيها
رضا الجمهور وتحسن المخرجات الصحية جيد ولكنه يحتاج الى تحسين وتطوير.

 أنه يوجد عالقة طردية وايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  ) 0.05بينمهارات التعامل مع الجمهور لدى الكادر الصحي ،وفعالية الخدمة الصحية في مراكز

الرعاية الصحية األولية.
وقد توصلت الدراسة إلى توصيات عدة أهمها:
 العمل على كل ما من شأنه تطوير مهارات تعامل الكادر الصحي مع الجمهور وصقل تلالمهارات عن طريق الدورات وورش العمل والندوات وغيرها.

 -العمل على إجراء بحوث دورية تدري

مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة في

جميع مرافق الصحة للوقوف علي األوضاة الراهنة ومعالجة القصور إن وجد.

 االهتمام بالفعاليات التي تعزز بين الكادر الصحي والجمهور كالزيارات واللقاءاتواالحتفاالت.
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دراسة (العالول":)2011 ،بعنوان "قيـاس جـودة الخـدمات التـي تقـدمها شـركة جـوال مـن وجهـة
نظر الزبائن في محافظات قطاع غزة "

هالدفت الد ارسالة إلالى قيالا

جالودة الخالدمات التالي تقالدمها شالركة جالوال مالن وجهالة نظالر الزبالائن فالالي

محافظالات قطالاة غالزة هالذا ،وقالالد تالم جمالع البيانالالات مالن خالالالل اسالتباينة تالم تصالالميمها لهالذا الغالالرض،
حيث بلغ مجتمع الدراسة من حوالي ( )700000مشتر  ،واستخدم الباحث طريقة العينة الطبقيالة

العشوائية حيث تم توزيع ( )800استبيانة علي عينة الدراسة وتم الحصول على(  ) 672استبيانة
صالحة بنسبة استرداد(  ) %84وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الختبالار فرضاليات

الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
وجيدا إال أنه ال يصل إلى مستوى توقعاتهم،
يجابيا
ً
 إن تقييم الزبائن لجودة الخدمات الفعلية إ ًمما يعني أن هنا فرص لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة من الشركة ،كما أشارت نتائج

الدراسة إلى أن الزبائن يعطون أهمية نسبية أكبر لبعد جودة الشبكة يليه األبعاد التالية (الجوانب
الملموسية ،االعتمادية ،التعاطف ،االستجابة ،األمان).
 -توجد فروقات في االستجابة تعزى إلى العوامل الديمغرافية بدرجات متفاوتة حول الجودة

المدركة من قبل الزبائن للخدمات التي تقدمها شركة جوال تعزى إلي (طبيعة العمل ،الدخل،
العمر ،مكان اإلقامة ،المؤهل العلمي ،الجن )على الترتيب.
وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات التي كان من شأنها تعزيز ورفع مستوى جودة الخدمات
المقدمة من شركة جوال بما يعود على الشركة والعاملين بها بالمنفعة والفائدة من جهة وعلى
الزبائن والمستفيدين من خدمات الشركة من جهة آخرى ،ومن أهمها :العمل على إيجاد الحلول

الفورية لمعالجة تدني مستوى الشبكة ومحطات اإلرسال التابعة لشركة جوال ،وكذل

توضيح

واعالم الزبائن بالمعوقات والتحديات التي تواجه شركة جوال في ظل الحصار الخانق على
محافظات قطاة غزة.
دراسة بركات(،)2010بعنوان ":الفجوة بين الدراكات والتوقعات لقياس جودة الخدمات التي
تقدمها جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين فيها"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفجوة بين إدراكات الدارسين وتوقعاتهم لمستوى الخدمة التي

تقدمها لهم الجامعة في المجاالت المختلفة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

واستخدم نموذج مقيا

الفجوة ( )SERVEQUALلقيا

جودة الخدمة التعليمية في الجامعة.
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جودة الخدمة بعد تطويره ليناسب

وبينت النتائج:
إحصائيا في مجاالت( :التعاطف ،واالستجابة ،والسالمة،
 وجود فرق موجب وغير دالً
واألمن) على الترتيب.
أيضا في المجالين :
سالبا ولكن دون مستوى الداللة اإلحصائية ً
 بينما أظهر الدارسون فرقًا ً(المادية الملموسة واالعتمادية) على الترتيب.
هذا وقد أوصت الدراسة :

 االهتمام بمجاالت السالمة واألمن ،واالستجابة والتعاطف وتطويرها.الدراسات العربية :
دراسة (لحول وآخرون ،)2015 ،بعنوان":أثر جودة خدمات التعليم الجامعي على تحقيق رضا

الطالب (دراسة حالة كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة – الجزائر)"
هدفت الدراسة إلى تقييم جودة خدمات التعليم العالي في الجزائر من وجهة نظر الطالب،
وألغراض الدراسة تم جمع البيانات من عينة عشوائية منتظمة تقدر ب(  ) 372مفردة على

طريق استبانة صممت لهذه الغاية ،كما استخدمت الد ارسة األساليب اإلحصائية الوصفية،
واالستداللية وتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )Spssلتفريغ االستبانة وتحليلها.

وتشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير ذو داللة إحصائية لجودة الخدمات التعليمية المقدمة من
طرف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة إجماالً على رضا الطالب ،وأن

جدا ،وتبين وجود
( )% 11.8فقط ممن لديهم رضا عن خدمات هذه الكلية وهي نسبة ضعيفة ً
درجة موافقة متوسطة على خدمات الكلية ،ما عدا خدمة التكنولوجيا التعليمية ،حيث كانت

الموافقة منخفضة ،وكل ذل سببه عدم اهتمام الكلية ببعض الخدمات ،األمر الذي أدى إلى عدم
تحقيقها لمتطلبات الطالب ومن ثم عدم رضاه.

وأوصت الدراسة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة – الجزائر بعدد
من التوصيات بهدف كسب رضا الطالب حسب متطلباته المهارية واإلبداعية ،أهمها:
 التأكيد على ضرورة ارتباط التعليم العام والجامعي بحاجة العمل في عملية مستمرة وتحقيقالتكامل بينهما ،وذل من خالل تدريب القوى البشرية بعد تأهيلها.
 -التأكيد على التقييم المستمر لألدوات من أجل رفع اإلنتاجية على جميع المستويات.
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دراسة (سند ،(2015 ،بعنوان":أثر جودة خدمات البنك العربي اإلسالمي الدولي على رضا

الزبائن ،دراسة حالة البنك العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء"
هدفت الدراسة إلى قيا
يقدمها البن

مستوى رضا العاملين في جامعة الزرقاء عن جودة الخدمات التي

العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء ،وذل

من خالل التعرف على دور

سمات جودة الخدمات (الملموسية ،الموثوقية ،االستجابة ،الضمان ،والتعاطف) في تحقيق رضا

الزبائن ،من أجل الحصول على البيانات الالزمة إلتمام الدراسة ،قام الباحث بتطوير استبانة من
( )31فقرة تم توزيعها على ( )70من العاملين في الجامعة ،ومن خالل تحليل البيانات المتعلقة

بآراء الزبائن ،حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وكان مجتمع الدراسة يتكون من جميع

الزبائن والعمالء في البن العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء.
توصلت الدراسة إلى أهم نتائج وهي :

 أن جميع سمات جودة خدمات البن العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء حصلت علىتقديرات مرتفعة في تقييم أفراد عينة الدراسة لهذه السمات.

 كما أظهرت الدراسة أن جميع سمات جودة خدمات البن العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعةإحصائيا على رضا زبائن البن  ،على النحو الذي
الزرقاء لها تأثير في ذات داللة معنوية
ً
يقود إلى تبني االستنتاج بأن هذه السمات هي دالة لمستوى الرضا الذي يمكن للبن تحقيقه
عند تقديم خدماته للزبائن.
أما أهم التوصيات التي توصل إليها الدراسة هي:،
-توصي الدراسة بضرورة اهتمام البن

العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء بسمة

نظر لحصول سمة (التعاطف) كإحدى سمات
تعاطف موظفي البن مع منتسبي الجامعةً ،ا
جودة الخدمات التي يقدمها البن على المرتبة األخيرة في سلم تقييم أفراد عينة الدراسة.

 ألجل ديمومة تأثير سمات جودة الخدمات تؤكد الدراسة على ضرورة تعزيز اهتمام إدارة البنبهذه السمات من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنجاز أنشطة البن .
دراسة (عزام ،)2014 ،بعنوان ":دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير جودة مخرجات
الخدمات التعليمية في الجامعات األردنية"

هدفت الدراسة التعرف إلى دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير جودة مخرجات الخدمات
التعليمية في األردن ،وقد قام الباحث بتحديد فرضيات أساسية خم

لهذه الدراسة معتمدة على

عالميا ،متمثلة بتوجه اإلدارة نحو الجودة ،والتحسين والتطوير
مرتك ازت جودة الخدمات التعليمية
ً
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المستمرين ،والبيئة المادية ،حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي لمجتمع الدراسة الذي يشمل

جميع اإلداريين والموظفين في الجامعات األردنية ،وقد تم توزيع خم

وسبعين استبانة على

عينة الدراسة ،المتمثلة بموظفي اإلدارات العليا في الجامعات األردنية ،وتم استرداد ( )66استبانة

صالحة للتحليل.

فكان من أهم نتائج الدراسة:
أثر ذو داللة إحصائية لتوجه اإلدارة للجودة من خالل وجود
ًا
 أظهرت الدراسة أن هناإستراتيجية واضحة ،وأهداف واضحة ،ورسالة واضحة ،وهيكل تنظيمي فعال ،وأساليب
تدري

حديثة ومتوافقة مع سوق العمل ،ومراجعة الخطط ومقارنتها بخطط عالمية ،وتوفر
على أسا

بيئة تعليمية آمنة واختيار أعضاء هيئة تدري

الكفاءة العالية.

 أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لعملية التحسين ،والتطوير المستمرينووجود مخرجات خدمة التعليم العالي ،كون هدف التحسين ،والتطوير المستمرين للخدمة
التعليمية هو العمل على تحسين الخدمة التعليمية.

وكان من أهم التوصيات:
 ضرورة العمل على تفعيل التطوير والتحسين المستمرين في الجامعات األردنية. ضرورة تبني اإلدارات العليا في الجامعات األردنية لمفهوم الجودة وتطبيقه على األنشطةوالعمليات.

 -اعتماد عناصر محددة كأسا

لقيا

جودة خدمة مخرجات التعليم العالي.

دراسة(السبئي )2014،بعنوان":قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية من منظور

العمالء"(دراسة تطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية السعودية)

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية في المملكة العربية
السعودية ،ومعرفة األهمية النسبية لألبعاد المختلفة الممثلة لجودة الخدمة المصرفية ،حيث يتكون
مجتمع الدراسة من عمالء البنو المصرفية في المملكة العربية السعودية ،وقد اشتملت الدراسة

علي عينة مقصودة من عمالء مصرفي الراجحي والبالد اإلسالميين عددها( )69مفردة ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي فهو األنسب لهذه الدراسة.

وخلصت إلى نتائج منها :إن مستوى الجودة الكلية للخدمات المصرفية مرتفع ،غير أن أهمتيها
النسبية تختلف من بعد آلخر ،فنجدها في أبعاد األمان والثقة والجوانب المادية الملموسة مرتفعة

جدا وهذا حسن ،لكنها بالمقابل لم تعط نف
ً

االهتمام للجوانب التطبيقية كاالستجابة لرغبات
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العمالء ومساعدتهم وتطوير الخدمة المقدمة لهم ،وكذل االهتمام الشخصي بالعميل ،وأهم من

ذل كله البعد الذي تأسست المصارف اإلسالمية من أجله وهو االلتزام الشرعي ،فقد حصل على
أدنى درجة وهي (.)50
وقد أوصت الدراسة :
 العناية واالهتمام الشخصي بالعميل وبأداء روح الصداقة والود لهم وتكييف الخدمة وفقًاالحتياجاتهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وتقديم المعلومات األزمة عن كل خدمة جديدة.
 ضرورة اهتمام إدارة البنو اإلسالمية بتدريب موظفيها على كيفية استقبال العمالء والردعليهم .

دراسة (سيف )2013،بعنوان" :أثر تطبيق أبعاد جودة الخدمات في نتائج المرضى ،دراسة

ميدانية على مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن"

هدفت الدراسة التعرف إلى أهمية الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية األولية في

األردن ،وأجريت الدراسة في المختبرات المركزية التابعة لو ازرة الصحة األردنية ،واستخدمت كل

من المنهج الكمي والنوعي للبحث العلمي،حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع المرضي الذين

يضا
يتلقون الخدمة من مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن ،واشتملت على ( )340مر ً

ومريضة ،جمعت بيانات الدراسة عن طريق االستبانة والمقابالت ومراجعة الوثائق والتقارير
السنوية لو ازرة الصحة األردنية ،استخدمت الدراسة مقايي

بيانات االستبانة.

اإلحصاء الوصفي واالستداللي لتحليل

وأشارت نتائج الدراسة إلى:
 أن مراكز الرعاية الصحية األولية تطبق أبعاد جودة الخدمات بمستويات مقبولة.أثر لتطبيق أبعاد جودة الخدمات في مستويات
أن رضا المرضى يتصف بالمقبول ،وأن هنا ًانتائج المرضى ،وكشفت نتائج الدراسة النوعية عن حاجة المراكز الصحية األولية إلى تجاوز
مجموعة من معوقات تطبيق أبعاد جودة الخدمات.

وأهم ما توصلت إليه الدراسة من التوصيات:
 توصي مراكز الرعاية الصحية األولية بتطبيق التزام أبعاد جودة الخدمات كأسلوب إداريبدال من األساليب التقليدية لإلدارة من أجل الوصول إلى نتائج مرغوبة في جميع
متطور ً
مستويات النشاط في المركز الصحي.
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الرعية
 -ضرورة الحفاظ على اإلنجازات التي تم تحقيقها وترصين جوانب القوة في م اركز ا

الصحية األولية ،فهي المقدم األساسي لخدمات مرضى األمراض المزمنة والقاتلة كالسكري
والضغط ،واالستفادة من تجارب الدول األخرى التي سبقت األردن في مجاالت تطبيق أبعاد

جودة الخدمات الصحية.

 استحداث أنظمة للعمل تعتمد على وضع نظام للمواعيد المسبقة تقود إلى تسهيل الوصولللخدمات ،وتحسين طرق تحويل المرضى وتقليص فترات االنتظار وتخفيف االزدحام.

دراسة (بو لصباغ  )2013،بعنوان" :تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات

الستشفائية العامة والخاصة بميلة من وجهة نظر المرضى "دراسة حالة مستشفى طوبال

والمصلحة الدولية"

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية والخاصة
يضا يتوزعون على المستشفى العمومي
بوالية ميلة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )89مر ً
(طوبال) بميلة ،والمستشفى الخاص (المصلحة الدولية) بشلغوم العيد ،وتم تبني أداة مقننة لهذه
الدراسة وهي استبيان يحوي خمسة أبعاد (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان ،التعاطف)،

وتم تحليل النتائج بواسطة الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية (.)SPSS
وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

فعليا من قبل المؤسسات الصحية
 يقيم المرضى مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم ًسلبيا.
تقييما ً
العامة والخاصة ً
إحصائيا في تقييم المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم
 عدم وجود فروق دالةً
فعلياً من قبل المؤسسات الصحية العامة والخاصة تعزى لمتغير الجن  ،منطقة اإلقامة
والدخل الشهري.

فعليا
 وجود فروق دالة إحصائياً في تقييم المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم ًمن قبل المؤسسات الصحية العامة والخاصة تعزى لمتغيرات الشخصية (العمر ،الحالة

االجتماعية المستوى ،التعليمي ،ونوة المستشفى).
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

 ضرورة إيالء إدارة المستشفيات في القطاعين العام والخاص بأنشطة الجودة. نشر ثقافة الجودة بين العاملين في المؤسسات الصحة العامة والخاصة.ضرورة تعزيز المستشفيات الخاصة لقدراتها في تقديم الخدمات.
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دراسة (الزغبي ،أبو الغنم )2012 ،بعنوان":أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوى جودة
الخدمات المقدمة من سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين "(دراسة

ميدانية على محافظات جنوب األردن)

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة من سلطة

المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين في محافظات الجنوب ،إذ تم اختيار

عينة عشوائية طبقية بنسبة (  )%40من مجتمع الدراسة ،وقد تم استخدام اإلحصاء الوصفي

واإلحصاء االستداللي لتحليل البيانات وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

إحصائيا عند مستوى داللة ) )α≤0.05لوظائف إدارة المعرفة (ابتكار
داال
ًا
 هناأثر ً
ً
المعرفة ،واكتساب المعرفة ،وتنظيم المعرفة ،وتوزيع المعرفة ،واستخدام المعرفة) في مستوى
جودة الخدمات (الجوانب الملموسية ،واالعتمادية ،واالستجابة ،واألمان ،والتعاطف).

 وجود فروق دالة إحصائية ( )α≤0.05آلراء العاملين نحو مدى تطبيق وظائف إدارةالمعرفة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجن  ،العمر ،الخبرة ،المستوى الوظيفي ،المؤهل

أيضا آلراء العاملين
العلمي) ،ووجود فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة ) ً )α≤0.05
نحو مستوى جودة الخدمات تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجن  ،العمر ،الخبرة ،المستوي

وبناء على هذه النتائج تم تقديم توصيات منها:
الوظيفي ،المؤهل العلمي)
ً
أوصت الدراسة بضرورة تبني فلسفة إدارية تهتم بثقافة المعرفة ،والبرامج التدريبية والبنية التحتية
اإللكترونية ،وأساليب إدارية من شأنها االهتمام بالتعليم العالي والتطوير الذاتي ،وتعيين ذوي
الخبرات في اإلدارات العليا ،لما لها من دور في تعزيز تراكم المعرفة وتحسين مستوى الخدمات.
دراسة (بركة )2012،بعنوان ":رضا المستفيدين كمدخل إلدارة الجودة الشاملة بالجامعات
بالتطبيق علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،مصر "

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة الرضا لدى المستفيدين من الطلبة ومقدمي الخدمة التعليمية

من منطلق أن الجودة الشاملة تسعى إلى إرضاء جميع األطراف المتفاعلة والمستفيدة من الخدمة
أو المنتج سواء مقدم الخدمة أو المستقبل لها ،وألجل ذل

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي وقامت بتطبيق استبانة على عينة الدراسة المكونة من ( )927من الطلبة من الذكور

واإلناث ،واستبانة علي عينة مكونة من ( )837من العاملين باإلدارات الرئيسية المقدمة للخدمات

الطالبية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،وقد بينت نتائج الدراسة :

إن هنا انخفاض في مستوى الرضا لدى الطلبة عن الخدمات الطالبية عن المستوى المقبول.منخفضا عن المستوى المقبول.
أيضا
ً
 كما إن مستوى الرضا لدى العاملين جاء ً119

رأت الدراسة أن هنا ارتباط إيجابي بين مستوى رضا الطلبة ومستوى رضا العاملين.وقد أوصت الدراسة:
 بضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في الجامعة.-العمل على االرتقاء بمستوى األداء لدى العاملين كمقدمة لتحسين مستويات الرضا لدى كل من

الطلبة والعاملين.

دراسة (الربيعي وآخرون )2011،بعنوان ":أثر جودة الخدمة التعليمية وجودة اإلشراف على

رضا طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة"

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين جودة الخدمة التعليمية المدركة وجودة اإلشراف ورضا

طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية  .حيث شملت الدراسة على كل من جامعة الشرق
األوسط وجامعة عمان العربية وجامعة جدا ار؛ لكونها متخصصة بالدراسات العليا ،وتم اعتماد

التحليل اإلحصائي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي ( )SPSSواستخدام عدد من األدوات

واألساليب اإلحصائية منها تحليل االنحدار ،إضافةً إلى تحليل المسار( ) Path Analysis

باستخدام برنامج ( ،)7OMOSوقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي:

 انخفاض واضح في مستوى جودة الخدمة التعليمية المدركة من قبل طلبة الدراسات العليا في-

كل من الجامعات األردنية الخاصة موضوة الدراسة.

وأن هذا الضعف قد شمل جميع أبعاد جودة الخدمة الخمسة(:الملموسية ،األمان ،التعاطف،

االعتمادية ،واالستجابة).

 كما أشارت الدراسة ضعف في مستوى جودة اإلشراف علي الرسائل ،األمر الذي انعكبشكل واضح في انخفاض مستوى رضا الطلبة المتحقق في هذه الجامعات.

 وقد بينت الدراسة وجود أثر لكل من جودة الخدمة التعليمية وجودة اإلشراف. أكدت الدراسة الدور الفاعل لجودة اإلشراف كوسيط في تعزيز أثر جودة الخدمة التعليمية عليتأثير في جودة اإلشراف وتحقيق رضا
الرضا .كما بينت الدراسة أبعاد جودة الخدمة األكثر ًا
الطلبة وهي االعتمادية واالستجابة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تحسين جودة الخدمة خاصة في تحقيق االعتمادية
واالستجابة.
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دراسة(ذياب )2010،بعنوان":أثر عناصر الرقابة الداخلية في جودة الخدمات المصرفية-دراسة
ميدانية علي المصرف العربي في األردن"

هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة العالقة بين عناصر الرقابة الداخلية الخمسة (بيئة الرقابة،

أنظمة المعلومات ،عملية تقدير المخاطر ،إجراءات وأنشطة الرقابة ،متابعة أساليب الرقابة) وبين
أبعاد جودة الخدمة (العناصر الملموسة ،االعتمادية ،المصداقية ،سرعة االستجابة ،الثقة) في

التعامل (األمان) ،واالهتمام (التعاطف) ،في المصرف العربي في المملكة األردنية ،وتشخيص
جوانب الضعف والقوة في عناصر الرقابة الداخلية في المصرف العربي ،وقد استخدمت الباحثة

المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ،تم اختيار عينة من مديري الرقابة ومسؤوليتها
ورؤساء األقسام في المصرف العربي من خالل إدارته العامة ،وفروعها الممتدة في كافة مناطق

فردا ،وتم االعتماد علي
المملكة والذين يعملون في هذا المجال ،وقد بلغ عدد أفراد العينة (ً )75
االستبانة لجمع البيانات ،حيث يتألف مجتمع الدراسة من جميع موظفي المصرف العربي بجميع
فروعه في األردن ومن خالل استخدام معامل ارتباط بيرسون ،واالنحدار الخطي البسيط
والمتعدد ،تم اختبار فرضيات الدراسة.

طرحت الدراسة نتائج كان أبرزها:

إن هنا عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة ببيئة الرقابة ،وأنظمة
المعلومات واالتصاالت وتحليل المخاطر ،وأنظمة الرقابة واجراءات المتابعة واإلشراف وبين أبعاد

جودة الخدمة.

أما أهم توصيات الدراسة:

أنه لضمان جودة العمل في المصارف البد من تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية ،معتمدين في

ذل

على المداخل الحديثة في تقييم هذه اإلجراءات من خالل تحليل المخاطر المرتبطة بها

وتظهر أهمية هذا المدخل مع تزايد استخدام التكنولوجيا لتغطية جميع أنشطة المصرف.

الدراسات األجنبية :

دراسة( )Kontic,2014بعنوانMeasuring service quality in higher :
education "the case of Serbia
"قياس جودة الخدمة في الجامعات العليا ،دراسة حالة صربيا
هدفت الدراسة إلى إمكانية استخدام مقيا

( )Servperfفي تقديم جودة الخدمة خالل عملية

إعادة تطوير التعليم العالي في صربيا ،وتم توزيع ( ) 120استبيانة على طالب اإلدارة في

جامعة ) )Aforemenationedكان عدد االستبيانات المستردة ( )109استبانة بنسبة

( )%90.83وتم تصميم االستبانة بناء على مقيا
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(. )Servperf

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
-

تبين صالحية مقيا

-

اتضح وجود تأثير لعوامل السنة الدراسة ونوة الجن

من عملية التطوير.

( )Servperfلالستخدام في المؤسسات التعليمية الفترة االنتقالية
على تصور الطلب عن جودة

الخدمات ولم يعط الطالب أهمية لبعد الملموسية ،وكان هنا تغير في الوزن المقترح خاص
في بعد االستجابة ،حيث كان تركيز طالب اإلدارة علي أبعاد األمان واالعتمادية كونهما
األكثر أهمية متبوعة باالستجابة والتعاطف.

تبعا للجن  ،كما لوحظ
 لوحظ أن تقييم الطالب الذكور لالستجابة كان أعلى من اإلناث ًأن عناصر جودة الخدمة المقدمة للطالب كانت تتغير خالل فترة الدراسة ،فعنصر االعتمادية
كان يزداد أهمية مع الوقت وتبين من الدراسة عدم رضا الطالب عن المعاملة التي يتلقونها

من الطاقم اإلداري.

خلص الباحث إلى أن التحليل أظهر أن االستبانة المعدل كانت كافية في تقييم جودة أداء الخدمة

في التعليم العالي في صربيا.

أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
ضرورة تشكيل فرق عمل لتحسين جودة مساقات اإلدارة.
دراسة ( EnayatiوآخرونThe Proverbs of Total Quality Management: )2013،
Reaching to the Quality Improvement in the Public Sector

بعنوان ":قياس جودة الخدمة في جامعة أزاد اإلسالمية بمازندران باستخدام نموذج الفجوة"
هدفت الدراسة إلى تقيم جودة الخدمات المقدمة لطالب جامعة أزاد اإلسالمية بمنطقة مازندران
بجمهورية إيران ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب جامعة أزاد اإلسالمية ،إما العينة

طالبا تم اختيارهم بطريقة العينات العشوائية الطبقية ،وقد تم جمع البيانات
فتألفت من( ً )373
باستخدام استبيان لمقيا ( )SERVQUALلجودة الخدمة.
وكان من أهم نتائج الدراسة:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين توقعات الطالب ،والتصورات في جميع األبعادالخمسة للجودة والخدمة في جميع األبعاد.

 -إن أعلى وأقل مستوى لجودة الخدمة يعزى للملموسية والتعاطف علي التوالي.
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وقد خلصت الدراسة لمجموعة توصيات أهمها:
تحديث وصيانة المعدات فى الجمعية والحفاظ على المظهر المناسب ،والالئق للموظفين

أيضا
والعاملين لتقديم خدمات بشكل مناسب ومنحهم التمكين من اجل حل مشاكل الطالب ،و ً

تعزيز السلو التنظيمي والعالقات اإلنسانية واحترام العمالء (الطالب).

دراسة ( )2012،KansalبعنوانQuality of service performance and :

organizational commitment of customer communication staff at
Indian Call Centers

" جودة أداء الخدمة واللتزام التنظيمي لدى موظفي التواصل مع العمالء في مراكز التصال

الهندية"

هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة ما بين االلتزام التنظيمي بمتغيراته المختلفة لدى مقدمي
الخدمات للعمالء في مراكز االتصال الهندية وجودة تل الخدمات ،حيث تم جمع البيانات من(

عميال و( ) 150موظفًا يقدم الخدمات في أربعة مراكز اتصال عبر استبيان تم توزيعه،
ً ) 150
وقد تم تحليل البيانات باستخدام تحليل االرتباط واالنحدار.
وكان من أهم نتائج الدراسة:
 -وجود ارتباط ما بين االلتزام التنظيمي وجودة الخدمة في الشركات المقدمة لخدمات

االتصاالت.

 وجود عالقة بين جودة أداء الخدمة وبعد االلتزام المعياري.وقد خلصت الدراسة مجموعة من توصيات أهمها:

 -أهمية إدارة بعد االلتزام المعياري بشكل صحيح بما يمكن الموارد البشرية في المؤسسة بأن

مصدر للدخل علي الشركة المقدمة للخدمات.
ًا
تصبح
 تطوير استراتيجيات الموارد البشرية بما يستهدف االلتزام المعياري لدى الموظفين األصغرتعليما.
سنا واألكثر
ً
ً
دراسة ( )2012،AkhtarبعنوانDeterminants of Quality of Service and its ":
Relationship to Behavioral Results: An Empirical Study on Private
"Commercial Banks in Bangladesh

" محددات جودة الخدمة وعالقتها بالنتائج السلوكية :دراسة ميدانية على المصارف التجارية
الخاصة في بنغالدرش"
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هدفت الدراسة البحث في العالقة بين جودة الخدمة والنتائج السلوكية في بيئة الخدمات المصرفية
لألفراد ،وتبحث العالقة بين جودة الخدمة والرضا والوالء في المصارف التجارية الخاصة في

بنغالديش ،حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل واالستبانة كأداة لجمع البيانات،

وبلغ حجم العينة ( )335من عمالء البن في مدينة (دكا) ،وقد صنفت محددات جودة الخدمة
في مميزات المنتج والجوانب المادية وخدمة العمالء ،والتكنولوجيا والجوانب األمنية ،واستخدمت

الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،واستخدمت نموذج منظور الشمال التي

وضعتها( )Gronroos, 1984وتوصلت لنتائج منها:وجود عالقة ارتباطية بين جودة الخدمة
وبين الرضا والوالء في المنظمة.

دراسة( )2011،Albertبعنوان"Evaluation and support of health service :
"management in Hong Kong schools

" تقييم ودعم إدارة الخدمات الصحية في مدارس هونغ كونج"
انتشرت مبادرات المدار المعززة بالصحة في دول العالم منذ(  )15سنة ،ورغم ذل هنا القليل
من برامج التقييم المتاحة التي تستخدم مخرجات مبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية في

إطار لتقييم هذه المبادرات تم تطويرها في هونغ كونج ،ويستخدم هذا
المدار  ،تضع هذه الدراسة ًا
اإلطار العديد من الطرق لمعرفة تأثير مبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسية ،وتعتبر

تطبيق برامج ومبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسة قضية معقدة تتضمن طرقًا عدة
لجمع البيانات وتحليلها ليتم الحكم علي نجاح هذه المبادرات.

شمل التقييم (  )43مدرسة وبلغ عدد أفراد العينة (  ،) 470حيث تم قيا

المخرجات لمبادرات

تطوير إدارة الخدمات الصحية لكل مدرسة مثل جودة الخدمات المقدمة ،والوضع الصحي

واالجتماعي ،والتطوير اإلداري ،وتم عمل مقابالت مع مديري الصحة المدرسية والطاقم الطبي

ومع الطالب ،ووزعت استبيانات على كل مدرسة.

أظهرت الدراسة  -عدم وجود اهتمام ببرامج تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسية.

وأوصت الدراسة  -بضرورة العمل على تطوير المستمر لمبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية

المدرسية وجعلها أكثر كفاءة وفعالية وتطبيقها في معظم أنحاء العالم.
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جدول ( :)3.1الفجوة البحثية للدراسات المتعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة
الفجوة البحثية

ما ركزت عليه دراسات سابقة
من حيث الموضوع  :ركزت العديد من الدراسات على
دراسة متغير أخالقيات األعمال المهنة وربطه مع

متغيرات أخرى مثل أبعاد المنظمة األخالقية

(الغنام ،)2017،جودة الحياة الوظيفية (الشنطي،

الحديثة

لم يتم التركيز على

ستركز هذه الدراسة على

دراسة أبعاد المنظمة

دراسة دور أبعاد المنظمة

األخالقية وتأثيرها في

األخالقية في تحسين جودة

تحسين جودة الخدمات

الخدمات المقدمة لدى

 ،)2016األداء الوظيفي (أبو الكأ  )2015 ،و (أمينة( ،أي دراسة المتغيرين
مجتمعين).

 )2013والرضا الوظيفي (العاجز)2014 ،

ما ركزت عليه الدراسة

المنظمات غير الحكومية
في قطاة غزة .

و( )valentine,2009ومنها ما تناول فقط واقع
أخالقيات المهنة مثل (عبد العال )2015 ،ومن ناحية

أخرى تناولت العديد من الدراسات موضوة جودة

ستركز الدراسة على دراسة

الخدمات وربطه مع متغيرات مختلفة مثل هندسة
العمليات (األخر  )2017 ،و (أبو عيدة )2016 ،و

لم يتم تناول الدراسات

إدارة الموارد البشرية (مطرية ،)2016 ،و (الخضري،

السابقة العناصر

 )2016والرضا الوظيفي (راشد.)2014 ،

موضوة أبعاد المنظمة

األخالقية بأبعادها الثالثة

باعتبارها مكون ألبعاد

المنظمة األخالقية

من حيث األبعاد  :لم تتناول الدراسات السابقة موضوة

خاصة في الدراسات

أبعاد المنظمة األخالقية بعناصرها المتمثلة (أخالقيات

المحلية.

القيادة ،وأخالقيات األفراد ،وأخالقيات المنظمة) باستثناء
دراسة (الغنام.)2017،

لم تركز معظم الدراسات

معظم الدراسات السابقة ركزت على دراسات قطاعات
مختلفة منها البنو والمصارف ،الجامعات ،مؤسسات

السابقة على المؤسسات

القطاة الخاص ،المستشفيات وغيرها مثل(الغنام)2017،

غير الحكومية

(األمان )2016،و (العاجز )2014،و(طشطوش

ومزاهرة )2012،و(الرومي( ،)2009،الشنطي،)2016 ،
( )Laratta,2010ودراسة((Lee,2012

ستركز الدراسة الحالية
على قطاة المؤسسات

غير الحكومية المحلية

والعربية والدولية والتي
تعتبر من القطاعات
جدا وتقدم الكثير
المهمة ً

ودراسة(،)(Holmquist,2013

من المشروعات اإلغاثية

(Wahyudit&others,2013

والتطويرية للمواطن

و (Holmes&others,2012ودراسة (أمنية)2013،

الفلسطيني.

ودراسة (المرايات )2011،و(أبو الكأ .)2015،
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 2.1أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -ساعدت الدراسات السابقة في تجنيب دراسة قضايا سبق أن درسها غيره من الباحثين (مكان

الدراسة وعينة الدراسة).

 -االطالة على األدوات المستخدمة في هذه الدراسات واالنتفاة منها بما يتناسب مع موضوة

الدراسة.

 -استفادت في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنهج الدراسة.

 -وفرت الجهد ،وزودته بأسماء العديد من الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوة الدراسة.

 ساعدت في اختيار أبعاد المتغير المستقل (أبعاد المنظمة األخالقية) ،كما ساعدت في بناءأداة الدراسة (االستبانة) وتحديد مجاالتها وفقراتها.

أيضاً في مناقشة النتائج وتفسيرها مما أسهم في تقديم التوصيات والمقترحات.
 ساعدت ً 3.3التعقيب على الدراسات والستفادة منها
 -1ركزت معظم الدراسات السابقة على الجودة في الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية
والخدمات الربحية ،ولم تركز علي الجودة في الخدمات غير الربحية في مؤسسات األهلية

باستثناء دراسة (جودة )2014 ،و(األخر  )2017 ،و(أبو عكر )2016 ،تناولت الخدمات في

البلدية وهي غير ربحية ركزت الدراسة الحالية على الخدمات غير الربحية في منظمات غير

األهلية.

 -2ركزت الدراسات السابقة على الموظفين بشكل عام ،و على الوظائف اإلشرافية ولم تركز
على مستفيدي الخدمة باستثناء دراسة (مقداد وآخرون ،)2015 ،بينما الدراسة الحالية تركز علي

متلقي الخدمة من المنظمات غير الحكومية.
 -3اكتفت الدراسات على قيا

واقع عملية أخالقيات المهنة وأخرى ركزت على قيا

مستوى

جودة الخدمات ،وال توجد دراسات تربط بين جودة الخدمات وأبعاد المنظمة األخالقية  .فيما تركز

الدراسة الحالية على الربط وتوضيح دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات.
ما يميز هذه الدراسة:

 -1جمعت هذه الدراسة بين أبعاد المنظمة األخالقية التي لم تتناولها أى دراسة مجتمعة من
قبل ،وربطت هذه األبعاد مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظمات غير

الحكومية في قطاة غزة.

 -2موضوة الدراسة لم يطبق من قبل ال على المستوى المحلي وال العالمي ،وفق بحث الباحث

عن دراسات سابقة حيث سيتم تطبيق الدراسة على المنظمات غير الحكومية في قطاة غزة ،وهو
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قطاة حسا

وكبير؛ لما يقدمه من خدمات للمجتمع المحلي ،وبخاصة قطاة غزة نتيجة

خصوصية الوضع الذي يعيشه الشعب.
الخالصة :

تناولت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تعرضت إلى جوانب هذه
الدراسة بمتغيريها المستقل (المنظمة األخالقية) ،والتابع (جودة الخدمات المقدمة) .حيث
استعرضت الباحثة في الجزء األول الدراسات التي تناولت المنظمة األخالقية  ،وفي الجزء الثاني

الدراسات التي تناولت جودة الخدمات ،حيث تم تقسيم كل محور إلى دراسات فلسطينية وعربية
بناء على مجتمع الدراسة ،ومن ثم خصص محور للتعقيب على
ودراسات أجنبية ،وذل
ً
الدراسات السابقة وبيان أوجه االستفادة وما تميزت به هذه الدراسة.
وبالرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوة المنظمة أو جودة الخدمات ،

في البيئات العربية واألجنبية ،إال أنه قلما ما وجدت دراسات تجمع الموضوعين مع بعضهما،
وقد تناولته ا الدراسات السابقة من جوانب مختلفة وحسب البيئة الموجودة فيها ،ومن خالل اطالة

الباحثة وجدت أنها لم تتطرق إلى موضوة المنظمة األخالقية وعالقتها في تحسين جودة
الخدمات المقدمة بالمنظمات غير الحكومية ،وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية ،وهي األولى
على حد علم الباحثة التي تربط بين الموضوعين في المنظمات غير الحكومية – المحافظات

خير تعرض الباحثة الفجوة البحثية لهذه الدراسة.
الجنوبية ،وأ ًا
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الطريقة واإلجراءات
المقدمة.
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 4.8األساليب الحصائية المستخدمة
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المقدمة:
أداة الدراسة

تناول هذا الفصل وصفًا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذل
المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل

بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف

لهذه اإلجراءات.

 4.1منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،ويعرف
الحمداني ( )100:2006المنهج الوصفي التحليلي بأنه" :المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر
أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو

مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة

والظواهر التيندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصــادر الثانويــة :حيالالث اتجهالالت الباحثالالة فالالي معالجالالة اإلطالالار النظالالري للد ارسالالة إلالالى مصالالادر
البيانات الثانوية؛ والتي تتمثالل فالي الكتالب والم ارجالع العربيالة واألجنبيالة ذات العالقالة ،والالدوريات
والمق الالاالت والتق الالارير ،واألبح الالاث والد ارس الالات الس الالابقة الت الالي تناول الالت موض الالوة الدارس الالة ،والبح الالث

والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصـــادر األوليـــة :لمعالج الالة الجوان الالب التحليلي الالة لموض الالوة الد ارس الالة لج الالأت الباحث الالة إل الالى جم الالع
خصيصا لهذا الغرض.
البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة وحيدة للدراسة ،صممت
ً
 4.2مجتمــع الدراســة :يتكالالون مجتمالالع الد ارسالالة المسالالتهدف مالالن المالالوظفين العالالاملين فالالي المنظمالالات
غيالالر الحكوميالالة العاملالالة فالالي قطالالاة غ الزة ،بحيالالث تحقالالق الجمعيالالات الشالالروط الالالثالث اآلتيالالة  ،وذل ال

لضالالمان االسالالتقرار فالالي مجالالاالت عمالالل المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة ،وت الوافر العمليالالة اإلداريالالة بهالالا،
وتكون قد عملت في المشاريع بشكل فاعل ولها تأثير في مجتمع المستفيدين وهي:
 أن يكون قد مضى على تأسيسها ( )3سنوات على األقل؛ وذلوتكون مجاالت عملها واضحة.

 أن يكون عدد موظفيها(  )8فأكثر؛ وذلالعاملين ويمكن دراساتها.
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حتى تكون هنا

حتى تستقر الجمعية

عملية إدارية مطبقة على

 أن تكون مصروفات الجمعية خالل سنة تزيد عن( )2,000,000شيكل ،وذل حتى تكونذات تأثير في المجتمع.

وذل وفق الجدول اآلتي:
جدول ( :)4.1مجتمع الدراسة وعينته
م

المحافظة

عدد الجمعيات

عدد الموظفين

عدد العينة

1

الشمال

7

350

38

2

غزة

30

1831

201

3

الوسطى

4

458

50

4

خانيون

6

425

47

5

رفح

1

103

11

المجموع

48

3617

347

المصدر :بيانات باالستعانة باإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بو ازرة الداخلية
( . )2017/7/18

وبالتالي يتكون مجتمع الدراسة من ( )48جمعية تضم() 3617موظفًا ،موزعين على محافظات
قطاة غزة.

 4.3عينة الدراسة:
العينة الستطالعية
تكونت عينة الدراسة االستطالعية من( )40موظفًا ،تم اختيارهم بغرض تقنين أداة الدراسة،
والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية ،وقد تم إدخالهم في التحليل النهائي نظ ار

لعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
العينة الفعلية:

قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب المحافظة ،حيث تم توزيع (360

)إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد ( )330إستبانة بنسبة ( .)%91.7وقد تم حساب
حجم العينة المناسب من خالل المعادالت التالية (:)Moore,2003
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2

 Z 
n 
) (1
 2m 
حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)   0.05
 :mالخطأ الهامشي :ويعبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً) 0.05 :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
nN
)(2
N  n 1

= المعدل n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
حيث إن مجتمع الدراسة) ،N = (3617فإن حجم العينة المعدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
384 * 3617
 347
3617  384  1

= المعدل n

وبذل فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي(  ) 347موظفًا.
The Practice of Business Statistics, 2003, Moore, D., McCabe, G., Duckworth, W, Sclove, S.

 4.4أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول "دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في

المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة" ،وتم استخدامها ألنها أقل تكلفة ،عدد أكبر من المبحثين،
وإلعطاء فرصة للمبحوثين في اإلجابة ،حيث تتكون من ثالثة أقسام رئيسة هي:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين (الجن  ،العمر ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة).
القسم الثاني :وهو عبارة عن أبعاد المنظمة األخالقية ،ويتكون من ( )25فقرة ،موزة على ثالثة
مجاالت هي:األخالقيات الفردية ،القيادة األخالقية  ،األنظمة والهياكل األخالقية ) وتم االستعانة
بدراسة كال من ( الغنام  ،)2017،ودراسة (ماضى ،)2016،ودراسة (الشنطي .)2016
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القسم الثالث :وهو عبارة عن جودة الخدمات ،ويتكون من ( )25فقرة ،موزة على خمسة مجاالت
هي(:الجوانب المادية الملموسة ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان ،التعاطف) ،وتم االستفادة بدراسة

كالً من ( دراسة األخر  ،)2017،و( دراسة أبو عكر  ، )2016،و(دراسة أبو عيدة.)2016،
وقد تم استخدام مقيا

الجدول التالي:

استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب

ليكرت الخماسي لقيا

جدول ( :)4.2درجات مقيا
الستجابة غير موافق بشدة
الدرجة

1

ليكرت الخماسي

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

2

3

4

5

 4.5خطوات بناء اإلستبانة:
قامالالت الباحثالالة بإعالالداد أداة الد ارسالالة للتعالالرف علالالى "دور أبعالالاد المنظمالالة األخالقيالالة فالالي تحسالالين جالالودة
الخدمات المقدمة بالمنظمالات غيالر الحكوميالة – محافاظالات الجنوبيالة " ،واتبعالت الباحثالة الخطالوات
التالية لبناء اإلستبانة:
 -1االطالالالة علالالى األدب اإلداري والد ارسالالات السالالابقة ذات الصالاللة بموضالالوة الد ارسالالة ،واالسالالتفادة
منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
الددا مال الالن أسال الالاتذة الجامعال الالات والمش ال الرفين فال الالي تحديال الالد مجال الالاالت االسال الالتبانة
 -2استشالالالارت الباحث ال الة عال ال ً
وفقراتها.
 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.
 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
 -7تالالم عالالرض االسالالتبانة علالالى ( )11مالالن المحكمالالين مالالن أعضالالاء هيئالالة التالالدري

فالالي الجامع الالات

الفلسطينية.
 -8فالالي ضالالوء آراء المحكمالالين تالالم تعالالديل بعالالض فق الرات االسالالتبانة مالالن حيالالث الحالالذف أو اإلضالالافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية ،ملحق (.)2

132

 4.6صدق الستبانة:
صدق االستبانة يعني":أن يقي

االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،)105 :2010،كما

يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،
ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات

وآخرون .)179:2001 ،وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً
الظاهرة أو المشكلة موضوة الدراسة" (الجرجاوي )107 :2010،حيث تم عرض االستبانة على
مجموعة من المحكمين تألفت من ( )11متخصصين في منهجية البحث العلمي ،وأسماء

المحكمين بالملحق رقم ( ،)2وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من
حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذل خرج االستبيان في صورته النهائية  -انظر

الملحق رقم (.)4

 -2صدق المقياس:
أول :التساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي
إلية هذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة؛ وذل

من خالل حساب

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 -نتائج التساق الداخلي لـ " أبعاد المنظمة األخالقية"

يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األخالقيات الفردية " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية( ،) α≥ 0.05
وبذل يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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جدول (:)4.3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األخالقيات الفردية" والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

.2

يحسن العاملون استعمال ممتلكات المؤسسة ويحافظوا

معامل بيرسون

 .1يلتزم العاملون بالوقت المحدد إلنجاز األعمال الموكلة لهم.

.839

().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

*0.000

.600

*0.000

 .3يقوم العاملون بواجباتهم في حدود قوانين ولوائح العمل.

.835

*0.000

بعيدا عن أي
يؤدي العاملون عملهم بأمانة واخالص
ً
.4
اعتبارات خاصة تخل بوظيفتهم.

.842

.5
.6
.7
.8

عليها.

يقوم العاملون بخدمة المستفيدين بأفضل طريقة تضمن
الحياد وتتوافق مع قواعد السلو المهني.
يحافظ العاملون على أسرار وممتلكات المؤسسة المالية

والمعلوماتية.

يستثمر العاملون المركز الوظيفي في المؤسسة من أجل

خدمة المصلحة العامة.

يستقبل العاملون شكاوى المستفيدين ودراستها بجدية وفقاً

للوائح والقوانين.

.809

*0.000
*0.000

.717

*0.000

.672

*0.000

.787

*0.000

إحصائيا عند مستوى داللة( .)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة األخالقية" والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية( )α≥ 0.05؛
وبذل يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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جدول (:)4.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "القيادة األخالقية " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

.4

يعامل المرؤوسين بعدالة وانصاف وعدم تمييز بين

العاملين.

يتبع أساليب رقابة فعالة على عمل وسلوكيات العاملين
بالمؤسسة
يقوم بتحجيم ومكافحة جميع السلوكيات غير األخالقية في
العمل.

 .5يعمل على تعزيز وتنمية القيم األخالقية في المؤسسة

معامل بيرسون

.3

المؤسسة

().Sig

.2

يعمل على بث ونقل القيم والممارسات األخالقية في

القيمة الحتمالية

م

.1

الفقرة

.687

*0.000

.853

*0.000

.884

*0.000

.827

*0.000

.735

*0.000

إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األنظمة والهياكل األخالقية "
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية( 0.05

≥ .) αوبذل يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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جدول ( :)4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األنظمة والهياكل األخالقية"
والدرجة الكلية للمجال

.3

.614

*0.000

لالرتباط

.2

معامل بيرسون

يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة لسلو
.1
األخالقي والألخالقي.

.728

*0.000

الفرد والجماعة

تضع المؤسسة آليات مناسبة لإلفصاح عن السلو الألخالقي

وتشجيع السلو األخالقي بالعمل.

تتبنى المؤسسة إستراتيجية واضحة تعك الجوانب األخالقية
والمسئولية االجتماعية تجاه كافة األطراف ذات العالقة

بالعمل.

تؤدي أخالقيات العمل السليمة في المؤسسة إلى مكافحة
.4
الترهل اإلداري وزيادة فعالية العمل فيها.
توجد لدى المؤسسة ثقافة تنظيمية أخالقية قوية وداعمة للسلو
.5
األخالقي.

تزود المؤسسة كافة األقسام بأفضل المعدات والتقنيات
.6
التكنولوجية الالزمة إلنجاز العمل.
تقوم رؤية وسياسات المؤسسة على إتقان العمل وسرعة

.7
االنجاز بعيداً عن الواسطة والمحسوبية.
تعطي اإلدارة اهتماماً كبي اًر ببرامج تدريب العاملين الخاصة
.8
بسلوكيات العمل األخالقي.
تلبي الدورات التدريبية حاجات المتدربين المستقبلية في مجال
.9
أخالقيات العمل.
تقوم المؤسسة بإرسال عامليها للمراكز التدريبية المختصة في
.10
مجال التدريب على أخالقيات العمل.
تقوم المؤسسة بإعداد برامج تدريبية من أجل بناء منظومة
.11
أخالقية في المؤسسة.
تسعى المؤسسة إلعداد برامج تدريبية تساعد األفراد على دمج
.12
المعايير األخالقية العالية في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية.

إحصائيا عند مستوى داللة ( .)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
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().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

.870

*0.000

.743

*0.000

.837

*0.000

.724

*0.000

.796

*0.000

.895

*0.000

.821

*0.000

.907

*0.000

.911

*0.000

.914

*0.000

 نتائج التساق الداخلي لـ " جودة الخدمات"يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الجوانب المادية الملموسة"
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (0.05

≥ )α؛ وبذل يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الجوانب المادية الملموسة"
والدرجة الكلية للمجال

.5

لالرتباط

.4

تراعي المؤسسة االهتمام بالمظهر العام والهندام للعاملين فيها.
يتالءم التصميم الداخلي لمكان العمل مع طبيعة الخدمات

المقدمة للمستفيد.

تهتم المؤسسة بمظهر وجاذبية المباني.
تتوافر في المؤسسة التجهيزات الحديثة والتقنيات المناسبة لروح
العصر.

معامل بيرسون

.3

لتقديم خدمة جيدة.

().Sig

.2

توفر المؤسسة جميع المستلزمات المالية و المادية التي تكفي

القيمة الحتمالية

م

.1

الفقرة

.727

*0.000

.794

*0.000

.862

*0.000

.869

*0.000

.871

*0.000

إحصائيا عند مستوى داللة( .)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االعتمادية" والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية () α ≥ 0.05؛ وبذل
يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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جدول ( :)4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االعتمادية " والدرجة الكلية للمجال

الفقرة

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة الحتمالية().Sig

.1

يتمتع العاملون بالمعرفة الكافية والكفاءة العالية للرد على استفسارات المستفيدين.

.835

*0.000

.2

يخصص وقت كافي لمراجعة مشاكل المستفيدين.

.807

*0.000

.3

تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها للمستفيدين في الموعد المحدد.

.866

*0.000

.4

تحتفظ المؤسسة بسجالت دقيقة وموثقة للمستفيدين.

.690

*0.000

.5

تتجنب المؤسسة تكرار األخطاء عند تقديم خدماتها المختلفة.

.850

*0.000

م

إحصائيا عند مستوى داللة( .)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االستجابة" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≥ 0.05؛
وبذل يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

جدول ( :)4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االستجابة" والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة الحتمالية

م

الفقرة

.1

تستجيب المؤسسة لطلبات المستفيدين بالسرعة الممكنة.

.865

*0.000

.2

يتم االستجابة لطلبات المستفيدين بدقة متناهية.

.902

*0.000

.3

يقوم العاملون بتقديم المساعدة للمستفيدين بسهولة ويسر.

.692

*0.000

.4

تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المستفيدين.

.848

*0.000

.5

يقوم العاملون على تكييف الخدمة المقدمة لتلبية حاجة المستفيد.

.779

*0.000

* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة (.(α≥ 0.05
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يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األمان" والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية( ) α ≥ 0.05؛ وبذل
يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األمان" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة الحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1توفر المؤسسة للمستفيد الخدمة في جو آمن يخلو من المخاطر.

.884

*0.000

 .2يعزز سلو العاملين الثقة واألمان للمستفيدين.

.675

*0.000

 .3توفر المؤسسة الخصوصية والسرية في المعلومات التي تخص المستفيدين.

.746

*0.000

.753

*0.000

.660

*0.000

.4

توفر المؤسسة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة خدمة

المستفيدين.

 .5تتمتع المؤسسة بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد المجتمع.

إحصائيا عند مستوى داللة( .)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التعاطف" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≥ 0.05

وبذل يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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جدول ( :)4.10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التعاطف " والدرجة الكلية
للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة الحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

يتوفر لدى العاملين الروح المرحة في التعامل مع المستفيدين.

.722

*0.000

.2

يتوفر لدى العاملين القدرة على استيعاب المستفيدين وتقدير ظروفهم.

.853

*0.000

.3

تولي المؤسسة االهتمام المناسب لكل مستفيد.

.903

*0.000

.4

تضع المؤسسة مصلحة المستفيدين في مقدمة اهتماماتها.

.749

*0.000

.5

يتمتع العاملين بحسن الخلق واللباقة في التعامل مع المستفيدين.

.660

*0.000

إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
ثانيا :الصدق البنائيStructure Validity
ا
يعتبر الصدق البنائي أحد مقايي

صدق األداة الذي يقي

مدى تحقق األهداف التي تريد

األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات

االستبانة.

يبين الجدول التالي أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائًيا

عند مستوى معنوية( (α ≥ 0.05؛ وبذل

لقياسه.

تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقة لما وضعت
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جدول ( :)4.11معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة
والدرجة الكلية لإلستبانة
معامل بيرسون

القيمة

األخالقيات الفردية

.834

*0.000

القيادة األخالقية

.746

*0.000

األنظمة والهياكل األخالقية

.726

*0.000

أبعاد المنظمة األخالقية

.883

*0.000

الجوانب المادية الملموسة

.852

*0.000

االعتمادية

.872

*0.000

االستجابة

.848

*0.000

األمان

.923

*0.000

التعاطف

.875

*0.000

جودة الخدمات

.924

*0.000

المجال

لالرتباط

الحتمالية)(Sig.

إحصائيا عند مستوى داللة( .)α≥ 0.05
* االرتباط دال
ً
 4.7ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نف

النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية،

قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو ما

أيضا إلى أي درجة يعطي المقيا
ويقصد به ً
هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة

(الجرجاوي.)97 :2010،

وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل (ألفا كرونباخ (Cronbach's
 ،Alpha Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
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جدول (:)4.12
معامل ألفا كرونباخ لقيا

ثبات اإلستبانة
عدد

المجال

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

األخالقيات الفردية

8

0.896

القيادة األخالقية

5

0.856

األنظمة والهياكل الفردية

12

0.867

أبعاد المنظمة األخالقية

25

0.928

الجوانب المادية الملموسة

5

0.888

االعتمادية

5

0.864

االستجابة

5

0.874

األمان

5

0.786

التعاطف

5

0.837

جودة الخدمات

25

0.948

معا
جميع المجالت ا

50

0.967

واضح من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن قيمة معامل (ألفا كرونباخ ) مرتفعة لكل
مجال حيث تتراوح بين (

،

) ،بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة (

) ،وهذا

يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا ،وبذل تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في

الملحق ( )4قابلة للتوزيع .وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات إستبانة الدراسة مما يجعلها

على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار

فرضياتها.
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 4.8األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تالم تفريالغ وتحليالل اإلسالتبانة مالن خالالل برنالامج التحليالل اإلحصالائي Statistical Package for

).the Social Sciences (SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كولمجوروف-سمرنوفK-S))Kolmogorov-Smirnov Testالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول (:)4.13
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة

المجال

قيمة الختبار

الحتمالية

األخالقيات الفردية

1.087

0.188

القيادة األخالقية

1.260

0.084

األنظمة والهياكل األخالقية

1.065

0.211

أبعاد المنظمة األخالقية

0.947

0.332

الجوانب المادية الملموسة

0.930

0.353

االعتمادية

0.996

0.275

االستجابة

0.855

0.457

األمان

0.853

0.461

التعاطف

1.191

0.117

جودة الخدمات

0.990

0.280

جميع مجالت الستبانة

0.872

0.433

)(Sig.

واضح من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت

الدراسة أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذل فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع
الطبيعي ،حيث تم استخدام االختبارات المعلمية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
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وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبار كولمجوروف-سمرنوف(K-S) Kolmogorov-Smirnov Testالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيا

درجة االرتباط:

يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد استخدمته الباحثة لحساب االتساق

الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذل لدراسة العالقة بين المجاالت.
 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
وصلت إلى درجة الحياد وهي أن زادت أو قلت عن ذل  ،ولقد تم استخدامه للتأكد من

داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .7نموذج االنحدار الخطي المتعدد (.)Linear Regression- ModelMultiple
 .8اختبالالار  Tفالالي حالالالة عينتالالين ( )Independent Samples T-Testلمعرفالالة مالالا إذا كالالان
هنا فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .9اختبار تحليل التباين األحادي ))One Way Analysis of Variance – ANOVA
لمعرفة ما إذا كان هنا فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من

البيانات المستقلة.
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 5الفصل اخلامس

حتليل البيانات واختبار فرضيات
الدراسة ومناقشتها

 المقدمة.
 البيانات الشخصية للمستجيبين.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 تحليل فقرات الستبانة.
 اختبار فرضيات الدراسة.
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المقدمة:
من خالل

عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذل
يتناول هذا الفصل
ً
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل
تحليل فقراتها ،والوقوف على البيانات الشخصية للمستجيبين ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية

للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات
االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
البيانات الشخصية للمستجيبين
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدول ( :)5.1توزيع عينة الدراسة حسب الجن
العدد

الجنس

النسبة المئوية %

ذكر
أنثى
المجموع
يتضال الالح مال الالن الجال الالدول السال الالابق أن مال الالا نسال الالبته (

 )%مال الالن عينال الالة الد ارسال الالة ذكال الالور ،بينمال الالا

 )%إناث ،وتالرى الباحثالة أن هالذه النسالب متقاربالة مالع األفضاللية للالذكور ،ويعالود السالبب فالي

ذل إلالى العوامالل الثقافيالة واالجتماعيالة والعالادات والتقاليالد السالائدة فالي المجتمالع الفلسالطيني ،تعطالي

األولويالالة للالالذكور فالالي العمالالل ،باإلضالالافة إلالالى أن عينالالة الد ارسالالة تشالالتمل علالالى بعالالض المهالالن التالالي ال
تتناسال الالب مال الالع االنال الالاث مثال الالل الح ارسال الالة والسال الالائقين ،ومال الالع ذل ال ال تبال الالدو نسال الالبة اإلنال الالاث مرتفعال الالة حيال الالث

بلغالالت( )46.1إذا مالا تالالم مقارنتهالالا مالالع نسالالبة مشالالاركة اإلنالالاث فالالي القالالوى العاملالالة البالغالالة () %20.1

(الجه الالاز المرك الالزي لإلحص الالاء الفلس الالطيني ،)2017،ويع الالود الس الالبب إل الالى طبيع الالة العم الالل ف الالي بع الالض
المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة والتالالي تتطلالالب وجالالود العنصالالر النسالالائي فالالي عملهالالا ،حيالالث أن معظالالم

مجاالت عمل هذه المنظمات يتمحور حول ( قطاة الصحة ،التعليم ،األمومة والطفل ،الخالدمات،

االجتماعية والثقافيالة ،والمعالاقين) ،وهالذا يتطلالب تواجالد كبيالر لإلنالاث فالي مثالل هالذه القطاعالات ،كمالا
أن ثقافالالة الممالالول والعمالالل فالالي المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة تتطلالالب عالالدم التمييالالز فالالي التوظيالالف بالالين

الجنسين حيث يسعى الى تحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم.
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمرجدول ( :)5.2توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

88

26.7

-30أقل من  40سنة

154

46.7

-40أقل من  50سنة

63

19.1

 50سنة فأكثر

25

7.6

المجموع

330

100.0

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته (
50سنة) ،وان ما نسبته

من( )40سنة.

 )%يتراوح أعمارهم من(  -40أقل من

 ) %أعمارهم ( )50سنة فأكثر .بينما ما نسبته(  ) %73.4أقل

ويمكن تفسير ارتفاة نسبة المبحوثين من الفئة العمرية( أقل من  40سنة) ،ذل إلى أن معظم
العاملين في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في قطاة غزة هم من فئة الشباب ،وهو ما

يدلل على ان إدارة المنظمات تسعى لالستفادة من الكفاءات الشابة ،والتي تمثل نسبة كبيرة من
المجتمع الفلسطيني والتي تتميز بالطموح واإلبداة ،والعطاء السيما أن نوعية العمل في
المنظمات غير الحكومية يحتاج لجهد كبير ونشاط متنوة في مجاالت عدة مما يستدعي توظيف

قدرات شبابية قادرة على العطاء ،تضيف الفاعلية والحيوية في تطبيق مجاالت عملها ،كما يفسر

أن نسبة (  )%7.6أعمارهم من(  50فأكثر) إلى أن المنظمات غير الحكومية لم تغفل عن

توظيف كبار السن لالستفادة من خبرتهم في العمل في شتى المجاالت ،فهي بحاجة إلى الخبرات

العلمية وسنوات الخبرة والعقل المفكر المبدة والحنكة التي تحالف هذه الفئة العمرية.
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلميجدول ( :)5.3توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دراسات عليا

46

13.9

213

64.5

دبلوم متوسط

57

17.3

ثانوية عامة فأقل

14

4.2

المجموع

330

100.0

بكالوريو

يتض الالح م الالن الج الالدول الس الالابق أن م الالا نس الالبته ( )%13.9م الالن عين الالة الد ارس الالة م الالؤهلهم العلم الالي
د ارسالالات عليالالا ،وهالالذه النسالالبة منطقيالالة نظ ال اًر الن عينالالة الد ارسالالة تشالالتمل علالالى أعضالالاء مجل ال

اإلدارة

وكبار المسئولين في المنظمات ،ويرجع ذل إلي أن الجامعات في قطاة غزة فتحت المجالال أمالام
الباحثين لاللتحاق بالدراسات العليا وان بعض العالاملين يسالعون للحصالول علالي ماجسالتير لتحسالين

مسالالتواهم الالالوظيفي ،وأن مالالا نسالالبته(  ) %64.5مالالؤهلهم العلمالالي بكالالالوريو  ،وتعتبالالر هالالذه النسالالب

الر إلالالى مجتمالالع الد ارسالالة ،والالالذي يتكالالون مالالن العالالاملين فالالي المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة،
منطقيالالة نظال ًا
فالش الالهادة الجامعي الالة األولال الى البك الالالوريو

تعتب الالر الح الالد األدن الالى المقب الالول ف الالي أغل الالب الوظ الالائف الت الالي

يشالالغلها أفالراد العينالالة مالالن اإلداريالالين وأخصالالائيين ورؤسالالاء أقسالالام وغيالالرهم ،كمالالا تتفالالق هالالذه النسالالب مالالع
طبيعة المجتمع الفلسطيني والذي يعتبر حملة الشهادة الجامعية األولى هم الفئة األكبر بين حملالة

الشهادات ،وكذل مع قوانين العمل والخدمة المدنية ،و
وهم فئة السكرتارية والتخصصات المهنية ،بينما (

فئة الح ار

 )%مالؤهلهم العلمالي دبلالوم متوسالط

) مؤهلهم العلمي ثانوية عامة فأقل وهالم

واآلذنة ،وهي شواغر محدودة العدد؛ مما يفسر أن هذه الفئة حظيت بأقل نسبة.

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةجدول ( :)5.4توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

76

23.0

من  5إلى أقل من  10سنوات

117

35.5

من  10إلى أقل من  15سنة

74

22.4

 15سنة فأكثر

63

19.1

330

المجموع

148

100.0

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته (

( ) 5سنوات وأن ما نسبته( ،

 ) %من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من

 )%سنوات خدمتهم(  )15سنة فأكثر؛ بينما ما نسبته

( ) %57.9تتراوح سنوات خدمتهم من(  5إلي أقل من  ) 15سنة  ،وتدل هذه النسب على

االستقرار الوظيفي لدى عينة الدراسة ،حيث يتمتع أفراد العينة بعدد سنوات خدمة كبيرة ،ويرجع
السبب في ارتفاة نسبة الذين لديهم خبرة اقل من () 15سنة إلى حداثة إنشاء وعمل العديد من

عاما .كما أن العمل
المنظمات غير الحكومية ،حيث أن بعض منها ال يتجاوز عمرها (ً ) 15
في منظمات غير الحكومية بحاجة إلي خبرات وفئات مؤهلة علمياً وعملياً بينما ما نسبته

(

 ) %من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من(  ) 5سنوات؛ ويعود ذل إلى استقطاب

واهتمام المنظمات غير الحكومية بفئة الشباب والخريجين الجدد.

 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظةجدول ( :)5.5توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة
المحافظة

العدد

النسبة المئوية %

الشمال

30

9.1

غزة

169

51.2

الوسطى

41

12.4

خانيون

48

14.5

رفح

42

12.7

المجموع

330

100.0

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته (
الشمال( ،
و(

 ) %من عينة الدراسة يتبعون محافظة

 )%يتبعون محافظة الوسطى؛ بينما (

 )%يتبعون محافظة خانيون  ،بينما ما نسبته (

 )%يتبعون محافظة رفح

 )%يتبعون محافظة غزة.

وتعتبر هذه النسب متوافقة مع المجتمع األصلي للدراسة ،حيث أظهرت النتائج أن

( ) %51.2من عينة الدراسة هم من محافظة غزة حيث استحوذت محافظة غزة على النسبة
األكبر من المنظمات غير الحكومية ،يعزو ذل أنها المركزية وحاضنة باقي المحافظات ،حيث

الو ازرات والمؤسسات أغلبها في غزة فتفضل الجهات المانحة تواجدها في غزة كونها صاحبة

النشاط األعلى ،ولتوفير مستلزمات المعامالت الرسمية واألهلية عن باقي محافظات ،كما ارتفاة
عدد السكان في محافظة غزة يتطلب وجود عدد أكبر من منظمات بما يتالءم مع حاجة السكان،
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أما نسبة ( )%9.1من عينة الدراسة يتبعون محافظة الشمال يرجع ذل إلى قلة عدد السكان فيها
مقارنة بمحافظة غزة كما هنا تحفظ وعدم تعاون بعض من منظماتها مع الباحثة .

المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozenet al., 2012
لتحديد المح

المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقيا

خالل حساب المدى بين درجات المقيا
المقيا

ليكرت الخماسي من

( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في

للحصول على طول الخلية أي ( )0.80=5/4وبعد ذل تم إضافة هذه القيمة إلى أقل

قيمة في المقيا

(بداية المقيا

وهي واحد صحيح( وذل

وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي:

لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،

جدول ( :)5.6يوضح المح المعتمد في الدراسة
درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

من 1.80 - 1

من %36- %20

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسط

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

موافق بدرجة كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

موافق بدرجة كبيرة

غير موافق بدرجة
جدا
كبيرة ً
غير موافق بدرجة
كبيرة

جدا
ً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة على ترتيب المتوسطات

الحسابية على مستوى المجاالت لالستبيان ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حددت الباحثة
درجة الموافقة حسب المح المعتمد للدراسة.
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تحليل فقرات الستبانة

أول :تحليل فقرات "أبعاد المنظمة األخالقية"
ا

 -تحليل فقرات مجال "األخالقيات الفردية "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول ( :)5.7المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل فقرة
من فقرات مجال " السلو الفردي األخالقي"
م

الفقرة

.1

يلتزم العاملون بالوقت المحدد
إلنجاز األعمال الموكلة لهم.

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

يحسن العاملون استعمال
ممتلكات المؤسسة ويحافظوا
عليها.
يقوم العاملون بواجباتهم في
حدود قوانين ولوائح العمل.

يؤدي العاملون عملهم بأمانة
بعيدا عن أي
واخالص ً
اعتبارات خاصة تخل
بوظيفتهم.
يقوم العاملون بخدمة
المستفيدين بأفضل طريقة
تضمن الحياد وتتوافق مع
قواعد السلو المهني.

يحافظ العاملون على أسرار
وممتلكات المؤسسة المالية
والمعلوماتية.

يستثمر العاملون المركز
الوظيفي في المؤسسة من
أجل خدمة المصلحة العامة.

المتوسط النحراف
الحسابي المعياري
3.96

0.80

الوزن
النسبي
79.27

درجة
الترتيب
الموافقة
4

كبيرة

القيمة
قيمة
الختبار الحتمالية
21.97

0.000

4.00

0.84

79.94

1

كبيرة

21.61

0.000

3.96

0.81

79.21

5

كبيرة

21.51

0.000

3.95

3.99

3.97

3.78

0.94

0.81

0.95

0.88

78.96

79.76

79.39

75.52

يستقبل العاملون شكاوى
المستفيدين ودراستها بجدية
وفقًا للوائح والقوانين.

3.74

0.83

74.86

معا
جميع فقرات المجال ا

3.92

0.64

78.38
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6

2

3

7

8

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

18.36

22.08

18.58

15.93

0.000

0.000

0.000

0.000

كبيرة

16.12

0.000

كبيرة

26.14

0.000

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يحسن العاملون استعمال ممتلكات المؤسسة ويحافظوا
عليها " يساوي(

) أي أن الوزن النسبي

كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،يعود ذل

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة

إلى التزام الموظفين باإلرشادات وقوانين

كيفية المحافظة على األدوات ووعيهم أن حسن استخدام الممتلكات سيؤدي إلى االستمرار في
العمل وبذل

استمرار أنشطة المنظمة ،وشعورهم بالمسئولية نتيجة وجود منطق المحاسبة

والمراقبة الذي يراقب علي كيفية استخدام الموظف ألدواته وحفاظه عليها .كذل

العقوبات

المحتملة التي تفرضها الجمعيات على الموظف في حال تسبب في إتالف أي من ممتلكات

الجمعية ،مما يجعل الموظفين حريصين على حسن استخدام ممتلكات الجمعية ،وعدم تعريضها

لإلتالف.
المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة " يستقبل العاملون شكاوى المستفيدين ودراستها بجدية وفقاً

للوائح والقوانين " يساوي(

) أي أن الوزن النسبي(

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويمكن تفسير ذل

إد ار

العاملين في

المنظمات أن وجودهم األساسي هو خدمة المستفيدين  .ودراسة شكواهم لتكون ركيزة لمشاريعهم،
وكذل حرص المنظمات على االطالة على شكاوى المستفيدين من أجل العمل على تطوير أداء

وسلو الموظفين ،وجاءت بالدرجة األخيرة كون عدد العاملين في المنظمات قليل حيث يواجه

العاملين ضغوط كبيرة في العمل ال تتناسب مع كثرة عدد المستفيدين ،ولوحظ عدم وجود دائرة
مختصة بتلقي شكاوى الموظفين في أغلب المنظمات غير الحكومية في قطاة غزة ،وتكون
مسؤولية تلقي شكاوى المستفيدين هي جزء من مهام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ،والذين ال

يعطي هذه الشكاوى مساحة كبيرة من االهتمام بسبب انشغاالتهم الكثيرة في أمور أكثر أهمية من

وجهة نظرهم ،وعليه فإن الباحثة تنصح بضرورة تخصيص أو تكليف أحد اإلدارات بمسؤولية
تلقي شكاوى المستفيدين والرد عليها .

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "األخالقيات الفردية" يساوي(

أي أن الوزن النسبي

)

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

على فقرات هذا المجال ،تعزو الباحثة ذل

إلى طبيعة النف

البشرية مجبورة على الخير

والسلوكيات األخالقية حيث تربية اإلسالمية وطبيعة مجتمع فلسطيني في قطاة غزة مجتمع

مسلم تربي على مبادئ الدين اإلسالمي الذي يحث على األخالق حيث قال صلى اهلل عليه
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا)) رواه الترمذي،
وسلم(( :إن من أحبكم إلي وأقربكم مني
ً
باإلضافة إلى أن المنظمات لديها مدونات السلو األخالقي التي تجبر موظفيها على االلتزام
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بالسلو

اإليجابي وفق ما ورد بها ،وتعتبر هذه النسبة جيدة ،ولكنها بحاجة إلى المزيد من

االهتمام والتطوير بحيث يجب على إدارة المؤسسات غير الحكومية إبداء مزيد من االهتمام

بتطوير السلو الفردي األخالقي للعاملين فيها خاصة فيما يتعلق بجانب استقبال الشكاوى من

المستفيدين وأخذها على محمل الجد والعمل على معالجتها ،ألن ذل

من شأنه التأثير على

سمعة المنظمة بين أفراد المجتمع باإلضافة لسمعتها بين المؤسسات المانحة.
اتفقت هذه النسبة مع دراسة (الغنام ،)2017،والتي بينت أن نسبة موافقة العاملين في

مستشفيات الفلسطينية في مجال السلو الفردي األخالقي بنسبة ( ، ) %76.17وكذل دراسة
(المرايات )2011،في أن مستوى السلو األخالقي لرجال البيع المنتجات وأخالقيات األعمال

لمنظمات بيع المنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع فقد بلغ الوسط الحسابي له ()4.8573

بانحراف معياري ( ،)0.24771وتتقارب هذه النسبة مع ما توصلت له دراسة (ابو غالي،

 ،)2016والتي أظهرت نسبة موافقة العاملين في و ازرتي العمل والشؤون االجتماعية على مجال
السلو الفردي األخالقي بنسبة ( ،)%58ويرجع الفارق في نسبة الموافقة والبالغة  %20إلى
االختالف في طبيعة عمل المؤسسات عينة الدراسة ،حيث ان دراسة أبو غالي طبقت على

مؤسسات حكومية أما الدراسة الحالية فقد أجريت على المنظمات غير حكومية والتي تمتاز
األنظمة والقوانين فيها بالشدة والصرامة واجراءات العقوبات والفصل على الموظفين تكون اسهل

من المؤسسات الحكومية .

 تحليل فقرات مجال "القيادة األخالقية"تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارTلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:
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جدول ( :)5.8المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل فقرة
من فقرات مجال "القيادة األخالقية"
م

.1

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يعمالالل علالالى بالالث ونقالالل القالاليم

والممارس الالات األخالقي الالة ف الالي

4.08

0.73

الوزن

النسبي
81.65

الترتيب

1

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية
كبيرة

26.81

0.000

المؤسسة.
يعام ال الالل المرؤوس ال الالين بعدال ال الالة
.2

وانصالالاف وعالالدم تمييالالز ب الالين

3.81

0.93

76.18

4

كبيرة

15.85

0.000

العاملين.
.3

يتبال الالع أسال الالاليب رقابال الالة فعالال الالة
عل ال ال ال الالى عم ال ال ال الالل وس ال ال ال الاللوكيات

3.79

0.88

75.87

5

كبيرة

16.29

0.000

العاملين بالمؤسسة.
يق ال ال ال الالوم بتحج ال ال ال الاليم ومكافح ال ال ال الالة
.4

جميال ال ال الالع السال ال ال الاللوكيات غيال ال ال الالر

3.97

0.90

79.45

3

كبيرة

19.55

0.000

األخالقية في العمل.
يعمال الالل علال الالى تعزيال الالز وتنميال الالة
.5

الق ال ال ال ال ال الاليم األخالقي ال ال ال ال ال الالة ف ال ال ال ال ال الالي

4.05

0.77

81.09

2

كبيرة

24.88

0.000

المؤسسة.
معا
جميع فقرات المجال ا

3.94

0.66

78.86

كبيرة

26.04

0.000

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى" يعمل على بث ونقل القيم والممارسات األخالقية في المؤسسة" يساوي (

) أي أن الوزن النسبي(

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .يفسر ذل أن معظم العاملين بالمنظمات غير الحكومية تلقوا

دورات قيادية خاصة بأنماط القيادة الجديدة ،مثل القيادة التحويلية التي تعمل على إلهام الموظفين
وحثهم على األداء بأكثر مما هو متوقع وفق ممارسات أخالقية ترتضيها قوانين المنظمات ،كما

أن القيادة الماهرة تعمل على نقل القيم والمبادئ التي تعتنقها المنظمة إلى موظفيها كي تكون
اسا لهم .ويعود السبب لحرص قادة المنظمات غير الحكومية على صورة وسمعة مؤسساتهم
نبر ً
بين افراد المجتمع ،باإلضافة إلى إدراكهم بأنهم يعتبرون قدوة لباقي الموظفين ،فيحرصون على
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بث ونقل القيم األخالقية للموظفين من خالل إعطاء االرشادات والتعليمات ومن خالل سلوكهم
وتعاملهم سواء مع الموظفين أنفسهم او مع المستفيدين.

المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة" يتبع أساليب رقابة فعالة على عمل وسلوكيات العاملين بالمؤسسة

" يساوي (

 ،)%وهذا يعني أن هنا

) أي أن الوزن النسبي (

موافقة بدرجة كبيرة

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،يعزو ذل كونه نابع من وعي والمام المديرين ألنواة الرقابة

سواء الرقابة السابقة ،أو الرقابة المتزامنة ،أو الرقابة الالحقة ،على أداء الموظفين وسلوكياتهم
وتصرفاتهم على هذا األداء وثقة القادة في سلو

وأخالقيات موظفيهم وخاصة بأن المنظمة

تراعي الجانب األخالقي عند عملية التوظيف ،وعلى الرغم من أن الثقة في سلوكيات وأخالقيات

الموظفين هي أمر جيد إال أنه من المضر أن تكون الثقة عمياء ويجب أن يكون هنا نوة من
الرقابة على الموظفين في المنظمات ،وقد جاءت بالدرجة األخيرة يعود إلى افتقار أساليب الرقابة

إلى بعض مصادر التمويل ،حيث تحتاج ألجهزة وتقنيات بما يضمن كفاءة هذه الرقابة.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "القيادة األخالقية " يساوي
الوزن النسبي(

 ،)%وهذا يعني أن هنا

) أي أن

موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على

فقرات هذا المجال .يمكن تفسير ذ إلى وجود قيادة لها دور فاعل في المنظمات تعمل على بث
القيم والممارسات األخالقية وتنميها بشتي الطرق ،وتستخدم األساليب التدريبية لتدريبهم على

مؤخر ،كما تتبع أساليب الرقابة وأسلوب الثواب والعقاب في
ًا
مدونات األخالقية التي انتشرت
تعزيز الممارسات األخالقية .لتضمن وجود حسن لممارسة السلو وكذل تعامل الموظفين بعدالة

وانصاف وعدم تمييز مما يعزز القيادة األخالقية .ونتيجة اهتمام إدارة المنظمات غير الحكومية
بالجانب األخالقي ،والذي هو صفة أصيلة من صفات مجتمعنا الفلسطيني ،فإنها تولي القيادة

صاحبة األخالق الحسنة أعلى مناصب وفق األنظمة والقوانين ،ويمكنا القول بأن هذه النتيجة
جيدة ،ولكنها بحاجة إلى مزيد من االهتمام خاصة فيما يتعلق باستخدام أساليب رقابية على

سلوكيات وأخالقيات العاملين في المؤسسات.

وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت له العديد من الدراسات كدراسة (الغنام )2017 ،والتي بينت

أن للقيادة األخالقية في المستشفيات الفلسطينية كانت مرتفعة بدرجة كبيرة ،بحيث حظيت على
نسبة ( ،)%71.03ودراسة (ماضي )2016،والتي أظهرت موافقة العاملين في المؤسسات غير
الحكومية على ممارسة القيادة األخالقية بنسبة ( ) %78وهي نف

النسبة التي توصلت لها هذه

نسبيا مع توصلت له دراسة (درادكة والمطيري )2017 ،حيث أكدت أن
الدراسة ،وكذل توافقت ً
درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديرات مدار المرحلة اإلبتدائية بمدينة الطائف كانت
بنسبة (.)%88
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 تحليل فقرات مجال " األنظمة والهياكل األخالقية"تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارTلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول ( :)5.9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل فقرة
من فقرات مجال "األنظمة والهياكل األخالقية"
الفقرة

م

يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة

 .1لسلو الفرد والجماعة األخالقي
والالأخالقي.

تضع المؤسسة آليات مناسبة

 .2لإلفصاح عن السلو الألخالقي

وتشجيع السلو األخالقي بالعمل.

المتوسط

الحسابي
4.06

3.91

النح ار
ف

المعياري
0.87

0.88

الوزن

النسبي
81.22

78.24

الترتيب

1

2

تتبنى المؤسسة إستراتيجية واضحة

.3

تعك

الجوانب األخالقية والمسئولية

االجتماعية تجاه جميع األطراف ذات

درجة

الموافق
ة

كبيرة

كبيرة

قيمة

الختبار

22.18

18.85

القيمة

الحتمالية

0.000

0.000

كبيرة
3.91

0.81

78.18

20.32

3

0.000

العالقة بالعمل.

تؤدي أخالقيات العمل السليمة في

 .4المؤسسة إلى مكافحة الترهل اإلداري
وزيادة فعالية العمل فيها.

توجد لدى المؤسسة ثقافة تنظيمية

 .5أخالقية قوية وداعمة للسلو
األخالقي.

تزود المؤسسة كافة األقسام بأفضل

 .6المعدات والتقنيات التكنولوجية الالزمة
إلنجاز العمل.

تقوم رؤية وسياسات المؤسسة على

بعيدا عن
 .7إتقان العمل وسرعة اإلنجاز ً
الواسطة والمحسوبية.
كبير ببرامج
اهتماما ًا
تعطي اإلدارة
ً
 .8تدريب العاملين الخاصة بسلوكيات

3.85

3.88

3.74

3.71

3.54

0.83

0.84

0.97

0.97

0.97

العمل األخالقي.

156

77.01

77.67

74.79

74.27

70.83

5

4

6

7

8

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

18.63

18.90

13.89

13.38

10.05

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الفقرة

م

تلبي الدورات التدريبية حاجات

 .9المتدربين المستقبلية في مجال

المتوسط

الحسابي

3.54

النح ار
ف

المعياري
0.93

الوزن

النسبي

70.70

الترتيب

9

درجة

الموافق
ة

كبيرة

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية

10.45

0.000

أخالقيات العمل.
تقوم المؤسسة بإرسال عامليها للمراكز

 .10التدريبية المختصة في مجال التدريب

3.38

1.00

67.62

12

على أخالقيات العمل.

متوسط
ة

6.92

0.000

تقوم المؤسسة بإعداد برامج تدريبية

 .11من أجل بناء منظومة أخالقية في

3.42

0.98

68.33

11

كبيرة

7.67

0.000

المؤسسة.
تسعى المؤسسة إلعداد برامج تدريبية
.12

تساعد األفراد على دمج المعايير
األخالقية العالية في سلوكهم

3.44

1.02

68.85

10

كبيرة

7.87

0.000

وتصرفاتهم اليومية.

معا
جميع فقرات المجال ا

3.66

0.75

73.3

كبيرة

16.99

0.000

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
المتوسط الحسابي للفقرة األولى" يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة لسلو

األخالقي والالأخالقي" يساوي (

) أي أن الوزن النسبي

الفرد والجماعة

 ،)%وهذا يعني أن هنا

موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة إلى حرص معظم
المنظمات غير الحكومية في نظامها األساسي ولوائحها الداخلية إلى بيان وتوضيح التصرف

حرصا
المقبول ،وغير المقبول .باإلضافة إلى االلتزام بقواعد السلو األخالقي وثقافة المجتمع
ً
منها على صورة وسمعة المنظمة ،ووجود رقابة مستمرة من األجهزة الحكومية على المنظمات،

مما يجعلها حريصة على االلتزام بقواعد السلو األخالقي.

المتوسط الحسابي للفقرة السابعة" تقوم رؤية وسياسات المؤسسة على إتقان العمل وسرعة اإلنجاز
) أي أن الوزن النسبي

بعيدا عن الواسطة والمحسوبية" يساوي
ً
أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،يعود ذل

 ،)%وهذا يعني
إلى أن طبيعة

األعمال اإلغاثية والتنموية في منظمات تتطلب سرعة إلنجاز ضمن رؤيتها ،حيث الكوارث
والحروب واألزمات في قطاة غزة ،تتطلب تدخل سريع بما يتناسب مع المستفيدين فال مجال
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للتأني ،وقد جاءت في الدرجة األخيرة ويفسر ذل أن في الفترات األخيرة واجهت المنظمات غير
الحكومية صعوبات في تلقي التمويل واألجهزة والتقنيات التي تساعدها في سرعة اإلنجاز بسبب

الحصار وفرض االحتالل قيود على استيراد تقنيات تكنولوجية الحديثة ،كما يرجع ذل

إلى أن

معظم المنظمات غير الحكومية تابعة إلى أحزاب سياسية ،والتي تكون حريصة على توظيف من

يحملون أفكار الحزب ،وكذل التحيز في إنجاز األعمال إلى أبناء الحزب ومن يحملون أفكاره

ويناصرونه ،باإلضافة إلى تدخل العالقات الشخصية في كثير من األحيان ،المتوسط الحسابي

للفقرة العاشرة " تقوم المؤسسة بإرسال عامليها للمراكز التدريبية المختصة في مجال التدريب على
أخالقيات العمل" يساوي

) أي أن الوزن النسبي(

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافق

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويرجع السبب في ذل لقناعات داخلها بأن

عليها تأهيل الموظفين بنفسها دون الحاجة لمراكز خارجية كما تعتمد التدريب داخل الوظيفة ،كما
هنا صعوبات كبيرة في التفاعل الخارجي مع مراكز التدريب الدولية واإلقليمية للحصول علي

دورات تدريبية في مجال األخالقيات في العمل األهلي وسبل الحد من حاالت الفساد والتعامل

معها ،يعزو حصولها على أدنى درجة موافقة إلى خصوصيه قطاة غزة من حيث الحصار

المفروض وصعوبة التنقل واالبتعاث للخارج ،وضعف التمويل مما يقيد المنظمات في عملها

فتلجأ إلى توفير مصاريف تكاليف تدريب في الخارج إلى مناح أخرى تعود بالنفع على المجتمع
مثل مشاريع تجارية ،كفالة األيتام.

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "األنظمة والهياكالألخالقية" يساوي

)

أي أن الوزن النسبي( ، ( %73.3وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

يعزو ذل إلى و ازرة الداخلية تشترط على منظمات غير الحكومية تقديم
على فقرات هذا المجالً ،

عريضة تضمن مبادئ ،ولوائح وفلسفة ،واستراتيجية ،وهيكل التنظيمي ،فتعمل المنظمات علي

توفير هذا الشأن ،كما أن مراقبة المنظمات بشكل دوري وبين الفينة واألخرى يوجب على
المنظمات اإلفصاح عن أعمالها وأنظمتها وهي ضمن السلوكيات األخالقية التي تعبر عن

الشفافية ،السيما أن الرقابة تكافح الترهل اإلداري في كل منظمة.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة جيدة لكنها بحاجة لمزيد من االهتمام والتطوير وخاصة فيما
بعيدا عن الواسطة
يتعلق برؤية وسياسات المؤسسة على إتقان العمل وسرعة االنجاز ً
والمحسوبية ،والتي جاءت بالمرتبة األخيرة من حيث الموافقة ،بحيث تعتبر الواسطة
والمحسوبية هي من أهم مظاهر الفساد اإلداري والتي من الممكن أن تؤثر على صورة

المؤسسة األخالقية وسمعتها.
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بشكل عام تتوافق هذه النسبة مع ما توصلت له دراسة (ماضي ،)2016،حيث أكدت موافقة

أفراد العينة على مجال األنظمة والهياكل األخالقية بنسبة (  ،)%76.79ويرجع السبب في
ذل إلى حرص المؤسسات غير الحكومية على تبني الممارسات اإلدارية األخالقية ،وجعلها

جزء ال يتج أز من ثقافة المؤسسة وقوانينها ،باإلضافة إلى الدور الرقابي من قبل و ازرة

الداخلية ،والمؤسسات المانحة على المنظمات غير الحكومية مما يساهم في التزامها بالقوانين
واألنظمة األخالقية التي تفرضها عليها تل

الجهات الرقابية .واتفقت مع دراسة

(الغنام ،)2017،حيث بينت موافقة العاملين في المستشفيات الفلسطينية علي بنية المؤسسة

وأنظمتها بنسبة ( )%76.46؛ بينما كانت نتيجة دراسة (أبو غالي )2016،قد توصلت إلى
موافقة عينة الدراسة على تبني أنظمة و ازرتي العمل والشؤون االجتماعية لألنظمة األخالقية

بنسبة بلغت (  ،)%58وهي نسبة متدينة ويعود السبب في ذل

المؤسسات الحكومية عن المؤسسات غير الحكومية.

إلى اختالف طبيعة عمل

تحليل جميع فقرات أبعاد المنظمة األخالقية
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارTلمعرفة درجة
الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول (:)5.10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل فقرة من فقرات
مجال "أبعاد المنظمة األخالقية "
المجال

المتوسط النحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

األخالقيات الفردية

3.92

0.64

78.38

2

كبيرة

26.14

0.000

القيادة األخالقية

3.94

0.66

78.86

1

كبيرة

26.04

0.000

األنظمة والهياكل األخالقية

3.66

0.75

73.3

3

كبيرة

16.99

0.000

3.84

0.56

76.8

كبيرة

26.37

0.000

أبعاد المنظمة األخالقية بشكل
عام

الجدول السابق تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات أبعالاد المنظمالة األخالقيالة يسالاوي

أي أن الالالوزن النسالالبي

 ،وهالالذا يعنالالي أن هنالالا موافقالالة بدرجالالة كبي الرة مالالن قبالالل أف الراد العينالالة

على الفقرات بشكل عام ،يمكن تفسير ذل حرص العاملين علالى التعامالل بالاحترام ،وحسالن معاملالة
سالواء فيمالالا بيالالنهم أو مالالع المسالالتفيدين حيالالث طبيعالالة العالقالالة التكامليالالة والتشالالاركية التالالي تحالالث الجميالالع
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التعامالالل بالالأخالق حميالالدة ،السالاليما أن منظمالالات غيالالر الحكوميالالة تتعامالالل مالالع حالالاالت إنسالالانية ،وتقالالدم
خدمات خيرية فهي بحاجة إلي لباقة واحترام ،أما على المستوى للجهات المانحة والجهات الرقابية
فيتحتم علي العاملين التعامل بشكل لطيف ،وذل لنيل الثقالة وتبالادل االحتالرام وحسالن المعاملالة مالع

هذه الجهات.

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت له العديد مالن الد ارسالات كد ارسالة (ماضالي )2016،حيالث كانالت
درجة الموافقة على المجاالت المرتبطة بمتطلبات المنظمة األخالقية بمتوسط حسابي نسبي

(  ،)%75.77ممال الالا يؤكال الالد حال الالرص المؤسسال الالات غيال الالر الحكوميال الالة علال الالى االلت ال الزام بأبعال الالاد المنظمال الالات
االخالقي الالة ،وذلال ال إلدراكه الالا ألهمي الالة التحلال الى ب الالاألخالق المهني الالة الت الالي تتواف الالق م الالع ثقاف الالة المجتم الالع
الفلسالطيني ،وهالالو مالا يالالؤثر علالى درجالالة قبالالول المجتمالع للمنظمالالة وبالتالالي يالالؤثر علالى نجالالاح أو فشالالل

المنظمة .كذل اتفقالت مالع د ارسالة (الغنالام )2017،بينالت أن مسالتوى أبعالاد المنظمالة األخالقيالة لالدى
العالالاملين فالالي المستشالالفيات مرتفالالع بدرج الة كبي الرة حيالالث بلالالغ نسالالبة ( ،)%74.32وتنسالالجم مالالع د ارسالالة

(ماض ال الالي )2015،أظه ال الالرت أن متطلب ال الالات المنظم ال الالة األخالقي ال الالة حظي ال الالت بمتوس ال الالط حس ال الالابي نس ال الالبته
أيضالا تتفالالق مالالع د ارسالالة (أبالالو الكالالأ  )2015،أظهالالرت أخالقيالات المهنالالة للعالالاملين فالالي
( )%75.77و ً
المنظم ال ال الالات غي ال ال الالر الحكومي ال ال الالة حظي ال ال الالت بنس ال ال الالبة () 83.34؛ بينم ال ال الالا تختل ال ال الالف جز ًئي ال ال الالا م ال ال الالع د ارس ال ال الالة

(المرايات )2011،حيث نسبة موافقة أفراد العينة على أبعاد المنظمات االخالقية قد بلغت()%92
 ،ويرجال الالع سالالالبب ارتفالالالاة هالالالذه النسالالالبة الن هالالالذه الد ارسالالالة قالالالد طبق الالت علال الالى رجال الالال البي الالع للمنتجال الالات

حرص الا بالتعامالالل بالالأخالق عاليالالة مالالع
الصالاليالنية ،ومالالن المعالالروف ان المنظمالالات البيعيالالة تكالالون أشالالد
ً
الزبائن خشية التأثير على سمعة الشركة وانخفاض مبيعاتها.

160

ثانيا :تحليل فقرات " جودة الخدمات"
ا
 تحليل فقرات مجال "الجوانب المادية الملموسة "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي.

جدول ( :)5.11المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل
فقرة من فقرات مجال " الجوانب المادية الملموسة"
م

الفقرة

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية

.1

توفر المؤسسة جميع
المستلزمات المالية والمادية
التي تكفي لتقديم خدمة جيدة.

3.59

1.00

71.80

3

كبيرة

10.66

0.000

.2

تراعي المؤسسة االهتمام
بالمظهر العام والهندام
للعاملين فيها.

3.77

.3

0.91

75.49

1

كبيرة

15.41

0.000

يتالءم التصميم الداخلي
لمكان العمل مع طبيعة
الخدمات المقدمة للمستفيد.

3.67

1.02

73.35

2

كبيرة

11.82

0.000

.4

تهتم المؤسسة بمظهر
وجاذبية المباني.

3.56

1.08

71.11

5

كبيرة

9.24

0.000

.5

تتوافر في المؤسسة
التجهيزات الحديثة والتقنيات
المناسبة لروح العصر.

3.59

1.01

71.78

4

كبيرة

10.54

0.000

معا
جميع فقرات المجال ً

3.64

0.81

72.76

كبيرة

14.31

0.000

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " تراعي المؤسسة االهتمام بالمظهر العام والهندام للعاملين فيها "
يساوي (

) أي أن الوزن النسبي (

 ، )%وهذا يعني أن هنا موافقة من قبل أفراد

العينة على هذه الفقرة .يفسر ذل إلى أن األناقة والنظافة جزء من ثقافة الموظفين والتقييم الذاتي
للموظفين مما يحفزهم على االهتمام بأنفسهم والظهور أمام اآلخرين بهندام جيد ،كما أننا في
مجتمع مسلم يدعو االهتمام الشخصي بالهندام ليتر أثر طيب في نفو

المستفيدين ،ويقول

رسول اهلل " إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم ،حتى تكونوا كأنكم شامة
في النا

فإن اهلل ال يحب الفحش وال التفحش"روى أبو داود.
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المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " تهتم المؤسسة بمظهر وجاذبية المباني " يساوي (

أن الوزن النسبي

) أي

 ،) %وهذا يعني أن هنا موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

يرجع إلى أن معظم المنظمات ممولة من جهات أجنبية تهتم وتعتني بتوفير بيئة عمل تحتوي
على تسهيالت للمستفيدين وتتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة ،حيث تهتم بالتحديثات منها البناء
والتطوير االداري والتكنولوجي ،كما يتوفر تمويل خاص بالنثريات تعمل المنظمات على استثماره

للمساهمة في بناء المباني الجذابة لكي تبعث راحة في نفو

المستفيدين والزوار ،وقد حظيت

نظر الرتفاة التكاليف الخاصة بالمباني ،ولجوء العديد من المنظمات إلى
ًا
على الدرجة األخيرة
االستئجار ،وكذل الحال فيما يخص التجهيزات الحديثة والتقنيات المناسبة لروح العصر ،والتي
ترى الباحثة أنها ترتبط بالقدرات التمويلية للمنظمات غير الحكومية ،مما يجعل هنا

نوة من

القصور في هذا الجانب لدى بعض المنظمات ذات اإلمكانيات المادية الضعيفة.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "الجوانب المادية الملموسة" يساوي

) أي أن الوزن النسبي

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

على فقرات هذا المجال ،تعزو ألسباب منها المنافسة الشديدة بين عدد من منظمات غير

الحكومية بمن تحذو بالدرجة األولى في تقديم الخدمة ،فتعمل معظم المنظمات على اختيار

مقراتها ذات مباني الجذابة في أماكن مميزة يسهل الوصول إليها من قبل المستفيدين  ،وتحتوي

على تسهيالت وتقنيات تتناسب مع روح العصر ،حيث وضوح العناوين وامتالكها لمواقع

الكترونية ،كما تتميز بفتح أبوابها أمام المستفيدين ،السيما أن هنا

اهتمام من اإلدارة باتباة

اإلجراءات اإلدارية إلتمام األعمال لسهولة ويسر الحصول على تلبية احتياجات ورغبات

المستفيدين ،حيث متابعة ومراقبة من الجهات المعنية وتوفير موظف استقبال يسهل تلقي
الخدمة.
واتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة (االخر  )2017،في قيا

جودة

الخدمات في البلديات حيث حظي الجوانب الملموسة على درجة موافقة بدرجة كبيرة ،وبوزن
نسبي ( ،)%76.17ودراسة (سلمان )2013،في قيا

جودة الخدمات الجامعية المدركة في

جامعة األقصي حيث كان الوزن النسبي لبعد الملموسية ( ،)%71وكذل
(الحجار )2016،في قيا

دراسة

جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات ذوي االعاقة بمحافظات قطاة

غزة ،حيث كان وزن نسبي لبعد الملموسية ( ،)%79.15وأظهرت دراسة (راشد )2014،في
قيا

جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء أن الوزن النسبي لمجال بعد الملموسية

كان ( ،)%73.20وكذل

دراسة (عوض )2012،والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة في بعد

162

الملموسية بين عناصر الرقابة الداخلية وجودة الخدمات المصرفية بمحافظات غزة بوزن نسبي

(.)%80.54
واختلفت

مع العديد من الدراسات كدراسة (أبو عكر ،)2016،التي أظهرت موافقة بدرجة

متوسطة في بعد الملموسية بوزن نسبي ( )%67.9في قيا

دور جودة الخدمة والصورة الذهنية

في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين في الغرفة التجارية الصناعية ،وكذل

دراسة (أبو

عيدة )2016،وجاء بعد الملموسية بوزن نسبي (  ) %62.99على اهتمام مجمع الشفاء الطبي

في قطاة غزة ،ودراسة (مطرية )2016،والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة في بعد الملموسية
بوزن نسبي ( )%61.73في مؤسسات التعليم التقني في قطاة غزة ،كذل (جودة )2014،والتي

جاء بعد الملموسية بوزن نسبي(  )%66.48في بلديات قطاة غزة ،ودراسة (السعافين)2015،
والتي أظهرت موافقة بدرجة قليلة في بعد الملموسية بوزن نسبي ( )%51.38في الجامعات

الفلسطينية.

تعزو الباحثة اتفاق واختالف النتائج إلى تباين وتنوة بيئات العمل المختلفة.
 تحليل فقرات مجال "العتمادية"تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارTلمعرفة

درجة الموافقة .النتائج موضحة في الجدول السابق.

جدول ( :)5.12المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل
فقرة من فقرات مجال " االعتمادية "
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة
يتمتع العاملون بالمعرفة الكافية
والكفاءة العالية للرد على
استفسارات المستفيدين.
يخصص وقت كاف لمراجعة
مشاكل المستفيدين.
تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها
للمستفيدين في الموعد المحدد.
تحتفظ المؤسسة بسجالت دقيقة
وموثقة للمستفيدين.
تتجنب المؤسسة تكرار األخطاء
عند تقديم خدماتها المختلفة.
معا
جميع فقرات المجال ً

المتوسط النحراف
الحسابي المعياري

الوزن
النسبي

القيمة
قيمة
درجة
الترتيب
الموافقة الختبار الحتمالية

3.85

0.86

76.99

2

كبيرة

17.94

0.000

3.62

0.85

72.45

5

كبيرة

13.18

0.000

3.68

0.89

73.58

4

كبيرة

13.77

0.000

4.04

0.87

80.80

1

كبيرة

21.65

0.000

3.84

0.94

76.85

3

كبيرة

16.20

0.000

3.81

0.70

76.15

كبيرة

20.89

0.000
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من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " تحتفظ المؤسسة بسجالت دقيقة وموثقة للمستفيدين " يساوي) أي أن الوزن النسبي(

 ،)%وهذا يعني أن هنا

أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذل

موافقة بدرجة كبيرة من قبل

ألسباب متعددة منها :أن االحتفاظ بالسجالت

هو جزء من عمل المنظمة ويؤثر على أدائها بشكل مباشر حيث تعتبر نقطة ارتكاز وقوة إلتخاذ
الق اررات وجلب التمويل للمنظمة ،كذل تطلب معظم الجهات المانحة سجالت المستفيدين للتأكد
من مصداقية المعلومات المرحلة إليها عن احتياجات المستفيدين المطلوبة ،باإلضافة لوجود

الرقابة على عمل المنظمات مما يفرض عليها االحتفاظ بسجالت دقيقة وموثقة وخاصة فيما

يتعلق باألمور المالية ،كما أنه هنا مراجعين يترددون للسؤال واالستفسار فهذه السجالت تسهل
عملية تنفيذ األعمال وتلبية الحاجة وتقديم الخدمة.

المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يخصص وقت كاف لمراجعة مشاكل المستفيدين" يساوي
) أي أن الوزن النسبي

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل

(

أفراد العينة على هذه الفقرة ،يفسر ذل

على اهتمام اإلدارات بالمستفيدين والسعي على توفير

سبل الراحة إليهم وحل مشاكلهم ،وتقديم أفضل الخدمات كما تعتني بإعطاء توجيهات للموظفين
تضمن تخصيص وقت لمراجعة المستفيدين وتجنب األخطاء وقيا

الدقة وتحري الموضوعية،

وبالرغم من موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة إال أنها جاءت في المرتبة األخيرة ويعود ذل إلى
حرص المسئولين على الرد ومعالجة شكاوى المستفيدين لكن من المالحظ عدم وجود وحدات

متخصصة لتلقي شكاوى المستفيدين والرد عليها في معظم المنظمات ،والحاق هذه المسؤولية
كمهمة إضافية من مهام إحدى الوحدات واإلدارات والتي يكون لديها مهام ومسؤوليات أكثر

أهمية من وجهة نظرهم -من النظر في شكاوى المستفيدين.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال"االعتمادية " يساوي (

النسبي

) أي أن الوزن

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

المجال ،ويرجع الهتمام المنظمات غير الحكومية بجودة تقديم الخدمات من خالل اهتمامها
بامتالكها لكادر وظيفي مؤهل لديه المعرفة الكامنة ،والقدرات الوظيفية للرد على استفسارات

المستفيدين وكذل تقديم الخدمات الصحيحة المناسبة دون أخطاء من خالل تدريبهم على برامج

تالئم حاجاتهم وتسهم في تحسين األعمال ،باإلضافة لتلقي العاملين توجيهات تتعلق بتخصيص
وقت كاف لمراجعة المستفيدين ،واستحداث المنظمات األنظمة اإلدارية لحفظ السجالت .

واتفقت هذه النسبة مع دراسة (األخر  )2017،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد

االعتمادية في بلديات قطاة غزة والتى جاءت بوزن نسبى ( ،)%76.65ودراسة (راشد)2014،
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التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد االعتمادية فى الخدمات المصرفية وكانت بوزن نسبى

( ،)%77.75ودراسة (الحجار )2016،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد االعتمادية فى
مؤسسات اإلعاقة بمحافظات غزة وبوزن نسبى ( ،)%78.08ودراسة (جودة )2014،التى

أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد االعتمادية فى بلديات قطاة غزة بوزن نسبى (،)%75.32
واختلفت نسبياً مع دراسة ( عوض )2012،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا فى الخدمات

المصرفية بوزن نسبي (.)%81.23

واختلفت جز ًئيا هذه النسبة مع ما توصلت له دراسة (كسبة ،)2015،والتي أظهرت أن مستوى
االعتمادية في المؤسسات الحكومية الفلسطينية قد بلغت ( ،)%64بينما يرجع السبب في

انخفاض هذه النسبة إلى عدم إعطاء اإلدارة العليا في الوزارت الحكومية االهتمام الالزم والوقت
الكاف لمراجعة مشاكل الموظفين.

واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (ابو عكر ،)2016،التي حصل فيها محور االعتمادية

على نسبة موافقة ( ،)%47ويرجع السبب في ذل

إلى أن هذه الدراسة أجريت على الغرفة

التجارية ،والتي أظهرت عدم توفيها المعلومات الكافية لألعضاء وتقصيرها في تقديم الخدمة في
الوقت المناسب ،وكذل
االعتمادية في قيا

دراسة (السعافين ،)2015،التى أظهرت موافقة بدرجة قليلة فى بعد

مستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية ،وكانت وزنها

النسبي ( ،)%50.59ودراسة(أبو عيدة )2016،والتى أظهرت موافقة بدرجة متوسطة فى بعد
االعتمادية بوزن نسبى( )%60.95فى دراسة جودة الخدمات الصحية مجمع الشفاء.
 تحليل فقرات مجال " الستجابة"تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي.
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جدول ( :)5.13المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل
فقرة من فقرات مجال " االستجابة "
م

المتوسط

الفقرة
تستجيب المؤسسة لطلبات

.1

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

ب

المستفيدين بالسرعة الممكنة.

يتم االستجابة لطلبات

.2

المستفيدين بدقة متناهية.

يقوم العاملون بتقديم المساعدة

.3

للمستفيدين بسهولة ويسر.

تعمل المؤسسة على إيجاد
الحلول الناجعة لمشاكل

.4

يقوم العاملون على تكييف

.5

الموافقة

الختبار

الحتمالية

3.62

0.81

72.37

4

كبيرة

13.70

0.000

3.54

0.85

70.77

5

كبيرة

11.40

0.000

3.76

0.86

75.23

2

كبيرة

15.97

0.000

3.69

المستفيدين.

0.86

73.77

الخدمة المقدمة لتلبية حاجة

3.78

0.84

75.62

معا
جميع فقرات المجال ا

3.68

0.71

73.56

المستفيد.

الترتي

درجة

قيمة

القيمة

3

1

كبيرة

14.33

0.000

كبيرة

16.82

0.000

كبيرة

17.32

0.000

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة" يقوم العاملون على تكييف الخدمة المقدمة لتلبية حاجة
المستفيد " يساوي (

) أي أن الوزن النسبي(

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة

كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويعزو ذل إلى حرص المؤسسات والعاملين فيها على
تطوير خدماتهم وتكييفها ،بحيث تتناسب مع احتياجات المستفيدين ،لضمان استمرار إقبال

المستفيدين على خدماتها واالستفادة منها ،وبالتالي ضمان نجاح المؤسسة واستم ارريتها في

المنافسة والعمل.

المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يتم االستجابة لطلبات المستفيدين بدقة متناهية " يساوي

(

) أي أن الوزن النسبي (

أفراد العينة على هذه الفقرة .يرجع ذل

 ،)%وهذا يعني أن هنا

موافقة بدرجة كبيرة من قبل

إلى عناية المنظمات على تلبية طلبات المستفيدين

وتوصيل الخدمة ألكبر عدد ممكن بسرعة متناهية ووفق اإلمكانيات المتاحة ،ونظرة المستفيدين

للمنظمات نظرة إيجابية حيث توفر االستعدادية والجاهزية لتقديم الخدمات السريعة.
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بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "االستجابة " يساوي (

النسبي

) أي أن الوزن

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

المجال .ويرجع السبب في ذل

إلى انتماء ووالء الوظيفي لدى الموظفين وشعورهم بالمسئولية

لتقديم الخدمات للمستفيدين ،واإليمان ببقاء الخدمات ومساعدة المستفيدين ،من خالل االستجابة

لطلبات المستفيدين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر ،إال أنها بحاجة لمزيد من االهتمام خاصة فيما
يتعلق بسرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين وسرعة تلبية طلباتهم.

وتتوافق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة (األخر  )2017،التى أظهرت أن درجة
موافقة كبيرة لبعد االستجابة فى بلديات قطاة غزة بوزن نسبي( ،)%71.65ودراسة

(جودة )2014،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد االستجابة وحظيت على وزن نسبي
( )%75.32فى بلديات قطاة غزة ،دراسة (الحجار )2016،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى
بعد االستجابة بوزن نسبى ( )%81.42فى مؤسسات ذو اإلعاقة بقطاة غزة ،دراسة

( راشد )2014،والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد االستجابة بوزن نسبى ( )%75.11فى
البن

الوطنى وبن

اإلنتاج ،دراسة(عوض)2012،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد

االستجابة فى الخدمات المصرفية بوزن نسبى (.)%80.54

بينما اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو عيدة)2016،التى أظهرت موافقة بدرجة متوسطة

فى بعد االستجابة بوزن نسبى ( ) %66.50فى مجمع الشفاء ،ويرجع السبب في ذل
طبيعة مجتمع الدراسة المتشابه في تقديم الخدمة للمواطنين ،كذل

إلى

مع دراسة (الف ار

والعوضي )2013،والتي توصلت إلى أن درجة جودة االستجابة في الجامعات الفلسطينية كانت

ضعيفة بنسبة(  ) %51وقد أوصت الدراسة بتحسين خدمة االستجابة لمشاكل الطالب واطالة
الطالب على مواعيد تقديم الخدمة وهي المشاكل التي كانت سبب في تدنيه نسبة هذا المجال،

ودراسة (السعافين )2015،التى أظهرت موافقة بدرجة قليلة فى بعد االستجابة بوزن نسبى

( )%51.38فى الجامعات الفلسطينية ،دراسة (مطرية )2016،التى أظهرت موافقة بدرجة
متوسطة فى بعد االستجابة فى مؤسسات التعليم التقنى بوزن نسبى ( ،)%62.88دراسة (أبو

عكر )2016،التى أظهرت موافقة بدرجة متوسطة بوزن نسبى ( )%61.18فى الغرفة التجارية
الصناعية .تعزو الباحثة االختالف واالتفاق بين الد ارسة الحالية والدراسات السابقة إلى تنوة

بيئات العمل.

167

 تحليل فقرات مجال "األمان "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار

Tلمعرفة درجة الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول (:)5.14

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل فقرة من فقرات
مجال " األمان "

م

.1

الفقرة
توفر المؤسسة للمستفيد

الخدمة في جو آمن يخلو

المتوسط النحراف

الحسابي
3.95

المعياري
0.86

الوزن

النسبي
78.96

الترتيب

3

درجة

الموافقة
كبيرة

قيمة

القيمة

الختبار الحتمالية
19.91

0.000

من المخاطر.
.2

يعزز سلو العاملين الثقة
واألمان للمستفيدين.

3.93

0.80

78.53

4

كبيرة

21.00

0.000

توفر المؤسسة
.3

الخصوصية والسرية في
المعلومات التي تخص

3.99

0.89

79.82

1

كبيرة

20.13

0.000

المستفيدين.
توفر المؤسسة األمان
.4

الوظيفي للعاملين فيها مما
يزيد من جودة خدمة

3.42

1.14

68.48

5

كبيرة

6.67

0.000

المستفيدين.

تتمتع المؤسسة بسمعة
.5

ومكانة جيدة لدى أفراد

3.98

1.00

79.57

2

كبيرة

17.73

0.000

المجتمع.
معا
جميع فقرات المجال ا

3.85

0.71

77.10

كبيرة

21.64

0.000

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "توفر المؤسسة الخصوصية والسرية في المعلومات التي تخص
المستفيدين" يساوي (

أي أن الوزن النسبي )

 ،)%وهذا يعني أن هنا

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وتعزو الباحثة ذل

موافقة

إلى أن الحفاظ على

أمر في غاية األهمية للمستفيدين وهو حق مكفول
خصوصية وسرية بيانات المستفيدين يعتبر ًا
للمستفيدين بالقانون ويعرض المؤسسة للمساءلة القانونية في حال إهمالها لخصوصية وسرية
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بيانات المستفيدين ،لذل

تحرص المؤسسات على ضمان السرية والخصوصيات لبيانات

المستفيدينمن خالل المتابعة ومراقبة الموظفين وهذا ما يميز منظمات فيما بينها.

المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " توفر المؤسسة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة
خدمة المستفيدين " يساوي (

) أي أن الوزن النسبي

موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .يفسر ذل

 ،)%وهذا يعني أن هنا

إلى ارتفاة رواتب وأجور

موظفين في منظمات غير الحكومية مقارنة بالمنظمات الحكومية ،وسعى المنظمات إلى توفير

نظر إلى أن العمل في
مشاريع للمحافظة على كوادرها المؤهلة ،ولقد جاءت بالدرجة األخيرة ًا
منظمات يعتمد نظام العقود ولي التثبيت .
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال"األمان" يساوي (
النسبي(

) أي أن الوزن

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

المجال ،يمكن تفسير ذل
سلم أولوياتها مما ينعك

إلى اهتمام اإلدارت في منظمات غير الحكومية باألمان وهي أعلى

على سمعتها الطيبة ،باإلضافة إلى وجود مراقبة دورية وأنظمة وعقوبات

مشددة تحتم االلتزام وتوفير األمان للموظفين والمستفيدين ،كما أنه ال يوجد تهاون في الحاالت

األمنية ويعرض للمسائلة كل من يخرج عن قوانين المنظمة.

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة (األخر  )2017،والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة

فى بعد األمان بوزن نسبى (  )%70.36فى بلديات قطاة غزة ،وكذل

دراسة (راشد)2014،

التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد األمان بوزن نسبى ( ) %78.60في المصارف ،ودراسة

(الحجار )2016،والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد األمان بوزن نسبى ( )%79.32فى

مؤسسات ذو اإلعاقة بقطاة غزة ،ودراسة (جودة )2014،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد

نسبيا مع دراسة (عوض )2012،
األمان بوزن نسبى( )%74.70فى بلديات قطاة غزة ،واتفقت ً
جدا فى بعد األمان بوزن نسبى ( )%84.43في الخدمات
التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة ً
المصرفية ،بينما اختلفت هذه النتائج مع دراسة كال من (كسبة )2015،والتى اظهرت موافقة
بدرجة متوسطة فى بعد األمان في المنظمات الحكومية الفلسطينية جاء بنسبة (  ،)%65وكذل

(مطرية )2016،والتى أظهرت درجة موافقة متوسطة فى بعد األمان بوزن نسبى ()%63.20
لمؤسسات التعليم التقنى ،وكذل

دراسة (الف ار والعوضي )2013،التى أظهرت درجة موافقة

متوسطة لبعد األمان بوزن نسبى ( ،)%59.83دراسة ( أبو عيدة  )2016،التى أظهرت موافقة

بدرجة متوسطة لبعد األمان بوزن نسبى (  )%67.83فى مجمع الشفاء ،ودراسة (أبو

أيضا موافقة بدرجة متوسطة فى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظات
عكر )2016،التي أظهرت ً
غزة بوزن نسبى (. )%64.9
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 تحليل فقرات مجال "التعاطف "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار Tلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول ( :)5.15المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل
فقرة من فقرات مجال " التعاطف "
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية

يتوفر لدى العاملين الروح
.1

المرحة في التعامل مع

2

كبيرة

المستفيدين.
.2

يتوفر لدى العاملين القدرة
على استيعاب المستفيدين

4

كبيرة

5

كبيرة

وتقدير ظروفهم.
.3

تولي المؤسسة االهتمام
المناسب لكل مستفيد.
تضع المؤسسة مصلحة

.4

المستفيدين في مقدمة

3

كبيرة

اهتماماتها.
يتمتع العاملين بحسن الخلق
.5

واللباقة في التعامل مع

1

كبيرة

المستفيدين.
كبيرة

معا
جميع فقرات المجال ا

من الجدول السابق يمكن استخالص ما يلي:
المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة" يتمتع العاملين بحسن الخلق واللباقة في التعامل مع
المستفيدين " يساوي (

) أي أن الوزن النسبي

 ،)%وهذا يعني أن هنا

موافقة

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .يعزو ذل إلى اهتمام اإلدارة واإزامها الموظفين
التعامل مع المستفيدين وفق قواعد ومدونة السلو األخالقي ،التي ساهمت في رفع الكفاءة بين

الموظفين ،مما انعك

بصورة جيدة على حسن تعامل الموظفين بجانب إد ار
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العاملين أن

لنجاح العمل فأنشأت عالقات ودية قائمة على االحترام والثقة بين

االحترام والمعاملة بلباقة أسا

المستفيدين والعاملين وهذا ينسجم مع ثقافة المجتمع الفلسطيني .

المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " تولي المؤسسة االهتمام المناسب لكل مستفيد "يساوي (

أي أن الوزن النسبي

)

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

على هذه الفقرة ،وهو ما يعك

حرص اإلدارة على رضا المستفيدين إلدراكها الجيد بأن رضا

المستفيدين على خدمات المؤسسة يعتبر الضمان إلستم ارريتها ونجاحها ،باإلضافة إلى أن رسالة

المنظمات اإلرتقاء باإلنسان واحترام إنسانيته وتوفير له حياة كريمة فتفرض على موظفيها لوائح
إرشادية لكيفية االهتمام بالمستفيد ومراعاة ظروفه الصعبة.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "التعاطف " يساوي (
النسبي(

) أي أن الوزن

 ،)%وهذا يعني أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

المجال .يرجع ذل إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني أنه شعب متكامل متكاثف مع بعضه البعض،

فيبدي العاملون تعاطفهم مع قضايا وهموم المستفيدين بجانب أن هدف المنظمات تلبية حاجات
المستفيدين وتقديم الخدمات لهم فمصلحة المستفيد أولى اهتماماتها فيتمتع الموظفين بالروح

المرحة في التعامل مع المستفيدين ،وكذل التعامل معهم بلباقة وحسن الخلق.

اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (أبو عيدة )2015،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد

التعاطف التى يظهرها العاملين في مجمع الشفاء الطبي مع المستفيدين بوزن نسبى( )%69.16
ويرجع السبب في ذل إلى طبيعة العمل في المستشفيات والتي تفرض التعامل بإنسانية وتعاطف

أيضا التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد التعاطف
مع المرضى ،ودراسة (راشدً )2014،
بوزن نسبي(  ) %74.01في بن الوطنى اإلسالمى وبن اإلنتاج ،دراسة ( األخر )2017،
والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد التعاطف فى بلديات قطاة غزة بوزن نسبى

( ،)%70.31دراسة (الحجار )2016،التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى بعد التعاطف بوزن
نسبى ( )%82.49فى مؤسسات ذو اإلعاقة ،دراسة (جودة  )2014،التى أظهرت موافقة بدرجة

كبيرة فى بعد التعاطف بوزن نسبى ( )%76.54فى بلديات قطاة غزة ،واختلفت نتائج هذه

كال من دراسة (أبو عكر )2016،التى أظهرت موافقة بدرجة متوسطة فى بعد
الدراسة مع ً
التعاطف بوزن نسبى ( )%56.09فى الغرفة التجارية الصناعية بغزة ،وكذل اختلفت جز ًئيا مع
دراسة (السعافين )2015،التى أظهرت أن الموافقة بدرجة متوسطة فى بعد التعاطف بوزن نسبى

( )%52.97فى الجامعات الفلسطينية ،دراسة (مطرية )20165،التى أظهرت موافقة بدرجة
متوسطة فى بعد التعاطف بوزن نسبى ( )%61.13فى مؤسسات التعليم التقنى .
تعزو الباحثة االختالف واالتفاق النتائج إلى تباين وتنوة بيئات العمل المختلفة.
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تحليل جميع فقرات جودة الخدماتتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارTلمعرفة درجة

الموافقة .النتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول (:)5.16
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب اختبار Tلكل فقرة من فقرات
مجال "جودة الخدمات "

درجة

قيمة

القيمة

الجوانب المادية الملموسة

3.64

0.81

72.76

5

كبيرة

14.31

0.000

االعتمادية

3.81

0.70

76.15

3

كبيرة

20.89

0.000

االستجابة

3.68

0.71

73.56

4

كبيرة

17.32

0.000

األمان

3.85

0.71

77.10

2

كبيرة

21.64

0.000

التعاطف

3.90

0.75

78.00

1

كبيرة

21.56

0.000

جودة الخدمات بشكل عام

3.78

0.64

75.57

كبيرة

21.94

0.000

الجدول السابق تبين أن المتوسط الحسابى لجميع فقرات جودة الخدمات يساوى(

)

المجال

أي أن الوزن النسبى (

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

الموافقة الختبار الحتمالية

 ، )%وهذا يعنى أن هنا موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

على الفقرات بشكل عام ،ترجع الباحثة ذل إلى أن طبيعة العمل في المنظمات غير الحكومية

ذات الطبيعة الخدماتية ،وبالتالى فمن الطبيعى أن تولي هذه المنظمات أهمية كبيرة لجودة
خدماتها المقدمة للجمهور ،بما يضمن لها القبول بين أفراد المجتمع وبالتالى نجاحها
واستم ارريتها ،بجانب خضوة المنظمات إلجراءات قانونية تضبط عملها حيث هنا

مراقبة

ومتابعة ألنشطة منظمات غير الحكومية تجبرها علي حسن جودة الخدمة ،باإلضافة إلى إد ار

المسئولين ألبعاد الجودة في تركها إنطباعات إيجابية للمستفيد عن جودة الخدمة التي يتلقونها
وهو ما يزيد من تردد المستفيدين على المنظمات لطلب الخدمة فتسعى المنظمات للتطوير

وتحسين جودة خدماتها من اجل الحظو بالمستفيد ،كما أنه يحتتم علي منظمات أن تزود

المستفيدين بالخدمات والقيام بمسئوليتها اتجاههم على أكمل وجه لكي تحقق رسالتها ورؤيتها.
وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت له العديد من الدراسات كدراسة (االخر  )2017،والتي

توصلت إلى أن الخدمات التي تقدمها بلديات قطاة غزة قد بلغت جودتها نسبة ( ،)%73ودراسة

(راشد )2014،في دراستها لجودة الخدمات المقدمة في المصارف حيث جاءت بوزن نسبي
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( ،)%75.73وكذل دراسة (سلمان )2013،التي توصلت أن جودة خدمات المقدمة فى جامعة
األقصي كانت مرتفعة بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي ()%70؛ بينما اختلفت مع ما توصلت

اليه دراسة (أبو عكر )2016،والتي بينت أن الخدمات المقدمة في مستشفى الشفاء الطبي كانت

( ،)%65ودراسة (كسبة )2015،التى توصلت أن جودة الخدمات فى المؤسسات الحكومية كانت
( ،)%63.53ودراسة (الف ار والعوضى )2013،توصلت لجودة الخدمات المتوسطة بوزن نسبى
( )57.88فى الجامعات الفلسطينية ،دراسة (مطرية  )2016،التى توصلت لجودة الخدمات فى
التعليم التقنى بوزن نسبى ( ،)%61.56دراسة (السعافين )2015،التى توصلت لجودة الخدمات

فى الجامعات الفلسطينية متوسطة بوزن نسبى (.)%53.84
اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ()α ≥ 0.05
بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.
الختبار هذه الفرضية تم معامل بيرسون لالرتباط ،والجدول التالي يوضح ذل :
جدول ( :)5.17معامل االرتباط بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة
في المنظمات غير الحكومية

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥ 0.05بين السلو
الفردي األخالقي وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥ 0.05بين القيادة
األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.

القيمة
الحتمالية
)(Sig.

.675

*0.000

.593

*0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥ 0.05بين بيئة
المؤسسة وأنظمتها األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير

الحكومية.

توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  α≥ 0.05بين أبعاد
المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.

إحصائيا عند مستوى داللة ).)α≥0.05
*االرتباط دال
ً

173

.718

*0.000

.795

*0.000

يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط يساوي(  ،)0.795وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

(

) ،وهي أقل من مستوى الداللة ) ،) 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية،
دائما ما يقيم جودة الخدمات المقدمة له من
ويمكن تفسير ذل إلى أن جمهور المستفيدين ً
المنظمات بناء على أخالقيات تل المنظمات بالتعامل معه ،حيث إن المستفيدين يهتمون
بطريقة التعامل معهم من قبل الموظفين بالدرجة األولى ،وأن المنظمة التي ال تتعامل مع

المستفيدين بدرجة عالية من األخالق لن تلق القبول من أفراد المجتمع ،بجانب أن ألبعاد
المنظمة األخالقية دور في تحسين جودة الخدمات المقدمة من خالل دورها المؤثر في أداء

الموظفين ،كما أن لها أهمية في تنمية أصول المنظمة فهي دعامة لتحقيق اإلفادة المثلي منها،
فهي تشجع العاملين وتدفعهم لالجتهاد ،السيما االقتداء بالمديرين وتوفير أجواء وبيئة العمل

مناسبة ،قد أثر في تحسين جودة الخدمات المقدمة .

ونظ ار لعدم وجود دراسات عربية ربطت بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات فسيتم
عرض الدراسات التي تناولت أبعاد المنظمة األخالقية وعالقتها بتحقيق عوائد تنظيمية أخرى.
فاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (الغنام )2017،التي بينت وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05ألبعاد المنظمة األخالقية في مستوى األداء المؤسسي
بالمستشفيات في محافظات غزة ،وكذل مع دراسة (أبو الكأ  )2015،التي بينت وجود عالقة
طردية ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير

الحكومية بقطاة غزة.
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الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥0.05ألبعاد
المنظمة األخالقية في جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد،والجدول التالي يوضح ذل :
جدول ( :)5.18تحليل االنحدار الخطي المتعدد
المتغيرات المستقلة

معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المقدار الثابت
األخالقيات الفردية
القيادة األخالقية
األنظمة والهياكل األخالقية
معامل التحديد المعدل= 0.633

معامل االرتباط = 0.799

القيمة االحتمالية = 0.000

قيمة االختبار = F

من النتائج الموضحة في الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:
 معامل االرتباط =  ،0.799ومعامل التحديد المعدل=  ،0.633وهذا يعني أن ()%63.3من التغير في جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية تم تفسيره من خالل
العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في جودة الخدمات المقدمة

في المنظمات غير الحكومية.
 قيمة االختبار Fالمحسوبة بلغت ( ،)141.737كما أن القيمة االحتمالية تساوي( ) 0.000مما يعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد

المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.

 تبين أن جميع المتغيرات المستقلة "األخالقيات الفردية ،القيادة األخالقية ،األنظمة والهياكلاألخالقية " تؤثر في جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.
 أهمية المتغيرات المؤثرة في التأثير في " جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غيرالحكومية " حسب قيمة اختبار  tهي :األنظمة والهياكل األخالقية ،ومن ثم األخالقيات
أخير القيادة األخالقية.
الفردية ،و ًا

 -معادلة االنحدار:
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جودة الخدمات المقدمة = ( 0.301 + 0.371ألخالقيات الفردية)( 0.083 +القيادة

األخالقية)  ( 0.320 +األنظمة والهياكل األخالقية) ( +0.191التدريب على األخالق)
ويرجع السبب في ذل إلى دور أبعاد المنظمة األخالقية واألخالقيات الفردية والقيادة األخالقية

التي لها دور في القيام بواجبات وظيفية على أكمل وجه مما يسهم في تحسين جودة الخدمة
المقدمة للمستفيدين ،والتدريب على األخالق يزود العاملين بالمهارات ويساهم بالتغير اإليجابي

للسلو واالتجاهات التي تتطلبها أدوارهم الحالية والمستقبلية في المنظمة ،ويزيد من قدراتها على

الحد من األخطاء مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة ،كما أن االهتمام ببيئة العمل
وأنظمتها يساهم في تحقيق التوافق الفعال بين إمكانيات وقدرات العاملين واحتياجات المنظمة

مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وبشكل عام للمنظمة األخالقية دور مهم في مساعدة
المسئولين في تدعيم وتطوير جودة الخدمات لتقديمها على أفضل نحو ممكن.

واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الغنام )2017،التي بينت أن ألبعاد المنظمة األخالقية دور فى
تحسين جودة األداء المؤسسى ،كذل

دراسة (ابو الكأ  )2015،التي أظهرت أن ألخالقيات

المهنة دور في األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة.
الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≥ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المنظمة األخالقية تُعزى للبيانات
الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " " Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة مالا إذا كالان هنالا فالروق
ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجمالوعتين مالن البيانالات .كالذل

تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هنا فالروق ذات داللالة إحصالائية وهالذا

االختبار معلمي يصلح لمقارنة ( )3متوسطات أو أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المنظمة األخالقية تُعزى إلى الجنس.

176

جدول ( :)5.19نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " –الجن
قيمة الختبار

ذكر

أنثى

().Sig

المجال

القيمة الحتمالية

المتوسطات

األخالقيات الفردية
القيادة األخالقية
األنظمة والهياكل األخالقية
أبعاد المنظمة األخالقية
إحصائيا عند مستوى داللة ( .)α≥0.05
* الفرق بين المتوسطين دال
ً
من النتائج الموضحة في الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى

الداللة ) ( 0.05لجميع المجاالت  ،وبذل يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الجن  ،وذل

لصالح

دائما تظهر بمظهر يليق بها كونها تحرص على
اإلناث ،كما ينسجم مع طبيعة المرأة والتي ً
التدريب في ممارسة األخالق وتعديل السلوكيات الخاصة بذل  ،ويرجع السبب في ذل التشابه
إلى أن الجنسين يتعرضون لنف

ظروف وبيئة العمل ويخضعون لنف

المهام واألعباء بغض النظر عن جنسهم.

السياسات وينفذون نف

وتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة (أبوالكا  )2015،ودراسة (الغنام )2017،التي

بينت عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول أخالقيات المهنة تعزى لمتغير

الجن  ،واختلفت مع دراسة (مطرية )2016،والتي بينت وجود فروق في مجمل أبعاد المنظمة
األخالقية لصالح الذكور ،وكذل

دراسة (سلمان )2013،بوجود فروق لصالح اإلناث.
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توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير

أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المنظمة األخالقية تُعزى إلى العمر.

جدول ( :)5.20نتائج اختبار" التباين األحادي" –العمر

فأكثر

قيمة الختبار

سنة

سنة

30

من 40

().Sig

المجال

أقل من

 -30أقل

 40سنة

القيمة الحتمالية

المتوسطات

األخالقيات الفردية
القيادة األخالقية
األنظمة والهياكل األخالقية
أبعاد المنظمة األخالقية
من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"
التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت وبذل يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى
إلى العمر ،يرجع ذل

إلى التقارب في العمر بين أفراد عينة الدراسة وأن ممارسة السلو

األخالقي علي مستوي األفراد وعلي مستوي القيادات يتاح للجميع بغض النظر عن العمر  ،كذل

بأن أنظمة المنظمة األخالقية تفرض علي الجميع دون تحديد عمر معين.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الغنام )2017،التي توصلت لعدم وجود فروق ذات داللة احصائية
تعزو للعمر وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة (ابو غالي )2016،التي توصلت

لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول اخالقيات العمل
بسبب العمر ويرجع السبب إلى االختالف في طبيعة مجتمع الدراسة واالختالف في متوسط
اعمار المبحوثين.
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توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجات

تقدير أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المنظمة األخالقية تُعزى إلى المؤهل العلمي.
جدول (:)5.21
نتائج اختبار" التباين األحادي" – المؤهل العلمي

قيمة الختبار

عليا

متوسط

().Sig

المجال

دراسات

بكالوريوس

دبلوم
فأقل

القيمة الحتمالية

المتوسطات

األخالقيات الفردية
القيادة األخالقية
األنظمة والهياكل األخالقية
أبعاد المنظمة األخالقية
من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"
التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت وبذل يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى

إلى المؤهل العلمي ،وتعزو الباحثة ذل إلى أن معظم العاملين في المنظمات غير الحكومية هم
من الفئة المتعلمة والمتقاربة في الدرجة العلمية حيث بين الجدول رقم ( )5.2أن أكثر من
( ) %95من العينة من حملة الدبلوم فأعلى  ،وكذل فإن األخالق ال تعتمد على مستوى التعليم
ومستوى المؤهل  ،فالجميع يمار عمله في ضوء أخالقيات المهنة التي تحكم السلو .
وتوافقت هذه النتيجة مع العديد من الداسات كدراسة (ماضي )2016،والتي أكدت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه مجاالت المنظمة
االخالقية تعزى إلى المؤهل العلمي ،وكذل

الكأ  )2016،والذين توصلوا لنف

النتيجة.

توافقت مع دراسة (أبو غالي )2016،ودراسة (أبو
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توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير

أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المنظمة األخالقية تُعزى إلى سنوات الخدمة.

جدول ( :)5.22نتائج اختبار" التباين األحادي" – سنوات الخدمة

من 5

سنوات

إلى أقل إلى أقل

من  10من 15
سنوات

سنة

سنة

فأكثر

قيمة الختبار

المجال

أقل

من 5

من 10

15

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

األخالقيات الفردية
القيادة األخالقية
األنظمة والهياكل األخالقية
أبعاد المنظمة األخالقية
م الالن النت الالائج الموض الالحة ف الالي الج الالدول الس الالابق تب الالين أن القيم الالة االحتمالي الالة ) (Sig.المقابل الالة الختب الالار"
التباين األحادى " أكبر من مستوى الداللة (  ( 0.05لجميع المجاالت وبذل يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هالذه المجالاالت تعالزى

إلالالى سالالنوات الخدمالالة ،وترجالالع الباحثالالة ذل ال أن جميالالع العالالاملين يمارس الوا السالاللو األخالقالالي وكالالذل

القيالالادة تمالالار األخالقيالالات القياديالالة ،وأن المنظمالالة تفالالرض بثقافتهالالا ومدونالالة السالاللو األخالقالالي لالالديها
على الجميع العمل وفق هذه األخالقيات .

وتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت له د ارسالة (أبالو الكالا  )2016،بعالدم وجالود فالروق معنويالة بالين

استجابات المبحوثين حول أخالقيات المهنة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≥ 0.05

بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات تُعزى للبيانات الشخصية
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
الختبالار هالذه الفرضالية تالم اسالتخدام اختبالار " Tلعينتالين مسالتقلتين" لمعرفالة مالا إذا كالان هنالا فالروق
ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجمالوعتين مالن البيانالات .كالذل
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تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هنا فروق ذات داللة إحصائية ،وهذا

االختبار معلمي يصلح لمقارنة ( )3متوسطات أو أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات تُعزى إلى الجنس.

جدول ( :)5.23نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجن
قيمة الختبار

ذكر

أنثى

().Sig

المجال

القيمة الحتمالية

المتوسطات

الجوانب المادية الملموسة
االعتمادية
االستجابة
األمان
التعاطف
جودة الخدمات
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≥0.05
* الفرق بين المتوسطين دال
ً
من النتائج الموضحة في الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين" أقل من مستوى

الداللة (( 0.05للمجالين "األمان ،التعاطف " وبذل يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين تعزى إلى الجن  ،وذل

حرصا فيما يتعلق
لصالح اإلناث ،ويرجع السبب في ذل إلى طبيعة اإلناث التي تكون أشد
ً
بسرية البيانات ،وكذل إظهار درجة أعلى من التعاطف مع اآلخرين عند تقديم الخدمة وهذا
ينسجم مع طبيعة المرأة .
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اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة (ابو عيدة )2016،والتي توصلت لعدم وجود فروق

في جميع مجاالت جودة الخدمة تعزى إلى الجن  ،ويرجع سبب االختالف إلى االختالف في
مجتمع الدراسة
أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة
( ) 0.05وبذل يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الجن  ،وتعزو الباحثة السبب في ذل لكون خضوة
كال الجنسين إلى نف
الستخدامهم نف

معايير تلبية جودة الخدمة ،والتي يتطلب منهم أدائها للمستفيدين ،وكذل

األساليب واألجهزة والتسهيالت المستخدمة عند تقديم الخدمات ،واتفقت هذه

كال من دراسة (أبو عكر( ،)2016،األخر ،)2017،
النتائج مع ما توصلت إليه ً

(كسبة( ،)2015،أبو عودة( ،)2015،جودة )2014،التى أكدت عدم وجود فروق بين
متوسطات آراء افراد العينة حول دور أبعاد جودة الخدمات تعزى للجن .

اختلفت مع دراسة (الزغبى والغنم )2012،حيث أكدت نتائج دراستهم بوجود فروق ذات داللة
إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة الخدمات والجن

ويفسر ذل

بسبب إختالف قدرات الجنسين حول طبيعة الخدمات المقدمة ومدى القدرة على تحمل أعباء
وضغوط العمل من الجن

لآلخر.

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات تُعزى إلى العمر.

جدول ( :)5.24نتائج اختبار" التباين األحادي" –العمر

الجوانب المادية الملموسة
االعتمادية
االستجابة
األمان
التعاطف
جودة الخدمات
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سنة

فأكثر

قيمة الختبار

 30سنة

من 40

().Sig

المجال

أقل من

 -30أقل

 40سنة

القيمة الحتمالية

المتوسطات

من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"

التباين األحادي "أكبر من مستوى الداللة(  )0.05لجميع المجاالت وبذل يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى

إلى العمر ،ويعود ذل إلى أن تطبيق أبعاد جودة الخدمة هو أمر مفروض على جميع العاملين
في المؤسسات بغض النظر عن أعمارهم ،واختلفت هذه النتائج مع دراسة (العالول)2011 ،

والتي توصلت لوجود فورق ذات داللة إحصائية ألبعاد الخدمة تعزى إلى العمر ،ويرجع سبب
الختالف لطبيعة مجتمع الدراسة التي طبقت عليه هذه الدراسة والذي طبق على شركة جوال وهي

شركة ربحية ،واتفقت مع دراسة (األخر ( ،)2017،جودة( ،)2014،كسبة( ،)2015،أبو

عودة )2015،التى أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فى استجابات أفراد العينة تجاه
جودة الخدمات تعزي للعمر ،واختلفت مع دراسة (الزغبى والغنم )2012،والتى أكدت نتائج
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة

وعيا واد ار ًكا
الخدمات والعمر ،ويفسر ذل أنه كلما زاد عمر العامل زادت خبرته وأصبح أكثر ً
لمعايير الجودة وطرق إشباعها عند العمالء.
توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير

أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات تُعزى إلى المؤهل العلمي.
جدول (:)5.25

نتائج اختبار" التباين األحادي" –المؤهل العلمي

الجوانب المادية الملموسة
االعتمادية
االستجابة
األمان
التعاطف
جودة الخدمات

إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≥0.05
* الفرق بين المتوسطات دال
ً
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فأقل

قيمة الختبار

عليا

بكالوريوس

متوسط

().Sig

المجال

دراسات

دبلوم

القيمة الحتمالية

المتوسطات

من النتائج الموضحة في الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة
) (0.05لمجال "االعتمادية" وبذل

يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى المؤهل العلمي ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما توصلت له دراسة (العالول )2013 ،والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال االعتمادية تعزى إلى المؤهل العلمي ولصالح فئة

حملة البكالوري .

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة
) (0.05وبذل

يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي ،يعزو ذل
العلمية ذات تخصصات مهنية أو اإلدارية لي

في تقديمها بنف

إلى اختالف المؤهالت

له تأثير على جودة الخدمات التي يشار الجميع

اآللية.

واتفقت هذه الدراسة مع (األخر ( ،)2015،أبو عودة( ،)2015،جودة( ،)2014،كسبة)2015،

التي بينت أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية فى استجابة أفراد العينة تجاه جودة الخدمات
تعزي للمؤهل العلمي .اختلفت مع دراسة (الزغبى والغنم )2012،حيث أكدت نتائج دراستهم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة الخدمات ومؤهل

العلمي ،ويفسر ذل أنه كلما ارتفع المؤهل العلمي زاد إد ار واهتمام ووعي أصحاب المؤهالت
العليا بتطبيق معايير الجودة وتحسين الخدمات.
اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال العتمادية
جدول (:)5.26
نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال االعتمادية
الفئات

الفرق بين المتوسطات
دراسات عليا

بكالوريوس

دراسات عليا
بكالوريوس

*-0.289

دبلوم متوسط فأقل

-0.168

0.121

إحصائيا عند مستوى داللة .α≥0.05
*الفرق بين المتوسطين دال
ً
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دبلوم متوسط فأقل

يوضح الجدول السابق نتائج اختبار ( )LSDلمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال

االعتمادية ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مؤهلهم
العلمي دراسات عليا وبين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريو  ،وذل لصالح الذين مؤهلهم العلمي

بكالوريو ؛ بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات األخرى .يفسر
ذل أن الوظائف اإلدارية والمهنية في منظمات تناسبها درجة البكالوري  ،أما درجة الماجستير
فهي من أجل الحصول على عالوة تتناسب مع الوظائف اإلشرافية أكثر من الوظائف اإلدارية

التي تتبع بعد االعتمادية بدرجة أكبر في عملها مع المستفيدين.

واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الزغبي والغنم )2012،التي بينت وجود فروق تعزى للمؤهل

العلمي لمجال االعتمادية ويفسر ذل

أنه كلما ارتفع المؤهل العلمي زاد إد ار

واهتمام ووعى

أصحاب المؤهالت العليا بتطبيق معايير الجودة وتحسين الخدمات.
 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول جودة الخدمات تُعزى إلى سنوات الخدمة.

جدول ( :)5.27نتائج اختبار" التباين األحادي" – سنوات الخدمة

سنوات

10

من 15

أقل من
سنوات

إلى أقل
سنة

 15سنة
فأكثر

قيمة الختبار

المجال

أقل من 5

من  5إلى

من 10

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

الجوانب المادية الملموسة
االعتمادية
االستجابة
األمان
التعاطف
جودة الخدمات

من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"
التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة ( ) 0.05لجميع المجاالت وبذل يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى
185

إلى سنوات الخدمة ،وتعزو الباحثة السبب في ذل إلى تقارب سنوات الخدمة لعينة الدراسة وأن
جميع المبحوثين يعيشون نف

الظروف البيئة في قطاة غزة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت

له دراسة (أبو عيدة )2016 ،والتي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

استجابات أفراد العينة حول جودة الخدمات بمجمع الشفاء الطبي تعزى إلى متغيرات سنوات

الخدمة ،ودراسة (األخر ( ،)2017،أبو عودة( ،)2015،جودة ،)2014،والتى أظهرت عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية فى استجابات أفراد العينة نحو جودة الخدمات تعزى لمتغير

سنوات الخدمة ،وقد اختلفت مع دراسة (الزغبى والغنم )2012،و(كسبة )2015،التى أكدت نتائج
دراستهم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة

الخدمات وسنوات الخدمة.
الخالصة

استعرضت الباحثة فى هذا الفصل تحليل خصائص مجتمع الدراسة ،والذى تضمن الوصف
اإلحصائى للمجتمع وفق السمات الشخصية (الجن  ،العمر ،المؤهل العلمى ،سنوات الخدمة) ،ثم
تطرقت الباحثة إلى تحليل المتغيرات (مستقل والمتمثل فى أبعاد المنظمة األخالقية )( ،التابع

والمتمثل فى جودة الخدمات ) ،ثم عرضت الباحثة نتائج الفرضيات وأوجه اإلتفاق واإلختالف مع

الدراسة السابقة والتعقيب عليها ،ومن ثم طرح ملخص النتائج والتوصيات والتعقيب عليها.
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 6الفصل السادس

النتائج والتوصيات
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الفصل السادس
 6.1مقـــدمـــة:

النتائج والتوصيات
بعد إجراء

ملخصا ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وذل
يتضمن هذا الفصل
ً
التحليل اإلحصائي لبيانات االستبانات الخاصة بعينة الدراسة .كما يتطرق البحث إلى أهم

التوصيات المقترحة في ضوء نتائج الدراسة ،والتي قد تساعد في إبراز دور أبعاد المنظمة

األخالقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية.

 6.2نتائج الدراسة
 6.2.1النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (أبعاد المنظمة األخالقية):
 -أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة أبعاد المنظمة األخالقية بشكل عام كانت مرتفعة

بدرجة كبيرة بنسبة ( ،)%76.37من قبل العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة،
وجاء ترتيب أبعاد المنظمة األخالقية على النحو اآلتي:

 المرتبة األولى :بعد القيادة األخالقية بنسبة (.)%78.86

 المرتبة الثانية :بعد األخالقيات الفردية بنسبة (.)%78.38

 المرتبة الثالثة :بعد الهياكل واألنظمة األخالقية ( .)%77.34

 6.2.2النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (جودة الخدمات المقدمة):
 كشفت نتائج الدراسة أن إجمالي درجة جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكوميةبقطاة غزة كانت مرتفعة بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي(  ،)%75.57وكان ترتيبها على

النحو اآلتي:

 المرتبة األولى :بعد التعاطف بوزن نسبي ( .)%78.00
 المرتبة الثانية :بعداألمان بوزن نسبي( .)%77.10

 المرتبة الثالثة :بعد االعتمادية بوزن نسبي (.)%76.15
 المرتبة الرابعة :بعد االستجابة بوزن نسبي (.)%73.56
 المرتبة األخيرة :بعد الملموسة بوزن نسبي (.)%72.76
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 6.2.3النتائج المتعلقة بالفرضيات
النتائج الخاصة بالعالقة واألثر بين المتغيرات:
 خلصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )≤ 0.05 αبين أبعاد المنظمة األخالقية (مجتمعة) وجودة الخدمات المقدمة ،وبلغ معامل
ارتباط العالقة (.)0.795

 كما أظهرت أن أكبر أبعاد المنظمة األخالقية ارتباطاً بجودة الخدمات هو بعد (الهياكلواألنظمة األخالقية) حيث كانت العالقة (

معامل االرتباط (

 ،)0.تاله بعد (األخالقيات الفردية) حيث كان

 ،)0وجاء في المرتبة األخيرة بعد (القيادة األخالقية) حيث وجدت عالقة

طردية بينه وبين جودة الخدمات المقدمة مقدارها (

.)0.

تأثير جوهرًيا في جودة الخدمات
 أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد المنظمة األخالقية تؤثر ًاالمقدمة حيث معامل االرتباط ( )0.799والقيمة االحتمالية ( ،)0.000وقد فسر المتغير المستقل
أبعاد المنظمة األخالقية ما نسبته ( )%63.3من التباين والتغيير في المتغير التابع (جودة

الخدمات) وأن باقي التغيير قد يعود لعوامل أخرى خارج نطاق الدراسة.

تأثير في جودة الخدمات هو (الهياكل واألنظمة
ًا
 بينت نتائج الدراسة أن أهم العواملاألخالقية) ،ومن ثم (األخالقيات الفردية) ،وأخي ار (القيادة األخالقية).

 6.2.4النتائج الخاصة بالفروق اإلحصائية:
 أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين
متوسطات آراء المبحوثين حول أبعاد المنظمة األخالقية تعزى إلى ( الجن

العلمي ،سنوات الخدمة).

 ،العمر ،المؤهل

 أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين
متوسطات آراء المبحوثين حول جودة الخدمات المقدمة تعزى لمتغيرات (الجن  ،العمر ،سنوات

الخدمة) ،بينما أظهرت أنه ال توجد فروق حول جودة الخدمات المقدمة بسبب الجن

باستثناء

بعد (التعاطف،األمان) ،حيث كانت الفروق لصالح اإلناث ،كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود

فروق بسبب المؤهل العلمي باستثناء بعد (االعتمادية) وكانت الفروق لصالح حملة درجة

البكالوريو .
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النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول (:)6.1
النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق أهدافه
الهدف

السؤال األول :ما واقع تطبيق أبعاد المنظمة

مجال تحققه

ت ال الالم تحلي ال الالل النت ال الالائج م ال الالن الج ال الالدول ( )5.7إل ال الالى الج ال الالدول

األخالقية بالمنظمات غير الحكومية – المحافظات ( ،)5.9وكذل الجدول (.)5.10
الجنوبية؟

 أظهال الالرت نت ال الالائج الد ارس ال الالة أن مس ال الالتوى ممارس ال الالة أبع ال الالاد

الهدف األول :التعرف على درجة توافر أبعاد

المنظمة األخالقية بشالكل عالام كانالت مرتفعالة بدرجالة

المنظمة األخالقية كما يراها أفراد العينة.

كبي ال الرة بنس ال الالبة (  ،)%76.8م ال الالن قبال الالل الع ال الالاملين ف ال الالي
المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة – المحافظالالات الجنوبيالالة،
وحل في المرتبة األولى بعد القيادة األخالقية بنسالبة
(  ، )%78.86تاله بعد األخالقيات الفردية بنسبة
(  ،)%78.38وأخيال ال ال ال ال اًر بع ال ال ال الالد األنظم ال ال ال الالة والهياك ال ال ال الالل
األخالقية ( .)77.34

السؤال الثاني :ما مستوى جودة الخدمات المقدمة

تم تحليل النتائج في الجدول ( )5.11الى

حسب ما يراه أفراد المنظمة؟

جدول( )5.16وكذل جدول ()5.16
 كشفت نتائج الدراسة أن إجمالي درجة جودة
الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية –

الهدف الثاني :معرفة مستوى جودة الخدمات

المحافظات الجنوبية كانت مرتفعة

المقدمة حسب ما يراه أفراد المنظمة؟

بدرجة كبيرة

وجاءت بوزن نسبي ( ،)%75.57وكان ترتيبها
على النحو اآلتي :في المرتبة األولى :بعد التعاطف
بوزن نسبي (  ،) %78.00تاله بعد األمان بوزن
نسبي ( ،)%77.10ثم بعد االعتمادية بوزن نسبي
(  ، )%76.15وفي المرتبة الرابعة بعد االستجابة
بوزن نسبي ( )%73.56وحل بعد الملموسة بوزن
نسبي ( ) %72.76في المرتبة األخيرة.
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السؤال الثالث :هل توجد عالقة ذات داللة

تم تحليل النتائج وهي بالجدول رقم ()5.17

إحصائية بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة

بينت الدراسة إلى وجالود عالقالة طرديالة موجبالة ذات داللالة

الخدمات المقدمة في منظمات غير الحكومية –

إحصائية عند مستوى (  ) α≤ 0.05بالين أبعالاد المنظمالة

المحافظات الجنوبية؟

األخالقيال الالة (مجتمعال الالة) وجال الالودة الخال الالدمات المقدمال الالة ،وبلال الالغ

الهدف الثالث :التعرف على طبيعة العالقة بين

معامل ارتباط العالقة (.)0.795

أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة

 كم ال الالا أظه ال الالرت أن أكبال ال الالر أبع ال الالاد المنظم ال الالة األخالقيالال الالةارتباطً الا ذو داللالالة إحصالالائية فالالي جالالودة الخالالدمات هالالو بعالالد
(األنظمالال الالة والهياكال ال الالل األخالقي ال الالة) حي ال الالث كانالال الالت العالقالال الالة
( ،)0.718ت الالاله بع الالد (االخالقي الالات الفردي الالة) حي الالث ك الالان
معام الالل االرتب الالاط ( ،)0.675وج الالاء ف الالي المرتب الالة األخيال الرة
بعالالد (القيالالادة األخالقيالالة) حيالالث وجالالدت عالقالالة طرديالالة بينالاله
وبين جودة الخدمات المقدمة مقدارها (.)0..593

السؤال الرابع :هل يوجد أثر ذات داللة

تم استخدام تحليل االنحدار التدريجي ( Stepwise

إحصائيةألبعاد المنظمة األخالقية في جودة

) )regression analysisوهي موضحة

الخدمات المقدمة في منظمات غير الحكومية –

بالجدول(.)5.18

المحافظات الجنوبية ؟

أظهالرت نتالائج الد ارسالة أن أبعالاد المنظمالة األخالقيالة تالالؤثر

الهدف الرابع :تحديد أثر أبعاد المنظمة األخالقية
في جودة الخدمات المقدمة في منظمات غير

الأثير جوهرًيالالا فالالي جالالودة الخالالدمات المقدمالالة حيالالث معامالالل
ت ًا

االرتبالالاط ( )0.799والقيمالالة االحتماليالالة ( )0.000وتفسالالر

الحكومية

مالالا نسالالبته ( )%63.3مالالن التبالالاين والتغييالالر فالالي المتغي الالر
التابع (جودة الخدمات) وأن باقي التغيير قد يعود لعوامل
أخري خارج نطاق الدراسة.
تأثير في جودة
بينت نتائج الدراسة أن أهم العوامل ًا

الخدمات هو (األنظمة والهياكل األخالقية) ،ومن ثم
(األخالقيات الفردية) ،وأخي ار (القيادة األخالقية).
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السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول متغيرات الدراسة (أبعاد المنظمة األخالقية،
جودة الخدمات المقدمة) تعزى إلى المتغيرات
التالية (الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة)؟

تم استخدام تحليل independent t test and
 anovaكما هو موضح من الجدول ( )5.19إلى
( )5.22فيما يخص أبعاد المنظمة األخالقية ومن
الجدول ( )5.24إلي الجدول ( )5.27فيما يخص
الفروق حول جودة الخدمات.

 أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسطات

الهدف الخامس :التعرف على الفروق اإلحصائية
بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول متغيري
الدراسة ((أبعاد المنظمة األخالقية ،جودة الخدمات (الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة)
 أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
المقدمة) تعزى إلى المتغيرات التالية (الجن ،
إحصائية عند مستوى (  ( α ≤ 0.05بين متوسطات
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة)،؟
آراء المبحوثين حول أبعاد المنظمة األخالقية تعزى إلى

آراء المبحوثين حول جودة الخدمات المقدمة تعزى

لمتغيرات (الجن
وكذل

 ،العمر ،سنوات الخدمة. )،

ال توجد فروق بسبب الجن

باستثناء بعد

(التعاطف ،األمان) وكانت الفروق لصالح اإلناث ،كما
بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بسبب المؤهل

العلمي باستثناء بعد (االعتمادية) وكانت الفروق لصالح

الهدف السادس :تقديم نتائج وتوصيات يمكن
االستفادة منها والبناء عليها في أبعاد المنظمة
األخالقية وكذل في جودة الخدمات المقدمة.

حملة درجة البكالوري

موضح من صفحة ( )195إلى صفحة (.)197

 6.3توصيات الدراسة:
من خالل دراسة الباحثة لموضوة دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات
المقدمة في منظمات غير الحكومية بقطاة غزة ،ومن خالل ما توصل اليه من نتائج بعد تطبيق

أدوات الدراسة المستخدمة ،فإن الباحثة توصي بالتالي:
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أول :التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل (أبعاد المنظمة األخالقية):
ا
كال من العاملين بالمنظمات والمتعاملين معها من
 .1ضرورة االهتمام المستمر بشكاوى ً
المستفيدين ،ودراستها بجدية بهدف تلبية احتياجاتهم ،وزيادة مستوى رضاهم وفقًا لألنظمة
والقوانين المعمول بها.

 .2تعزيز العمل على تحديث وتنويع أساليب الرقابة الفعالة على سلوكيات العاملين من خالل

تشكيل هيئة رقابية متخصصة لمتابعة التزامات العاملين ،ومنحها الصالحيات التي تمكنها

من ضبط إجراءاتها الرقابية .

 .3أن تشمل رؤية المؤسسة على المبادئ والقيم التي تسعى المنظمة إلي تحقيقها ،وأهمها مبادئ
إتقان العمل وسرعة اإلنجاز ومحاربة الفساد بأشكاله ،وذل لتحقيق مزايا التنمية المجتمعية

المستدامة.

 .4العمل على دراسة احتياجات العاملين من التدريب في مجال أخالقيات العمل بالمنظمة،
وتوجيههم للتدريب الداخلي أو الخارجي واالستعانة بذوي االختصاص والخبرات من أجل

بناء على سد الفجوة بين المهارات والمعارف الحالية للعاملين
التأكد من أن التدريب يقوم ً
وبين المهارات المطلوبة إلنجاز المهام.

 .5نشر ثقافة احترام الوقت بين العاملين وحسن إدارة الوقت والزام العاملين بتعويض الوقت
يز لسلوكيات
المهدر من الدوام في غير مصلحة العمل في أنشطة وأوقات إضافية تعز ًا
المواطنة لتنظيمية.

 .6إش ار

العاملين في وضع القوانين واللوائح والسياسات العامة وتشجيعهم على تقديم أفكار

ومقترحات لتحسين أبعاد المنظمة األخالقية ،وتوحيد القوانين والقواعد وخضوة الجميع

للمساءلة

 .7الحرص على تدعيم وتقوية العالقات المبنية على االحترام والمشاركة االجتماعية بين
العاملين والقيادات.

ثانيا :التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع (جودة الخدمات المقدمة)
 .1العمل على مواكبة المنظمات للتجهيزات التقنية الحديثة بحيث تكون مالئمة لنقاط تقديم
الخدمات؛ وذل

الداخلي للمباني.

عبر أنظمة معلوماتية محوسبة وكذل

االهتمام برفع مستوى التصميم

 .2تعزيز مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ،والعمل على تقديمها بسرعة متناهية وبدقة
كبيرة وبأقل قدر من األخطاء.
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 .3تحسين سرعة استجابة العاملين في المنظمات الحتياجات المستفيدين مهما كانت درجة
انشغالهم ،وحثهم على االهتمام الفردي بالمستفيدين عند تلقيهم الخدمة باعتبار أن ك ًال منهم
له متطلباته وشخصيته الخاصة.

 .4تعزيز الثقة واألمان بين المستفيدين والعاملين من خالل زيادة التفاعل والفهم المشتر بين
الطرفين ،ووضع برامج التدريب الالزمة لزيادة مهارة ومعرفة الموظفين ليصبحوا قادرين على
تقديم الخدمة.

 .5تخصيص جزء من ميزانية المنظمة للتنمية والتدريب إلكساب العاملين بالخبرات الالزمة لرفع
مستوى الخدمات وتعزيز ثقافة المنظمة األخالقية لتمكنهم من القيام بأعمالهم على الوجه

األفضل.

 .6العمل على تسهيل إجراءات تقديم الخدمة توفير لوحات إرشادية لتسهيل الوصول الى الدوائر
واألقسام المعنية واستخدام األساليب الكمية التي تسهم في ذل .

 .7إنشاء صناديق لتلقي الشكاوى واستقبال شكاوى المستفيدين ومتابعتها ،وتشكيل لجان خاصة
بدعم واسناد العاملين لدراستها ،وضرورة اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعرف على احتياجات

المستفيدين وأخها على محمل الجد للوصول إلى معالجتها.
ثالثاا :التوصيات العامة

 .1إنشاء مدونات للسلو األخالقي موحدة للمنظمات ،بحيث يلتزم العاملين بها ،حيث تكون
ومرشدا يوجه العاملين بها بالسلوكيات المقبولة والغير مقبولة والتي من شأنها التأسي
منارة
ً
للمعايير األخالقية بالحد األدنى.

 .2ضرورة االهتمام بعملية اإلنفاق على البحوث والدراسات الموجهة لتعزيز المنظمة األخالقية
وكذل تعزيز سياسة التحسين المستمر والجودة الشاملة ومواكبة جميع التغييرات خاصة في
مجال جودة الخدمة المقدمة مع توفير كافة المستلزمات المادية والبشرية لدعمها.

 .3ضرورة تبادل الخبرات بين المؤسسات واالستعانة بالمستشارين والخبراء في مجالي األنظمة
األخالقية وجودة الخدمات لترسيخ والتأسي

لهذين المفهومين باعتبارهما ضرورة ملحة

لمنظمات اليوم من خالل تنظيم ورش عمل وندوات لصقل الخبرات وتبادل المعلومات.

 .4ضرورة االهتمام باعتماد سياسات جديدة في التعيين والتدريب والترقية وتقييم األداء من خالل
إدراج المعيار األخالقي ،وكذل

الجودة في الخدمة لتكون معايير أساسية ذات وزن يتم

االستعانة وتأخذ بعين االعتبار عند إنجاز الوظائف السابقة.
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 .5العمل على قيا

جودة الخدمة بصورة منتظمة من خالل أساليب القيا

مختلفة إلعطاء

مؤشر عن الخدمة المقدمة الفعلية والخدمة المتوقعة باستخدام النماذج الدولية
ًا
إدارة المنظمة
المعدة لذل بهدف التطوير في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

6.4

خطة مقترحة لتنفيذ التوصيات:

بناء على النتائج والتوصيات قامت الباحثة بعمل خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة ،كما في
ً
الجدول رقم(.)6.2
جدول ( :)6.2خطة عمل لتنفيذ التوصيات
م

.1

.2

التوصية

البرامج واألنشطة

العمل على تحديث وتنويع
أساليب الرقابة الفعالة علي
سلوكيات العاملين من
خالل تشكيل هيئة رقابية
متخصصة لمتابعة
التزامات العاملين ،ومنحها
الصالحيات التي تمكنها
من ضبط إجراءاتها
الرقابية،

 تشكيل لجان مراقبةتتابع سلوكيات
العاملين بشكل
مستمر ،وتقوم بزيارات
دورية لألقسام.
 إصدار قوانين تلزمالعاملين بالسلو
االيجابي
 وضع آليات قياسيةلتقييم سلوكيات
العاملين

 تقديم ملف للعاملينضرورة أن تشمل رؤية
يحتوي على قوانين
المؤسسة على المبادئ
وأنظمة المنظمة
والقيم التي تسعى المنظمة
لالطالة عليها
إلى تحقيقها ،وأهمها مبادئ
وااللتزام بها
إتقان العمل وسرعة
 تعزيز دور العامليناالنجاز ومحاربة الفساد
في المشاركة بوضع
بأشكاله ،وذل لتحقيق
االستراتيجيات والرؤية
المزايا التنافسية المستدامة.
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الجهة
المسؤولة عن
التنفيذ

 إدارة الرقابةوالتفتيش
 مجلاإلدارة

المدة
الزمنية
 بشكلمستمر
 تعليماتكل  6شهور

 دائرة الرقابةوالتخطيط

 دائرة شئونالموظفين

 عندالحاجة

 اإلدارةالعليا

 -قرار

-

.3

.4

العمل على دراسة
احتياجات العاملين
بالمنظمة في مجال ممارسة
السلو األخالقي وتوجيههم -
للتدريب الداخلي أو
الخارجي واالستعانة بذوي -
االختصاص والخبرات من
أجل التأكد من أن التدريب -
يقوم بناء على سد الفجوة
بين المهارات والمعارف
الحالية للعاملين وبين
المهارات المطلوبة إلنجاز
المهام.

تشكيل لجان
متخصصة لمتابعة
العاملين وتوجيهاتهم.
تعبئة استبيان
لالحتياجات
تقييم األداء واعداد
التقارير
حلقات النقاش والحوار

 اإلطالة على التقاريرنشر ثقافة احترام
ومهام االنجاز وقيا
الوقت بين العاملين
مستوى األداء الفعلي مع
وحسن إدارة الوقت
مستوى األداء المطلوب
والزام العاملين
بتعويض الوقت المهدر  -تكليف العاملين بمهام
إضافية تعويضية عن
من الدوام في غير
الوقت المهدر
مصلحة العمل في
أنشطة وأوقات إضافية  -تعزيز ثقافة االهتمام
بخدمة المستفيدين من
يز لسلوكيات
تعز ًا
خالل تعليمات
المواطنة لتنظيمية.
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 دائرةالمتابعة
والتخطيط
 دائرة مواردبشرية
 اإلدارةالعليا

 كل 3شهور
 كل6
شهور
 بشكلدوري

اإلدارةالعليا

 بشكلمستمر

اإلدارةالعليا

 -قرار

 دائرة شئونالموظفين

 -تعليمات

 -قادة ومديرين

.5

.6

.7

إش ار العاملين في وضع  -عقد اجتماعات دورية
القوانين واللوائح والسياسات واالستماة لمقترحات
 العالقاتالعاملين
العامة وتشجيعهم على
 بشكلالعامة
 توفير نظام االتصالتقديم أفكار ومقترحات
مستمر
بين مستويات اإلدارية
لتحسين أبعاد المنظمة
 وحدة التطوير  -مرةاألخالقية ،وتوحيد القوانين لتسهيل اإلجراءات
سنويا
والبحوث
 إجراء دراساتوالقواعد وخضوة الجميع
استطالعية ومقابالت
للمساءلة.
فردية لقيا أبعاد المنظمة
األخالقية.
الحرص على تدعيم وتقوية  -تنظيم لقاءات ورحالت
لكسر الحواجز وازالة
العالقات المبنية على
العوائق النفسية
االحترام والمشاركة
 تعزيز روح العملاالجتماعية بين العاملين
الجماعي.
والقيادات.

 دائرةالعالقات العامة

 إنشاء مواقع إلكترونية  -دائرة نظمالعمل على مواكبة
المعلومات
المنظمات للتجهيزات التقنية  -توفير التمويل المناسب
 العالقاتلتوفير التقنيات
الحديثة بحيث تكون مالئمة
العامة
واألجهزة الحديثة
لنقاط تقديم الخدمات وذل
واإلدارة
ولتحسين المباني.
عبر أنظمة معلوماتية
العليا
 إنشاء شبكة حواسيبمحوسبة وكذل االهتمام
حديثة وبرامج فعالة
برفع مستوى التصميم
تزيد من اإلنجاز.
الداخلي للمباني.
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 بشكلمستمر

 عندالحاجة

 عندالحاجة
 -باستمرار

.8

.9

تعزيز مستوي جودة الخدمة  -وضع صناديق
للشكاوى في المنظمة
المقدمة للمستفيدين والعمل
 االهتمام بما تحتويهعلى تقديمها بسرعة
الشكاوى والعمل علي
متناهية وبدقة كبيرة وبأقل
عالجها.
قدر من األخطاء.
 فتح المديرين مجالاالستماة للشكاوى
مباشرة أو عبر تلقي
الشكاوى من خالل
إذاعة صوتية.
تحسين سرعة استجابة
العاملين في المنظمات
الحتياجات المستفيدين
مهما كانت درجة انشغالهم
وحثهم على االهتمام
الفردي بالمستفيدين عند
تلقيهم الخدمة باعتبار أن
كل منهم له متطلباته
وشخصيته الخاصة.

 دائرة المواردالبشرية
 -اإلدارة العليا

شهرياً

 العالقاتالعامة

 مجل اإلدارةوادارة الجودة

وضع آليات قياسيةومتابعة ألداء العاملين في
المنظمات.
 دائرة المالية بشكل دوريصرف مكافآت ونظاموشئون
ترقيات للتحفيز علي سرعة
الموظفين
اإلنجاز.
 تحديث البياناتوالمعلومات.
 اطالة العاملين علينتائج تقييمهم لمعرفة
مستوى انجازهم وحثهم
على التحسين ومعالجة
نقاط الضعف.

198

 وحدةالمعلومات

 اإلدارةالعليا

 تنظيم اللقاءات الدوريةتعزيز الثقة واألمان بين
وورش العمل ومشاركة
المستفيدين والعاملين من
العاملين في وضع
خالل زيادة التفاعل والفهم
الخطط واتخاذ
المشتر بين الطرفين،
الق اررات.
 .10ووضع برامج التدريب
الالزمة لزيادة مهارة ومعرفة  -منح مقابل على الوقت  -دائرة المالية
اإلضافي للعمل
الموظفين ليصبحوا قادرين
واحتساب ذل من
على تقديم الخدمة.
درجات التقييم.
تخصيص جزء من ميزانية
المنظمة للتنمية والتدريب
إلكساب العاملين بالخبرات
الالزمة لرفع مستوى
الخدمات وتعزيز ثقافة
المنظمة األخالقية لتمكنهم
من القيام بأعمالهم على
الوجه األفضل

.11

-

-

-

-

-

 دائرة شئونالموظفين
والمالية

إنشاء مراكز تدريبية
متخصصة لتدريب
العاملين
زيادة عدد الدورات
التدريبية النوعية التي
يتلقونها
تنويع مصادر وأوقات
 العالقاتالتدريب وتنسيق مع
العامة
خبراء للتدريب
عقد اتفاقيات شراكة
مع الجهات الخارجة
 مجلومراكز التدريب التي
اإلدارة
تمتل الكفاءة والخبرة
لعقد الدورات
متخصصة.
اعتماد شرط إنهاء
دورات معينة عند ترقية
الموظف.
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 دوري/قرار

 -دوري

 -قرار

العمل على تسهيل
إجراءات تقديم الخدمة
توفير لوحات إرشادية
 .12لتسهيل الوصول الي
الدوائر واألقسام المعنية
واستخدام األساليب الكمية
التي تسهم في ذل .

 وحدة توفير ملصقاتاللوجستيات
ولوحات متجددة
واإلدارة
مكتوبة بشكل واضح
المالية
تحمل تعليمات إرشادية
تسهل على المستفيدين
الوصول إلى مزود
الخدمة.

تشكيل لجان خاصةإنشاء صناديق لتلقي
لالهتمام بالمستفيدين
الشكاوى واستقبال شكاوى
وشكواهم ووضع مقترحات
المستفيدين ومتابعتها
وتشكيل لجان خاصة بدعم لعالجها .
 تحديد أوقات مجدولةواسناد العاملين لدراستها،
الستقبال الشكاوى
 .13وضرورة اعتماد سياسة
الباب المفتوح للتعرف علي
احتياجات المستفيدين
وأخذها على محمل الجد
للوصول إلي معالجتها.

 إدارة الرقابةووحدة المشاريع

 بشكلدائم

 بشكلدوري

 6.5الدراسات المقترحة:
 .1إعادة هذه الدراسة وهي دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات لدى
المؤسسات غير الحكومية بالمحافظات الشمالية.

 .2إجراء د ارسة مقارنة لدور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات بين المؤسسات
الحكومية ومؤسسات القطاة العام.

 .3دراسة متغيرات مستقلة أخرى مثل (الثقافة التنظيمية التعلم التنظيمي ،اإلبداة ،القيادة) وأثرها
في تحسين جودة الخدمات بهدفت حسين نسبة التباين في المتغير التابع بشكل أفضل مما
توصلت إليه الدراسة الحالية وهي (.)%66.3

 .4إجراء دراسة لمعرفة أثر المتغيرات الوسيطة مثل (التزام التنظيمي) في العالقة بين أبعاد
المنظمة األخالقية وتحسين جودة الخدمات.
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المصادر والمراجع
أول :المصادر
 اثانيا :المراجع العربية
ا
 -ثالثاا :المراجع األجنبية
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المصادر والمراجع
المصادر:
القرآن الكريم

الكتب العربية:

احمد ،محمد سيمر (2009م) "،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في المصارف التجارية" ،ط،1
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان ،األردن

إدري  ،ثابت (" ،)2006كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،
مصر
جاد الرب ،السيد ( ")2010إدارة األعمال الدولية (األساسيات ،الستراتيجيات ،التطبيقات) ط،2
االسماعلية ،مصر
الجرجاوي ،زياد( ")2010القواعد المنهجية لبناء الستبيان" ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء
الجراح ،فلسطين.
جودة،محفوظ أحمد( ")2006إدارة الجودة الشاملة:مفاهيم وتطبيقات" ،دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.
حمود ،خضير( ")2010إدارة الجودة وخدمة العمالء" ،ط ،3دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان ،األردن.
الدرادكة،مأمون وشيلي ،طارق ( "،)2002الجودة في المنظمات الحديث" ،ط ، 1دار صفاء

للنشر والتوزيع.

رضوان ،محمود( ")2012إدارة الجودة الشاملة فكروفلسفة قبل أن تكون تطبيق ،"TQM
المجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،مصر.
السامرائي ،مهدي صالح ( " )2007إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإل نتاجي والخدمي"،
دار جرير للتوزيع والنشر ،عمان ،األردن
السكارنة ،بالل خلف (" ،)2009أخالقيات العمل" ط ، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن
السلطي ،مأمون واليا  ،سهيال(" ،)1999دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة
اليزو ،"9000دار الفكر ،سوريا ،دمشق.
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الطائي ،حميد والعالق ،بشير (" )2009تسويق الخدمات مدخل استراتيجي وظيفي
تطبيقي" ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن.

العامري ،صالح والغالبي ،طاهر " اإلدارة واألعمال" ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط،2
األردن،عمان2007،م.
عبيدات ،ذوقان وعد  ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد (" .)2001البحث العلمي -مفهومه

وأدواته وأساليبه" ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.

العجارمة ،تيسير" ،التسويق المصرفي" ،دار الحامد للنشر والتوزيع،األردن،عمان2005،م.
علوان ،المحياوي ( "،)2006إدارة الجودة في الخدمات" ،ط ،1ادارة الشروق للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.
علوان ،قاسم ( ")2005ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو  ،")2000:9001دار الثقافة
للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.
علي ،عبد الستار ( "،)2006إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها " ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

الغامدي ،سعيد(" ،)2010أخالقيات العمل ضرورة تنموية ومصلحة شرعية"،عدد ،242اإلدارة
العامة للثقافة والنشر ،مكة المكرمة.
مجيد ،سوسن والزيادات ،محمد (" .)2007إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات في الصناعة
والتعليم" ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

نجم ،نجم " إدارة الجودة الشاملة في عصر اإل نترنت " ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط،1
االردن،عمان 2010،م.
النعيمي ،محمد عبد العال وصويص،غالب( ")2009إدارة الجودة المعاصرة" ،ط ،1دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
هل ،شارلز و جونز ،جاريث "،)1998( ،اإلدارة الستراتيجية" مدخل متكامل ،ترجمة د .رفاعي
محمد رفاعي ،د .محمد سيد أحمد عبدالمتعال ،)2001( ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
ياغي ،محمد عبد الفتاح ( ")2012األخالقيات في اإلدارة"  ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
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رسائل الماجستير:
أبو الكأ  ،المعتصم باهلل (")2015أخالقيات المهنة ودورها في األداء الوظيفي للعاملين في

منظمات غير الحكومية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة برنامج اإلدارة والقيادة،

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،غزة.
أبو عكر ،فوزي( " )2016دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة في
جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين دراسة حالة "الغرفة التجارية الصناعية بغزة" ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
أبو عيدة ،ف ار ( ")2016واقع هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها بجودة الخدمات الصحية

بمجمع الشفاء الطبي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،

غزة.
أبو غالي ،مجدي أمين(" )2016أثر األخالقيات اإلدارية على األداء الوظيفي في وزارتي العمل

والشؤون الجتماعية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

أبو هاشم ،دعاء(" )2013واقع جودة الخدمات التعليمية في المراكز الدولية لتعليم اللغات
األجنبية ،دراسة تطبيقية على المراكز العاملة في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.
األخر  ،عبد الحليم (" )2017إعادة هندسة العمليات الدارية ودورها في تحسين جودة

الخدمات في بلديات محافظات غزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا ،غزة.

جودة ،سالم (")2014دور تقنية أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات بلديات قطاع

غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

راشد ،وائل( ")2014دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء(دراسة تطبيقية
علي البنك اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفلسطيني من وجهة نظر العمالء) رسالة ماجستير غير

منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسية ،غزة.

الزعبي ،أبو الغنم :)2012( ،أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوي جودة الخدمات المقدمة من

سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهه نظر العاملين  ".دراسة ميدانية علي محافظات

جنوب األردن.

204

الزيادي ،داليا(")2011دور الجمعيات األهلية في تحقيق التنمية البشرية في مصر" ،رسالة
دكتوراة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة عين شم  ،القاهرة ،مصر.

الزيناتي ،أسامة محمد خليل" )2014(،دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية الجتماعية
في المستشفيات الحكومية الفلسطينية (مجمع الشفاء الطبي نموذج ا)" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسية ،غزة.

السبئي ،صادق أحمد ( ")2014قياس جودة الخدمات المصرفية السالمية من منظور العمالء:
دراسة تطبيقية علي بعض المصارف االسالمية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

نجران ،السعودية.

السعافين ،فاطمة )" )2015إستراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة الخدمات الطالبية في
الجامعات الفلسطينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

سلمان ،نعيمة (")2013دور جودة الخدمة المصرفية في كسب رضا العميل" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة قاصدي مرياح ،ورقلة ،الجزائر.

الشنطي ،نهاد(" )2016واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقته

بأخالقيات العمل " -دراسة تطبيقية علي وزارة اإلشغال واإلسكان ،رسالة ماجستير غير منشورة،
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،غزة.

الطراونة،خالد عطااهلل ،ابو خليل ،محمد منصور(" )2013اثر أخالقيات األعمال والمسؤولية

الجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية-:دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في

سوق عمان المالي" ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الثاني لكلية إدارة األعمال،جامعة مؤتة،

األردن.

طليب ،ليث فار

( ")2016العالقة بين القيادة األخالقية والبتكار التنظيمي – دراسة

تطبيقية على الموظفين بمديرية التربية بمحافظة األنبار بجمهورية العراق" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة المنصورة ،جمهوية مصر العربية.
العاجز،عبد الرحيم فؤاد(" )2014درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في
محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
العالول ،اياد (" )2011قياس جودة الخدمات التي تقدمها شركة جوال من وجهة نظر الزبائن
في محافظات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
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عبد العال ،محمود ( ")2015درجة رضا العاملين في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث

الدولية عن نظام تقييم الداء وعالقتها بدرجة اللتزام التنظيمي لديهم " ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.

العرايضة ،رائدة ( ")2012مستوى القيادة الخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في
عمان وعالقته بمستوي ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين" ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق االوسط،عمان ،االردن
العطوي،عواد محمد (" )2013أخالقيات العمل ودورها في تحقيق كفاءة األداء".رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
العقيلي،هيا عبد الرحمن(" )2014أخالقيات العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي للموظفات

اإلداريات في جامعة الملك سعود بالرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض.
عمران ،حسن ( " )2013الممارسات الخالقية للقيادات اإلدارية واثرها علي اتخاذ الق اررات "-
دراسة ميدانية بالتطبيق علي المصارف التجارية الليبية  ،-رسالة دكتوراة غير منشورة في ادارة
االعمال ،جامعة قناة السوي .
الغنام،جهاد ( " )2017أبعاد المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة األداء المؤسسي في
المستشفيات الفلسطينية"" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات

العليا ،غزة.
القحطاني ،حسين (" )2013درجة التزام مديري مدارس التعليم العام الحكومية في محافظة
خميس مشيط بميثاق أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

كسبة،فادي ( ")2015دور إدارة الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع الحكومي
الفلسطيني"" رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

المرايات ،رغدة عابد (" )2011أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء
رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة
الشرق األوسط – المملكة الهاشمية األردنية.
مطرية ،باسم (" )2016دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات
التعليمية في مؤسسات التعليم التقني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة

للدراسات العليا ،غزة.
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المعاضيدي ،محمد عصام احمد( ")2005اثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة،دراسة

ألراء عينة من تدريسي" جامعة الموصل،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة

االقتصادية،جامعة الموصل،العراق.

الهندي ،محمد ( ")2013درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمحافظات غزة للقيادة

الخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميها"رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،الجامعة

االسالمية،غزة.

يحيى ،سجى (" )2010درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات
مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

النجاح ،فلسطين.
المؤتمرات والندوات العلمية:
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (" .)2016دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة

الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري -دراسة تطبيقية على المنظمات غير
الحكومية في قطاة غزة"https://www.aman-palestine.org .
بركة ،باكيناز عزت ،2012،رضا المستفيدين كمدخل إلدارة الجودة الشاملة بالجامعات
بالتطبيق علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،مصر،بحث مقدم للمؤتمر العربي الدولي الثاني
لضمان جودة التعليم العالي ،الجامعة الخليجية ،مملكة البحرين في الفترة من ،2012/4/5-4

ص 368-354

الربيعي ،ليث ،وآخرون،2011،اثر جودة الخدمة التعليمية وجودة اإلشراف علي رضا طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة،مؤتمر الجودة،الجزء الثاني،ص -1432

،1446المؤتمر العربي الدولي األول لضمان جودة التعليم العالي،جامعة الزرقاء -10
2011/5/12م ،المملكة األردنية الهاشمية.

الفرا،اسماعيل والعوضي ،رأفت (" )2013قياس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات
الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة" دراسة مقدمة في المؤتمر العلمي االول حول
دور الكليات والجامعات في تنمية المجتمع  23-22اكتوبر  :2013الكلية الجامعية للعلوم

والتكنولوجيا،غزة.
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ملحق رقم ( :)1خطاب التحكيم

األستاذ الدكتور الفاضل........................../المحترم،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

الموضوع :تحكيم استبانة بحث علمي
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان":دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة

الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"،بإشراف الدكتور الفاضل /محمود

عبد الرحمن الشنطي ،وذل للحصول على درجة الماجستير من البرنامج المشتر بين أكاديمية
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة – تخصص القيادة واإلدارة.
وإليمان الباحث بخبرتكم األكاديمية والعلمية ،كونكم أهل خبرة واختصاص،فإنهيسر الباحث

أن يضع بين أيديكم هذه االستبانة للتكرم من حضرتكم في تحكيمها حسب ما ترونه مناسباً،

وذل لالرتقاء باالستبانة بشكل أفضل.

شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم،
الباحثة /ألفت عمر وهبه
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ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
الوظيفة

مكان العمل

السم

م
1

د .محمد ابراهيم المدهون

أستاذ مشار

أكاديمية اإلدارة والسياسة

2

د .سامي أبو الرو

استاذ مشار

المفتوحة

3

د .وفيق األغا

استاذ مشار

جامعة األزهر

4

د .خالد عبد دهليز

استاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

5

د .ياسر الشرفا

استاذ مساعد

الجامعة الغسالمية

6

د .خليل ماضي

استاذ مساعد

أكاديمية الغدارة والسياسة

7

د .نبيل اللوح

أستاذ مساعد

أكاديمية اإلدارة والسياسة

8

د .حسن رصرص

أستاذ مساعد

كلية المجتمع للعلوم التطبيقة

9

د.سامي أبو طه

أستاذ مساعد

10

د .عماد لبد

أستاذ مساعد

جامعة فلسطين

11

ا .علي صنع اهلل

محلل احصائي

أكاديمية اإلدارة والسياسة
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جامعة القد

جامعة القد

المفتوحة

ملحق رقم ( :)3كتاب تسهيل مهام
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ملحق رقم ( :)4الستبانة

األخ الكريم /األخت الكريمة ........................................المحترم /ة،،،

حتية طيبة وبعد،،،
الموضوع :تعبئة استبانة بحث علمي
تقالالوم الباحثالالة بالالإجراء د ارسالالة بعنالوان" :دور أبعــاد المنظمــة األخالقيــة فــي تحســين جــودة الخــدمات

المقدمة في المنظمـات غيـر الحكوميـة بقطـاع غـزة" ،وذلال للحصالول علالى درجالة الماجسالتير مالن
البرنال الالامج المشال الالتر بال الالين أكاديميال الالة اإلدارة والسياسال الالة للد ارسال الالات العليال الالا وجامعال الالة األقصال الالى بغ ال الزة –

تخصص القيادة واإلدارة.

وإليم الان الباحثالالة بالالأن المالالوظفين فالالي المؤسسالالة هالالم األكثالالر معرفالالة ود اريالالة بالوضالالع القالالائم فالالي

المؤسسة محل الد ارسالة ،كالونهم أهالل خبالرة واختصالاص وأنهالم خيالر معالين للوصالول إلالى المعلومالات
المطلوبة،فإنهيسالر الباحثالة أن تضالالع بالالين أيالالديكم هالالذه االسالالتبانةللتكرم مالالن حضالرتكم بالمسالالاعدة فالالي
إتمام هذه الدراسة عن طريق اإلجابة عن األسئلة التي تتضمنها هذه االستبانة ،راجين منكم الدقالة

والموضوعية أمالً فالي الوصالول إلالى معلومالات أفضالل لموضالوة الد ارسالة ،مؤكالدين لكالم أن البيانالات
التي سيتم الحصول عليها ستبقى سرية ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي.

أبعــاد المنظمــة األخالقيــة :هالالي إطالالار يشالالمل مجموعالالة مالالن القالاليم ومبالالادئ ومعالالايير السالاللوكية اإللزاميالالة التالالي توجالاله
الموظف نحو الصواب والخطأ ،داخل المنظمة تلعب هذه القيم دو اًر فالي انعكالا

سالمعة المنظمالة علالي المسالتفيدين

ووفق هذا اإلطار وااللتزام به تصدر األحكام علي السلو ايجابي أو سلبي.

جودة الخدمات :هي توصيل خدمة للمستفيدين ،بما يتناسب مع رغباتهم وتوقعاتهم بحيث تنال رضا المستفيد.

شاكرين حسن تعاونكم معنا
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الباحثة /ألفت عمر وهبه

أولا :البيانات الشخصية

يرجي التفضل بوضع إشارة (√) في المربع الذي يشير إلى اإلجابة مناسبة:
النوع
العمر

المؤهل العلمي

سنوات الخدمة
المحافظة

( ) ذكر

( ) أنثى

( ) أقل من  30سنة

( ) من  -30أقل من  40سنة

( ) من  -40أقل من  50سنة

( )  50سنة فأكثر

( ) دراسات عليا

( ) بكالوريو

( ) دبلوم متوسط

( ) ثانوية عامة فأقل

( ) أقل من  5سنوات

( ) من  5سنواتإلىأقل من10

( ) من  10سنواتإلىأقل من15

( )  15سنة فأكثر

( ) الشمال

( ) الوسطى

( ) غزة

( ) رفح

( ) خانيون

ثانيا :محاور وفقرات الستبانة:

المحور األول:أولا :المتغير المستقل (أبعاد المنظمة األخالقية)

المطلوب وضع عالمة ( )/أمام درجة موافقة سيادتكم على كل فقرة من الفقرات الخاصة بمكونات المنظمة األخالقية

المتوفرة بالمؤسسة التي تتبع لها:
موافق بشدة ()5

موافق ()4

محايد ()3

غير موافق ()2

م.

أول  :األخالقيات الفردية :هذه الممارسات خاصة بسلوك العاملين في العمل الرجاء تقييمها حسب ما تراه
ا
مناسبا:
ا

.1

يلتزم العاملون بالوقت المحدد إلنجاز األعمال الموكلة لهم.

.2

يحسن العاملون استعمال ممتلكات المؤسسة ويحافظوا عليها.

.3

يقوم العاملون بواجباتهم في حدود قوانين ولوائح العمل.

.4

بعيدا عن أى اعتبارات
يؤدي العاملون عملهم بأمانة واخالص ً
خاصة تخل بوظيفتهم.
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غير موافق بشدة ()1

العبــارات

موافق بشدة ()5

موافق ()4

محايد ()3

غير موافق ()2

يقوم العاملون بخدمة المستفيدين بأفضل طريقة تضمن الحياد
وتتوافق مع قواعد السلو المهني.

.6

يحافظ العاملون على أسرار وممتلكات المؤسسة المالية
والمعلوماتية.

.7

يستثمر العاملون المركز الوظيفي في المؤسسة من أجل خدمة

.8

يستقبل العاملون شكاوى ا لمستفيدين ودراستها بجدية وفقاً للوائح

المصلحة العامة.

والقوانين.

ثانيا( :القيادة األخالقية) :هذه الممارسات خاصة برئيسك المباشر في العمل الرجاء تقييمها حسب ما تراه
ا
مناسبا:
ا
.1

يعمل على بث ونقل القيم والممارسات األخالقية في المؤسسة

.2

يعامل المرؤوسين بعدالة وانصاف وعدم تمييز بين العاملين.

.3

يتبع أساليب رقابة فعالة على عمل وسلوكيات العاملين بالمؤسسة

.4

يقوم بتحجيم ومكافحة جميع السلوكيات غير األخالقية في العمل.

.5

يعمل على تعزيز وتنمية القيم األخالقية في المؤسسة.

ثالثاا :األنظمة والهياكل األخالقية:
.1

يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة لسلو الفرد والجماعة
األخالقي والالأخالقي.

.2

تضع المؤسسة آليات مناسبة لإلفصاح عن السلو الألخالقي
وتشجيع السلو األخالقي بالعمل.

.3

تتبنى المؤسسة إستراتيجية واضحة تعك

الجوانب األخالقية

والمسئولية االجتماعية تجاه كافة األطراف ذات العالقة بالعمل.
.4

تؤدي أخالقيات العمل السليمة في المؤسسة إلى مكافحة الترهل
اإلداري وزيادة فعالية العمل فيها.
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غير موافق بشدة ()1

م.

.5

العبــارات

موافق بشدة ()5

التكنولوجية الالزمة إلنجاز العمل.
.7

تقوم رؤية وسياسات المؤسسة على إتقان العمل وسرعة االنجاز
بعيداً عن الواسطة والمحسوبية.

.8

كبير ببرامج تدريب العاملين الخاصة
اهتماما ًا
تعطي اإلدارة
ً
بسلوكيات العمل األخالقي.

.9

تلبي الدورات التدريبية حاجات المتدربين المستقبلية في مجال
أخالقيات العمل.

 .10تقوم المؤسسة بإرسال عامليها للمراكز التدريبية المختصة في
مجال التدريب على أخالقيات العمل.
 .11تقوم المؤسسة بإعداد برامج تدريبية من أجل بناء منظومة أخالقية
في المؤسسة.
 .12تسعى المؤسسة إلعداد برامج تدريبية تساعد األفراد على دمج
المعايير األخالقية العالية في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية.
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موافق ()4

.6

تزود المؤسسة جميع األقسام بأفضل المعدات والتقنيات

محايد ()3

األخالقي.

غير موافق ()2

توجد لدى المؤسسة ثقافة تنظيمية أخالقية قوية وداعمة للسلو

غير موافق بشدة ()1

م.

.5

العبــارات

المحور الثاني :ثاني ا :المتغير التابع (جودة الخدمات)
موافق بشدة()5

موافق ()4

.1

توفر المؤسسة جميع المستلزمات المالية والمادية التي تكفيل تقديم
خدمة جيدة.

 .2تراعي المؤسسة االهتمام بالمظهر العام والهندام للعاملين فيها.
.3

يتالءم التصميم الداخلي لمكان العمل مع طبيعة الخدمات المقدمة
للمستفيد.

 .4تهتم المؤسسة بمظهر وجاذبية المباني.
.5

تتوافر في المؤسسة التجهيزات الحديثة والتقنيات المناسبة لروح
العصر.

ثانيا :العتمادية(:هي قدرة المؤسسةعلى إنجاز الخدمة بشكل مستقل ودقيق).
ا

.1

يتمتع العاملون بالمعرفة الكافية والكفاءة العالية للرد على

استفسارات المستفيدين.

 .2يخصص وقت كافي لمراجعة مشاكل المستفيدين.
 .3تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها للمستفيدين في الموعد المحدد.
 .4تحتفظ المؤسسة بسجالت دقيقة وموثقة للمستفيدين.
 .5تتجنب المؤسسة تكرار األخطاء عند تقديم خدماتها المختلفة.
ثالثاا :الستجابة(:هي الرغبة في مساعدة المراجعين والمستفيدين وتطوير الخدمة المقدمة لهم).

 .1تستجيب المؤسسة لطلبات المستفيدين بالسرعة الممكنة.
 .2يتم االستجابة لطلبات المستفيدين بدقة متناهية.

 .3يقوم العاملون بتقديم المساعدة للمستفيدين بسهولة ويسر.
 .4تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المستفيدين.
 .5يقوم العاملون على تكييف الخدمة المقدمة لتلبية حاجة المستفيد.
ابعا :األمان( :هي كفاءة الموظفين ومجاملتهم واعطاؤهم الثقة واألمان للمراجعين والمستفيدين).
را

 .1توفر المؤسسة للمستفيد الخدمة في جو آمن يخلو من المخاطر.
 .2يعزز سلو العاملين الثقة واألمان للمستفيدين.
.3
.4

توفر المؤسسة الخصوصية والسرية في المعلومات التي تخص
المستفيدين.
توفر المؤسسة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة
خدمة المستفيدين.
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محايد ()3

أول :الجوانب المادية الملموسة(:هي التسهيالت والمعدات ومظهر الموظفين والمبنى).
ا

غير موافق ()2

م.

غير موافق بشدة ()1

العبــارات

موافق بشدة()5

موافق ()4

خامسا :التعاطف( :هو مستوى العناية والهتمام الشخصي المقدم للمراجعين والمستفيدين).
ا

 .1يتوفر لدى العاملين الروح المرحة في التعامل مع المستفيدين.
.2

يتوفر لدى العاملين القدرة على استيعاب المستفيدين وتقدير
ظروفهم.

 .3تولي المؤسسة االهتمام المناسب لكل مستفيد.
 .4تضع المؤسسة مصلحة المستفيدين في مقدمة اهتماماتها.
 .5يتمتع العاملين بحسن الخلق واللباقة في التعامل مع المستفيدين.
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محايد ()3

 .5تتمتع المؤسسة بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد المجتمع.

غير موافق ()2

م.

غير موافق بشدة ()1

العبــارات

ملحق رقم ( :)5الدراسة اإلستكشافية
األخ الفاضل /

حفظه اهلل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
الموضوع /دراسة استطالعية

تقوم الباحثة بإجراء دراسة استطالعية تبني عليها تصور لمقترح رسالة ماجستير في برنامج
القيادة واإلدارة ،ومن أجل استكشاف وتعزيز البحث في مشكلة الدراسة بشكل أكثر دقة  ،فقد

قامت الباحثة بعمل هذه الدراسة االستطالعية ،لذا نرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن البنود

المرفقة أدناه ووضع إشارة ( √) أمام اإلجابة المتوافقة مع رأيكم الكريم ،مؤكدين لحضرتكم أن
جميع البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،وسيتم التعامل معها بسرية تامة.

م.

موافق

البيـــــــان

تماما

موافق

(أبعاد جودة الخدمة المقدمة)
الملموسية

.1
.2
.3
.4

تستخدم المنظمة تجهيزات ومعدات

متطورة

المباني وصاالت االستقبال مهيأة بشكل
جيد لمتلقي الخدمة
مظهر العاملين في المنظمة مرتب والئق
النماذج والبيانات المستخدمة واضحة
وسهلة التعبئة
العتمادية

.1
.2
.3
.4

تقدم المنظمة خدماتها في األوقات التي
وعدت بها
إظهار االهتمام الجدي لحل المشكالت.
تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول
مرة.
الموظفون مؤهلون ومدربون للقيام
بأعمالهم.

.5

تحتفظ المنظمة بسجالت وملفات دقيقة.

.1

يستجيب العاملون لخدمة متلقي الخدمة

الستجابة
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محايد

غير

موافق

غير

موافق
تمام ا

م.

موافق

البيـــــــان

تمام ا

موافق

بشكل سريع.
.2
.3
.4

يتفهم العاملون احتياجات متلقي الخدمة
ويسعون إلى تحقيقها.
يوضح العاملون لمتلقي الخدمة الوقت
المحدد لتنفيذ الخدمة المطلوبة.
ال ينشغل العاملون عن متلقي الخدمة
بأعمال خاصة بهم
األمان

.1
.2
.3
.4

سلو العاملون يولد الطمأنينة والثقة
لمتلقي الخدمة.
العاملون يتعاملون مع المعلومات بسرية

تامة.

الشعور باألمان في تأدية الخدمات.
الطمأنينة في استخدام الخدمات
االلكترونية.
التعاطف

.1
.2
.3
.4
.5

ساعات الدوام مناسبة لمتلقي الخدمة.
يعطي العاملون متلقي الخدمة اهتمام
شخصي.
تقدير ظروف متلقي الخدمة والتعاطف
معهم.
إبداء العاملون روح الصداقة لمتلقي
الخدمة.
يعتبر العاملون خدمة متلقي الخدمة من

أهم أولوياتهم.

نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
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محايد

غير

موافق

غير

موافق
تماما

