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 إهــــــــداء
 

 
 ،،،المتواضع الجهد هذا ىأهد

الرسالة وأدى األمانة ... ونصح األمة ...  إلى  غبل   ن  ... إلى م   عظمخير البرية والقائد األ إلى
 اهلل عليه وسلم"ى حمة ونور العالمين"سيدنا محمد صل  الر  نبى

 ساتذتي ومعلمي  ... أ يبخل علي   .. وأنار لي طريق العلم ... دون أن  ى حرًفامنكل من عل   إلى
 األفاضل

 ىعل شد   م ن   ا مني... وكان له مكانة في القلب... وذكره سهوً بجانبي ولم أوقف  م ن  كل  إلى
 ا يدي.. وكان لي عونً 
 بعمرها  أمد  إلى أمي الحنونة رضي اهلل عنها و هدي هذا العمل أ

 روح أبي وأخي تقبلهم اهلل وأسقاهم من حوض النبي  إلى
خواتي  وأهلي الكرام جميًعا ،خوانيإ إلىهدي أ   وا 

 ساعدني وساندني في عملي هذا  م ن  صدقائي وزمالئي ورفقاء دربي وأخص بالذكر أ إلى
 جره ويرزقنا أ ،ينفعنا به اهلل أن   ىعس ،جهدي المتواضع والبسيط الكم جميعً  يأهد

 
 
 
 
 
 

 
 ةالباحث

 ألفت عمر وهبه
 
 
 



 

  ت

 

 
 شكـــــر وتقديـــــر

 ىوالمرساللين، النبالي المصالطف األنبيالاء أشالرف علالى سالالموال   الةوالص   ،العالمين رب هلل الحمد
 :وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى الصادق الوعد األمين،

غمرنالالي بالاله مالالن علالالى جزيالالل نعمالاله، ومالالا  وأشالالكره األول، الفضالالل أحمالالداهلل سالالبحانه وتعالالالى صالالاحب
 سالاللطان ، وعظالاليم وجهالال  بجالالالل يليالالق حمالالًدا الحمالالد   لالال  فيالالارب الرسالالالة، هالالذه فضالالل وتوفيالالق إلتمالالام

 هالذه إنجالاز اهلل فالي بعالد فضالل له كان ن  م  ل   متنانواال والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن   كمايسعدني
 بجزيالل أتقدم أن   إال اليسعني المقام هذا وفي الجزاء، خير يجزيهم أن   وجل  -زع   سائاًلاهلل الدراسة،
تفضالله بقبالول اإلشالراف ل   محمود عبد الرحمن الشـنطيالدكتور / لسالعادة واالمتنان والعرفان الشكر

وأسالالأل اهلل  مالالن نصالالح وتوجيالاله، ى  وقالالت وجهالالد ومالالا أسالالداه إلالال مالالن علالالى هالالذه الرسالالالة، وعلالالى مالالا بذلالاله
 الجزاء. كل عني ويجزيه يسدد على طريق الحق خطاه، سبحانه أن  
 :من لكل   الجزيل بالشكر كما وأتقدم
 ،،،محمد إبراهيم المدهون / الدكتور الداخلي المناقش
 ،،،سامى سليم أبو طه/ الدكتور الخارجي المناقش

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

 الدراسة .
خبالالالالة وبنالالالالاء رجالالالالال دولالالالالة الجزيالالالالل إلالالالالى أكاديميالالالالة اإلدارة والسياسالالالالة التالالالالي اتخالالالالذت مسالالالالار الن والشالالالالكر

دهون الالذي المال ابالراهيم خص بالالذكر سالعادة الالدكتور محمالدوأ ، لبالده وصنعت جياًل صاعًدا محًبا
 حفظه اهلل وأطال عمره. ا وقدوة حسنة لي ولزمالئي جميًعاكان أًبا ومعلمً 

لالالالالى ،  قطالالالالاة غالالالالزة اتفالالالالي محافظالالالال المنظمالالالالات غيالالالالر الحكوميالالالالة  إلالالالالىكمالالالالا وأقالالالالدم الشالالالالكر الجزيالالالالل  وا 
تفيالد فالالي  د  لتوصاليات ق الوالوصالالول ، المالوظفين بشالكل خالاص علالى تعالالاونهم فالي إنجالاح هالذه الدراسالة 

 حلول بعض مشاكلهم، فلهم مني كل الشكر والتقدير واالمتنان واالعتراف بالجميل.
 ذلالال  علالى هإن ال الكالريم، لوجهاله خالًصالا يجعلالاله وأن   العمالل، بهالذا ينفالع أن   عزوجالل اهلل أسالأل ،وختاًمالا
 جدير. وباإلجابة قدير،

 ،،،أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل ىصل  و 
 

 ةالباحث
 ألفت عمر وهبه
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 لخص الدراسةم
الخدمات دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة  إلىالتعرف  الدراسةهدفت 

تطوير  تم  ، ولتحقيق أهداف الدراسة المحافظات الجنوبية  -المقدمة بالمنظمات غير الحكومية 
مع ن مجت. وتكو  استخدام المنهج الوصفي التحليلي وكذل  تم  ، الضرورية  لجمع البيانات االستبانة

استخدام العينة  (، وتم  3617ددهم )الدراسة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية والبالغ ع
( استبانة صالحة 330استرداد ) ( مفردة، وتم  360بلغ حجم العينة )حيث  ، الطبقيةعشوائية ال

حصائية ، واست خدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإل %(91.7)استجابة للتحليل بنسبة 
(SPSS.لتحليل البيانات ) 

 ى العديد من النتائج التالية:الدراسة إل وقد توصلت

ممارسة أبعاد المنظمة األخالقية  بشكل عام كانت مرتفعة بدرجة كبيرة بنسبة  ىمستو  أن   -
وجاء  المحافظات الجنوبية،المنظمات غير الحكومية ببمن قبل العاملين  (،76.8%)

 .%(78.86من األبعاد بنسبة )ب عد القيادة األخالقية األكثر توافًرا 
المحافظات الجنوبية المنظمات غير الحكومية ببدة الخدمات المقدمة جو  مستوى أن   -

ب عد التعاطف بوزن نسبي  (،%75.57)بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي كانت مرتفعة 
 %(.73.3وفي المرتبة األخيرة ب عد الملموسية بوزن نسبي) %(77.10)

بين أبعاد  (α 0.05≥) ود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوىوج -
المنظمة األخالقية )مجتمعة ( وجودة الخدمات المقدمة، وبلغ معامل ارتباط العالقة 

في جودة  جوهرًياا تؤثر تأثيرً ا بينت الدراسة أن أبعاد المنظمة األخالقية ( أيضً 0.795)
%( من التباين في المتغير التابع )جودة 63.3وقد فسرت ما نسبته ) ، الخدمات المقدمة

 الخدمات(.

 : علي النحو التاليالتوصيات  وكانت أهم

 منالالارةً  كالالون  حيالالث ت   ، نشالالاء مالالدونات للسالاللو  األخالقالالي للجمعيالالات بحيالالث يلتالالزم العالالاملين بهالالاإ -
نها التأسالالي  ، والتالالي مالالن شالالأيوجالاله العالالاملين بهالالا بالسالاللوكيات المقبولالالة والغيالالر مقبولالالة  اومرشالالدً 

 للمعايير األخالقية بالحد األدنى.
ساللوكيات العالاملين مالن خالالل تشالكيل  ة علىالتحديث وتنويع أساليب الرقابة الفع   العمل على -

التالالي تمكنهالالا مالالن ا الصالالالحيات هئيالالة رقابيالالة متخصصالالة لمتابعالالة التزامالالات العالالاملين، ومنحهالال
 جراءاتها الرقابيةضبط إ
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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. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:
ت هذا فقد احتل  اختالف أنواعها، ل   الغة في حياة الفرد والمؤسسات علىلألخالق أهمية ب

وألهمية األخالق  ،القرآن الكريم بمكارم األخالق الدين اإلسالمي، فقد اعتنىا عظيًما في مكانً 
و ا  ن     : ىلقوله تعال ،اهلل عليه وسلم ىل بها اهلل سبحانه وتعالى أكرم خلقه رسوله محمد صل  ض  ف  

يم   ل ق  ع ظ   امن الموضوعات التي نالت اهتمامً  عد أخالقيات المهنة(. هذا وت  4ية)القلم:آ "ل ع ل ٰى خ 
من أهم  عد  من األكاديميين والممارسين في مختلف العالم رغم قلة الكتب عنها، وت   ًراكبي
، املين في المهنة، حيث تشكل رقيًبا ومحاسًبا داخلًياجهات المؤثرة في سلو  األفراد العو  الم  

 ،هم وعالقاتهم باآلخرينم أدائ  و  ق  ت  وتزودهم بأطر مرجعية ذاتية يسترشدون بها في عملهم، و 
 ىعطمع أنفسهم ومع مهنتهم ومع اآلخرين، وت   ا وتوافًقاومواقفهم المختلفة، ويكونون أكثر انسجامً 

 الفرد والمجتمع والعمل. عدة منها على مستوىمستويات ى أخالقيات المهنة أهمية كبيرة عل

ضروري وواجب، فمقدار انتماء الفرد لمهنته يتحدد بموجب  االلتزام باألخالقيات أمر   إن  
 على ذل  كان على بناءً ، ومراعاتها في كل األحوال والمواقف ،درجة ممارسته لقواعد تل  المهنة

لتحقيق  ؛لاللتزام بأخالقيات المهنة وتحسين البيئة الداخليةال فع   تتجه نحو نظام   المؤسسات أن  
 (589:2012)طشطوش، ومزاهرة،  درجة عالية من رضا المستفيدين والعاملين .

فهوم حيث أصبح مفي السنوات األخيرة بأهمية كبيرة، وحظيت قضية جودة الخدمات 
كامل بضرورة  وعي   ىوأصبحت العديد من المؤسسات علالجودة في كثير من المجاالت، 
جل تقديم أفضل صبح العالم يتناف  فيما بينه من أوأ ،تواجدها وتطبيقها في تخصصاتها

 ،أصبحت جودة الخدمة هي معيار نجاح وضمان بقائها واستمراريتها الخدمات خاصة بعد أن  
تحسين وتطوير خدماتها  ات والمؤسسات وكثير من إدارات األعمال إلىهذا مما دفع المنظم

تلقي راء م  عتمدة على آم   ،هذه الخدمات تقييم جودة على توجةً المقدمة للعمالء والمستفيدين م  
المستفيد من مفهوم جودة الخدمة ي مكن  ن  هم إزاء ما يقدم لهم من الخدمات؛ ألالخدمة واتجاهات
المعرفة الالزمة التي تسمح له بإعادة وتصميم وتشكيل خدماته بما يلبي حاجات  الحصول على

(. ولقد أرشدنا ديننا 2:2013م )سلمان،رضاه ت الزبون ويتجاوز توقعاتهم وصواًل إلىورغبا
نع اهلل الذي أتقن كل ، حيث قال سبحانه وتعالىوما تصنع أيدينا ،إتقان العمل ف إلىالحني " ص 

 (  هذه رسالة تحثنا على تحسين جودة أدائنا.88ة النمل)شئ" سور 
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الساحة  تلعب المنظمات غير الحكومية دوًرا مهًما في المجتمع عامة وعلىهذا و 
تقدم  ن  ؛ لذا برزت الحاجة ألمختلفةعدة مجاالت  ا تقدمه من خدمات فيم  الفلسطينية خاصة، ل  
في تكييف  امهمً  ؤدي األخالق دوًراحيث ت  فاءة بما يكسبها رضا المستفيدين، خدماتها بجودة وك

إمكاناتها  ا علىلمجتمعات المتقدمة ال تعتمد دائمً فا ،العاملين مع واقع المجتمع الذي يعيشون فيه
بأخالقيات  تتحلى أن   موارد البشرية فتعمل جاهدة علىالمادية والتقنية بقدر اهتمامها بالكوادر وال

قدم من أي طرف مرهونة بمدى جودة الخدمات التي ت   م به أن  سل  الم  ومن  ،وسلوكيات مهنية
 (.105:2012 ه األخالقيات )ياغي،تمس  المسئول بهذ
جالالالودة تحسالالالين ودورهالالالا فالالالي أبعالالالاد المنظمالالالة األخالقيالالالة دراسالالالات التالالالي تركالالالز علالالالى والفتقارنالالالا لل
 جالالالودةة فالالالي تحسالالين أبعالالالاد المنظمالالة األخالقيالال؛ جالالالاءت هالالذه الدراسالالة لتبحالالالث فالالي الخالالدمات المقدمالالة

ت عالالالد خطالالالوة متواضالالالعة فالالالي تعزيالالالز أبعالالالاد  تالالاليال ،الخالالالدمات المقدمالالالة فالالالي المنظمالالالات غيالالالر الحكوميالالالة
، ممالالالا المحافظالالالات الجنوبيالالالة -يالالالر الحكوميالالالةالعالالالاملين فالالالي المنظمالالالات غ ىالمنظمالالالة األخالقيالالالة لالالالد

 .جودة الخدمات المقدمة ىينعك  عل

 مشكلة البحث 1.1
غالق ألبوابها  اشديدً  االمنظمات غير الحكومية تواجه تنافسً  إن      ومحاربة وتقليص لخدماتها وا 

تحقيق  ىبالبقاء الدائم ما لم تعمل عل ىتستمر وتحظ ن  أفال يمكن لهذه منظمات  ،عدة ألسباب
ومن هنا انطلقت  مستفيدين وتحقيق رغبات متلقي الخدمة بكفاءة وفعالية وبأفضل جودة.الرضا 

 ،ألدبيات السابقة ىوبالرجوة إل ،مجموعة من مصادر الشعور بالمشكلة  ىالباحثة باعتمادها عل
جودة  ىوضعف عام في مستو  تذبذب   هنا    ن  أأظهرت  التيوقوف عند الدراسات الفلسطينية وال

 أشارت دراسةحيث الخدمات المقدمة للمستفيدين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، 
مطرية، )، و%(64.8) في بلديات محافظات غزة نسبة جودة الخدمات ن  أ( 2017)األخر ، 

(  2016و)الخضري، ،%(61.56)جودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي نسبة  أن  ( 2016
( 2015ما )السعافين، أ ،%(65)جودة الخدمات الصحية الحكومية في محافظات غزة نسبة  أن  ب

بو أبينما ) ،%(57.5) جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية نسبة كانت
ودراسة ، %(56.90) جودة الخدمات الصحية بمجمع الشفاء الطبي ( كانت نسبة2016،عيدة
وبناء  ،%(63.5) جودة الخدمات بالقطاة الحكومي الفلسطيني ( كانت نسبة2015، )كسبة
 جودة الخدمات المقدمة ترواح ما أن   ىوالتي أشارت إل، نتائج هذه المجموعة من الدراسات على
 .المطلوب ىوال ترتقي إلى المستو  ،%( وهي نسبة متوسطة60 -% 52بين )

مشكلة الدراسة قامت الباحثة بإجراء دراسة استكشافية من خالل  ىومن أجل الوقوف بدقة عل
  ،الجنوبيةمحافظات ال -منظمات غير حكومية بالتبانة علي مجموعة من العاملين توزيع اس
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حيث كان  ،المنظمات غير الحكوميةبمن الموظفين  ا( فردً 30ستهدفة )حيث بلغ عدد العينة الم
وموظف إداري"،  مدير تنفيذي، مدير برامج، منسق مشاريع،الموظفين وظائفهم تتراوح ما بين "

 ويوضح الجدول التالي نتائج هذه الدراسة: ،( استبيان فقط21استرجاة ) تم  و 
 نتائج الدراسة االستكشافية (:1 .1جدول )

 

 البيـــــــان م.
موافق 
 اتماما 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اتماما 

الوزن 
 النسبي

 )أبعاد جودة الخدمة المقدمة(
 الملموسية

 

1. 
تستخدم المنظمة تجهيزات 

 .ومعدات متطورة
8 3 3 6 1 70.50% 

2. 

المباني وصاالت االستقبال 
مهيأة بشكل جيد لمتلقي 

 .الخدمة

7 5 4 4 1 72.40% 

3. 
مظهر العاملين في المنظمة 

 .مرتب والئق
9 1 6 5 0 73.30% 

4. 
النماذج والبيانات المستخدمة 

 .واضحة وسهلة التعبئة
7 4 5 4 1 71.40% 

  العتمادية

1. 
تقدم المنظمة خدماتها في 
 .األوقات التي وعدت بها

5 4 7 4 1 67.60% 

2. 
إظهار االهتمام الجدي لحل 

 .المشكالت
6 6 4 4 1 71.40% 

3. 
تأدية الخدمة بطريقة صحيحة 

 .مرة من أول
8 4 3 4 2 71.40% 

4. 
الموظفون مؤهلون ومدربون 

 .للقيام بأعمالهم
9 3 3 5 1 73.30% 

5. 
تحتفظ المنظمة بسجالت 

 .وملفات دقيقة
10 5 3 2 1 80% 

  الستجابة

1. 
يستجيب العاملون لخدمة متلقي 

 .الخدمة بشكل سريع
6 4 5 6 0 69.50% 

 %77.10 0 2 7 4 8يتفهم العاملون احتياجات متلقي  .2
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 البيـــــــان م.
موافق 
 اتماما 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اتماما 

الوزن 
 النسبي

 .تحقيقها ىالخدمة ويسعون إل

3. 

يوضح العاملون لمتلقي الخدمة 
الوقت المحدد لتنفيذ الخدمة 

 .المطلوبة

5 4 6 3 3 64.80% 

4. 
ال ينشغل العاملون عن متلقي 

 .الخدمة بأعمال خاصة بهم
3 4 5 6 3 58% 

  األمان

1. 
سلو  العاملون يولد الطمأنينة 

 .الخدمةوالثقة لمتلقي 
7 6 4 3 1 74.30% 

2. 
العاملون يتعاملون مع 
 .المعلومات بسرية تامة

7 4 5 3 2 70.50% 

3. 
الشعور باألمان في تأدية 

 .الخدمات
8 5 4 2 2 74.30% 

4. 
الطمأنينة في استخدام الخدمات 

 .لكترونيةاإل
5 5 4 5 2 65.70% 

  التعاطف

1. 
ساعات الدوام مناسبة لمتلقي 

 .الخدمة
7 5 4 4 1 72.40% 

2. 
يعطي العاملون متلقي الخدمة 

 .اهتمام شخصي
1 2 7 10 1 52.90% 

3. 
تقدير ظروف متلقي الخدمة 

 .والتعاطف معهم
7 7 3 3 1 75.20% 

4. 
إبداء العاملون روح الصداقة 

 .لمتلقي الخدمة
5 6 3 4 3 65.75% 

5. 
يعتبر العاملون خدمة متلقي 

 .الخدمة من أهم أولوياتهم
5 4 5 4 3 63.80% 

  31 93 100 95 143 المجموع
 %6.70 %20.12 %21.64 %20.56 %30.95 النسبة المئوية 69.80%
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فقين على غير موا %( منهم28ما نسبته ) ن  على نتائج الدراسة االستكشافية التي أظهرت أ وبناءً 
نسبة ال يستهان بها ا، وهي غير الحكومية التي يعملون بهالمنظمات بتوافر جودة الخدمات 

ا للوزن كانت إجاباتهم محايدة. وبالنظر أيضً  ن  م  %( م  21.6إذا ما أضيف إليها ) اخصوصً 
درجة الموافقة على جودة  نمما يعني أ (% 69.8 )النسبي فان الوزن النسبي للفقرات يساوي

هذه  نأ مما يعني( Ozen, 2013ا لمعيار )طبقً  تزيد عن درجة المتوسط بقليلالخدمة كانت 
، ومعالجة جوانب اضافية أكبر لتحسين جودة الخدماتالمنظمات يتوجب عليها بذل جهود 

لتصبح منظمات متطورة  ؛في رحلة بناء المنظمات الفلسطينية ىالقصور فيها لنضع اللبنات األول
وبما يضمن  ، المواطنين ومتلقي الخدمات يرضفي تقديم خدماتها بالجودة والكفاءة التي ت  

 ديمومتها. ومن خالل ما سبق تبلورت مشكلة الدراسة المتمثلة في السؤال الرئي  اآلتي: رمرااست

المنظمات غير الحكومية بما دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة 
 ؟ المحافظات الجنوبية –

 :بثق منه األسئلة الفرعية التاليةوين

المحافظات  –لمنظمات غير الحكومية اب المنظمة األخالقية تطبيق أبعاد  ما واقع .1
 ؟الجنوبية 

 أفراد المنظمة؟ما مستوى جودة الخدمات المقدمة حسب ما يراه  .2

داللة إحصائية بين أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات ذات هل توجد عالقة  .3
 المقدمة؟

 جودة الخدمات المقدمة؟ في اجوهريً ا تأثيرً هل تؤثر أبعاد المنظمة األخالقية  .4

 
 أهداف الدراسة 1.2

 ما يلي: ىتهدف الدراسة الحالية إل

 حسب ما يراه أفراد العينة.أبعاد المنظمة األخالقية درجة توافر  إلىالتعرف  -1
 .ما يراه أفراد المنظمة واتجاههم جودة الخدمات المقدمة حسب ىقيا  مستو  -2
 .جودة الخدمات المقدمةو توضيح اتجاه وطبيعة العالقة بين أبعاد المنظمة األخالقية  -3
 .جودة الخدمات المقدمة فيثر أبعاد المنظمة األخالقية أمعرفة  -4
جودة  ،كل من )أبعاد المنظمة األخالقيةالمبحوثين حول  اتاستجاب بيندراسة الفروق  -5

 للمتغيرات الشخصية والوظيفية. ا( تبعً الخدمات المقدمة
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وذوي االختصاص لتعزيز أهمية الربط بين أخالقيات  تقديم المقترحات التي تساعد المنظمات -6
 المهنة وتحسين جودة الخدمات .

 الدراسة أهمية 1.3
 : ةمياألهمية العل

 ،بحقه الكافي من قبل الباحثين يحظ   م  ل   مهًما اطرح موضوعً تتضح أهمية هذه الدراسة كونها ت -
 المنظمة األخالقيةد أبعا إلىحيث تعتبر الدراسة من الدراسات القليلة التي تحاول التعرف 

بيئة عمل واسعة تنبع  ىتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تركز الدراسة علوعالقتها ب
 .المنظمات غير الحكوميةوهي أهميتها من نوعية الخدمات التي تقدمها 

ثراء المكتبة العربية بمعلومات خاصة عن موضوة أبعاد  ،اإلسهام في إضافة مادة علمية - وا 
تضيف كما ، الموضوة وجد الكثير من الكتابات حول هذات حيث ال ،المنظمة األخالقية

 معلومات جديدة ومفيدة للمعنيين والباحثين في هذا المجال.

 

 األهمية العملية: 

يلتزم بها  هم األخالقيات واللوائح األخالقية التي يجب أن  إبراز أ ىتشير هذه الدراسة إل -
داعمة ومساندة في تحسين  تعتبر التي يمكن أن   ،الحكوميةالعاملين في المنظمات غير 
 الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يد هذه الدراسة المختصين وصناة القرار والعاملين في المنظمات غير الحكومية في التركيز فت -
التي تقدمها المنظمات  طوير وتحسين جودة الخدماتبهدف ت األخالقية األبعادتوافر علي 

 .من خالل تقديم توصيات ومقترحات  التي يعملون بها
المنظمات غير الحكومية  ىة لدي العاملين فاألخالقي تساهم الدراسة في عملية تعميق األبعاد -

 أفضل. تجاه المتغيرات المبحوثة لتبني مستويات أداء
 :ةاألهمية للباحث

 .تعتبر هذه الدراسة متطلب الستكمال درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة-

في ة ودورها في تحسين جودة الخدمات األخالقي تكسب الباحثة معرفة جديدة في األبعاد-
 .وتكسبه مهارات البحث العلمي المنظمات غير الحكومية
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 متغيرات الدراسة ونموذج الدراسة 1.4
 أبعاد المنظمة األخالقية: المتغير المستقل .1

 األخالقيات الفرديةا.

  األخالقية القيادة ب.

 األنظمة والهياكل األخالقيةج.
 المحافظات الجنوبية –الخدمات في المنظمات غير الحكومية  جودة: المتغير التابع .2

 .الملموسية - أ
 .االستجابة - ب
 .االعتمادية - ت
 .األمان - ث
 .التعاطف - ج

 ، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(.، العمرالجن ) :ةالديموغرافي اتالمتغير  .3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 توضيحي لمتغيرات الدراسة والعالقة بينها.نموذج (: 1 .1شكل )
  (Daft 2003( و )(Brown,2000تالالالالالالالالالالالالالم بنالالالالالالالالالالالالالاء هالالالالالالالالالالالالالذا النمالالالالالالالالالالالالالوذج مالالالالالالالالالالالالالن قبالالالالالالالالالالالالالل الباحالالالالالالالالالالالالالث بالالالالالالالالالالالالالالرجوة إلالالالالالالالالالالالالالى نمالالالالالالالالالالالالالوذج 

 SERVQUAl),(Parasuraman, Berryعلى نموذج د المنظمة األخالقية، وباالعتماديخص أبعا فيما (2013ن،و)عمرا
&zeithaml,1988))  الخدماتأبعاد جودة فيما يخص. 

 

 )أبعاد المنظمة األخالقية(  المتغير المستقل

 األخالقيات الفردية

 القيادة األخالقية

 خالقيةاألنظمة والهياكل األ

 
 
 

 جودة الخدمات المقدمة( )متسوى المتغير التابع

 (سنوات الخدمة، ، العمر، ، المؤهل العلميالجنس) :المتغيرات الديمغرافية
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 فرضيات الدراسة 1.5
 فرضيات التالية:ال ىفي ضوء مشكلة الدراسة واشتملت علصياغة فرضيات الدراسة  تم  

بين أبعاد ( α≤0.05)ى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  الفرضية الرئيسية األولى:
 المحافظات الجنوبية. –المنظمات غير الحكومية بخالقية وجودة الخدمات المقدمة المنظمة األ

 ويتفرة منها الفرضيات الفرعية التالية:

منظمات البة الخدمات المقدمة وجود فرديةخالقيات الاألبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .1
 المحافظات الجنوبية. –غير الحكومية 

المنظمات بوجودة الخدمات المقدمة القيادة األخالقية لة إحصائية بين وجد عالقة ذات دالت .2
  المحافظات الجنوبية . –غير الحكومية 

وجودة الخدمات المقدمة  األخالقيةهياكل األنظمة وال وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ت .3
  المحافظات الجنوبية. –المنظمات غير الحكومية ب

 
 الفرضية الثانية:

( في تحسين α≤0.05) ىعند مستو خالقية تأثير ذو داللة إحصائية تؤثر أبعاد المنظمة األ
 المحافظات الجنوبية. – المنظمات غير الحكوميةب جودة الخدمات المقدمة

 الفرضية الثالثة:

( بالالالالين متوسالالالطات اسالالالالتجابة α≤0.05) ىال توجالالالد فالالالروق ذات داللالالالالة إحصالالالائية عنالالالالد مسالالالتو 
للمتغيالالالالرات  اطبقالالالالحكوميالالالة  المنظمالالالات غيالالالربل تحسالالالين جالالالودة الخالالالدمات المقدمالالالالة المبحالالالوثين حالالالو 
 .سنوات الخدمة( -المؤهل العلمي -رالعم-الجن الديمغرافية )

 الفرضية الرابعة:

( بالالالالالين متوسالالالالالطات اسالالالالالتجابة α≤0.05) ىتوجالالالالالد فالالالالالروق ذات داللالالالالالة إحصالالالالالائية عنالالالالالد مسالالالالالتو 
المؤهالالالل  -العمالالالر-الجالالالن للمتغيالالالرات الديمغرافيالالالة ) االمبحالالوثين حالالالول أبعالالالاد المنظمالالالة األخالقيالالالة تبًعالال

 .الخدمة(سنوات  -العلمي
 حدود الدراسة 1.6
 وهي أبعاد  ،ثر فيهاؤ دراسة جودة الخدمات المقدمة والعوامل التي ت تم  : الحد الموضوعي

 قد يكون لها تأثير في المتغير التابع. ،المنظمة األخالقية دون دراسة غيرها من متغيرات
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 م(.2018-2017)الدراسة بين عامي  تتم: الحد زماني 
 وهي  ،المحافظات الجنوبية –منظمات غير الحكومية ال ىالدراسة علتقتصر : الحد المكاني 

 محافظة رفح( -محافظة خانيون  -ىمحافظة الوسط - غزة محافظة -محافظة الشمال)
 لصعوبة التواصل مع جمعيات الضفة الغربية. انظرً ؛ فقط

 عينة من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية  ىتقوم الدراسة عل :الحد البشري
 . المحافظات الجنوبية –
 مصطلحات الدراسة 1.7

 :(األعمال أخالقياتالتعريف الصطالحي )

ئ ما، وتوضح ما هو مقبول ياإلطار الشامل الذي يحكم التصرفات واألفعال تجاه ش"هي 
بشكل نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم  ،هو مرفوض وخاطئوما ،وصحيح

ا والذي تلعب فيه ثقافة المنظمة والقيم وأنظمة المنظمة وأصحاب المصالح دورً  ،العرف والقانون
 (6:2005)المعاضيدي،. ا في تحديده "أساسيً 

 
 (:أخالقيات األعمال) التعريف اإلجرائي

التي توجه الموظف نحو  السلوكية اإللزاميةإطار يشمل مجموعة من القيم ومبادئ ومعايير 
 ىفي انعكا  سمعة المنظمة عل اتلعب هذه القيم دورً ، و الصواب والخطأ داخل المنظمة

 .ًياسلب أو ايجابيً إالسلو   ىووفق هذا اإلطار وااللتزام به تصدر األحكام عل ،المستفيدين
هي المنظمات :"هابأن  تعرف المنظمة األخالقية  : (الحي ) المنظمة األخالقيةالتعريف الصط

 "ذات االستقامة األخالقية العالية والتي تمتل  خصائص متميزة عن اآلخرين

 (Schwartz, 2007:45) 

 )المنظمة األخالقية(: التعريف اإلجرائي

 ،تضم في جعبتها مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير األخالقية مة التى تسعى أن"هي المنظ 
مختلف  ىالتي تؤثر علي تصرفات العاملين في أداء وظائفهم الموكلة إليهم، وتوجه سلوكهم عل

أبعادها  ىعل رتكزةً م   ،في المنظمة ىدناألى علي للمستو ى األالمستويات اإلدارية من المستو 
 الفردية ، القيادة األخالقية ، األنظمة والهياكل األخالقية (.األخالقيات ) المتمثلة في
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 (:جودة الخدمة ) التعريف الصطالحي

تؤدي بشكل  ن  أ ىمرة، وعل أولتقوم المنظمة بتصميم وتسليم الخدمة بشكل صحيح من  ن  أ" 
تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة  ن  أقق رضا العمالء في الوقت نفسه، و وتح ،المرة الثانيةفي  أفضل

 (33 :2006 ،علي) رفهاوع   .(kotler,2000:227)."بالخدمة التي تقدمها المنظمات المشابهة
 إن  العميل والمتوافقة مع توقعاته، كما  ىإلالخدمة التي تصل  ىقدرة مستو  ىقيا  مد " :هاأن  

 .يضعها العميل"يعني تحقيق التطابق مع التوقعات التي خدمة جيدة توصيل 

 : (جودة الخدمة )تعريف اإلجرائيال

هم بما بحيث تنال رضا ،توصيل خدمة للمستفيدين، بما يتناسب مع رغباتهم وتوقعاتهمتقديم و هي 
 شباة بشكل أكبر من المنافسين.يحقق درجة من اإل

 : تعريف المنظمات غير الحكومية 

منظمات أو مؤسسات اجتماعية غير ربحية ال صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية، أو  هي
تحقيق الربح المادي، ويقوم بعمل تل   ىإلا بمؤسسات القطاة الخاص التي تهدف أساسً 

وتستمد قوتها من الحريات الطبيعة لإلنسان، وبالقدر الذي  ،المجموعات واألفراد أالمؤسسات 
إلقامة  ىخر، سواء أكانت هذه المؤسسات تسعآ ىإلتتاح أو تقيد فيه هذه الحريات من مكان 

، أو لخدمة أهداف معينة، أو لحماية االقتصادية ية الحقوق السياسية أومجتمع مدني لحما
ى ، أو لخدمة أغراض عامة تعود بالنفع علاء والمعاقيناألطفال والنست و مجموعة بعينها كاألقليا

ومحاربة الفقر)شبير  ،وحماية البيئة ،والثقافة ،المواطنين بصفة عامة كالعمل في مجاالت الصحة
2004: 9). 

 : الصعوبات التي واجهت الدراسةاثامنا 
 األخالقية.ندرة الكتب والمراجع خاصة العربية منها التي تناولت أبعاد المنظمة  -1
عدم تعاون بعض المنظمات غير الحكومية في جمع البيانات حيث اضطرت الباحثة  -2

 .ى البياناتزيارة المنظمات عدة مرات للحصول عل
 ،تطلبها عملية البحث العلمي نتيجة الوضع االقتصاديقلة اإلمكانيات المادية التي ت -3

  .الدراسة نجازى تأخير إال ىبائي بشكل مستمر أدر وقطع التيار الكه
  :الخالصة

براز أهم المؤشرات ى إوالمشكلة والتي عمدت الباحثة علطار العام للدراسة استعراض اإل تم  
التعرض ألهداف  ، وكذل  تم  ، بما فيها الدراسة االستكشافيةوالتساؤالت التي تدل علي وجودها
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ها وحدود متغيرات الدراسة وفرضياتوطرح  ،افة العلمية والعملية لهذا البحثضوأهمية الدراسة، واإل
طرح المصطلحات المتعلقة  ، والمكانية، والبشرية، وتم  الدراسة سواء الموضوعية، والزمانية

  .بالدراسة
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 الفصل الثاني 2
 اإلطار النظري للدراسة

 
 .المقدمة

 .المنظمة األخالقيةالمبحث األول: 
 .جودة الخدمات: الثانيالمبحث 
 .المنظمات غير الحكومية: الثالثالمبحث 
 .الخالصة
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 املبحث األول
 املنظمة األخالقية

 

 .مقدمة

 .مفهوم األخالقيات والمنظمة األخالقية 2.1.1

 .نظريات المنظمة األخالقية 2.1.2

 .خصائص المنظمة األخالقية 2.1.3
 .الحاجة اليها ىأهمية المنظمة األخالقية ومد 2.1.4

 .األبعاد الرئيسية للمنظمة األخالقية 2.1.5

 الخالصة
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 المبحث األول
 المنظمة األخالقية

 :المقدمة

 ،دايالة الخلالقب( تعتبر األخالق ميزة كونية منالذ 4ية آ )سورة القلم، َّىن نن من زنُّٱ
الاللى اهلل عليالاله وسالاللم – حيالالث جالالاء رسالالول اهلل، وقالالد دعالالا ديننالالا الحنيالالف إليهالالا فالالي كتبالالاه السالالماوي  -ص 

 ،(رواه البخالاري)"إنما بعثالت ألتمالم مكالارم األخالالق"  :األخالق بقوله ىيحمل رسالته التي تحث عل
ديننالا  يما إن  الس ال ،ه أفضالل النالا  أخالقالابأن ال - اهلل علياله وساللم ىمحمالد صالل   -رسوله  ه ميز  ن  كما أ

 اإلسالمي دين معاملة أي دين أخالق.

مجتمعالالي أو الالصالالعيد الفالالردي أو  ىاألهميالالة فالالي حياتنالالا علالال ا بالالالغ  هالالذا وتلعالالب األخالالالق دورً 
 ،مالن مظالاهر الضالبط االجتمالاعي والرقالي والتحضالر للشالعوب اوتشكل األخالالق مظهالرً  ،المؤسساتي

ه ا لهذم  ول   ،األفراد المسئولية واالنتماء للمجتمع والتكيف مع الواقع ىفمن خالل األخالق تتعمق لد
 ،أساسالية تعتمالد عليهالا فالي تقالدمها المجتمعات المتقدمالة تعتبرهالا ركيالزةً  ن  نجد أ ،األخالق من أهمية
 فهي من المبادئ المنظمة للسلو  اإلنساني. ،ودعامة لحفظها

 والمنظمة األخالقية: ياتمفهوم األخالق  2.1.1

أخالقيات المهنة، وتعددت بدراسة موضوة دبيات والعديد من المختصين العديد من األاهتمت 
ا من التعريفات ألصل األخالق في اللغة الباحثة أن تطرح بعضً  يسعلذل  ت مفاهيمالالتعاريف و 

واالصطالح، ومن ثم تعريفات ألخالقيات المهنة في األدب اإلداري لعلنا نتوصل إلي تعريف 
 يتضمن معظم المعاني المختلفة.

كلمة أخالق مردودها الطبع  ن  ى كتب اللغة العربية نجد أ: بالرجوة إلاألخالق في اللغة ىمعن . أ
ل ق  و ابن منظوريقول  والسجية، والمروءة والدين. ل ق ، فهو بضم الخاء وسكونها الدين :"الخ  الخ 
قوامي  اللغة االنجليزية مثل قامو  أكسفورد  أما ،(18 :2009،والطبع والسجية )السكارنة

(Oxford,1980) ( مصطلحEthics  بأن )كما ع رف )"المبادئ األدبية وقواعد السلو  ". :ه تعني
لق ية longman,1995 المصطلح في قامو  لونجمان ( "مجموعة من القوانين أو المبادئ الخ 

 ."واآلداب التي تتحكم في سلو  الفرد أو الجماعة
تالف المعرف وفلسفته يختلف التعريف االصطالحي باخ األخالق في الصطالح: ىمعن . ب

تعريف ابن مسكوبة  ن  ، ومن خالل سردنا للتعاريف نري أليها ونظرته للكون والحياةالتي ينتمي إ
أفعالها من غير فكر وال  " الخلق: حال للنف  داعية لها إلى :شهر التعاريف حيث يقولمن أ
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فه الغزالي قائاًل كما يتشابه ابن مسكوبة مع الغزالي حيث عر   ،(39 :2001روية")ابن مسكوبة،
فكر  فعال بسهولة ويسر من غير حاجة الىبارة عن هيئة في النف  راسخة تصدر األ:"الخلق ع

ميت تل  س   ا األفعال الجملية المحمودة عقاًل وشرًعاكانت الهيئة بحيث تصدر عنه ن  ، فإوروية
لًقا ميت الهيئة التي هي المصدر خ  كان الصادر عنها األفعال القبيحة س   ن  لًقا حسًنا، وا  الهيئة خ  

 .(3:53")الغزالي،جاسيئً 
 األخالق في األدب اإلداري: معنى . ت

كانت تحمل مصطلح األخالقيات المهنية أو  وت وتباين في تعريف األخالق سواءهنا  تفا
فها قد عر  و  ،تفلت األلفاظاخ ن  ، وا  ها تصب في قالب واحدإال أن   ،مصطلح  أخالقيات العمل

من توافرها في صاحب  د  التي الب   ،من الصفات الحسنة مجموعة:"( بأنها33 :2010) الغامدي
 ."الوجه األمثل ىالمهنة ليؤدي عمله عل
 ،ا للسلو  المطلوب ألفراد المهنةعد أساسً ها المبادئ التي ت  ( بأن  2010:22بينما أشار الحميدان)

 .اا أو سلبً والمعايير التي تعتمد عليها المنظمة في تقييم أدائهم إيجابً 
ويمكن  ،مجموعة المبادئ أو القواعد المحددة التي يجب احترامها:"ها( بأن  Boyerفها )ويعر  

ها تحليل وسائل تطبيق المعايير األخالقية لألفراد في قراراتهم الملموسة المتخذة من وصفها بأن  
 ،بن نامةا)اعمومً المنظمة  ىقرارات الجهات الفاعلة أو عل ىوالتي تؤثر عل ،داخل المنظمة

 .(2010:46لعشعاشي،وا
 ،ا مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم سلو  األفراد والجماعاتا أنه  ف أيضً وتعر  

ومن ثم  تحديد الكيفية التي يتم بها إنجاز  ،وتساعدهم في تحديد الشيء الصحيح والخاطئ
 .  (Robbins & Coulter, 1999, 16)األشياء الصحيحة 

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

 &Hellriegel)ا هو جيد وسيئ من التصرفات واألفعال التي يقوم بها األفراد م  المعايير الالزمة ل  
Slocum, 1996, 146). 

 ،األخالق هي المبادئ والمعايير التي توجه وتحدد سلو  األفراد والجماعات الباحثة إن   ىهذا وتر 
و السلب وفق المبادئ أالصادر عن الفرد باإليجاب  السلو  ىويمكن من خاللها الحكم عل

 .ايير المتعارف عليها بين الجماعةوالمع
ا فات اإلدارية والتي تشكل معيارً األفعال والتصر  تل ":هافي المنظمة بأن  عرفت األخالقيات 

يتمكن من خالله جميع العاملين بالمنظمات معرفة المتوقع منهم، باإلضافة إلى جعل المديرين 
 (49: 2013. )عمران، "والموظفين يفكرون ويتخذون القرارات من خالل منظومة أخالقية
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خر ما هي إال  كل ما يتعلق بالعدالة والمساواة في توقعات المجتمع والمنافسة آوفي تعريف 
النزيهة واإلعالن والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية وحرية الزبائن والتصرفات السليمة في 

 .(Weihrich& Koontz, 1993, 70)البيئة المحلية والدولية 

ه بأن   ،المنظمةويذهب البعض إلى أبعد من ذل  ليحدد الهدف األسا  من االهتمام بأخالقيات 
بل يمتد لتوفير األدوات التي يتعامل بها األفراد مع  ،لي  فقط تعل م الفرق بين الصواب والخطأ

 أي في االعتبار والتفكير بالتداعيات األخالقية الخاصة بالقرارات ،التعقيدات األخالقية
 (.  121 :1998 ،)هل وجونز اإلستراتيجية

" هي المنظمات ذات االستقامة :هاتعرف المنظمة األخالقية بأن   : ما تعريف المنظمة األخالقيةأ
 .(Schwartz, 2007:45)األخالقية العالية والتي تمتل  خصائص متميزة عن اآلخرين"

األخالقية التي تضبط سلو  جميع العاملين في مجموعة من المعايير والقواعد " :هاتعرف بأن  كما 
: النظام االجتماعي  االمنظمة خالل أداء عملهم. حيث تعتمد على ركيزتين أساسيتين هم

الشخصية والخبرة ب المرتبطةالذاتية األخالقية واألخالقي السائد في المجتمع، والثاني هو القيم 
فها ( عر  2017:18ما الغنام )، أ(algharaibeh&Albdareen, 2015:201)للعاملين  السابقة

 جميعمجموعة من المتطلبات والقيم والمبادئ األخالقية التي توجه سلو  وتصرفات " :هابأن  
 –األخالقية  القيادة ) رئيسةعلى ركائز  باعتمادها العاملين بالمستويات اإلدارية المختلفة للمنظمة

أداء مهامهم وقراراتهم  والتي قد تؤثر في على األخالق(بنية المنظمة وأنظمتها أخالقية، والتدريب 
 في العمل.
تضم في  تسعى بأن التي المنظمةأنها :"هي  ىتعريف المنظمة األخالقية عل للباحثةويمكن 

جعبتها مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير األخالقية التي تؤثر علي تصرفات العاملين في 
 ىعلى األمختلف المستويات اإلدارية من المستو  ىوتوجه سلوكهم عل ،أداء وظائفهم الموكلة إليهم

، القيادة يات الفرديةاألخالق): أبعادها المتمثلة في على مرتكزةً  ،في المنظمة ى األدنىللمستو 
 األخالقية ، األنظمة والهياكل األخالقية (.

حيث أنها  من المسائل  ،قيةوفي هذا اإلطار أشار البعض إلى  إثارة االنتباه نحو المنظمة األخال
وما تواجهه المنظمات التي تهدف إلى  ،الحاسمة في إطار ما تشهده البيئة من تغيرات أساسية
 ،من هنا برزت مسألة عدم ثبات القيم ،الربح والتي ال تهدف إليه من تغيرات وضغوط متسارعة

فالقيم التي كانت سائدة في الماضي أصبحت اليوم محل تساؤل يتعلق بإمكانية تبنيها أو 
ه لي  هنال  من أخالقيات واضحة ومرسومة إلرشاد القادة لمعالجة المشكالت لذل  فإن   ،انتهاجها

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

 عن الكيفية التي يفترض بهم اعتمادها في أداء األعمال. اعل اإلدارة أكثر تحسسً ج -1
الناشئة عن تجاوز  ىالمضنية لمعالجة األزمات والفوض ساعد في التأكد من بذل الجهود -2

نجاز عدد من المؤشرات إ ىعي البرامج األخالقية إل عن س  فضاًل  ،المعايير األخالقية
دعم نمو األيدي ، و تسهم في تهذيب فرق العمل القوية وتهذيب إنتاجيتها يجابية منها :إلا

  . العاملة
   وديمومة  ،السياسات المتبعة في المنظمة هي أخالقية من جهة تعد  ضمانة للتأكد من أن

 .متابعة االلتزام بالتصرفات األخالقية في أوقات االضطرابات من جهة أخرى
  دارة التنويع والتى تساعد في إدارة القيم المقترنة بإدارة الجودة، والتخطيط االستراتيجي وا 

ألنها تقود  ؛واسعًا في منظمات األعمال اتمامً ا من الحاجات التي تتطلب اهتعد جميعً 
 .إلى ما يميز المنظمة عن غيرها في ميدان النشاط التي تمارسه

 الجمهور  ىتسهم في تعزيز الصورة العامة للمنظمة لد. 
 تحقيق العديد من المنافع بحسب وجهة نظر  ىيقود التطبيق الصحيح لتل  البرامج إل

(Donaldson & Davis, 1990, 28)  وهي:  ،هادحدالتي 
 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 

المنظمة األخالقية هي دعامة وعمود فقري تتركز عليه المنظمة في  إن   الباحثة ىهذا وتر 
فقدت السمعة  ن  بة من قبل المجتمع المحيط بها، فإتمتل  سمعة طي ن  ، وأسبيل تحقيق أهدافها

ن  و  خاصة ،اا رويدً ها ستفقد كيونتتها رويً أن   لباحثةتري ايبة المرتبطة بالمنظمة األخالقية، الط  ا 
كونها  ،وعليها إقبال كبير أكثر من المنظمات الحكومية، رمجهالمنظمات غير الحكومية تحت ال

، فهي خدماتية خدمة المستفيدين ىإل ىا ما . وتسعتقدم خدمات ومشاريع وبرامج مجانية نوعً 
 ها ربحية.ن  أكثر من أ

 نظريات األخالق: 2.1.2

هنا  تفاوت بين توجهات  ذ إن  المعقدة، إة األخالقية من مواضيع موضوة المنظم إن   
ونات بينهم حول مك مهمةمتباينة عن زميله، وهنا  اختالفات  راءً ، فكل منهم يحمل آاألفراد
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 ًقاو كيف تنجز األعمال بشكل أخالقي، وانطالأتتخذ القرارات، ن  السلو  األخالقي، وكيف يجب أ
من ذل  فقد وضع المختصين أربع نظريات لوصف األطر األخالقية المستخدمة في المنظمات 

 (.2009()العنزي ونعمة،2002( )العنزي والساعدي،Gomez-Mejia.,2005وهي )
 :النظرية المنفعية -1

أسا  ما هو جيد ألكبر عدد  ىيتخذ عل ن  القرار ينبغي أ ن  وفق وجهة نظر النظرية المنفعية فإ
ه ينبغي دراسة كل األشخاص الذين يتأثرون ن  وألجل تطبيق هذه النظرية فإ، من األشخاص

لذل   (،(Gomez-Mejia etal.,2005:104 غلبهمار الحل الذي يرضي أومن ثم اختي ،بالقرار
بما فيهم الشخص  األشخاص المتأثرين به ىفالنظرية المنفعية تطالب باختيار تأثيرات الفعل عل

ادت منافعه الصافية دمن الناحية األخالقية إذ از  االفعل يكون صحيحً  ن  وبالتالي فإ، القائم بالفعل
 ( 2009:17،العنزي ونعمة) خرفع الصافية اإلجمالية ألي فعل آاإلجمالية عن المنا

 :الحقوق نظرية-2

 ،تحترم وتصان ن  نبغي أي  ، كل شخص له حقوق أساسية ن  أصحاب هذه النظرية يعتقدون بأ إن  
 Gomez-Mejiaمثل حرية التعبير عن الرأى، والخصوصية، والمساواة، والتعليم....إلخ)

etal.,2005:105 ،)ى صحتهم التي النا  ينظرون من وجهة النظر األخالقية إل ن  لذل  فإ
 يتم خداعهم أو إغفالهم ال ن  الحق في أ ولديهم، ال تهدد من منتجات غير مألوفة مثاًل  ن  يجب أ

ا إذا أخالقيً  القرار أو السلو  يعد ال ن  أا لنظرية الحق وطبقً ( . 100 :2002 ،العنزي والساعدي)
(، Gomez-Mejia etal.,2005:105) من حقوقه األساسية امعينً ا و يحرم شخصً كان يجرد أ
العنزي )الخيار األخالقي هنا هو الخيار الذي يتجنب انتها  هذه الحقوق  ن  وبذل  فإ

 (.2009:19،ونعمة

األسا  الذي تستند عليه هذه النظرية هو معاملة كل األشخاص بعدالة  إن  : نظرية العدالة-3
 .عدالة توزيعية وعدالة إجرائية: وتشمل العدالة نوعين، وباطراد عند اتخاذ القرارات

نها تتأكد فيما إذ إ، والنتائج في المنظمة، ت والعقوباتآالتوزيعية تبحث عن عدالة المكاف العدالة 
ت أكثر من آال توجد مكاف هن  ، وأت التي تتناسب مع أدائهماآإذا كان العاملين قد استلموا المكاف

ها تتضمن العدالة واالنتظام ما العدالة اإلجرائية فإن  أ .الالزم أو أقل من الالزم قد أعطيت للعاملين
 ن  تقدم فإ ما ىإل اواستنادً ( Gomez-Mejia etal.,2005:105)في تطبيق القواعد واإلجراءات 

 (.2002:100،العنزي والساعدي) اأخالقيً  ال او انتها  لهذه القوانين يعد تصرفً خروج أ أي  
ى هذه النظرية، األشخاص الذين يستندون في قراراتهم األخالقية عل إن  : نظرية األنانية-4

وهذه ، تعظم مادامت ال تلحق الضرر باآلخرين ن  المصلحة الشخصية ينبغي أ يعتقدون بأن  
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في )آدم سميث( م االقتصادي  العال  واًل مبادئ الرأسمالية التي عبر عنها أالنظرية مشتقة من ال
ى والتقييم وفق هذه النظرية يستند عل( Gomez-Mejia etal.,2005:104)( ثروة األمم)كتابه 

 ؛واالبتعاد عن السلبية المؤلمة ،يجابية المرغوبة من قبل الشخصالسعي وراء تحقيق األشياء اإل
بعض  ن  إال أ ،لتحقيق المصلحة الذاتية ىاألنانية األخالقية تسع ن  ى الرغم من أوعل .بل وتجنبها

وأنانيون آخرين يهتمون بمصالح ، األنانيين يعتبرون مصالح اآلخرين بمثابة طريقة لبلوغ غاياتهم
 ( .12 :2009،العنزي ونعمة) ن نف  الشيءيفعل اآلخرو  ن  يرغبون بأ هم الألن   ؛اآلخرين

 :خصائص المنظمة األخالقية 2.1.3

يميز المنظمة األخالقية عن نقيضها توجهت جهود الباحثين في هذا المجال نحو تحديد ما 
المنظمالالالات األخالقيالالالة هالالالي المنظمالالالات ذات االسالالالتقامة  فقالالالد أشالالالار الالالالبعض إلالالالى أن   ،مالالالن المنظمالالالات

 :األخالقية العالية والتي تمتل  خصائص متميزة تتمثل في اآلتي
(http://www.managementhelp.org/ethics/ethxdge.htm) : 

  .االستقامة نحو الجهات الخارجيةاحتفاظها برؤية واضحة عن  .1

 .يتم إقرار وتنفيذ تل  الرؤية من قبل اإلدارة العليا بمرور الوقت  .2

 .لرؤية االستقامة في المنظمة ابقً يتم تحديد أنظمة المكافأة في المنظمة ط .3

 .للرؤية االستراتيجية فيها اطبقً  يتم تحديد السياسات والممارسات في المنظمة .4

 .أخالقية اية المهمة تتضمن أبعادً القرارات اإلدار  وهي أن   ،من الفهم تسود المنظمة حالة .5

يمالالار  عملالاله فالالي إطالالار الصالالراة فيمالالا بالالين األفالالراد الناشالالئ عالالن  الكالالل فالالي المنظمالالة يتوقالالع أن   .6
  .اختالف القيم التي يحملها المشاركون بوجود المنظمة

المبالادئ األربعالة األساسالية كواصالفات  إلالىPastin (1986, 135 )وفالي االتجالاه ذاتاله أشالار 
 وهي: ،للمنظمة األخالقية

ن   ،نيومع المشاركا ها هادئة في تفاعلها داخليً إن   .1 القاعدة األساسية لهذا النوة من المنظمات  وا 
  .من الجودة الخاصة التي تمتلكها هي القيام بتنفيذ كل ما هو جيد لتل  األطراف كجزء

  .لما تنتفع هي من اآلخريناآلخرين ينتفعون منها مث تتمثل في أن  تركز على مسألة جوهرية  .2

وتنشأ بتفويض األفالراد للمسالؤولية الفرديالة عالن األعمالال  ،المسؤولية فيها فردية وليست جماعية .3
لمجالالال فالالي وتكمالالن القاعالالدة األساسالالية لهالالذا النالالوة مالالن المنظمالالات فالالي هالالذا ا ،التالالي يقومالالون بهالالا

 ن عن أنفسهم. و مسؤول األفراد   شرعية أن  



 

21 

 

ن   ،اها ترى أن أنشطتها تتم في إطار األغالراض المحالددة ساللفً إن   .4 هالذه األغالراض هالي الطريالق  وا 
هالذه األغالالراض  كمالا أن   ،السالليم للعمليالات التالي يمارسالها األعضالاء الالذين يمتلكالون القاليم العاليالة

 تستخدم لتحديد موقع المنظمة في بيئتها. 

القيالالالة لهالالالا مالالالن السالالالمات والخصالالالائص مالالالا يميزهالالالا عالالالن المنظمالالالات األخ يتضالالالح ممالالالا سالالالبق أن  
توصالالالالف بأنهالالالالا  فالمنظمالالالالات ذات الخصالالالالائص المحالالالالددة أعالالالالاله يمكالالالالن أن   ،غيرهالالالالا مالالالالن المنظمالالالالات

 وأن   د  ب الالمنهالالا ال االمنظمالالات التالالي تفتقالالر إلالالى تلالال  الخصالالائص أو بعًضالال فالالي حالالين نجالالد أن   ،أخالقيالالة
 تتحول إلى منظمة أخالقية من خالل إيجاد الوسائل المالئمة لعمليات التحول.  تسعى إلى أن  

 الحاجة إليها ىاألخالقية ومدأهمية المنظمة  2.1.4
تقي تر  ن  د التي من خاللها تتمكن المنظمة أفوائالمل المنظمة األخالقية في طياتها جملة من ح  ت  
لذا  ؛ا في المنظمةجوهريً  ااألخالقيات تلعب دورً  يما إن  الس   ،تحسن من جودتها ن  ، وأمستواهاب
 :منها عدة سبابألاألخالقيات في منظمتها  ىالمنظمة بحاجة ماسة إل ن  لتم  أن

 عقد وتداخل المصالح في المنظمات الحديثة جعل منها حاالت معقدة يصعب التحكم بهات   -1
تعقد  ىإل ىهذا أد ، ما هو صواب وما هو خاطئ من الناحية األخالقية و التميز بين

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

فراد في الوظائف لهم أسباب عديدة فاأل المعضالت، ىوجود األسباب القوية المؤدية إل -2
 (2008:383،نجم عبود.)تدفعهم لالنتهاكات األخالقية

 ،عولمة والتقدم التكنولوجي ومواكبة العصر الحديثلل هنا  انتشار   إن  *  الباحثة ىهذا وتر 
بعض  ن  ، خاصة وأانفالت لألخالق ىإل ىمنظمات أدال ىتسارة علمتغيرات التي تطرأ بشكل الو 
 .وتتناسى األخالق لمواكبة طور التقدم ىمنظمات بدأت تتغاضال

ا بسبب األعمال المضادة عليه مسبقً قل أخالقية مما كانت أصبحت تصرفات بعض المنظمات أ*
 .لثقافتنا واألهواء الذاتية

 .تحافظ عليها ن  تهتم باألخالقيات وأ ن  ء المنظمات واستمراريتها يلزمها أقاب   إن  *

لذل  ؛ فاألخالقيات وقود المنظمة والدفة التي تدفعها نحو االلتزام األخالقي تجاه اآلخرين
 :نلألخالقيات أهمية بالغة في جانبي

 .تعطي قيمة للمجتمع من خالل االلتزام بالمسئولية االجتماعية .1
 .تحسن حياة األفراد داخل المنظمة من خالل أنظمتها التي تنتهجها .2
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 :لذل  تكمن األهمية فيما يلي

المنظمة في األصعدة البيئة المحلية  ىيجابي عللمنظمة مما يعود بمردود إا تعزيز سمعة -1
 .واإلقليمية والدولية

 شهادة عالمية وامتيازات عمل خاصة مثل ىتتمكن المنظمة من الحصول علكي  -2
تلتزم المنظمة بالعديد من المعايير األخالقية في  ن  يجب أ( 1400يزووأ، 9000يزوأ)

 (138-137: الغالبي)إطار اإلنتاج والتوزيع واالستهال  والثقة ودقة المعلومات 
التي تتكبدها المنظمة عند اتخاذ القرار  تقليل التكاليف ىتساعد القيم األخالقية عل -3

ئ الصحيح يفالقواعد األخالقية تقلل من الجهد والوقت المبذول في قيا  الش ،المناسب
 (Jones,1999:196) .للقيام به أو اتخاذ القرار بشأنه

 األخالقيات هي وسيلة نهوض األمة. ن  كما نجد أ -4

 األبعاد الرئيسة للمنظمة األخالقية: 2.1.5
( Tervino et al ,2000:131( و)2008:91كل من )الغالبي، والعامري،اتفق 

أهم الركائز الرئيسية التي تقوم عليها المنظمة األخالقية كما هي موضحة  ى( علDaft,2003)و
 .(2في الشكل رقم )
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 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.

  لعاملين ذوي امكافأة

 السلوك األخالقي.

  تحجيم ومكافحة

السلوكيات غير 

 األخالقية.

 

   الثقافة التنظيمية

 األخالقية.

  دستور أخالقي مكتوب

)مدونة سلوك 

 .أخالقي(

 ،وتوافر برامج  التدريب

تدريبية عن الجوانب 

 األخالقية.

  آليات تشجيع اإلفصاح

عن الجوانب األخالقية 

 في المنظمة.

  التزام أخالقي بعيد

 المدى.

 األبعاد الرئيـــسة للمــنظمة األخـــالقية(: 2 .1شكل )

 Linda KlebeTerino, Laura Pincus& Michael Brown, (2000), Moral Person and Moral: جعالمر 
Management, California Management Review, 42 (4), Summer, PP. 128-142. In: Richard L. Daft, 

(2003), Management, 6th. Ed., Thompson South-Western Publishing Co 
 

 للمــنظمة األخـــالقية سةـــالرئي األبعاد

 

 األخالقيات الفردية
واألنظمة الهياكل 

 األخالقية

 

 القيادة األخالقية
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  :بعاد الرئيسية للمنظمة األخالقية وهي األ في ضوء ما سبق يمكن للباحثة عرض مجموعة من

 .خالقيات الفرديةاأل*          

 .القيادة األخالقية*         
 .األنظمة والهياكل األخالقية*         

حيث اعتمدت الباحثة على تل  العناصر من خالل االطالة على الدراسات السابقة واألدبيات 
ومجال  األخالقية وكذل  بناًء على طبيعة الدراسةالتي تحدثت عن األخالقيات والمنظمة 

 تطبيقها، وستتناولها الباحثة بالتفصيل علي النحو االتي:

 

األخالقيات الفردية :لا أو   

 ،الفئة الرئيسة من األفراد المكونين لألسا  األول من أس  المنظمة األخالقيةيرون يمثل المد
تنعك  تل  السمات  وأن   ،يتسم هؤالء األفراد بالصدق واالستقامة وهنا تجب اإلشارة إلى أهمية أن  

كونهم أداة  يرينوذل  لثقة بقية األفراد من داخل وخارج المنظمة بالمد ،في قراراتهم وسلوكياتهم
أخالقيون في تعامالتهم العادلة مع  اويكونو  ،والمعاملة الصادقة ،لتنفيذ المعايير األخالقية

ويترتب عليهم تحديد  ،يبذلون الجهود للوصول إلى مدونات أخالقية متطورة وهم الذين ،اآلخرين
يجاد البيئة التنظمية التي تشجع وترشد  ،طرق تركيز االنتباه على القيم األخالقية داخل المنظمة وا 

يعملوا على إيجاد  أن   يرينوألجل ذل  يتوجب على المد ،وتدعم السلو  األخالقي لكل العاملين
والذي يتضمن خمسة جوانب  ،األخالقي المالئم ليمار  فيه اآلخرون أعمالهم مناخ العمل
 :(Daft, 2003, 162أساسية هي )

 .ضل لألفراد داخل المنظمة وخارجهامن خالل تحديد ما هو أف ،.األفراد1

وعدم انتهاكها يعد  ،ويتضمن التأكيد على إطاعة القوانين والمعايير المهنية ،.الجوانب القانونية2
 .في المنظمة امهمً  اأخالقيً  ااعتبارً 

 .د واإلجراءات والسياسات المنظميةويشير إلى تعقب تل  القواع ،.االلتصاق بالقواعد3

وذل  من خالل قيام األفراد ببذل الجهود  ،.التركيز على الجوانب المالية واألداء المنظمي4
 .المنظمة والنتائج المتحققة فيها لتحقيق استفادة
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وتتضمن استرشاد األفراد بأخالقياتهم الشخصية في المنظمة ليقرروا ألنفسهم  ،.استقاللية األفراد5
  .ح التباعه وما هو الخاطئ وتجنبهما هو الصحي

سعي المنظمة إلى تهيئة المناخ األخالقي المالئم يتم  من )هل وجونز( إلى أن   ين كاًل في حين يب  
 (: 1998 ،زمن خالل ثالث خطوات هي )هل وجون

قي ضمن القيم التي .يجب على اإلدارة العليا استخدام موقعها القيادي لتجسيد البعد األخال1
 .يركزون عليها

  ة.القيم األخالقية في رسالة المنظم.كما يجب عليهم تمثيل 2

ينفذوا عمليات  إذ يتعين عليهم أن   ،.يجب عليهم تفعيل ومباشرة القيم األخالقية بصورة عملية3
  .خالل االلتزام بالقيم األخالقيةالتعيين والفصل وتوزيع الحوافز والمكافآت من 

قادرين على التفكير بوعي تام في التداعيات األخالقية  ايكونو  أن   يرين.كما يتوجب على المد4
 .ة كسبيل لبناء المنظمة األخالقيةلقراراتهم المتخذة في المنظم

عليهم االسترشاد بالنموذج ذو الخطوات األربعة لعملية صنع القرار في  وفي إطار ذل  يتوجب
 .امين األخالقية والموضح في الشكلهدي المض

 

 

 

 

 

 

 

 .اتخاذ القرارات األخالقية نموذج(: 2 .2شكل )
د. محمد  ،ترجمة د. رفاعي محمد رفاعي ،( اإلدارة االستراتيجية : مدخل متكامل1998) ،جاريث ،شارلز و جونز ،هل

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

مبادئ أو قواعد ودالئل نابعة  ىه أخالقي أو غير أخالقي يستند إلن  أ ىالسلو  عل ىالحكم عل إن  
المختصين  ىوجد صعوبة لدت ،من نظرية أخالقية محددة ومن خصائص شخصية وقيم اجتماعية

حيث يواجه شائكتين منها صعوبة إيجاد معيار موحد بين  ،في تحديد تعريف للسلو  األخالقي
 افي مجتمع قد يكون منبوذً  اف بين مجتمعات ما قد يكون جيدً كذل  االختال األفراد للحكم بينهم،

)العنزي . مييز الموضوعي والذاتي  لألخالقأكثر التعارض يأتي من الت ن  ا  خر و آع في مجتم

1

تقييييييم القييييرار ميييي  

وجهيييييييييية النظيييييييييير 

األخالقييية ويييتم  ليي  

بتحدييييييد المتييييي  ري  

بييييييييييييالقرار ميييييييييييي  

المشاركو  وهيل تيم  

انتهيييا   يييية حقيييو  

 يمتلكوها

2

 

تقييييييم القييييرار ميييي  

وجهيييييييييية النظيييييييييير 

األخالقيييية باات يييا  

مييييييييييي  المبييييييييييياد  

 األخالقية 

3

 

وضي  هيدأ  خالقي  

وتكييييييييوي  حا يييييييية 

  خالقية  

4

 

إدارة العميييييييل مييييييي  

منطلييييييي  ال يييييييلو  

 األخالق   
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تباة السنة والشريعة اإلسالمية يمكن تحديد سلو  الفرد اه بن  أ الباحثة ىوتر ( 2009:5ونعمة،
 .بعض القضايا ىتوافق علوفي المجتمعات اإلسالمية هنا  

)نجم  (R.M.Fulmer)هنا  نظريات حاولت فهم السلو  األخالقي وتفسيره منها ما أشار إليه
 .(55-2002:54عبود،،

ما هو أخالقي  ن  أو  ،األخالق تشتق من التجربة اإلنسانية ن  ى أوتقوم عل :النظرية التجريبية -1
 ال يتحقق إال بالتجربة أوالً  هذا ما ،غير أخالقي يعتد به من خالل االتفاق العام أو ما هو

 ا.ذل  االتفاق ثانيً  ىيقا  من عوامل هذه التجربة يحقق الوصول إلحدد و  ما ي   ن  أو 

 ن  أو  ،ئييحدد ما هو س ن  أ ىالعقل يمتل  القدرة عل ن  أأسا   ىالنظرية العقالنية: تقوم عل -2
حل المشكالت  ن  إ عن التجربة، وبالتالي فهذه التحديات المنطقية هي أكثر استقالاًل 

التأثيرات الذاتية والشخصية هي  ن  أيتم عن طريق ما هو عقالني، و  ن  أاألخالقية يمكن 
 التي تحد من تحقيق ذل .

نما بما  ،األخالق ال تشتق بالضرورة من التجربة أو المنطق أن   ىتر  نظرية الحد : -3 وا 
كقدرة ذاتية علي التمييز بين الصواب  يمتلكه األفراد بشكل فطري وتلقائي من حد ،

والتربية الناقصة غير  ،البيئة السيئة ىسوء التصرف األخالقي يعود إل والخطأ، وأن  
 السليمة، وعوامل التنشئة غير المالئمة.

اهلل يخير اإلنسان  إلنسان، وأن  من ا ىتحديد الصواب والخطأ أعل أن   ىنظرية الوحي: وتر  -4
تحديد ما هو صحيح وما هو خطأ. وهذا ما تفعله األديان  ىبالمبادئ التي تساعده عل

 .السماوية

القيادة األخالقية:يااثان  

ت دراسة السياسات والممارسات األخالقية في العديد من المنظمات الناجحة حقيقة نتجأ 
ففي إحدى المسوحات  ،االدور الذي يمارسه القادة في هذه المنظمات في مجال تحديدها حيويً  أن  

العاملين مدركين بشكل  حقيقي للزالت األخالقية  جد أن  التي تم  إجراؤها لقراء مجلة السكرتارية و  
المنظمات تسهم بشكل  سريع في إشاعة مواقع االتصال بالطريقة التي يحدد  وأن   ،لقادتهم
 (. Badaracco& Webb, 1995, 14فيها وسيلة الفعل األخالقية ) يرونالمد

ن   يتم من خالل األفعال  ،القائد ليحدد النغمة األخالقية للمنظمة ايختاره تيال ىالطريق األول وا 
ذا لم يصغ    تل  القيأي عك ،والتصرفات التي يقوم بها األفراد إلى القيم  م في الواقع العملي. وا 
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فإن ذل  يؤشر أن األفكار التي يحملونها تدور حول عدم  ،األخالقية التي يحددها لهم قادتهم
 (. Daft, 2003, 156أهمية القيم األخالقية في المنظمة )

منظمة يتم في إطار الثقافة عملية صياغة أو نسج القيم األخالقية في ال ويرى البعض بأن  
 وأن   ،وفي استمرارية أعمالها إلعادة تجديد أو تحديث القيم األخالقية غير الثابتة ،التنظيمية

ألفعال والتصرفات التي األفراد العاملين هم الذين يدعمون تل  القيم الجوهرية في إطار ا
تقود إلى اكتشاف  أنظمة التقييم والمكافأة المعتمدة في المنظمة يمكن أن   . كما أن  يمارسونها

يم في أعمالهم والعاملين بمالمسة الق يريناالرتباط في الكيفية التي يقوم بها كل من المد
ن  وتصرفاتهم اليومية يكون  مكن أن  استخدام أنظمة المكافأة ومراجعة األداء بشكل  فاعل ي   . وا 

 وأن   ،في االستدالل على أثر األخالقيات في منظمة األعمال يرونيعتمده المد فاعاًل  اطريقً 
وفي مستويات المنظمة جميعها يعد  من  ،مكافأة السلو  األخالقي ومعاقبة السلوكيات المناقضة

 ,Linda & Katherineالمكونات الحاسمة لبناء القادة األخالقيون في منظمات األعمال )
1999, 267 .) 

"استخدام السلطة لمساعدة التابعين في التعامل مع القيم المتصارعة  :القيادة األخالقية تعرف
( 2006:339األخالق لديهم")هاو ، ىل، بالشكل الذي يسهم في رفع مستو التي تظهر بيئة العم

القيم األخالقية عن طريق التعبير  ىا علا مهمً القائد يؤثر تأثيرً  ن  أ( بDaft,2004:380وأشار )
يعتنقها العاملين، ونشر هذه القيم في كل أنحاء  ن  أالتي ينبغي  بوضوح عن القيم التنظيمية

وفي  ،والطقو  يؤس  لهذه القيم في سلوكه اليومي، والمراسم االحتفالية، ن  أوينبغي  ،المنظمة
 األنظمة والسياسات التنظيمية. 

النظريات التي تؤكد نتائج  :نوعين ىقية التي تتناول سلو  القائد إلاألخالهذا وتقسم النظريات 
 خصائص القائد. ىوالنظريات التي تؤكد عل أفعال القيادة )نظريات سلو  القائد(،
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 يوضح الشكل التالي مجاالت النظرية األخالقية في القيادة
 

خالقية في القيادةمجاالت النظريات األ  

:تركز علي سلو  القائد*نظريات   

النظرية النفعية -  

نظرية االنا -  

نظرية العدالة -  

نظرية الحقوق -  

 خصائص القائد: ىنظريات تركز عل*                         

الفضيلة ىالنظريات المستندة ال -  

 األخالقية في القيادةمجاالت النظرية (: 2 .3شكل )
الممملكة العربية  الرياض، صالح بن معاذ، المعيوف، ترجمة والتطبيق، (،القيادة االدارية:النظرية2006)،المصدر:هاو ،بيتر ج

335،ص السعودية  

 

 أبعاد للقادة وبالتالي ،منظماتهم في األخالقي المناخ إرساء في ائيسيً ر  ا دورً  القائد أخالق   تلعب
 .(338 :2006 هاو ،) األخالقية المسئولية من كبرأ ىمستو  تتحمل أخالقية

 أبعاد القيادة األخالقية: ا. 

ا لنجاح السلو  األخالقي ضروريً  ( إن  Morgan,1993:203توافر السلو  األخالقي: أشار ) - أ
الهتمام ا ن  أدت بالنماذج المتعددة للفاعلية التنظيمية والقيادة أك   وان   ،الفرد كقائد في المنظمة
 .حد العناصر األساسية للقيادةأبالقضايا األخالقية يعد 

االحترام : المبادئ األساسية ىتوجه اهتمام القائد إل ن  أه يجب ن  أ( 342 :2006 )يؤكد هاو ،
 .واألمانة واالحترام ،والنزاهة والعدالة

يتعلم العاملين في المنظمة  ن  أ( Daft,2004:380أشار ): ممارسات السلو  األخالقي - ب
لذل  وجب علي القائد  والمعتقدات واألهداف من مشاهدة ومراقبة سلوكيات القائد، ،القيم

يراعي قواعد السلو  التي تتطابق مع القيم  ن  اوالخطابات، والرموز و  ،استخدام الشعارات
يجعل  ن  أ( إن القائد ينبغي عليه Pannu&Tennako,2009:22األخالقية، ويؤكد )
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األخالق حجر الزاوية لطريقة عمل المنظمة من خالل ممارسة السلو  األخالقي في حياته 
ما أهم المكونات التي تميز سلوكيات وممارسات أوفي عالقاته،  وفي منظمته، ،الشخصية

 : هي ،القائد األخالقي
 يلتزم  ن  أو  ،اأو كاذبً  اال يكون مخادعً  ن  أن، و اآلخرين، ويحترم حقوق اآلخري ىتجنب أذ

ويساعد اآلخرين في  ،ويطيع القوانين، ويمنع االذي عن اآلخرين ،به بما يتعهد
  .اآلخرين ىويعزز هذه الضروريات لد ،احتياجاتهم، وعادل

 تي:ويمكن تعزيز ذل  من خالل اآل ،تعزيز السلو  األخالقي -
  ًتكون سلوكياته الفعلية ا للدور الذي ا قويً يكون نموذجً  ن  أالقائد  ىا: علالتصرف أخالقي

 ومهاراته تعطي رسالة واضحة بأهمية التصرف األخالقي.
   مةتطوير مدونات أخالقية قي. 
 توفير التدريب األخالقي. 
 مراقبة العاملين ومعاقبة الذين يبتعدون عن السلوكيات األخالقية. 
 تآتوفير نظام مكاف. 
 : خصائص القائد األخالقيب. 

 :القائد بالقيم عن القادة اآلخرينخصائص تميز  ى( إل338-337 :2010أشار )نجم عبود،

بجانب ما يمتلكه القادة من رؤية إستراتيجية يمتل  القائد األخالقي  الرؤية األخالقية: - أ
فيضفي البعد  ،بعاد العادية للرؤية اإلستراتيجيةإستراتيجية ذات أبعاد أكثر من األرؤية 

 ن  أا يريد م  ل   امميزً  اومقياسً  اً راتيجية وتعتبر معيار خياراته اإلست ىاألخالقي والقيمي إل
  .يصل إليه سواء في األهداف أو الوسائل واألساليب

يمتل  الح  األخالقي في التعامل اليومي مع األنشطة  إذ امتال  الح  األخالقي: - ب
 ويطبق الممارسات األخالقية بتعامله اإلنساني الخالق مع أفراده.، والمهام اليومية 

 ها ذات بعدين أساسيين :امتال  القيم األخالقية: وهي تتسم بأن   - ت

كون مرشدة للقرارات والسلوكيات في كل ت   ن  أخالقية تصلح أل ايتمثل في كونها قيمً  :األول
 .مة أخالقية تصلح في كل الظروفي  فاحترام اآلخرين ق   ،األوقات والظروف

القضايا األخالقية التي تتعرض لها الشركة في يتمثل في كون القيم تتطور في ضوء  والثاني: 
 فالمنافسة العادلة قيمة أخالقية بين متنافسين. مجال عملها،

ن وينشأ قواعد أو معايير أخالقية توضح فالقائد يبي   :وجود مقايي  أخالقية واضحة -1
 السلو . ىوبموجبها يصبح من السهل الحكم عل ،ما هو الصحيح من الخطأ
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بالقيم عالقات أخالقية متميزة مع جميع  لقائد  ا نكو  ية المتميزة: ي  العالقات األخالق -2
و الخارجية من زبائن وموردين ومنافسين أاف سواء في بيئة العمل الداخلية األطر 

 وهي تعمل ببناء سمعة ممتازة للمنظمة.
  خالقيةاألنظمة والهياكل األ :اثالثا 

ضالمن مجموعالة األدوات التالي يسالتخدمها تشكل هذه المجموعة من المقومالات الالركن الثالالث 
والتحالالول بالمنظمالالة لتصالالبح  ،لتشالالكيل القالاليم وتعزيالالز السالاللوكيات األخالقيالالة ؛فالالي المنظمالالات يرينالمالالد

 (: Daft, 2003, 156وتتضمن هذه المجموعة ما يأتي ) ،منظمة أخالقية

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

 . ات األطراف ذات العالقة بالمنظمةالمثيرة لمشاعر وسلوكي

 هالالالالالالالالالالالا:" قالالالالالالالالالالاليم ومعتقالالالالالالالالالالالدات وفرضالالالالالالالالالالاليات مشالالالالالالالالالالالتركة يعبالالالالالالالالالالالر بهالالالالالالالالالالالا األفالالالالالالالالالالالراد عالالالالالالالالالالالن عرفالالالالالالالالالالالت أن  
 ا مالالالالالالالن االفتراضالالالالالالالات والقالالالالالالاليم التالالالالالالاليأساسالالالالالالاليً  اًجالالالالالالالنموذ عالالالالالالالدي( هالالالالالالالذا و Daft,2000:217المنظمالالالالالالالة )

 تمثالالالالالالالل األسالالالالالالاللوب السالالالالالالالليم للتصالالالالالالالرف والتفكيالالالالالالالر عنالالالالالالالد مواجهالالالالالالالة المنظمالالالالالالالة للمشالالالالالالالكالت والفالالالالالالالرص. 
((Mashsne&Glinow.2002:448. 

ها من القوى األساسية المساهمة في تكوين أو بناء المنظمة توصف الثقافة التنظيمية بأن  
 ،: )العنزي والساعديإليها من خالل ثالثة اتجاهات هي وفي هذا الصدد يشار ،األخالقية
2002 ،111):  

 ؛: وهو االتجاه الذي يركز على الثقافة عبر األبعاد الفكرية غير الملموسة لهاالثقافة أبعاد -أ
لمشتركة التي والمواقف ا ،والتوقعات ،واأليديولوجيا ،والفلسفة ،واالفتراضات، والمعتقدات ،كالقيم

 . المنظمة تربط أعضاء
 ،الرموز :: وهو االتجاه الذي يركز على الثقافة من خالل مظاهرها مثلمظاهر الثقافة -ب

 أو مظاهر السلو .  ،واألنظمة ،والهياكل ،واألبنية ،وأنماط السلو  ،والطقو 

: وهو االتجاه الذي يستوعب االتجاهات الفكرية الحديثة المتمثلة باألبعاد النسيج الثقافي -جال
ويتمثل التأثير األساسي  ،الجوهرية والسلوكية بوصفها آلية لالنسجام بينها وبين الفكر والعقل

وتحول المنظمة إلى منظمة أخالقية من خالل  ،للنسيج الثقافي في صياغة أخالقيات األعمال
دارة وهنا يأتي دور اإل ،التأثيرات الفطرية له في التصرفات األخالقية وغير األخالقية في المنظمة
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العليا لتعزيز التصرف األخالقي من خالل ممارستها للتصرفات الصحيحة وبما ينعك  على 
 .األدنى في المنظمةالمستويات 

 :أهمية الثقافة التنظيمية . أ

فشلها، وهي  وأنجاحها  ىقد تؤثر في مد ،ة في المنظمةمهم تمار  الثقافة التنظيمية أدوارً  
  :(2004:201و)بن حبتور، (Umstot.1988:350تتمثل فيما يلي )

 اً معينً  افعندما يواجه الفرد موقفً  ،بوء بسلو  الفردنالت ىوبالتالي تساعد عل ؛تشكيل السلو  .1
 لثقافته. اه يتصرف وفقً ن  إأو مشكلة محددة ف

فإشرا  أعضاء المنظمة في نف  الثقافة يساهم في  ،اإلحسا  بالهوية التنظيمية .2
 بعضها وانتمائهم لها. إشعارهم بأنهم وحدة متماسكة مع

 ن  جانب م   ن  الشعور بالهدف المشتر  يشجع االلتزام القوي م  و  تسهيل االلتزام الجماعي، .3
 .يقبلون هذه الثقافة

فانتشار ثقافة مشتركة تشجع  ،تدعيم استقرار النظام وتعزيز التنسيق بين أعضاء المنظمة .4
يم بينهم ويقرب من يوحد المفاهو  ،التنسيق والتعاون الدائمين بين أعضاء المنظمة ىعل

 تنسيق أفضل واستقرار النظام. ىوهذا بدوره يقود إل ،رائهمآوجهات نظرهم و 
 المدونة األخالقية وأهميتها: . ب

: ال أخالقي هو انعكا  لعوامل تشملا هو أخالقي و م  إدرا  العاملين في المنظمة ل   ن  إ
 ،والخبرة العلمية ،ودرجة االلتزام بها ،الشخصيةالقيم والمعتقدات الدينية والثقافية، واالهتمامات 

توجيه العاملين في المنظمة نحو قيم وسلوكيات مشتركة تصب في اتجاه أهداف إلى وتهدف 
إيجاد وتدوين اإلرشادات األخالقية  ىإدارة المنظمات إل ىالبعيد والقريب، وتسع ىمرغوبة في المد

 .القيةيعرف بالمدونة األخ وملزمة التطبيق وهذا ما
ى ا عللمدونة األخالق تأثيرً  ن  أ( Okpara,2003:18) ى: ير وتعرف المدونة األخالقية

 الجوانب والمعايير ىفالمدونة تشتمل عل ،تجنب السلوكيات الخاطئة ىاذ تساعد عل ؛سلو  األفراد
تسود في  ن  أيم والثقافة التنظيمية التي يجب خالقي، وتعزز القالقانونية التي تمنع السلو  الأل

ها وثيقة تصدرها المنظمة تتضمن وتعرف أن   .األفراد ىروح االلتزام لد ىوتؤكد عل ،المنظمة
مجموعة من القيم والمبادئ ذات العالقة بما هو مرغوب فيه وغير مرغوب من سلوكيات في 

ضرورة توفر عناصر أساسية في األخالقيات  ىتؤكد الدراسات عل .(75 :2008المنظمة)نجم،
وتدفق  ،أخالقيات إدارية مكتوبة ومعروفة ومعلنة لكل العاملين لكيفية التواصل ونة منها:المد

ونظام رسمي وغير  ،السلوكيات األخالقية ىوتدريب أعضاء المنظمة عل ،المعلومات في المنظمة
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به ألي سلوكيات ن  أخالقي ي   ا و مستشارً أارير وأنشطة غير أخالقية، وخبير به ألي تقرسمي ين  
 .(Michael&linda,2004:69-81غير أخالقية، وبيئة تنظيمية داعمة لكل ما هو أخالقي،)

 الطموح مقابل التوجيهي لتميز بين نقاط القوة والضعف :نا  نوعين من المدونات األخالقيةه

 الميثاق التوجيهي الميثاق الطموح 

 وثيقة وجيزة - نقاط القوة

حرية تصرف العاملين في  -
 المنظمةتطبيق قم 

 توجيهات محددة -

 سهل التطبيق -

 التوجيهات غير محددة بدقة - نقاط الضعف

 قابل للتفسير بعدة طرق -

 مستندات معقدة -

 صعوبة التذكر -

 ضيق مجاالت التقدير والتصرف -

 ىالمنتد الشركات، وحوكمة المهنة، دابآو  ومبادئ، قيم دوات مكافحة الفساد:أ خالقية للشركات،البوصلة األ المصدر /جون سوليفان،
 30ص الدليل السابع، الشركات، العالمي لحوكمة

 

 أهمية المدونة األخالقية: . ت
: ويرجع ذل  لألهمية التالية ،ها قاعدة أساسية في معظم المنظماتتكمن أهمية المدونة بأن  

(77-76 :2010، نجم)  
في االهتمام بين تل   تنامي االهتمام بالجوانب والمشكالت األخالقية لتحقيق الموازنة -1

 الجوانب والجوانب المادية.
التجان  والوحدة والتوافق األخالقي في العمل اإلداري في جميع المستويات  إلىتؤدي  -2

 التنظيمية
ها تخلق قواعد العمل اإلداري التي تساهم في حماية ألن  ؛ تساهم في تطوير مهنة اإلدارة -3

 سمعة المنظمة ومكانتها.
لتنظيمي من خالل خلق نوة من االنسجام والمالئمة بين قيم وأهداف حد من الصراة ات   -4

 األفراد وقيم وأهداف المنظمة
 ىضد الفساد اإلداري في المنظمات من خالل اشتمالها عل اوقائيً  تمثل المنظمة عاماًل  -5

 : (Stuart,2005)تياآل

 .أي وضوح األنظمة واإلجراءات داخل المنظمة ؛تعزيز الشفافية-

 .أسا  الجدارة ولي  المحسوبية ىوتعيين األفراد علاختيار -
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  .لألفراد للشعور بالمسؤولية ر  توفير معيا-

وهي  ،المستويات التنظيمية ىورسالة وأهداف المنظمة إل ةويتم من خالل مدونة األخالق نقل رؤي
وهي  ،عمالأاملين عن أهمية ما يقومون به من ا في أذهان العها ترسخ انطباعً ألن   ؛ضرورية

 .(Stuart.2005:78مصدر من مصادر حفظ حقوقهم )

 الرموز األخالقية    . ث

ومن  ،وهي عبارات أساسية تعك  قيم المنظمة المتعلقة بالجوانب األخالقية واالجتماعية 
 ,Daft, 2003تبلغ العاملين في المنظمة السبب الرئي  لنشوء المنظمة ) شأن هذه العبارات أن  

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

ويصمم هذا النوة ليتم اختيار الثقافة الكلية  ،الرموز األخالقية المستندة إلى المبادئ - أ
يعر ف بالقيم األساسية ومتضمنات اللغة العامة والخاصة  ومن شأن ذل  أن   ،للمنظمة

عبارة العامة للمبدأ في هذا وال ،والتعامل مع عامليها ،بمسؤوليات المنظمة وجودة منتجاتها
 . عقيدة الكلية للمنظمةاإلطار يطلق عليها ال

وهي التي تحدد اإلجراءات المعتمدة في  ،الرموز األخالقية المستندة إلى السياسات  - ت
وصراعات الرغبة  ،وتتضمن تل  المواقف الممارسات التسويقية ،المواقف األخالقية المحددة

لفرص وا ،والمواهب السياسية ،وامتال  المعلومات ،انينوالتقيد بالقو  ،داخل المنظمة
 .المتساوية

ويمكن للرموز األخالقية كذل  المساهمة في تحديد القيم والسلوكيات المتوقعة وغير المتوقعة التي 
 . ي تقوم بها اإلدارات في المنظماتتنشأ بفعل التصرفات واألفعال الت

اإلدارات فالالي المنظمالالات التالالي توصالالف  نجالالد أن   ،ظمالالاتونتيجالالة ألهميالالة الرمالالوز األخالقيالالة فالالي المن
 بأنهالالالالالالا أخالقيالالالالالالة تلجالالالالالالأ إلالالالالالالى تقويالالالالالالة ودعالالالالالالم تلالالالالالال  الرمالالالالالالوز األخالقيالالالالالالة مالالالالالالن خالالالالالالالل مكافالالالالالالأة األفالالالالالالراد

 عنالالالالد ذلالالالال  يمكالالالالن اسالالالالتخدام الرمالالالالوز األخالقيالالالالة فالالالالي ترقيالالالالة ،الطالالالالائعين ومعاقبالالالالة األفالالالالراد المنتهكالالالالين 
 يتحقالالق مالالن خالالالل اسالالتخدام السالاللو  السالالو ي  ومالالن شالالأن ذلالال  أن   ،المنالالاخ األخالقالالي فالالي المنظمالالة 

 وذلالالالالالالالال  عنالالالالالالالالد التأكيالالالالالالالالد علالالالالالالالالى متضالالالالالالالالمنات ذلالالالالالالالال  السالالالالالالالاللو   ،وسالالالالالالالاليلة لتحسالالالالالالالالين المنالالالالالالالالاخ األخالقالالالالالالالالي
 (: Carolyn, 1995, 25) (http://www.lockheedmartin.comوالمتمثلة باآلتي )

 . والمشاركون بعامة ،ومجهزيها ،ومجتمعاتها ،: بين أعضاء المنظمة ومع زبائنهاالصدق .1
 . االستقامة: في القول والمعاني والوعود .2
 . في التفاوض واالتصاالت والعالقات: راماالحت .3
 : على المستوى الفردي وعلى مستوى فرق العمل . الثقة / األمانة .4
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 : عن األفعال الصحيحة والخاطئة . المسؤولية .5
لتي يتم نية وامن تحقيقها ألغراض االمتثال للقوانين الوط د  ب  المواطنة: وهي مسألة ال .6

   .بموجبها ممارسة األعمال

 ،واألجور المنخفضة ،وفي المنظمات الدولية يتجه األمر إلى التعامل مع قضايا تشغيل األطفال
لذل  نشأت بعض المقايي  العالمية المتعلقة  ،وبيئات العمل غير المأمونة بحساسية كبيرة

( والتي تتشابه إلى حد  بعيد مع (Social Accountability SA 8000بالمحاسبة االجتماعية 
 (ISOأو  (ISO 14001 )أو ISO 9001))المعايير المتعلقة بالمواصفات الدولية مثل 

والذي  ،( أول معيار للتدقيق االجتماعي في العالمSA 8000يعد  معيار ) ويمكن أن   ،(18001
ى توافر المواصفات التي بدأت بعض المنظمات في الدول المتقدمة بتطبيقه لغرض التأكد من مد

لها من أجل مقابلة متطلبات هذا  ،يحددها هذا المعيار في مصانعها ومجهزي موادها األولية
عولمة الرموز األخالقية (. األمر الذي قاد إلى ما يعرف بKegler, 2001, 20المعيار الدولي )

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

لتكون صالحة لالستخدام في اإلطار العالمي بسبب التنوة واالختالف  ؛رموزها األخالقية
 . جتمعات المختلفةا بين القيم السائدة في المالشديدين فيم

 الهياكل األخالقية  . ج

والبرامج التي تتعهد المنظمة بتطبيق  ،والمواقف أو االفتراضات ،وتتمثل باألنظمة المختلفة
فقرات التنظيمية المتمثلة السلو  األخالقي من خاللها. وتتضمن هذه الهياكل مجموعة من ال

 : باآلتي

األقسام المعنيين بتفحص األخالقيات  يري: وهي عبارة عن مجموعة من مداألخالقيةجان الل    - أ
ها تقوم بتحديد األحكام المالئمة للتساؤالت التي جان أن  ومن المهام الرئيسة لهذه الل   ،في المنظمة

كما تقوم هذه اللجان بتقدير مسؤولية المخالفات  ،تثار حول الموضوعات األخالقية في المنظمة
ما للمنظمات التي السي   اويعد  وجود هذه اللجان ضروريً  ،لمرتكبة ومسؤولية الجهة الم حاسبة عنهاا

 (. Daft, 2003, 158ترغب بإجراء التعديل الفوري لسلوكيات األفراد فيها )

لذل  يصار  ،تحديد الرموز األخالقية ال يعد  مسألة كافية وفي هذا المجال يشير البعض إلى أن  
والتي تتضمن في عضويتها موجهين داخليين  ،جان األخالقية في المنظماتيل الل  إلى تشك
وتهدف هذه اللجان إلى ما يعرف بمأسسة السلو  األخالقي في المنظمة، وتشمل  ،وخارجيين

 (: Koontz, et. al., 1986, 54الوظائف األساسية لهذه اللجان ما يأتي )
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 . ت األخالقيةغراض مناقشة الموضوعاتنظيم اللقاءات أل .1
 . األخالقيةالتعامل مع المساحات الرمادية اللون التي تشهد تجاوزًا على المعايير  .2
 . خالقية لكل فرد من أفراد المنظمةإبالغ الرموز األ .3
 . ملة للرموز األخالقية في المنظمةتأشير االنتهاكات المحت .4
 . األخالقية أو وضعها موضع التنفيذتقوية الرموز  .5
 . بة االنتهاكات األخالقية الحاصلةو  األخالقي ومعاقمكافأة السل .6
 . خالقيةمراجعة وتحديث الرموز األ .7
 . لجنة وتقديمه إلى اإلدارة العلياكتابة التقرير عن توصيات ال .8

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

وتتلخص مهمة هذه المكاتب في التأكد من مدى تكامل المعايير األخالقية مع عمليات  ،المكاتب
(. ويرأ  المكتب رئي  مكتب األخالق ليتابع عمليات Daft, 2003, 158المنظمة المختلفة )

والتي تتضمن  ،اإلذعان للقوانين والتعليماتالفحص واإلشراف على األبعاد األخالقية وحاالت 
جراء التدريبات األخالقية التي ،إقامة معايير االتصاالت الشفافة تتعامل مع التوقعات أو  وا 

ومن ثم  تقديم النصح لإلدارة العليا في آلية التعامل مع المشكالت األخالقية عند ، المشكالت
 (. Yuspeh, 2000, 21اتخاذ القرارات )

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

(Geber, 1995, 110 وفي هذا المجال تؤكد المنظمات على ضرورة مرور أفرادها العاملين .)
من الدور  ويتأتى ذل  أصاًل  ،ي ساعة من ساعات التدريب األخالقي في السنة على األقلف

بالرموز األخالقية بصيغة التأثيري الذي تحققه تل  الساعات التدريبية في تعريف العاملين 
عن دورها في صياغة الحلول للمشكالت األخالقية التي تطرح أثناء المناقشات  فضاًل  ،مكتوبة

ترشد األفراد العاملين إلى الكيفية  ومن شأن ساعات التدريب األخالقي كذل  أن   ،المستفيضة لها
 ,Daftالتي يتمكنون من خاللها من وضع الحلول الممكنة لحاالت الصراة الناشئة بين القيم )

من التأكيد على ضرورة  د  ب  ال ،ولكي تصبح عملية التدريب األخالقي مفيدة، (158 ,2003
تحديد االحتياجات التدريبية األخالقية بشكل  يتالءم ويرتبط بالمضامين المحلية في البلد الذي يتم 

مع التأكيد على ضرورة تطوير  ،-في حاالت المنظمات العالمية  –فيه التدريب األخالقي 
بية بشكل يتناسب مع البلد أو اإلقليم بالتعاون مع المكاتب المركزية التابعة البرامج التدري

ويتطلب الوصول إلى فاعلية البرامج التدريبية األخالقية االستعانة بالخبراء المحليين  ،للمنظمة
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)لحاالت التدريب الداخلي( والخبرات التدريبية األخالقية الخارجية المتاحة في أي مكان في 
 ( .  Revan, 2004, 78العالم)

 المنظمة األخالقية في المنظمات العربية: واقع توافر أبعاد. 2.1.5

ما زالت الجهود البحثية العربية في موضوعات أخالقيات األعمال والمنظمات األخالقية  
وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التي أهملت دور تل  األبعاد والمقومات  ،محدودة

إلى اعتمادها تل   ايميز المنظمة عن غيرها استنادً  األخالقية وانعكاساتها في تحقيق ما يمكن أن  
 ، إضافية ًفاً لمل المنظمة ك  المتطلبات والتزامها بما تفرضه البيئة األخالقية من معايير قد ت ح  

 ،افي تحقيق مكاسب تتمثل في تميزها تنافسيً  احي من خاللها باألهداف قصيرة األجل طمعً وتض
ولي   ،هذه الحالة من ضعف الضوابط القانونية والسعي إلى األرباح في األجل القصير يوتأت

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

عندما تفكر إحدى المنظمات العربية بالدخول إلى السوق  ازداد الحال سوءً يو  ،زبائنها في بيئاتها
 ،من المتطلبات القانونية واألخالقية التي تفرض عليها قبولها وااللتزام بها وتواجه سياًل  ،العالمية

ي ضوء المقومات واألس  لعدم بنائها أو تأسيسها ف وهي ال تقوى على اإليفاء بها نتيجةً 
بعاد لأل او تصمم لنفسها نموذجً أتختار  ن  أالمنظمات في المجتمع العربي  ىاألخالقية. فوجب عل

قد تعود من خالل فقدانها وحصر الخسائر التي  ،دارة أعمالهاا  د عليه في ضبط و خالقية تعتماأل
  الموحد. للنموذج

مع طبيعة المجتمعات يتناسب  اأخالقيً  اترسم لنفسها مسارً  على المنظمات العربية أن   نرى أن  
األخالقية في العربية من جهة، ويبرز الموروث الحضاري والديني والقي مي في صياغة توجهاتها 

وتجنيب المنظمة عواقب مواجهة  ،إطار البيئة العالمية من أجل تجنب األخطاء المحتملة
. ساب المزايا التنافسية األخالقيةوحماية لبنائها ويكون آلية الكت ،الدعاوى القضائية الموجهة لها

تسعى اإلدارات وهنا نشير إلى ضرورة امتال  المنظمات العربية لرموز وبرامج أخالقية رسمية 
تكون تل   تسعى تل  اإلدارات إلى أن   وأن   ،العربية إلى إنشائها ودعمها وتطويرها باستمرار

يتم النظر إلى تل  الرموز بوصفها  وأن   ،الرموز والبرامج األخالقية هي السائدة في منظماتها
وأفراد عاملين وفي  أدوات تقود إلى إحداث السلوكيات المتوقعة من قبل جميع أفراد المنظمة قادةً 

تكون تل  الرموز قادرة على جعل األفراد قادرين على فهم ما  كما يتوجب أن   ،مستوياتها جميع
وفي حاالت االتصال التي تحدث  ،جهةيتوقع منهم من سلوكيات أخالقية في بيئة العمل من 

وجود  . كما أن  تعددة من المشاركون من جهة  أخرىفيما بين األفراد في المنظمة واألطراف الم
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مثل تل  الرموز والبرامج األخالقية بصيغها الرسمية يمكن أن يوفر وسائل للتعامل مع األزمات 
 . في إطار ممارستها ألعمالهاعربية والضغوط المختلفة التي تتعرض لها المنظمات ال

تجالالب اإلشالالارة إلالالى ضالالرورة سالالعي اإلدارات فالالي المنظمالالات العربيالالة إلالالى تحديالالد األسالال   ،وهنالالا
مالالن كالالون المسالالؤولية األخالقيالالة هالالي إحالالدى المسالالؤوليات  ااألخالقيالالة انطالقالال السالالليمة إلدارة العمليالالة
ذلال   وهنالا يمكالن التأكيالد علالى أن   ،عمالهالاألاتق إدارة المنظمة في ممارسالتها المهمة الملقاة على ع

يأخالالالذ باالعتبالالالار أهالالالداف  وأن   د  ب الالالوالالالالذي ال ،السالالالعي هالالالو لغالالالرض اإليفالالالاء بالمسالالالؤولية األخالقيالالالة لهالالالا
ومصالح مجموعة المشاركين الالذين ساليتأثرون بشالكل  مباشالر أو غيالر مباشالر باألفعالال والتصالرفات 

هتمالالام بالمسالالألة األخالقيالالة فالالي إطالالار يقالالود كالذل  إلالالى اال ومالالن شالالأن ذلالال  أن   ،والممارسالات التنظميالالة
المنظمالالة كونهالالا فالالرة معرفالالي مهالالم يقالالود إلالالى تالالوفير الطريالالق السالالليم إلالالى العديالالد مالالن الفالالروة المعرفيالالة 

 اإلدارية في إطار طرق التقييم للمعارف اإلدارية المتعددة . 
ني ثمار في إطار المنظمات العربية سيمكن تل  المنظمات من ج إدارة العملية األخالقية إن  

  :واحد أو أكثر من الجوانب اآلتية والتي قد تتمثل في ،القيام بإدارتها للعملية األخالقية

ف التي تتكبدها ل  وبالتالي الوصول إلى ميزة تقليص الك   ،البناء الصحيح لوالء العاملين -1
 . التشغيل )األجور( والتدريب لف  ا ك  مالمنظمات العربية والسي  

حاالت الفساد اإلداري والتجاوز على المال وتقليص حجم الممارسات تقليل أو الحد من  -2
 . لمناقضة( لتوجهات ومصالح المنظمةالفردية المضادة )ا

يقود إلى الوصول إلى درجات  إذ من شأن ذل  أن   ،قيادة المنظمة ككل للعملية البيعية -3
 . ون والمحافظة عليه وديمومة شرائهقصوى من حاالت والء الزب

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

وبذل  تتمكن  ،تقليص حاالت االختالف مع الجهات المساندة ألنشطتها ومنها المجهزين -5
 . لكلف غير المتوقعة وغير المنظورةالمنظمة من تقليص ا

اإلدارة السالالالليمة لمنظومالالالة القالالاليم والسالالاللوكيات األخالقيالالالة فالالالي المنظمالالالات  فالالالإن   ،وبجانالالالب ذلالالال 
يسهم في تحقيق مجموعة مزايا تمك ن هذه المنظمـات مـن الولـوج فـي الميـدان  يمكن أن  العربية 

 : التنافسي نتيجة إدراكها لآلتي

 . يقود إلى تطوير المجتمع االهتمام بأخالقيات األعمال يمكن أن   أن   .1
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يساعد في بناء مسلمات وثوابت يتم  أن   مكنالتركيز على البرامج والرموز األخالقية ي   أن   .2
 . ها في أوقات األزمات واالضطراباتاالستناد إلي

 . رعية األعمال والسياسات المنظميةتمثل البرامج األخالقية وسائل للتأكد من قانونية وش .3

 . يتناقض وتل  المعايير من شأنه أن  خالقية سيساعد في تجنب كل ما وجود المعايير األ .4

 .ميالة فالالي المنظمالالةتعالد  البالالرامج األخالقيالة بمثابالالة موجهالات يالالتم االعتمالالاد عليهالا إلدارة المنظومالالة القي  
ينصالالرف االهتمالالام الجالالوهري للمنظمالالات  وأن   د  ب الالالوبهالالدف المحافظالالة علالالى تلالال  المزايالالا واسالالتدامتها 

العربيالالة فالالي هالالذا الجانالالب إلالالى ضالالرورة التفكيالالر المسالالتمر بآليالالات ووسالالائل التطالالوير المالئمالالة للبالالرامج 
ويتوقالالالف ذلالالال  مالالالن وجهالالالة نظرنالالالا فالالالي تحديالالالد  ،واألدوات المسالالالتخدمة فالالالي إدارة أخالقيالالالات األعمالالالال

تعالالالد  مسالالالألة متابعالالالة المضالالالامين  تسالالاللكه المنظمالالالة لتحقيالالالق ذلالالال ، إذ الالالالذي يمكالالالن أن   الطريالالالق السالالالليم
من الجوانب المهمة في التحديث والتعديل المستمر سواء في البالرامج  ااألخالقية في األعمال يوميً 

األخالقيالالالة أو فالالالالي سالالالاللوكيات األفالالالالراد والتالالالالي تتنالالالالاقض مالالالالع المفالالالالاهيم والقالالالاليم األخالقيالالالالة، وهنالالالالا يمكالالالالن 
وتستفيد منهم لكي تتمكن من تحديد  ،تستعين بخبراء األخالق المتخصصين للمنظمات العربية أن  

وبمالالا يضالالمن تالالوفير  ،مالالا تحتاجالاله مالالن بالالرامج أخالقيالالة فالالي إطالالار جالالداول زمنيالالة تحالالدد لهالالذا الغالالرض
وإلضالفاء الصالبغة الشالرعية ألعمالال . اخ األخالقالي فالي المنظمالات العربيالةالمقومات الصالحيحة للمنال

المنظمالالات العربيالالة مالالن اللمحالالات  تسالالتفيد علالالى ضالالرورة أن   ةؤكالالد الباحثالالأخالقًيالالا تالمنظمالالات العربيالالة 
القواعالد اإلسالالمية الساللوكية يمكالن  األساسية لألخالقيات من وجهالة نظالر اإلسالالم علالى اعتبالار أن  

األخالقيالالالة لإلنسالالالان والمجتمالالالع وكالالالالذا  وتحالالالول كبيالالالرين فالالالي مجالالالال التصالالالرفات إنتقالالالالتقالالالود إلالالالى  أن  
هلل  أن  باإلمكالالالان معرفالالالة  أن  تتضالالالمنه تلالالال  القواعالالالد نجالالالد  إذ عنالالالد النظالالالر إلالالالى بعالالالض مالالالا منظماتالالاله،

مالالالا هالالالو  ا ألفالالالراد النالالالاجحين بالالالأنهم أولئالالال  المتشالالالوقين أو المنحالالالازين نحالالالو كالالاللسالالالبحانه وتعالالالالى وصالالالفً 
األعمالال التالي  ونجالد علالى النقاليض مالن ذلال  أن   ما هو خاطئ، صحيح ومندمج ، بعيدين عن كل

ل هالالالذه الرؤيالالالة ال تمالالالار  فالالالي إطالالالار الشالالالرة اإلسالالالالمي تتضالالالمن بعالالالض االضالالالطرابات فيتوقيالالالع مثالالال
 . األخالقية

 األعمالال أخالقيالات عالن األوليالة اللمحالات مالن العربية المنظمات تستفيد أن   يمكن اإلطار هذا وفي
 كبيرة انتقالة إلى تقود أن   يمكن اإلسالمي التدريب قواعد أن   اعتبار على ،اإلسالم نظر وجهة من
  هأن الالالالالالال نجالالالالالالالد القواعالالالالالالالد تلالالالالالالال  ماتتضالالالالالالالمنه بعالالالالالالالض إلالالالالالالالى المغلقالالالالالالالة النظالالالالالالالرة وعنالالالالالالالد ،المجالالالالالالالال هالالالالالالالذا فالالالالالالالي
  المتشالالالوقين أولئالالال  بالالالأنهم النالالالاجحين األفالالالراد وصالالالف وتعالالالالى سالالالبحانه اهلل أن   معرفالالالة يالالالتم أن   يمكالالالن

  خاطئ هو كلما عن وبعيدين صحيح هو ما بكل مندمجين صحيح، هو ما كل نحو المنجذبين أو
  هالالالذه مثالالالل فيتوقيالالالع اضالالالطراب لالالالديها اإلسالالالالمية غيالالالر األعمالالالال أن   نجالالالد ذلالالال  مالالالن النقالالاليض وعلالالالى
 .(Daft, 2003:78) الرؤية
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 :الخالصة  

م طالرح مفهالوم  ت ال ، حيالثالفصل المبحث المتعلق بالمتغير المستقل للدراسالة استعراض خالل هذا تم  
، وفالالالالالي األدب اإلداري ، ومالالالالن ثالالالالالم تعريالالالالف المنظمالالالالالة اخالالالالالق واألخالقيالالالالات األعمالالالالالال اصالالالالطالحً األ

دبيالة ، كما تراها متفقالة مالع الدراسالات األ للمنظمة األخالقيةكما طرحت الباحثة تعريف  ،األخالقية
خصالالالائص  وأهميالالالة ومالالالن ثالالالم طرحالالالت الدراسالالالة النظريالالالات المتعلقالالالة بالمنظمالالالة األخالقيالالالة ، وكالالالذل  

 اوشالالرح تفصالاليليً  ،يوضالالح األبعالالاد الرئيسالالية للمنظمالالة األخالقيالالة ، وعرضالالت شالالكاًل المنظمالالة األخالقيالالة
 تألخالقيالة، األنظمالة والهياكالل األخالقيالة( ، ومالن ثالم استعرضاللهم، )األخالقيالات الفرديالة، القيالادة ا

 أبعاد المنظمة األخالقية في المنظمات العربية.
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 المبحث الثاني
 المقدمة الخدماتجودة 

 مقدمة:

 ،نوعية وجودة الخدمة ىهي التي تركز عل ،بالتمييز ىالمنظمات غير الحكومية التي تحظ
حالالالد مالالالا فالالالي  ىالمنظمالالالات غيالالالر الحكوميالالالة تتشالالالابه إلالالالجميالالالع  الخدمالالالة، ألن   ىأكثالالالر مالالالن تركيزهالالالا علالالال

لكنهالالا بالتأكيالالد  ،غاثيالالة أو تنمويالالةإسالالواء خدماتيالالة أو  ،أنشالالطتها وخالالدماتها التالالي تقالالدمها للمسالالتفيدين
المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة  ن  إفالال ،تختلالالف فيمالالا بينهالالا مالالن حيالالث نوعيالالة وكيفيالالة تقالالديم هالالذه الخالالدمات

توقعالالات المسالالتفيدين، وتلبالالي احتياجالالاتهم  ىتركالالز علالال االتالالي تحتالالوي إسالالتراتيجيتها أهالالدافً  الناجحالالة هالالي
ة عاليالة مالن التمييالز ودرجال ،يق هدف تعميالق االنتمالاء للمنظمالةقورغباتهم بما يضمن في النهاية تح

منظمالالات الالمنافسالالة هالالي  ىمنظمالالات الناجحالالة واألكثالالر قالالدرة علالالال فالاليمكن القالالول أن   ،وجالالودة الخدمالالة
 ،قاعالدة معلوماتيالة وكالوادر مؤهلالة ذات كفالاءة ىة وأداء متميز، معتمدة علالتي تقدم خدماتها بنوعي

فيعتبالالالر موضالالالوة جالالالودة الخالالالدمات المقدمالالالة فالالالي  ،وتتمتالالالع بمهالالالارات مميالالالزة تتعامالالالل مالالالع المسالالالتفيدين
 ىتحظالالال وأن   ،المنظمالالالات ومؤسسالالالات مختلفالالالة مالالالن المواضالالاليع التالالالي تسالالالتدعي تسالالالليط الضالالالوء عليهالالالا

الالالالل   ؛باهتمالالالالام البالالالالاحثين مواكبالالالالة  ىير أداء المؤسسالالالالات لتكالالالالون قالالالالادرة علالالالالا لالالالاله مالالالالن حيويالالالالة فالالالالي تطالالالالو م 
 المتغيرات في العصر الحديث.

 الجودة: مفهوم 2.2.1
يد نقيض الرديء )السامرائي :الجودة لغة - أ ود والج   .(27 :2007،أصل الجودة من الج 

 ىيقالالوم علالال ،االمفالالاهيم العصالالرية الحديثالالة نسالالبيً  فالالي الفكالالر اإلداري المعاصالالر يعالالد مفهالالوم الجالالودة مالالن
ية األفكار والمبادئ التي يمكالن ألي مؤسسالة األخالذ بهالا مالن أجالل تحقيالق نتالاج يتمتالع بسالمعة تنافسال

وفالي  ،المؤسسات في ظل األعداد الكبيرة منها هتحقيق ىإل ىتسع االجودة هدفً عالية، وبذل  غدت 
 (.28 :2007 )السامرائي، ظل غزارة اإلنتاج وتنوعه وتزايد الحاجة إليه

تحقيق التحسين المستمر في جودة  ىة اإلدارية التي تهدف إل" الفلسف:الجودة بأنهاتوصف 
 ااسالالالتراتيجيً  اأو نهًجالالال ي المنظمالالالة باعتبارهالالالا مالالالدخاًل مات فالالالأداء جميالالالع العمليالالالات والمنتجالالالات والخالالالد

لتصنيع المنتج األفضل والخدمة األفضل الممكنة عبر االبتكالارات الثابتالة، وكالذل  الوسالائل  اموجهً 
 "التالالالالالي بوسالالالالالاطتها تسالالالالالتطيع المنظمالالالالالة تحقيالالالالالق مسالالالالالاهمة العالالالالالاملين ورضالالالالالا المسالالالالالتهلكين أو الزبالالالالالائن

 (.2010:115)زيدان،
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 الجودة: أسلوب شامل لتطوير أداء المنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة عن لجودةا
تمييز")النعيمي من الى "درجة أو مستو :هاأن   ىعل الجودة وعرفت، (14 :2012 رضوان:)

 International Organizationعرفت المنظمة الدولية للتقيي  فيما.(16 :2008 وصويص،
for Standardization (ISO)   الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات " :هاالجودة علي أن

 (ISO9000,2000,7) االخصائص الرئيسية المحددة مسبقً  الظاهرية والضمنية من خالل جملة

ن   أن   ى( إل2014:14)راشد قد أشار –ما تعني الجودة ال تعني بالضرورة التميز، وا 
الذي  ن  إومن ثم ف ،ات ورغبات الزبائن وتوقعاتهموتلبية حاج ،المطابقة للمواصفات -ببساطة

 يحكم علي الجودة في النهاية هو المستفيد الذي ي قرر ما إذا كان الم نتج ي لبي حاجته أم ال.

 (2007:29)السامرائي، :أوضح بعض المختصين والك تاب الجودة من خالل ما يلي

 الجودة هي عمل األشياء الصحيحة من أول مرة. 
 تعترف باالعتذار للعمالء عن أخطاء وعيوب المنتج)الخدمة( الجودة ال. 
 الجودة ال تعني تكلفة أكثر.  
 الجودة ال تعني الكمال. 
الجودة تختص بمعرفة احتياجات المستفيدين سواء كانت منتجات أو  أن   الباحثة ىتر 

 تلبيتها. ىخدمات والعمل عل
 ( 2014:50مراحل تبني فلسفة الجودة )حمودة، - ب

 ىوي مكن تقسيم الجودة إل ،من خالل تطور مستمر وثابت عدة رت الجودة بمراحللقد م  
 وهي: ،أربع مراحل

 المرحلة األولي: الفحص 
وكانت في بداية القرن  ،وهي مرحلة االهتمام بفحص المنتجات باستخدام الوسائل الفنية

وجود وظيفة  ىوخاصة مع بداية ظهور نظام اإلنتاج الكبير، والذي استدع ،التاسع عشر
 فحص المنتجات لمعرفة درجة المطابقة للمواصفات. ىتقوم عل

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

وقد كان ذل  بداية وجود قسم مستقل لضبط الجودة  ،استخدامها مع بداية القرن العشرين
ب حيث شهدت هذه المرحلة إدخال أهم األسالي ،استخدام األساليب اإلحصائية ىليعتمد ع

  .العينات اإلحصائية وعينات القبول وخرائط الجودة(: ) مثل ،اإلحصائية في ضبط الجودة
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 : تأكيد وضمان الجودةالمرحلة الثالثة
أساليب مختلفة  ىعلمن خالل إيجاد منظمة عمل تعمل  ،وهي مرحلة التأكد من الجودة وضمانها

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

مرحلة اإلدارة اإلستراتيجية للجودة التي ت مثل الطور المتقدم في مرحلة اإلدارة الشاملة للجودة وهي 
عن طريق بناء ثقافة وفلسفة للجودة داخل األفراد  استخدام الجودة كسالح تنافسي ىىالمعتمدة عل

 في المؤسسات بجميع مستوياتهم اإلدارية.
 مبادئ إدارة الجودة : - ت

نجاح األنظمة ينتج عن تطبيق نظام اإلدارة  أن   ىدت أساسيات ن ظم إدارة الجودة علأك  
تلبية احتياجات األطراف المعنية، وهنا  مبادئ  ىالمصمم لتحسين األداء والموجه إل

وأهمها  ،رئيسية إلدارة الجودة يمكن لإلدارة العليا استخدامها من أجل تحسين األداء
 (.67 :2012 )عوض،

تقوم  من أن   د  وبالتالي الب   ،المستفيد: يعتبر العمالء هم مفتاح نجاح المنظمة ىالتركيز عل -1
بل  ،تلبي هذه االحتياجات منظمات بدارسة احتياجات المستفيدين الحالية والمستقبلية، وأن  

 تقدم أكثر منها. وأن  
 ىوتقع عل ،: تقوم القيادة بوضع أهداف المنظمة وتوجيه األعضاء بالشكل السليمالقيادة -2

 اف المنظمة.أهد ىالقيادة مسئولية إيجاد بيئة داخلية تحفز األفراد علي الوصول إل
فية هم أسا  : يعتبر العاملون في المنظمة علي اختالف مستوياتهم الوظياندماج األفراد -3

اندماجهم واهتمامهم بالمنظمة ي مكنها من استعمال قدراتهم  ن  إالمنظمة، وبالتالي ف
 .لمصلحتها

نشاطات تدار األهداف المرغوبة بكفاءة أكبر عندما  ىمنهج العمليات: يمكن الوصول إل -4
 ىفالتركيز حسب هذا المنهج يكون عل ،أسا  منهج العمليات ىالمنظمة ومواردها عل

 العمليات وكيفية سير العمليات ولي  فقط األفراد.
دارة العالقات الداخلية بين العمليات عل -5 ى منهج النظم في اإلدارة: يساهم إدرا  وفهم وا 

أفضل لدور  اامل العمليات يعطي فهمً فتك ،أسا  منهجي في كفاءة وفعالية تحقيق األهداف
 كل موظف ومسئوليته في تحقيق األهداف.

 ىيسع ادائمً  ًفاديكون ه التحسين المستمر ألداء المنظمة ينبغي أن   التحسين المستمر: إن   -6
 للوصول إليه.
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تحليل المعلومات  ى: تعتمد فاعلية القرارات علالحقائق عند اتخاذ القرارات ىاالعتماد عل -7
ه ن  أ ىبها، باإلضافة إلا تكون المعلومات والبيانات دقيقة وموثوقً  انات، وبالتالي يجب أن  والبي

 .تكون متاحة أمام من يحتاج إليها من الضروري أن  

 :خدمةمفهوم ال2.2.2

 قدم الكثير من الُكتاب في مجال اإلدارة تعريفات متعددة لمفهوم الخدمة منها ما يلي:
طرف ما  نجاز أو منفعة يقدمهاإها: أي  نشاط أو الخدمة بأن  ( Kotler,2006:113عرف ) . أ

إنتاجها وتقديمها قد  ن  ا  و  ،ملكية وال ينتج عنها أي ،غير ملموسة اخر، وتكون أس سً آلطرف 
:" نشاط ها( بأن  2014:18فها )راشد،وعر   بمنتج مادي ملمو  أو ال يكون". ايكون مرتبطً 

يتم تقديمه للمستفيدين لي لبي حاجاتهم ورغباتهم  ،امتالكهإنساني ملمو  ال يتم حيازته أو 
عبارة عن مجموعة من األعمال والعمليات واالنجازات بأن ها  اوتعرف أيضً  وتوقعاتهم"

(Zeithmal&Bitner,1996:5). 
أو غير  االخدمة هي نشاط أو أداء يتم إنتاجه وتقديمه قد يكون ملموسً  أن   الباحثة ىتر 

 .تحقيق رغبة المستفيد ىملمو  ويهدف إل
 ائص الخدمات المقدمة للمستفيدين:خص -ب

صعوبة  ىأو تجريب الخدمة، هذا ما يدفع إللم  و  ،: يقصد بها عدم رؤيةة*الالملموسي
، ولهذا يعد قرار امعرفة غير الدقيقة للنتيجة مسبقً ال ى، كما يؤدي في الغالب إلاتصورها ذهنيً 

السلعة، ولتالفي هذه الصعوبة يجب البحث عن شراء الخدمة أصعب من قرار شراء 
ومقدمها، واألجهزة  ،: مكان أدائهامثل جودة الخدمة المقدمة، ىمؤشرات تدل عل وعالجات أ
  .(Michel.et.2000:373المقدمة)

: التالزمية مفهوم يتكون من بعدين: البعد األول هو التالزمية *التالزمية أو عدم االنفصال
فتجد السلع المادية تنتج وتخزن ثم تباة وتستهل ، لكن الخدمات  هال ،بين اإلنتاج واالست

المستفيد ال  أن   وأما البعد التالي للتالزمية فه ،ثم تنتج وتستهل  في نف  الوقت تباة أواًل 
 (.Petigrew,2003:385يمكن فصله في أغلب الحاالت أثناء تقديم الخدمة.)

كفاءة مقدمها  ىالعتمادها عل ،الخدمات بالتباين * عدم التجان  في تقديم الخدمة: تتميز
قدم خدماته بطرق مختلفة مقدم الخدمة ي كما أن   ومهارته، وكذا مكان تقديمها وزمانها،

مما  ،االمقدمة من قبل نف  الشخص أحيانً ظروف معينة، وبذل  تتباين الخدمة  ىعلا اعتمادً 
 .(Petigrew,2003:385) صعوبة تنميط الخدمة ىيؤدي ال

ها غير *عدم القابلية للتخزين: تتميز الخدمات بصفة عامة بعدم قابليتها للتخزين طالما أن  
 .(1996:356ملموسة )الصحن،
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المستفيد عند  ى  أو تنتقل ملكيتها من المبيع إلالخدمة ال ت مل *عدم تمل  الخدمة: أي أن  
وهذا يمثل  ،كانية تمل  الخدمةفالمستفيد من الخدمة يستهل  المنفعة دون إم االتفاق عليها،

 (.Petigrew,2003:385) الفارق بين السلعة والخدمة

 مفهوم جودة الخدمات2.2.3

 تعريف جودة الخدمات: أ.  
شائع وفي غاية لقد أصبح االهتمام بجودة الخدمات في المنظمات الخدماتية واإلنتاجية أمر 

لذل  شغلت قضية الجودة اهتمام  ؛التميز وتحقيق التنافسية للمنظمات ىاألهمية للوصول إل
 .ال الممارسة العلمية واألكاديميةواسع في المج
جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو  :"هافقد عرفت علي أن  ، ة الخدمةمفهوم جود
ي، وهي المحدد الرئي  لرضا أي التي يتوقعها المستفيدين أو يدركونها في الواقع الفعل المدركة،

ة للمنظمات التي تريد وتعد في الوقت نفسه من األولويات الرئيسي ،المستهل  أو عدم رضاه
األمريكية للتسويق عرفت الجمعية  ،(181 :2006ي خدماتها".)الدرادكة،النوعية ف ىتعزيز مستو 
 الرتباطها بسلعة معينة"المنافع التي تعرض للبيع أو التي تعرض  "النشاطات أو الخدمة أنها:

"القدرة للمنتج أو :ها( أن  Heizer&Barry,1996:74فها )وعر  ، (2007:189)الطائي وآخرون،
:"تمثل الفرق بين توقعات هاوعرفت جودة الخدمة أن   ،ة التي تقابل احتياجات المستهل "الخدم

فتها عر  (،Parasuraman,et,Al.,1985:41)الزبائن للخدمة المدركة والخدمة الفعلية".
( بأنها:" معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء 27 :2015)السعافين،

 .لهذه الخدمة"
مصطلح واحد في الفكر اإلداري  ىىهذه التعريفات نستنتج عدم االتفاق على بالنظر إلو 

المعاصر، ومما تالحظه الباحثة من تعدد للتعريفات ما هو إال نتيجة لصعوبة تحديد مفهوم 
المنظمات تحتاج لجهد كبير من  ن  إف للخدمة بعك  السلع التي يمكن رؤيتها ولمسها وفحصها.

ردود فعل  ىبناًء عل فهي ،أجل تحقيق جودة الخدمات المقدمة للجمهور والتأكد من قبولها
 رضي المستفيد.المستفيدين تعمل علي توعية وتدريب طواقمها للقيام بما ي  

 ومما سبق يمكن استخالص ما يلي:
تقييم المستفيد الذي يحكم عليها عن طريق مقارنة ما حصل عليه  ىتعتمد جودة الخدمة عل -

 وما توقعه من تل  الخدمة.
 انسبيً  اوهو ما يجعلها مقياسً  ،وجهة نظر المستفيد ىمفهوم جودة الخدمات يرتكز عل إن   -

 .رخيختلف من مستفيد آل
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تحققها الخدمة للمستفيدين عن  ن  أتل  الدرجة من الرضا التي يمكن  جودة الخدمات هي -
 طريق إشباة وتلبية حاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم.

جودة الخدمات بمفهومها العام تهتم بمعرفة ودراسة احتياجات ورغبات  الباحثة أن   ىوتر 
توقعاتهم ومحاولة تخفيض الفجوة  ىوالتعرف عل ،إشباة هذه الرغبات ىوالعمل عل ،المستفيدين

المنافسة بين  ىعل ر قدرةف العام. وبهذا الوصول لجودة أكث  متوقع للوصول للهدالبين الفعلي و 
  .منظماتال

:"الصفات التي تتميز بها السلعة أو الخدمة وفق الخدماتتعريف جودة  الباحثة إن   يكما تر 
 ."وتكون خالية من العيوب ،بحيث تلبي احتياجاته ،متطلبات المستفيد

 ( مفهوم جودة الخدمة:2.4ويوضح الشكل التالي )

 

 

 

 

 

 
 

 (237 :1999 مفهوم جودة الخدمة )الحداد،(: 2 .4شكل )

ين عن هم سوف يكونوا راضدراكات المستفيدين مع توقعاتهم له فإن  ه إذا توافقت إويتضح أن  
ذا تحقق العك  وهو أن   ن  فاقت للتوقعات أو تجاوزتها فإ إذاأما  الخدمة،  الخدمة تعتبر متميزة، وا 

اإلدراكات الفعلية للخدمة  ن  الخدمة الفعلية لم ترتق  إلي مستوى التوقعات أو جاوزت التوقعات فإ
 عن هذه الخدمة. المستفيد لن يكون راض   ن  ومن ثم فإ ،تكون رديئة

( من األساسيات التي تسبق Cronin& Taylor,1992:55-68وتعتبر جودة الخدمة )
 .ار االستفادة من الخدمة مستقبلًياقر  رضا المستفيد يؤثر على ن  وفي المقابل فإ ،إرضاء المستفيد

 اثالثً  اعدً (، أضيف إليهما ب  Gronroos,1984:4عدين أساسيين )فمفهوم جودة الخدمة يتضمن ب  
(90Gronroos,19:كما يلي ) 

 .مة والتي يمكن التعبير عنها كمًياالجوانب الكمية للخد وتشير إلى الفنية:الجودة  .1

 الخدمة المقدمة

توقعات المستفيد 
 للخدمة

دراكات المستفيد إ مستوي الخدمة )الفجوة(
 للخدمة الفعلية
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المستفيد  فيها عملية نقل الجودة الفنية إلىالكيفية التي يتم  الجودة الوظيفية: وتشير إلى .2
 .من الخدمة

لمستفيدين من خالل ا ة إلىالجودة المروجة: وتعبر عن الصورة المنقولة عن الجود .3
 .وسائل الترويج

هنا   ن  فإ هنا  عوامل بيئة مؤثرة في إدرا  المنظمة الخدمية ألهمية تطوير جودة الخدمة،
 :((Lewis,1983:99ثالث عوامل رئيسية هي

 دراكهم  .توقعات المستفيدين وا 
 التكنولوجيا. 
 البيئة التنافسية. 

 أهمية  جودة الخدمة: . ب

 :(35-33 :2008)رقاد،سباب التالية ألتوضيح أهمية جودة الخدمة ل يمكن

 برز التحوالت التي شهدها االقتصاد العالمي هو تنامي االهتمام بقطاة الخدمات.أحد أ ن  أ -1
تعد جودة الخدمة من بين أهم المؤشرات التنافسية التي تعتمد عليها المنظمات في تدعيم  -2

 مركزها التنافسي.
 الذي يريده المستفيدين حتى عرفة ما هو الشىءم ىاهتمام المنظمات الناجحة بالعمل عل -3

 تضمن استمرار التفوق والنجاح.
تكلفة جذب مستفيد جديد تعادل  ن  حيث إ ،جودة خدمة المستفيدين ذات مدلول اقتصادي -4

 والء مستفيد واحد. ىفي المتوسط خمسة أضعاف تكلفة الحفاظ عل
 ألهمية جودة الخدمة:أربعة أسباب  ه يمكننا اإلشارة إلىن  ( أ2008:194كما أورد )الدرادكة،

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

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

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

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

ثارة االهتمام بالمستفيدين: إن   -1 ستفيدين، يتم من خالل جذب انتباه الم جذب االنتباه وا 
: االستعداد النفسي والذهني لمالقاة مثل ،يجابية التي يبديها مقدم الخدمةالمواقف اإل
 المستفيد.

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

عديد من الجهود الإقناة المستفيد ومعالجة االعتراضات لديه: يتطلب من مقدم الخدمة   -3
لخدمات وكذل  معالجة المستفيد عند تقديم ا ىخلق القناعة لد ىالسلوكية القادرة عل

 االعتراضات التي يبديها المستفيد عند الشراء.
التأكد من استمرار المستفيدين بالتعامل مع المنظمة: تأتي من خالل بعض الخدمات البيعية  -4

 للمنظمة، ومنها: االهتمام بشكاوى والتسويقية التي تشكل ضمانًا لوالء المستفيدين
ه الخدمة بكفاءة يسهم في استمرار تعامل المستفيدين مع فتقديم هذ ،المستفيدين ومالحظاتهم

 المنظمة.

 العوامل المؤثرة في جودة الخدمة المقدمة: 2.2.5
والمحققة ألهداف  ،جودة الخدمات المقدمة بالعوامل المؤدية إلشباة حاجات المستفيد تتأثر

حيث ترتبط جودة الخدمة بالمجتمع الذي تعمل داخله  ،كما تتأثر بالعوامل االجتماعية ،المنظمة
 .(101-100 :2010 الوادي وآخرون،: )مراعاتها لما يلي ىومد ،المنظمة

 فقد يتعارض تقديم الخدمة مع احتياجات المجتمع الذي  ،البيئة والمجتمع ىأثر الخدمة عل
ال تفقد المنظمة مع قيم المجتمع، حتي  ىتعمل به المنظمة كتمويل بعض المشاريع تتناف

 سمعتها عليها تقديم خدمات تتفق مع القيم واألخالق.
 تنمية المجتمع من خالل خدمات تمويل المشاريع  ىالخدمة: فتوجيه الموارد إل ىالطلب عل

الستغالل المواد غير المستغلة، يؤدي إلي تعظيم العائد االقتصادي واالجتماعي، في حين 
غالل الموارد التي تم  بحياة أفراد المجتمع بما يؤدي إذا توجهت لتمويل المشاريع باست

 المنظمة. ىاإلضرار بهم سيؤثر عل
 مما يؤثر  ،توفير عنصر األمان والثقة: بحيث ال تتعرض الخدمة للتذبذب بدرجة عالية

 قدرة منظمة الوفاء بالتزاماته. ىعل
 اإلدارات تقوم  ن  دمة: بسبب المنافسة بين منظمات فإصدق المعلومات المقدمة عن الخ

  .بتحليل المعلومات التي تتلقاها التخاذ القرارات الالزمة
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 تصميم الخدمة المقدمة. ىالقوانين والتعليمات الحكومية: تؤثر عل 

  :(Cheng,Podolsky,1996:78) خصائص جودة الخدمة 2.2.6

 .توجيه الوقت المطلوب لتقديم الخدمة -1
 .الخدمة ضمان الحصول على -2
 .توقعات الخدمة -3
 .إدرا  المستفيد للخدمة -4
درا  المستفيد مستوى -5  .الفجوة بين التوقعات وا 

 ( 78 :2001معال،: )مستويات جودة الخدمة
 ها يجب أن  الجودة المتوقعة من قبل المستفيدين وتتمثل في الجودة التي يعتقد المستفيدين أن   -1

 .تتوفر فيما يحصلون عليه من خدمات
 .المنظمة الخدماتيةدارة الجودة المدركة من قبل إ -2
 .الجودة القياسية المحددة بالمواصفات النوعية للخدمة -3
 الجودة الفعلية التي تؤدي بها الخدمة. -4

 أبعاد جودة الخدمة المقدمة: 2.2.7

بنى لقد ناقشت معظم الكتابات التي تناولت موضوة جودة الخدمة المقدمة األبعاد التي ي  
ها لم إال أن   ،جودة الخدمة المقدمة إليهم لتالي حكمهم علىوبا ،أساسها المستفيدين توقعاتهم على

 ية تل  األبعاد أو العناصر األساسية التي يتكون منها كل ب عد:تتفق فيما بينها حول ماه  
هنا  عشرة أبعاد لقيا  جودة الخدمة  ( إلي أن  2015 ولقد توصلت دراسة )السعافين،

 وهي ثابتة لكل الخدمات المقدمة: ،المقدمة من وجهة نظر المستفيد
الملموسية:"هي العناصر أو الشواهد المادية في تقديم الخدمة المتمثلة بالتسهيالت المادية  -1

 كالمباني واألجهزة والمعدات".
وتعك  رغبة مقدمي الخدمة في مساعدة العمالء والسرعة في تقديم الخدمة االستجابة:" -2

 لهم".
" المتغيرات المرتبطة بوفاء المؤسسة بالتزاماتها ووعودها  ىالبعد علاالعتمادية: ويحتوي هذا  -3

المختلفة التي وعدت بها الزبائن، واهتماماتها بحل المشكالت العالقة، ويقي  الدقة وتحري 
 الموضوعية والصحة في تقديم الخدمات".

 ."نجاز الخدمةدمة للمهارات والمعارف الالزمة إلحيازة مقدمي الخاألهلية:" -4
 للباقة:" األدب واالحترام والتقدير والودية في االتصال الشخصي لألفراد مقدمي الخدمة".ا -5
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 المصداقية:"الثقة والصدق واألمانة مع الزبون وجعل األولوية لتحقيق مصلحته". -6
 األمان:"خلو الخدمة من األخطار بالنسبة للمستفيد. -7
بقاءهم عل -8  .غة التي يمكن أن يفهموها"طالة باللى االوصول:" االستماة للمستفيدين وا 
 (2015:28. )السعافين،"فهم المستفيد:"بذل الجهد لمعرفة حاجات المستفيدين -9

 
 هي: ،أن أبعاد قيا  جودة الخدمة المقدمة ى( إل22-2006:21بينما أشار جودة )

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

  .الخدمة األساسية فة الىويتمثل في الصفات المضا :المظهر -2
 .المطابقة : وتتمثل بإنتاج الخدمة حسب المواصفات المطلوبة -3
 .ثبات األداء بمرور الوقت االعتمادية : وتتمثل في مدى -4
إلي مدي سهولة الخدمات المقدمة: وتتمثل بحل المشكالت واالهتمام بالشكاوي، إضافة  -5

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

 في التعامل.
 الس معة: وتتمثل في الخبرة والمعلومات السابقة عن الخدمة. -7

( في محاولة منهم من أجل وضع Parauraman&other,1985:81وفي دراسة أجراها )
 عشرة أبعاد لجودة الخدمة كما يلي: إلىتوصلت الدراسة  ،مقيا  لجودة الخدمة

 أبعاد قيا  جودة الخدمة المقدمة(: 2 .1جدول )
 ما يتضمنه الُبعد الشرح الُبعد م.
تقديم  ىداء وقدرة المنظمة علتمثل في ثبات األ االعتمادية .1

بها بشكل يمكن االعتماد  الخدمة التي وعدت
أداء الخدمة بطريقة  إلىضافة إعليها، 

 .صحيحة من أول مرة

 .*الدقة بالحسابات
 .*الحفاظ علي السجالت

*تقديم الخدمة في المواعيد 
 .المحددة

رغبة واستعداد مقدمي الخدمة  ىتتعلق بمد االستجابة .2
 .لتقديم خدمة فورية للعمالء

 .لالحتياجاتاالستجابة الفورية * 
الرد الفوري عن االستفسارات * 

 ى.والشكاو 
 .تقديم خدمة فورية* 
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 ما يتضمنه الُبعد الشرح الُبعد م.
تعني امتال  المهارات والمعارف المطلوبة  الكفاءة .3

 .لتقديم الخدمة
 .*معارف ومهارات الموظفين

انجاز بحوث  ى*قدرة المنظمة عل
 .من أجل تقديم خدمات أفضل

الوصول  .4
 للخدمة

وسهولة االتصال بمقدم يتعلق األمر بالقرب 
 .الخدمة

 .الخدمة ىلإ*سهولة الوصول 
 .*مدة االنتظار ليست طويلة

 .وقات العملأمة ئ*مال
تشمل أدب الموظفين واحترامهم ومراعاتهم  المجاملة .5

 .وصداقتهم للعمالء
*مراعاة ظروف العمالء والتعاطف 

 .معهم، وحسن مظهر الموظفين
جعل  ىموظفو المنظمة عليعني أن يعمل  االتصال .6

بخصائص الخدمة،  اعلم دومً  ىالعمالء عل
وكيفية التعامل معها عن طريق مخاطبتهم 

 .باللغة التي يستطيعون فهمها

 .*شرح الخدمة نفسها للعمالء
 .*توضيح تكلفة الخدمة

 مكانية حل أيإ*طمأنة العميل ب
 .مشكلة في حال حدوثها

وتعني أن  ،واألمانة تعبر عن الثقة والصدق المصداقية .7
 .تكون خدمة العميل من أهم أولويات المنظمة

 .*الثقة في اسم وسمعة المنظمة
*الثقة في الخصائص الشخصية 

 .للموظفين
 *المحافظة علي سرية التعامالت .تعني الخلو من الخطأ أو المخاطرة والش  األمانة .8

 .*األمن المالي
فهم/معرفة  .9

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

 .*تقديم اهتمام فردي لكل عميل
 .*معرفة العمالء الدائمين للمنظمة

الجوانب المادية  10
 الملموسة

الدالئل المادية التابعة لمنظمة  إلىتشير 
 .الخدمة

 .*التسهيالت المادية
 .*مظهر الموظفين

 .*األدوات والتجهيزات

 (23-2014:22راشد،) المصد:

توصلوا إلى  ،(م1988)عام  ( Parauraman& othersوفي دراسة  الحقة  لنف  الباحثين )
اعتمادها في هذه  وهي ما تم   ،بعادأ ةخمسفي ، إمكانية دمج األبعاد العشرة السابقة الذكر

 كما يوضحها الشكل التالي: ،الدراسة
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المعايير في الدراسة عام 
 (م1985)

 في الدراسة  عام المعايير 

 (م1988 )

 الجوانب المادية الملموسة   الجوانب المادية 

 االعتمادية   االعتمادية 

 االستجابة   االستجابة 

  فهم/ معرفة العميل 
 ماناأل

  إمكانية الوصول إلى الخدمة 

  االتصال 

 التعاطف

  المصداقية 

  األمن

  الكفاءة

  المجاملة 

 (PZB,1985, 1988أبعاد جودة الخدمة حسب )(: 2 .5شكل )

 (24:2014 ،راشد)  :المصدر

 قياس جودة الخدمات: 2.2.7

تعتبر جودة الخدمات هي تعبير عن وجهة نظر المستفيدين تجاه الخدمة المقدمة لهم، 
جودة  عرف اإلدارة العليا للمنظمة مستوىالرئيسي من قيا  جودة الخدمات يتمثل في تفالهدف 

ومن ثم الخدمات المقدمة من قبل المستفيد وقبولها، لكي تتمكن من رصد مواطن الضعف لديها، 
 .افسةفي مجال المن اتخاذ إجراءات تصحيحية حتى يكون لها رافًدا
متغيرات التي تعبر من خاللها عن شعور المستفيد، اختلف الباحثون فيما بينهم عن تحديد 

وكذل  كيفية قيا  جودة الخدمة، وهو األمر الذي انعك  في ظهور العديد من األساليب 
 والطرق في قيا  جودة الخدمة.

ال من المستهل  إ قيا  جودة الخدمة ينطلق أن   ىاتفقت عل ن  تل  األساليب والطرق وا   إن  
ها تختلف في الكيفية التي تقا  بها، كما أبرزت الجدل حول األبعاد التي تندرج في عملية أن  

قيا  جودة الخدمة، وأبعاد جودة الخدمة هي مجموعة الخصائص أو الصفات أو المتغيرات التي 
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العام أو الكلي  ىمستو التشكل بمجموعها جوانب جودة الخدمة، ويجري القيا  لكل منها لتقويم 
 (.67: 2013ة ")الطائي وآخرون، للخدم

ه وجد نموذج ن  ا  موحد لقيا  جودة الخدمات إال أراء الباحثين حول مقيولقد تعددت آ
 ، ولقد توصلهو األكثر شيوعًا واستخداًماSERVQUAL))دراكات والتوقعات الفجوة بين اإل

( Parasuraman,et al )  من تصميم مقياسهم الشهير( SERVQUAL ) لقيا  ما
 بسبب ؛قبول وتأييد معظم الباحثين ىيعرف بالفجوات الخمسة لجودة الخدمة والذي استحوذ عل

مكانية تطبيقه علمًيا للوصول إلى بين توقعات المستفيدين لجودة الخدمة  الفجوة ما مصداقيته وا 
دراكهم لألداء الفعلي للخدمة التي يحصلون عليها)رقاد،   (.47: 2008وا 

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

يجابية، تساعد على إظهار الجوانب اإل الة التي يمكن أن  تطبيقية أحد األدوات المهمة والفع  
ية، ومن ناحية جودة الخدمة من وجهة نظر المستفيدين منها من ناح وجوانب القصور في مستوى

هذه  ىيكشف هذا المقيا  عن الجوانب المتوقعة التي يطمح إليها المستفيد في مستو  أخرى
طموح الجمهور المستفيد من  ىالخدمة، بحيث يمكن إعادة النظر بنواحي الضعف لتصل إل

 (.2010:27)بركات، الخدمة وتوقعه
من العناصر أو  وره عدًداخيص أبعاد هذا المقيا  بخمسة أبعاد يضم كل منها بديمكن تل

 .(Parasuraman,et al,1988:17المتغيرات وتتمثل في )
وتتضمن هذه العناصر أربعة متغيرات، تقي  توافر حداثة الشكل  (Tangible) :الملموسية -1

في تجهيزات المنظمة، والرؤية الجذابة للتسهيالت المادية، والمظهر األنيق لموظفيها، 
 .سةوتأثير المظهر العام للمؤس

( وتتضمن خمسة متغيرات تقي  وفاء المنظمة بالتزاماتها التي Reliability: )العتمادية -2
تحري الدقة في أداء  ىالمستفيدين، واهتمامها بحل مشاكلهم، وحرصها عل وعدت بها

الخدمة، والتزامها بتقديم خدماتها في الوقت الذي وعدت فيه بتقديم الخدمة للمستفيدين منها، 
 واحتفاظها بسجالت دقيقة خالية من األخطاء.

ي  اهتمام ( ويتضمن هذا البعد أربعة متغيرات، تقResponsiveness: )الستجابة -3
تقديم خدمات فورية  ىالمنظمة بإعالم المستفيدين بوقت تأدية الخدمة، وحرص موظفيها عل

لهم، والرغبة الدائمة لموظفيها في معاونتهم، وعدم انشغال الموظفين عن االستجابة الفورية 
 لطلباتهم.

تقي   أربعة متغيرات ى( يحتوي هذا البعد عل(Security الثقة في التعامل )األمان(: -4
حرص الموظفين علي زرة الثقة في نفو  المستفيدين، وشعور المستفيدين باألمان في 
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لمامهم بالمعرفة الكافية لإلج ابة عن تعاملهم مع الموظفين، وتعامل الموظفين بلباقة معهم، وا 
 .أسئلتهم

ظفي ( يشمل هذا البعد علي خمسة متغيرات تتعلق باهتمام مو Empathy: )التعاطف -5
، وتفهمهم لحاجاتهم، ومالئمة ساعات عمل المنظمة بالمستفيدين اهتماًما شخصًياالمنظمة 

مصلحتهم العليا، والدراية الكافية  ىلتناسب جميع المستفيدين، وحرص المنظمة عل
 باحتياجاتهم.

عبارة(، ويتم قيا  كل عنصر 22ويتكون المقيا  وفق ما ص مم من مجموعتين كل منهما)
تحديد توقعات الزبائن نحو  ىإل ى(، تهدف المجموعة األول5-1) مقيا  ليكرت ىمنها عل

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

 (.18-2005:17بأبعادها وعناصرها المختلفة )ماضي،
( والخاص بفجوة Gronroos,1984مه )تجدر اإلشارة هنا إلي اإلطار المفاهيمي الذي قد  
 ى( بعض االنتقادات علSERVQUALالخدمة كان األسا  الذي اعتمد عليه منهج )

ومن أشهر هذه  التطبيقي والعملي لهذا المقيا  ىالمستو  ىالنظري له وعل ىالمستو 
 يسمى(، نموذج جديد   Cronin &Taylor,1992الباحثان )التي قدماها االنتقادات 

(SERVPERFفاعتماًدا ،) مراجعة عميقة لنماذج قيا  جودة الخدمة ورضا  ىعل
راء ى مقيا  األداء يعك  بصورة أدق آالمستفيدين في أدبيات التسويق توصل الباحثان إل

  .من هذا المفهوم ة، في حين أن  التوقعات ليست جزًءاالمستفيدين نحو جودة الخدم
(Cronin &Taylor,1992  ووجه االختالف في هذا المقيا  أن )ه يستبعد فكرة الفجوة بين 

ه في نف  الوقت ن  األداء والتوقعات، ويركز فقط على األداء لقيا  جودة الخدمة، إال أ
(، وقد Parasuraman et al..1988يستخدم نف  األبعاد الخمسة الموضحة من قبل )

 بإجراء اختبار ميداني ألربعة نماذج لقيا  جودة الخدمة هي:قاما 
1- SERVQUAL                           التوقعات -األداء –جودة الخدمة 
2- Weighted SERVQUAL             التوقعات( -داءية*)األجودة الخدمة = األهم 
3- SERVPERF                           جودة الخدمة= األداء 
4- Weighted SERVPERF             التوقعات( -جودة الخدمة = األهمية*)االداء 

يعتمد طريقة  ((SERVPERFأن مقيا   ( إلىCronin &Taylor,1992وقد  خلص )
بساطة في قيا  جودة الخدمة باستخدام اتجاهات المستفيدين نحو األداء الفعلي للخدمة  رأكث

 الوقت األبعاد الخمسة الموضحة من قبلاستخدم في نف   (SERVPERF) المقدمة، إال أن  
( Parasuraman et al..1988.) 



 

55 

 

 نموذج الفجوة

األداء الفعلي  الفجوة بين إدرا  المستفيد لمستوىلقيا   ( (SERVQUALاستخدم نموذج 
للخدمة وتوقعاته حول جودة الخدمة، وتتمثل هذه الفجوة في خمسة فجوات متتابعة متمثلة في 

بين فجوة كلية تتمثل في الفرق  ىالمجاالت الخمسة التي يشتمل عليها المقيا ، باإلضافة إل
يان هذه دراكات وتوقعات المستفيد من الخدمة، وفيما يلي بالدرجة الكلية للمقيا  وبين إ

 (.13: 2010)عاشور، المجاالت الخمسة
فجوة البحث، وتتمثل في الفرق بين إدرا  اإلدارة لتوقعات المسالتفيد،  ىسم: والتي ت  ىالفجوة األول

المعرفة أو إدرا  اإلداريين ل   ىوتوقعات المستفيدين أنفسهم ويعني، مد ا يتوقعاله المسالتفيدين، فالإذا م 
لهالالذه التوقعالالات،  كالالان بمقالالدورهم تقالالديم الخالالدمات وفقالالامالالا الالالذي يتوقعالاله المسالالتفيد،  يرونعالالرف المالالد

: 2006ها تقابالل توقعالاتهم )إدريال ، وبالتالي سوف تكون الخدمات مرضية بالنسبة للمستفيد، ألن  
144.) 

يد وقعات المستففجوة التصميم وتتمثل في الفرق بين إدرا  اإلدارة لت سمى: والتي ت  الفجوة الثانية
مجرد إدرا  اإلدارة لتوقعات  معايير، وهذا يعني أن   وقدرة اإلدارة على ترجمة هذا اإلدرا  إلى

حددات تكفل تقديم الخدمة معايير وم ولكن يجب ترجمة هذا اإلدرا  إلى المستفيد ال يكفي،
 (.2005:344)العجارمة، الذي يتوقعه المستفيد بالمستوى

وتتمثل في الفرق بين المعايير الموضوعة والخدمة  ،وة التقديمفج سمى: والتي ت  الفجوة الثالثة
 من أن   د  ا ال يكفي، بل الب  مجرد وجود معايير مناسبة للجودة أيضً  أن   بمعنىالمقدمة بالفعل، 

للمعايير الصحيحة  م مقدمو الخدمة بهذه المعايير حتى نضمن تقديم الخدمة وفًقايلتز 
 (.2006:99الموضوعة، وبالتالي نقابل توقعات المستفيدين)علوان،

 وتتمثل في الفرق بين الخدمة المقدمة بالفعل ،فجوة االتصال : والتي ت سمىالفجوة الرابعة
المؤسسة قد  أن   الل اتصاالتها بالمستفيدين، بمعنىنفسها خ والوعود التي قطعتها المنظمة على

لجودة وطرق تقديمها، مما يؤدي إلى رفع ا دين معلومات مبالغ فيها حول مستوىتعطي المستفي
سوف يكون    مهما كان مرتفًعااإلدرا الدرجات، فتكون النتيجة أن   مستوى التوقعات إلى أعلى

الء عن رضا العم لت، مما ينتج عنه انخفاض في مستوىفي الغالب أقل من التوقعات التي تشك
 .(2006:146ري ،الجودة المقدمة)إد

الدراسات المتالحقة قامت بتلخيص مختلف األبعاد  ما سبق وجدت الباحثة أن   على وبناءً 
 (SERVQUAL)الخاصة بجودة الخدمة في خمسة أبعاد، وأطلق عليها أنموذج جودة الخدمة 

 التعاطف(. األمان"الثقة"، االستجابة، االعتمادية، وتشمل )الجوانب الملموسة،
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خدمت الباحثة أنموذج جودة الخدمة فقد است تأسيًسا على ما سبق من وسائل لقيا  مستوى
جودة الخدمة المقدمة في منظمات غير  لقيا  مستوى (SERVQUAL)جودة الخدمة 
 )الفرا (،2014)جودة، دراسات سابقة مثل دراسة معتمدة على لألسباب التاليةالحكومية وذل  

 (:2010)بركات، (،2013وآخرون،
، مقيا  حديث النشأة نسبًيا (SERVQUAL)مقيا  الفجوة لقيا  جودة الخدمة  ن  أ -1

استخدم في نطاق واسع لقيا  مستويات تقييم المستفيدين من الخدمات في مجاالت 
 مختلفة.

يا  جودة ين استخدموا هذا المقيا ، ويركزون استخدامه لقالمختص ينالكثير من الباحث أن   -2
 الخدمة المقدمة.

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

كفاءة ومصداقية هذا المقيا ، وموضوعيته في قيا  جودة الخدمة باستخدام اتجاهات  -4
كشف عن مقدار الفجوة ستفيدين المدركة والمتوقعة نحو الخدمة المقدمة، وبذل  يمكن الالم

 دراكات المستفيد لمظاهر الخدمة وتوقعاته لها.ومداها بين إ
 الة التي يمكن أن  يعد هذا المقيا  من الناحية العملية والتطبيقية أحد األدوات المهمة والفع   -5

جودة الخدمة من وجهة  اإليجابية، وجوانب القصور في مستوىتساعد على إظهار الجوانب 
يكشف هذا المقيا  عن الجوانب  ين منها من ناحية، ومن ناحية أخرىنظر المستفيد
عادة النظر هذه الخدمة، بحيث يمكن إ والتي يطمح لها المستفيد في مستوىالمتوقعة، 

 دمة.طموح وتوقعات المستفيدين من الخ بنواحي الضعف لتصل إلى
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 SERVQUAL نموذج الفجوة(: 2 .6شكل )

 جودة الخدمات  ىالرقابة عل 2.2.9

حيث تعتبر وسيلة  ،لتقرير نجاح أو فشل المنظمات الخدمية أو اإلنتاجية اأساسً  أصبحت الجودة
 ،ألهميتهاوجب إدارتها بطريقة فعالة نظرًاا  لذا ،لزيادة الخدمة وتخفيض التكاليف، وتحقيق الربح

وتحديد واجبات اإلدارة ومستويات القياسية لجودة  ،من وجود مراقبة فعالة ومستمرة د  ب  ولهذا ال
لقيا  جودة الخدمة  أداة (SERVQUAL)ويعد نموذج  ،الخدمة، بحيث تكون واضحة ومحددة

إذ أصبحت فكرة إشباة رغبات  ،وذل  من خالل قيا  رضا الزبون ،في المنظمات الخدمية
 المستفيد هي سر التمييز والتفوق لمعظم المنظمات في الوقت الحالي. 

 الحاجات الشخصية 

 الخدمة المتوقعة 

 5الفجوة 

 الخدمة المشتركة 

 أداء الخدمة 
 ()خمة مقدمة

 3الفجوة 

 تحديد خصائص الخدمة وفقا لتوقعات العمالء )خمة مصممة( 

 2الفجوة 

 إدراكات االدارة لتوقعات العمالء 

 الخبرة
 السابقة

 االتصاالت خارجية 

 للعميل
 مؤشرات تقييم

 الملموسة  .1

 . االعتمادية 2

 . االستجابة  3

 . األمان 4

 . التعاطف 5

 إدراج جودة الخدمة 

 4الفجوة 
 اتصاالت مع العمالء 

 1الفجوة  )خدمة مرجعة(

 Lambin,2002:345المصدر 
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 الجودة: ىمفهوم الرقابة علا. 
استثمار  ىالمنظمات عل جميعفقد سعت  ،الجودة من المجاالت الهادفة البناءة ىتعد الرقابة عل

 إرساء قواعد التطوير والتحسين المرحلي لمنتجاتها وخدماتها. ىالمجاالت عل جميع
المنتجات النهائية والخدمات مطابقة  التأكد من أن   ىلالجودة " عملية تهدف إ ىعرفت الرقابة عل

 (2009:76محاولة منع األخطاء قبل حدوثها".)أحمد، ىللمواصفات الموضوعة، وتعمل عل
 International Organization for Standardization( ISOعرفت منظمة األيزو )

" مجموعة من األنشطة المنطقية التي تحدد العمل الذي  :هانظام الجودة بأن   ىأنشطة الرقابة عل
والمسئولية ونوعية المستندات  ،ض السلطةوتحديد المسئول عن تفوي، وكيفية أدائه، يتم يجب أن  

عرفها )الطائي ،(ISO9000,2000:2والسجالت التي يجب أن ينفذ من خاللها نظام الجودة")
 التأكد من أن   إلىوالتي تهدف  مجموعة من الخطوات المحددة مسبًقا" :(2010:103واخرون،

 موضوعة لها".الخدمة المتحققة متطابقة مع المواصفات والخصائص األساسية ال
 :أهداف الرقابة علي الجودة . ب

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

 .(2010:107حمود:):
السلع والخدمات، من  ىللمستهلكين وتعزيز سبل الرضا لديهم علتحقيق اإلشباة األمثل  -1

 ،خالل ما تتسم به تل  السلع والخدمات من المالئمة لالستخدام الفردي أو العائلي لها
ما في ظل التناف  بين المنظمات السي   هدف من أكثر األهداف أهمية ودوًراويعتبر هذا ال

 المختلفة.
درجة تطابق المنتج أو الخدمة النهائية مع مواصفات التصميم األساسية  المحافظة على -2

 التي تم وضعها للمنتج أو الخدمة.
 .المستهلكين من خالل السعي باستمرار لتطوير وتحسين الجودة ىتقليص شكاو  -3
 ،اإلسراة بتقديم الخدمات للمستهلكين واالستجابة السريعة للمتطلبات المستمرة من قبلهم -4

ل المنافسة الشديدة رغباتهم وحاجاتهم تتطلب درجة عالية من االستجابة في ظ وأن  ما السي  
 .بين المنظمات

تاحة المجاالت الواسعة أمامهم  ،األفراد العاملين في المنظمة جميعاعتبار الجودة مسئولية  -5 وا 
 في اتخاذ القرارات التطويرية والتحسين المستمر في الخدمات.

سبل المطابقة بين المعايير التصحيحية  ودة األداء المتحقق، إذ أن  ج التركيز باستمرار على -6
يتحقق إال من خالل مواصلة العمل في  للمنتج أو الخدمة واألداء الفعلي ال يمكن أن  
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دخال التقنيات المتطورة في األداء ،تحسين األداء من خالل الدورات التدريبية والتطويرية  ،وا 
 لعاملين في المنظمة.وتعزيز سبل الدعم المتواصل ل

-245 :1999 السلطي،)نظام الجودة وهي  وقد أضاف السلطي أهدافاا أخرى للرقابة على
246): 

تلبية أهداف الجودة المحددة  ىتحديد فاعلية نظام الجودة المطبق، من حيث مقدرته عل -1
 للمنظمة.

يستمر في تلبيته ه وأن   ،ه يتم تطبيق نظام الجودة كما يجبتحقق إدارة المنظمة بأن   -2
 للمتطلبات المحددة.

والكشف عن المشكالت  ،ذا ما كانت هنا  أي حاالت عدم مطابقة في النظامتحديد إ -3
 المحتمل حدوثها فيه.

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

زيادة ربحية المنظمة  ىوهذا يؤدي إل ،ة والمطابقة للمواصفاتزيادة حجم الخدمات المقدم -5
 .وتقوية وضعها التنافسي في السوق

 أساليب الرقابة الحديثة علي جودة الخدمة: . ت

ى الجودة التي تركز عل ى( بعض األساليب المستخدمة للرقابة عل104-2009:96ذكر )أحمد،
 وتحليل العمليات لتحقيق أهداف المنشأة ومنها: ،تحليل الخطر

: وهو أحد االتجاهات المعاصرة في الرقابة اإلدارية الحديثة، أسلوب القيا  المتوازن -1
ويستخدم هذا األسلوب لتقييم ورقابة الجوانب غير المالية مثل جودة األداء والموارد 

النمو مثل الربحية و  ىالجوانب المالية االخر  ىباإلضافة إل ،البشرية، والموقف التنافسي
 .والقيمة المضافة للمساهمين

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

AICPA)  )  المعلومات ووسيلة  تحسين جودة ىة متخصصة تعمل عل"خدم :هالتأكيد بأن
وهي تشمل جميع أنواة المعلومات )تأكيد جودة المعلومات المالية، تأكيد لمتخذ القرار"، 

 جودة المعلومات غير المالية وتأكيد جودة النظام مثل جودة نظام الرقابة الداخلية(.
ت رقابة أداة فعالة تستخدمها المنشآللي عد أسلوب التقييم الذاتي  :أسلوب التقييم الذاتي -3

 ىوهي مبنية عل ،لتحقيق التحسين المستمر لنظام الرقابة الداخلية ولعمليات المنشأة
وتستخدمها إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ أهدافها، وكما  ،أسا  مفاهيم الرقابة
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وب التقييم الذاتي أحد ا كأداة للتأكيد علي جودة الرقابة الداخلية، ويعتبر أسلتستخدم أيضً 
تحليل الخطر والرقابة علي العمليات لتي تؤدي إلي  ىمداخل تأكيد الجودة ويرتكز عل

 تحقيق أهداف المنشأة.
ها:"عملية يتم من خاللها اختيار وقد عرف معهد المراجعين الداخليين للتقييم الذاتي للرقابة أن  

جميع أهداف المنشأة قد  وفير التأكيد المعقول بأن  والهدف منها ت ،وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية
 (.Terry&Gilbert,2001:46تم مقابلتها")

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

 (2007:260والزيدات،مجيد : )التالية
 ما هي مجاالت التحسين المرغوبة؟ 
 ما هي أفضل المنظمات التي يمكن المقارنة مع عملياتها وأنشطتها؟ 
 كيف يمكن استخدام تل  المنظمات؟ 
 حقيق تميز أكثر من تل  المنظمات؟كيف يمكن ت 

 ما يلي :نستنتج الباحثة عرضه سبق وفق ما 

 والمؤسسات باعتبارها أصبحت  ،في المنظمات تعتبر جودة الخدمات هي منهج م تبع
 إذا أدركت المنظمات أن   ،واكتساب الميزة التنافسية ،ضرورة حتمية للبقاء واالستمرار

 .ت مصدًرا لقوتها وكسب المستفيدينبإمكانها أن تجعل من جودة الخدما
 ى تتباها المنظمة للوصول إل أبعاد ومبادئ وأس  يجب أن   ىتقوم جودة الخدمات عل

 .أفضل خدمة مقدمة للمستفيدين
 بحكم المنافع التي يقدمها وطبيعة  قطاة الخدمات أهمية خاصة وموقًعا متميًزا يحتل

ذ تمثل الخدمات النشاطات التي إ ،الخصائص التي يمتاز بها مقارنة بالقطاعات األخرى
، حيث تسعى لمنظمة وبين المستفيدوهي نتيجة تفاعل اجتماعي بين ا ،تقدم للمستفيدين
وكسب رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة له، حيث يشترط  ،إشباة حاجاته المنظمة إلى

وهذا ينجم عنه مشاكل يتطلب عالجها  ،يكون ترابط وثيق بين الخدمة والمستفيد أن  
م طبيعة هذه الخصائص وحسب نوة الخدمة التي تصنف حسب أس  بطرق تالئ  
تتفاعل فيما بينها لتقديم  عدة وتتكون المنظمة الخدماتية من عناصر ،عددةومعايير مت

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

. وتعتبر جودة الخدمات كمحصلة من األبعاد المتصلة فيما مما يضمن كسب المستفيدين
 جودتها. ىالخدمات وقيا  مستو  ىوتخضع إلطار يضمن القواعد التي تطبق عل ،بينها

  خدماتها باستخدام  ىتطوير وتحقيق مستو  ىالخدماتية علتحرص العديد من المنظمات
 ىتحليل شكاو و  ،مجموعة من األساليب كاالستخدام المستمر للدراسات والبحوث

وجود تعهد والتزام إداري نحو جودة و  ،وتنمية ثقافة تنظيمية تدعم الجودة ،المستفيدين
جودة الخدمة  إلىتي تساهم بشكل كبير في الوصول الخدمة وغيرها من األساليب ال

 وقياسها لتحقيق التمييز.

 

 الخالصة:
جودة الخدمات ، كما تم و الخدمة، و استعرضت الباحثة خالل هذا الفصل مفهوم الجودة ، 

 طرح خطوات تحقيق الجودة في تقديم الخدمة ، كذل  العوامل المؤثرة في جودة الخدمة المقدمة ،
لخدمة، وتم طرح نموذج الفجوة ، كذل  قيا  جودة ا ،بعادهارح خصائص الجودة وأيما طس  وال

 جودة الخدمة.  وآلية الرقابة على
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 المبحث الثالث
 المنظمات غير الحكومية

 مقدمة:

من النسيج الفلسطيني  احيث ت عد جزءً  ،ومهم  دور بارز للمنظمات غير الحكومية 
دورها في ظل وضع اجتماعي تفعل و  ،ألنشطة ودور المؤسسات والوزارات الحكومية ومكماًل 

تتغير وتتطور وفق ما هو و  ،يتحر  ويتبدل وفق تحوالت المجتمعواقتصادي وسياسي وتمويلي 
ليست جامدة من حيث أوضاعها وبيئتها الداخلية والخارجية، وعالقاتها مع ها أي أن   ،جديد

أو السلطة  ،أو مع مصادر تمويلها ،المستفيدين أو مع غيرها من المنظمات غير الحكومية
 المركزية .

 ،وقد ظهر االهتمام الدولي بالمنظمات غير الحكومية في أواخر السبعينات من القرن العشرين
ألسنة رواد الحركات  ىعلا جاريً  الفظً  (منظمات المجتمع المدني)ة حيث أصبحت عبار 

وبخاصة النامية منها، وذل  لعدة أسباب  االجتماعية والديمقراطية في العديد من دول العالم،
رسة وللمما مزيد من الحقوق، ىورغبة المجتمع بالحصول عل ،منها: زيادة الوعي بحقوق اإلنسان

ي إدارة المجتمع ولتأكيد حق األفراد في المشاركة ف كوماتي الحىنوة من الرقابة عل
 اهذه المنظمات غير الحكومية تشكل جزءً  ن  إالفلسطيني ف ىالمستو  ىوعل(.11 :2013)شهاب،

وهي  ،من مكونات البيئة التنظيمية له ارئيسيً  اومكونً  ،من النسيج المجتمعي الفلسطيني امهمً 
وقد تجاوزت هذه المنظمات النقاش حول شرعية  ،الفلسطينيةطرف مهم في العملية التنموية 

النقاش في  والمنظمات الخيرية الذي ينظم عملها، وانتقل ،عملها بإقرار قانون المنظمات األهلية
 ،البحث في تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجاالت المختلفة ىالساحة الفلسطينية إل

 ،فقد أجريت العديد من الدراسات حولها ،ورها المجتمعي التنمويمع اإلقرار بأهمية د اوانسجامً 
 ،غاثيةتؤديها في المجاالت المختلفة: اإلوتأتي هذه الدراسات في مجال التعريف باألدوار التي 

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

برز أية باألعمال الخيرية التي تعتبر هذا وتقوم المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطين
حيث كرست الجهود للعمل  مدار تاريخه، ىالشعب الفلسطيني عل ىأشكال التعاون والتكافل لد

من  ،العمل الجماعي حروح التعاون ورو  ىالخيري وفق خصائص المجتمع الفلسطيني المبني عل
تلعب . كما ية واالجتماعية .حوالص، وتقديم الخدمات االقتصادية  ،أجل رفع المستوي المعيشي

مختلف مجاالتها التي يمر بها  ىمختلفة تنسجم مع األوضاة عل االمنظمات غير الحكومية أدورً 
 (.70 :2010الشعب الفلسطيني)ناصر،
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وتلعالب دورهالا بكفالاءة وفاعليالة فالي قطالاة غالزة  ،رغم ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من مهالام
مالالا لالالم تجالالري عمليالالة  ،مضالالطربة غيالالر مسالالتقرة، وسالالتكون عالالاجزة عالالن وظائفهالالاهالالا تعالاليش حالالالة  أن  إال  

  ذلالالالال  دعالالالالم أر  لالالالالىوع ،تقيالالالاليم لهياكلهالالالالا اإلداريالالالالة والتنظيميالالالالة وأدائهالالالالا وأسالالالالاليب عملهالالالالا وعالقاتهالالالالا
وتفعيالل الجانالب التطالوعي والجمالاهيري  ،الديمقراطية الداخلية، وااللتزام بمبالادئ الشالفافية والمحاسالبة

وتعزيالالالالز التنسالالالاليق والتكامالالالالل والتعالالالالاون والتشالالالالبي  مالالالالع الجهالالالالات ذات الصالالالاللة  فالالالالي عملهالالالالا وبرامجهالالالالا،
 (.40 :2008)عويضة،

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

 التي تواجهها في قطاة غزة.

 تعريف المنظمات غير الحكومية: 2.3.1
االسالالتخدام فالالي ظالالل تنالالامي الحالالديث عالالن  أصالالبح مصالالطلح المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة شالالائع  

عالالالالن تعقيالالالالدات البيروقراطيالالالالة مبالالالالادرات الفرديالالالالة واألهليالالالالة بعيالالالالًدا المجتمالالالالع المالالالالدني، وتهيئالالالالة المنالالالالاخ لل
ن دول العالالم الثالالث وزاد مالن شاليوة مصالطلح المنظمالات غيالر الحكوميالة تجالاه الكثيالر مال ،الحكومية
 وهالالو مالالا يطلالالق عليالاله الموجالاله الثالالالث مالالن التحالالول الالالديمقراطي ،خالالذ بالتعدديالالة والديمقراطيالالةنحالالو األ
ق فالبعض يطل ،سمي وتعريف المنظمات غير الحكوميةهنا  تعدد في م  (، 71 :2010 )ناصر،

أو  ،()المنظمالالات الوسالالطيةأو ،(المنظمالالات الطوعيالالة الخاصالالة)أو (غيالالر الربحيالالةعليهالالا )المنظمالالات 
 (.32 :2015ومنها فلسطين)أبو شمالة، ،)الجمعيات األهلية( كما يطلق عليها في الدول العربية

: هام( المؤسسة األهلية أو الجمعية بأن  2000( لعام 1يعرفها )القانون الفلسطيني رقم )
بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقق أهداف  تنشأ"شخصية معنوية مستقلة 

مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو 
وقد وصف )مدني( المنظمات غير الحكومية (، 15 :2009 لتحقيق منفعة شخصية )أبو دقة،

الربحية ال صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية، أو ها منظمات أو مؤسسات اجتماعية غير بأن  
ومن يقوم بإنشاء هذه المؤسسات  ،بمؤسسات القطاة الخاص التي تستهدف الربح بشكل أساسي

ة لإلنسان والتي وتستمد هذه المنظمات قوتها من الحريات الطبيعي ،هم األفراد أو المجموعات
يد لها،  وهذا طبًعا سواء أكانت هذه سماح أو التقيال تختلف من مكان آلخر من حيث مدى

، أو لحماية مجموعة اية الحقوق السياسية واالقتصاديةإلقامة مجتمع مدني لحم المؤسسات تسعى
معينة من النا  كاألقليات والنساء واألطفال والمعوقين، أو لخدمة أغراض عامة كالصحة 

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

قيام السلطة الوطنية  ساري المفعول إلى ي  ق  ب   ،بالقانون العثماني ينظم أعمالها مي  قانون س  
 ،تاريخه م( والذي ينظم أعمالها إلى2000م )( لعا1رقم )ه بسن قانون ، حيث تم إلغاؤ الفلسطينية

جمعية القد ")أبو ت دعى"( م1849عام ) جمعية أهلية فلسطينية إلى ويرجع تاريخ تأسي  أول
 (.18 :2009دقة،

حالة فريدة من نوعها، حيث تطور  ،وجه الخصوص ىيعد المجتمع األهلي الفلسطيني عل
حيث لعبت المؤسسات  ،دولة ومؤسساتها الخدمية والتنمويةعملها في ظل االحتالل وفي غياب ال
غاثة  مؤسسات الدولة في غياب الدولة، من األهلية من الناحية الموضوعية دور   تعليم وصحة وا 

كجزء من نضال الفلسطينيين  وتنمية .... إلخ، واستطاعت الوصول إلى أكثر الفئات احتياًجا
والدفاة عن حقوق  م خدمات أخرى كالعناية باألسرىليشمل دورها تقدي ،ومقاومتهم لالحتالل

دورها كان  إال أن   ،غاثي الذي قامت به المؤسسات األهليةاإلالرغم من الطابع  على ،اإلنسان
 وقد امتد   ،لصمود أبناء الشعب الفلسطيني فوق أرضهم ا لالحتالل ومعزًزامقاومً  ،بامتياز سياسًيا

أدوارًا سياسية تبدو في أحيان كثيرة بعيدة  إلى لعب عدة ،هذا الدور في غياب مؤسسات الدولة
(.30 :2013،عن اختصاص عملها األهلي )أبو كريم  

 كالتالي: عدةمراحل تطور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية عبر مراحل 

 .م(1967-1917) ما بين عامي ىالمرحلة األول

ماني ثم فترة الحكم العث م(1948-1917وتتمثل في فترتين هما فترة ما بين عامي )
 . االنتداب البريطاني

 ،وكانت إستراتيجية المنظمات غير الحكومية في تل  الفترة تتمثل بمقاومة اليهودية
ى العمل إضافة إل ،ومصادرة األراضي كونها الخطر األساسي الذي كان يهدد المجتمع في حينه

 (.2013:31كريم،)أبو  غاثي لمنكوبي الحرب، والمواجهات مع اليهوداإل

عايشت الحكمين  ىم( من المرحلة األول1967-1948في الفترة الثانية ما بين عامي )ثم 
األردني في الضفة الغربية والمصري في قطاة غزة، واالحتالل اإلسرائيلي لباقي أراضي فلسطين 

 ،الفلسطينيالعام في صفوف المجتمع هبط العمل األهلي نتيجة اإلحباط فقد  ،م(1967في عام )
إلضعاف  ىمما أد ،ين األردني والمصري علي حرية وحركة الفلسطينيينوتشديد قبضة النظام

مقاومة مشاريع التوطين واالهتمام بقضية  ىاألحزاب والتنظيمات وبالتالي تركز العمل عل
 (.14 :2013غاثي )شهاب،جئين وحق العودة إضافة للعمل اإلالال
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 م(1979-1967) المرحلة الثانية ما بين عامي

 ،صعيد إعادة تنظيم العمل األهلي الفلسطيني ىعل مرحلة السبعينات تطوًرا مهًما شهدت
وبخاصة مع بروز قوة منظمة التحرير الفلسطينية التي قامت بإنشاء العديد من االتحادات 

كما دعمت إنشاء لجان  ،تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ىهدفت إل ، والتىالشعبية بالخارج
 ،والتي استجابت بشكل خالق لبعض االحتياجات ،العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاة غزة

 ( .2009:19،تبلور رؤية تنموية شاملة )أبو دقة واألولويات التنموية المختلفة بدون أن  

األعباء وقد زاد في هذه الفترة ثقل  ،( منظمة أهلية14وقد شهدت هذه الفترة تسجيل )
 ،حاجات الالجئين الفلسطينيين بعد االحتالل اإلسرائيلي ىاالقتصادية واالجتماعية المترتبة عل

ورغبة منه إظهار نفسه أمام اإلعالم دولة متحضرة وذات أبعاد  ،وعدم قدرته علي تحملها
حيث س مح بتسجيل بعض المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية عام  ،أخالقية

ولذل   ،م(، تشكلت المنظمات غير الحكومية أو معظمها إبان فترة االحتالل اإلسرائيلي1967)
وله  ،حيث كان العمل بمثابة تضحية، أكثر مما هو امتياز ،شكل المناضلون قوامها الرئي 

 (.46 :2015دالالت سياسية في سياق النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي )أبو شمالة.

 م(1993-1980بين عامي )المرحلة الثالثة ما 

 ىحيث عمدت عل،األهلية بتل  الفترة بتعدد أدوارها وتنوة أنشطتها تميزت الجمعيات
كما  ،سد الفجوات الخدماتية التي لم يقم االحتالل بتقديمها للشعب الفلسطيني ىالتركيز عل

سناد الحفاظ والتمس  بالهوية الوطنية الفلسطينية من خالل إقامة  األنشطة التي اتسمت بدعم وا 
وتعززت  ،تحافظ من خاللها علي التراث الوطني الفلسطيني وعدم السماح بطم  هويته الوطنية

م( التي أثبتت خاللها 1987التي بدأت عام ) ىهذه األنشطة خالل االنتفاضة الفلسطينية األول
ابتكار أنشطة متنوعة لدعم النضال الفلسطيني من خالل  المنظمات غير الحكومية قدرتها على

تعزيز العمل التطوعي الخيري من دعم الفالحين من جني محاصيلهم خالل فترات الحصاد 
 (.2009:19،المختلفة )أبو دقة

لبنان،  كما شهدت خروج المقاومة من ،( منظمة أهلية18وشهدت هذه الفترة تسجيل )
ألساسي توجه النشاط ا مما انعك  على ،بالداخل الفلسطيني وثيًقاوالتي كانت ترتبط ارتباًطا 
من خالل تركيز  ،نشر ثقافة الصمود ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي للمنظمات غير الحكومية إلى

تستطيع من  ،طر ولجان وهيئات ومنظماتالمقاومة الفلسطينية المختلفة على إنشاء أفصائل 
ت في وأنشأ ،وتقديم خدمات متنوعة من جهة أخرى ،ن جهةخاللها ممارسة العمل السياسي م

تعزيز صمود الشعب  التي هدفت إلى ،غاثية واالجتماعيةذه الفترة العديد من المنظمات اإله
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والتي استجابت بشكل خالق لبعض االحتياجات واألولويات المختلفة،خصوصًا الحد  ،الفلسطيني
 (.46 :2015 ،ةمن الفقر)أبو شمال

 م(:1999-1994لرابعة ما بين عامي)المرحلة ا

 ،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 

سمح وبدون القيام بأي أعمال ت  ،طينيءة بما يخدم المجتمع المدني الفلسوالمحاسبة والرقابة البنا
بإهدار المال العام من خالل سوء استخدام األموال واإلمكانيات المتاحة للجمعيات األهلية من 

 (،20-19 :2009 خالل الدعم المتحصل من التمويل الداخلي والتمويل الخارجي)أبو دقة،

تبني المنظمات  م( إلى1994بعد اتفاق أوسلو عام ) نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وقد أدى
رئيسية أهمها  عدة أدوار ية البشرية المستدامة من خاللالتنم ر الحكومية إستراتيجية إحداث  غي

 (.41 :2012)البلبيسي،

اء الدولة الفلسطينية من ال في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي من جهة، وبناإلسهام الفع   -
  .جهة أخرى

 .اإلسهام في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي -
موية مبتكرة احتياجات المجتمع المحلي، والعمل علي بلورة رؤية تن المساهمة في تلبية -

 .المجتمع ومستندة إلى
 م(2008-2000المرحلة الخامسة ما بين عامي )

وعدم قدرتها علي تلبية  ،م( وضعف دور السلطة2000اندالة االنتفاضة الثانية في عام ) أدى
حالة االنقسام الفلسطيني عام  إلى إضافةً  ،العديد من االحتياجات األساسية للمواطنين

ما تقدم بدأ الدور  في الضفة الغربية وغزة، بناًء علىواستمرار ممارسات االحتالل  ،م(2006)
غاثي وتقديم خدمات الدعم النفسي لفئات   المنظمات يتراجع لحساب الدور اإلالتنموي لتل

تغير في  األهلي وأدت إلى كل تل  المتغيرات أثرت على طبيعة العمل  ،مختلفة من المجتمع
(، وقد شهدت هذه الفترة أكبر عملية تسجيل للمنظمات غير 2013:32أجندته )أبو كريم،

ق له مثيل، وشهدت ( منظمة، حيث زاد عددها بشكل لم يسب826الحكومية حيث بلغت عددها )
 .(2015:47م( )أبو شمالة،2006معدالتها عام ) هذه الفترة أعلى

 م(:2015-2009ا بين عامي )المرحلة السادسة م
بعد تدهور األوضاة  ه الفترة دوًرا مهًما للمنظمات غير الحكومية؛ حيث تنامىشهدت هذ

وبخاصة في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي وتداعيات الحروب  ،اإلنسانية في قطاة غزة
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 ( على قطاة غزة وما أعقبها من آثار وخيمة على2014-2012-2008رائيلية عام )اإلس
عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية  المجتمع الفلسطيني حيث ارتفع

الحرب  به تل  المنظمات في إغاثة متضرريعن الدور الذي تقوم  فضاًل  ،والدولية
م( تفوق 2012عام ) يزانية المنظمات غير الحكومية حتى( وقد كانت م2013:15،)شهاب
بين  ار كبيً  ار م( أي بعد مرحلة االنقسام شهدت هذه الفترة توتً 2006د عام )ما بع ،الحكومةميزانية 

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

لها فروة في غزة توقف وهنا  بعض المنظمات في الضفة و  ،هاتوقف أنشطتها أو إغالق إلى
 ا نشاطها وضعف العمل المتبادل بين المنظمات المشتركة.أيضً 

 أهمية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية: 2.3.3
، بخاصة في قطاة الخدمات السلطة الوطنية الفلسطينية واقًعا اجتماعًيا هًشاورثت 

واالنتشار الواسع  ،مع البنية التحتية المدمرة ،الواقع االقتصادي السيئ إلى االجتماعية، إضافةً 
فمنذ توليها واستالمها  ،للفقر والبطالة، والنقص الكبير في المرافق والخدمات الصحية والتعليمية

بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل وتعاون  ،للصالحيات االجتماعية من اإلدارة المدنية لالحتالل
الغوث لالجئين وغيرها من المؤسسات األجنبية واألهلية ومؤسسات القطاة الخاص من مع وكالة 

 (.2010:73أجل تحسين األوضاة وتقديم الخدمات )ناصر،

ومية خالل العقدين الماضيين دوًرا مهًما في توفير الخدمات في لقد لعبت المنظمات غير الحك
مراكز البحث والتدريب  ،حقوق الطفل والمرأة اإلعالم، التعليم، الصحة، التنمية،: )مجاالت عدة

لتواجه الفقر التي خلفه  ،التي قدمتها الجمعيات الخيرية (وخدمات االغاثية المهني والتنموي،
 (.2006:67االحتالل )مرزوق،

اتجاهات العملية التنموية في فلسطين،  ظمات غير الحكومية في التأثير علىساهم وجود المن
صعيد  ا علىوحيويً  اظاهرً  اوكان لها دورً  ،هذه المنظمات قد سبقت السلطة الفلسطينية خاصة أن  

في ظل  وما زالت تقدم خدماتها حتى ،تقديم الخدمات األساسية للمواطنين خالل وجود االحتالل
 (. 2015:48)أبو شمالة. وجود السلطة الفلسطينية، وبالتعاون مع منظمات السلطة الفلسطينية

 عناصر نجاح المنظمات غير الحكومية الفلسطينية: 2.3.4
 (2010:80كما ذكرها )ناصر، عدة عناصرغير الحكومية يجب توفر لضمان نجاح المنظمات 

  .وعدم وجود مركزية في العمل ،: تعاون القيادات داخل المنظمات غير الحكوميةالقيادة -1
 .دف العمل معه: كسر الحاجز النفسي بين المنظمة والمجتمع المستهالمجتمع -2
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 ودرجة القيود أو الحرية التي تتمتع بها ،الحكومة: العالقة بين الجمعية والجهات الحكومية -3
 يجابية بين مجموعة العمل.: المشاركة اإلالمشاركة -4
تنفذ بجهود  حيث يمكن أن   ،: التمويل لي  األسا  بل األفكار والمشروعاتالتمويل -5

 في تدعيم األفكار والمشاريع. اولكن التمويل يلعب دورً  ،اجيدً  اتطوعية وتعطي عائدً 
، علي نجاح المنظمة كما أشار اليها )البلبيسي امؤثرً  اكما تلعب عناصر العملية التنظيمية دورً 

2012: 45:) 
سد الفجوة اإلستراتيجية  ، ومن المهم أيًضافي نجاح المنظمة مل عاماًل مهًماتعتبر جودة الع -1

 والتنفيذ.
مكانية االعتماد عليها من شأنها التأثير علكفاءة ا -2  .األداء الوظيفي ىلعمليات وا 
 التكيف المتزامن مع متغيرات البيئة الخارجية يحدد األداء الوظيفي للعاملين. -3
 األداء الوظيفي . ىوجود إدارة موارد بشرية قوية من شأنها التأثير عل -4
وهي المتغيرات التي تحدد أي من التحديات التنظيمية تعتبر  ،المتغيرات الوظيفية التنظيمية -5

 األكثر أهمية للمنظمة في أي وقت من األوقات.
 األداء الوظيفي. ىسلو  القائد المباشر وغير المباشر من شأنها التأثير عل -6

 تصنيف وأعداد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة: 2.3.5 

م( عن اإلدارة العامة للشؤون العامة 2012في عام ) حسب دليل الجمعيات الخيرية الصادر
بلغ تعداد المنظمات غير الحكومية  ،والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية بقطاة غزة

( 8598)( منظمة محلية مسجلة وبعدد عاملين 786ما مجموعة )( م 31/12/2012) ىحت
 .ا( موظفً 1015ملين )( منظمة أجنبية مسجلة وتحت التسجيل بعدد عا82و) ،موظف

محافظات قطاة  ىتوزيع المنظمات غير الحكومية المحلية واألهلية عل التاليويوضح الجدول 
 غزة :

 تصنيف المنظمات غير الحكومية المحلية واألجنبية(: 2 .2جدول )
 في قطاة غزة حسب النطاق الجغرافي 

 عدد المنظمات األجنبية عدد المنظمات المحلية المحافظة م
 - 408 الشمال .1
 79 116 غزة .2
 1 95 الوسطي .3
 1 93 خانيون  .4
 1 74 رفح .5

 82 786 المجموة
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دليل المنظمات غير الحكومية المحلية  ىهذا الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد عل
 .م( الصادر عن وزارة الداخلية في قطاة غزة2012واألجنبية )

أما عن التصنيف حسب قطاة نشاط المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاة غزة فقد 
 .الجدول التاليو ضحت في 

 المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاة غزة حسب قطاة النشاطتصنيف (: 2 .3جدول )
 عدد المنظمات القطاع م عدد المنظمات القطاع م
 10 اإلنسان والديمقراطية .9 389 االجتماعي .1
 9 العائلي والعشائري .10 74 الثقافي .2
 7 الخريجين .11 54 الشبابي .3
 7 غير مصنفة .12 44 األم والطفل .4
 3 الصداقة .13 40 الطبي .5
 2 السياحة واآلثار .14 40 النقابي .6
 13 البيئة .15 35 الزراعي .7
 28 ذوي االحتياجات الخاصة .16 32 التعليمي .8

 786 المجموع

( الصادر 2012دليل المنظمات غير الحكومية ) ىهذا الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد عل
 .عن وزارة الداخلية في قطاة غزة
تصنيف القطاعات التي تعمل فيها المنظمات غير الجدول التالي في حين وضحت الباحثة في 

 .الحكومية األجنبية في قطاة غزة
 تصنيف القطاعات التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية (: 2 .4جدول )

 األجنبية في قطاة غزة
 عدد المنظمات العاملة قطاع النشاط م
 60 االغاثي .1
 32 الطبي .2
 30 االجتماعي .3
 21 التعليمي .4
 4 الزراعي .5
 4 الخدماتي .6
 8 التنموي .7
 6 الثقافي .8
 1 األبحاث .9

 82 المجموة
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م( الصادر 2012دليل المنظمات غير الحكومية ) ىهذا الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد عل
 .عن وزارة الداخلية في قطاة غزة

 المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة: 2.3.6
من مجموعة من التحديات اعلية أنشطتها تعاني المنظمات غير الحكومية رغم نجاحها وف
حيث فقدت بعض هذه المنظمات القدرة  ،والمعوقات التي قد تعرقل عملها وتزيد من صعوبته

 -االستمرار بعملها بسبب هذه المعيقات ومنها: ىعل

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

التمويل بنوعية  ىاتجاهات عمل المنظمات غير الحكومية، وتتأثر فرصة الحصول عل
هنا   ما أن  وأهداف المنظمة سواء كان تمويل محلي أو دولي، السي   ،النشاط والتوجيهات

في الحصول عليه، وفي  اقً مصادر التمويل ذاتها مما يشكل عائ ىتناف  بين منظمات عل
كثير من األحيان يكون هنا  تمويل مشروط قد يعرقل تنفيذ األنشطة حيث ترفض بعض 

وفق شروط  ىكما يتم تغيير األنشطة في منظمات أخر  ،المنظمات التمويل المشروط
بحيث تتوافق هذه المشاريع واألنشطة مقترحة ومنفذة مع أهداف وأولويات الجهة  ،الممول
 (.2010:51ة )حماد،المانح

: غياب التخطيط االستراتيجي النمائي الذي من خالله يتم غياب اإلستراتيجية اإلنمائية -2
دورها في التنمية  ، ي عد من أهم معرقالتتحديد اتجاه المنظمة وأنشطتها وبرامجها

وغير ملمو ، وكذل   المنظمات غير الحكومية ما زال ضعيفً دور ا ن  حيث إ ،المجتمعية
 ،رغم تزايد عدد هذه المنظماتة مع السلطة ما تزال موضوة جدال الشراكة المطلوب ن  فإ

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 

الحياة ومنها قضايا الفقر، ومحو األمية األبجدية والقانونية، وقضايا النوة لتحسين نوعية 
واندماج الفئات المهمشة في المجتمع، والعمل علي بناء القدرات المؤسسية  ،االجتماعي

 (.2010:52البشرية)حماد،
 مؤسساتي بحاجة إلىال العمل إن  ضعف التنسيق والتنظيم بين المنظمات غير الحكومية:  -3

مشتر  بين المنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في نف  التعاون النسيق المتبادل و الت
، تشتت الجهود الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة ، فالعمل الفردي يؤدي إلىالمجال

، وال يحقق الهدف المشتر  للمنظمات غير الحكومية ويضعف من جودة العمل المؤسساتي
 وهو العمل الخيري واألهلي.
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األخيرة يعد االنقسام الفلسطيني واضطراب المناخ السياسي  في اآلونةالوضع السياسي:  -4
وعدم استقراره، وتتالي األجندات السياسية للحكومات والممولين ومحدودية الحركة والحصار 

عمل وفاعلية المنظمات غير الحكومية في  ىعلي قطاة غزة من العوامل التي أثرت عل
ووضعت  ،أنشطتها واستقالليته في اتخاذ القرارات وتحديد عملها ت منوحد  غزة، قطاة 

 سواء كان من الداخل أو الخارج. ،إداراتها قيود على

 الخالصة:

تقالالديم  تناولالالت الباحثالالة فالالي هالالذا المبحالالث المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة بقطالالاة غالالزة، حيالالث تالالم  
 أن   الباحثالالالالة إلالالالالىوصالالالاللت حيالالالالث ت ،عالالالالدة راءآتعريالالالالف لمصالالالالطلح المنظمالالالالات غيالالالالر الحكوميالالالالة مالالالالن 

 جميالالالعمنظمالالالات غيالالالر الحكوميالالالة مالالالا هالالالي إال منظمالالالات غيالالالر ربحيالالالة تقالالالدم خالالالدمات للمسالالالتفيدين بال
فئة دون غيرها، كما عرضت التاريخ التطوري للمنظمات غير الحكومية  ىالشرائح ال تقتصر عل

ي ، كما ذكرت الباحثة أهمية ومجاالت المنظمالات غيالر الحكوميالة فالعدة في فلسطين عبر مراحل
قالالالات عمالالالل المنظمالالالات غيالالالر ا قامالالالت بطالالالرح عوامالالالل نجالالالاح ومعو ظالالالل الوضالالالع الفلسالالالطيني، وأخيالالالرً 

الحكوميالالالالالة، واستعرضالالالالالت تصالالالالالنيف للمنظمالالالالالات المحليالالالالالة واألجنبيالالالالالة وفالالالالالق دليالالالالالل للمنظمالالالالالات غيالالالالالر 
 .م( 2012الحكومية بقطاة غزة الصادر عن وزراه الداخلية لعام )
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 الفصل الثالث 3
 السابقة الدراسات
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 المنظمة األخالقيةالدراسات السابقة التي تناولت موضوع  3.1

 (14الفلسطينية وعددها ) السابقة الدراسات .1
 (16الدراسات السابقة العربية وعددها ) .2
 (12وعددها ) جنبيةالدراسات السابقة األ .3

 جودة الخدمات المقدمةالدراسات السابقة التي تناولت موضوع  3.2

 (14الفلسطينية وعددها ) السابقة الدراسات .1
 (10الدراسات السابقة العربية وعددها) .2
 (4وعددها ) جنبيةالدراسات السابقة األ .3

 التعقيب على الدراسات السابقة 3.3

 الفجوة البحثية
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 الفصل الثالث: 
 الدراسات السابقة

من الحصول عليها يشالمل أهالداف الدراسالة  ملخص لبعض الدراسات التي تمكنت   تم عرض
 ةالباحثالالالت وقامالالال، والمالالالنهج المتبالالالع، مجتمالالالع وعينالالالة الدراسالالالة، كالالالذل  النتالالالائج والتوصالالاليات لكالالالل دراسالالالة

بتصالالنيف الدراسالالات السالالابقة حسالالب نالالوة المتغيالالر حيالالث تالالم تصالالنيفها إلالالى دراسالالات تتعلالالق بالالالمتغير 
جالالالالالالودة الخالالالالالالدمات )ودراسالالالالالالات تتعلالالالالالالق بالالالالالالالمتغير التالالالالالالابع  ،(أبعالالالالالالاد أخالقيالالالالالالات المنظمالالالالالالة)المسالالالالالالتقل 
 ابالالالالدءً  األقالالالالدم،ى إلالالالالهالالالالذا وسالالالاليتم عالالالالرض الدراسالالالالات وفالالالالق التسلسالالالالل الزمنالالالالي مالالالالن األحالالالالدث .(المقدمالالالالة

 :وهالالاليتالالالم عالالالرض الفجالالالوة البحثيالالالة وفالالالق معالالالايير كالالالذل   بالدراسالالالات المحليالالالة والعربيالالالة ثالالالم األجنبيالالالة .
جالالالالراء الدراسالالالالة( -األدوات -المالالالالنهج المتبالالالالع -الفئالالالالة المبحوثالالالالة -)الموضالالالالوة ثالالالالم  ،مكالالالالان وتوقيالالالالت وا 
 وما أهم ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها  ،أوجه االستفادة من الدراسات السابقة ىإلاالنتقال 

 :نظمةالدراسات المتعلقة بأخالقيات الم 3.1
 الدراسات السابقة الفلسطينية والعربية: -1

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

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

البيانات. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في كل من مستشفى غزة األوروبي ومستشفى 
(، والعينة طبقية عشوائية لجميع المستويات الوظيفية في 1082ناصر الطبي والبالغ عددهم )

( استبانة 265( مفردة، وتم استرداد )284المستشفيات قيد الدراسة، حيث بلغ حجم العينة )
 %(.93لتحليل بنسبة )صالحة ل

 وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أبرزها: 

  مستوى أبعاد المنظمة األخالقية لدى العاملين في المستشفيات الفلسطينية  مرتفع، حيث
 %(.74.32بلغ الوزن النسبي )

 مستوى جودة األداء المؤسسي في المستشفيات الفلسطينية  في محافظات غزة مرتفع، حيث 
 %(.76.67اتضح ذل  من خالل حصوله على وزن نسبي )

  إداللة توجد عالقة ذات( 0.05حصائية عند مستوى داللة ≥α ) بين المنظمة األخالقية
 ودورها في تحسين جودة األداء المؤسسي.
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  وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(0.05 ≥α)  بين
 قية واألداء المؤسسي.الممارسات األخال

 وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها: 

  للمستشفيات الفلسطينية، والعمل على  مدونة أخالقية واضحة مكتوبة خطًياالعمل على إيجاد
 تطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر.

 بالممارسات األخالقية واالرتقاء بمستوى ممارستهم للقيادة األخالقية  يرينضرورة التزام المد
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 
جراء التعديالت الالزمة حسب الموقف القائماألخالقية من قبل العاملين في   .المستشفى، وا 

( بعنوان: " دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية في 2016، ماضيدراسة )
 دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة". -الحد من ظاهرة الفساد اإلداري

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

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض، واستخدم االستبانة كأداة رئيسية لجمع 
(. وكانت العينة بالطريقة 335(، وكانت عينة الدراسة )2650البيانات، وقد بلغ حجم المجتمع )

 %(.80( استبانة بنسبة استرداد )272( استبانة وتم استرداد )340العشوائية، وقد تم توزيع )
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

كانت درجة الموافقة على المجاالت المرتبطة بمتطلبات المنظمة األخالقية بمتوسط حسابي  -
درجة الموافقة على متطلبات جودة الحياة الوظيفية  %(، في حين كانت75.77نسبي )

 %(.69.16بمتوسط حسابي نسبي )
حصائية لمتطلبات جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الفساد إيوجد دور ذو داللة  -

 اإلداري في المنظمات غير الحكومية.
ظاهرة الفساد حصائية لمتطلبات المنظمة األخالقية في الحد من إيوجد دور ذو داللة  -

 اإلداري في المنظمات غير الحكومية.
وثين فيما يتعلق بآرائهم حصائية بين متوسطات استجابات المبحإال توجد فروق ذات داللة  -

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

مستويات المنظمة  ميعجبضرورة تحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات على  وقد أوصت الدراسة
" تأمين وجود عالقة فعالة بين اإلدارة العليا والمرؤوسين في المنظمات للحد من صور من خالل

 .الفساد اإلداري في هذا المجال"

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

إلى واقع الجودة الوظيفية في وزارة األشغال العامة واإلسكان وعالقتها  التعرف هدفت الدراسة
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة  ،بأخالقيات العمل لدى موظفي وزارة األشغال العامة واإلسكان

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

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

 لتحليل البيانات.
 :لنتائج التي توصلت إليها الدراسةأهم ا

 تتوافر جودة الحياة الوظيفية في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة متوسطة. -1
توجد عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل لدى العاملين في وزارة  -2

 األشغال العامة واإلسكان.
توافر  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدال  -3

العمر ما عدا بعد)عالقات العمل( حيث وجدت فروق  ىإل ىعز أبعاد جودة الحياة الوظيفية ت  
 سنة. (30 )لصالح الذين أعمارهم اقل من زىعذات داللة إحصائية ت  

 ات التي خرجت بها الدراسة :أهم التوصي

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

 إتاحة الفرصة للعاملين في الوزارة بالمشاركة في عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت. -2
 
 



 

77 

 

األخالقيـات اإلداريـة علـى األداء الـوظيفي فـي وزارتـي ( بعنوان: "أثـر 2016بو غالي، دراسة )أ
 العمل والشؤون الجتماعية بقطاع غزة"

أثالالالر األخالقيالالالالات اإلداريالالالة علالالالى األداء الالالالالوظيفي فالالالي وزارتالالالي العمالالالالل  إلالالالى التعالالالالرف هالالالدفت الدراسالالالة
 .والشؤون االجتماعية بقطاة غزة

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

، وتالم شرافية فالي الالوزارتين محالل الدراسالةا يعملون بمناصب إ( موظفً 120تم توزيع االستبانة على )
 %(.84.16( استبانة، أي ما نسبته )101استرجاة )

مالالالالن التغيالالالالر فالالالالي األداء الالالالالوظيفي يعالالالالود إلالالالالى تالالالالأثيرات  (%85.1 )إلالالالالى أن   وقــــد توصــــلت الدراســــة
المتغيالرات المسالتقلة التاليالالة )أخالقيالات الفالرد وأنظمالالة المنظمالة(،  بينمالا تالالؤثر الثقافالة التنظيميالة علالالى 

 (.%14.9 )المتغير التابع  األداء الوظيفي بنسبة
على األداء الوظيفي إلدارية وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر األخالقيات ا

العمالالالر، المسالالالمى الالالالوظيفي، مكالالالان العمالالالل(. وعالالالدم وجالالالود فالالالروق ذات داللالالالة )لكالالالل مالالالن متغيالالالر تبًعالالالا
احصالالالائية حالالالول أثالالالر األخالقيالالالات اإلداريالالالة علالالالى األداء الالالالوظيفي تبعالالالًا لكالالالل مالالالن )الجالالالن ، المؤهالالالل 

 العلمي، سنوات الخدمة(.
تعمل األنظمة اإلدارية في وزارتي العمل والشؤون االجتماعية على توجيه  بأن   وقد أوصت الدراسة

 .األخالقيات اإلدارية نجو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية للوزارتين
 

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

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

 الجوانب. جميعالتساؤالت لتغطية 

 ،االستبانة كأداة رئيسية لجمع البياناتاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الباحث 
(، وكانت العينة عشوائية 332، وبلغت عينة الدراسة )( موظًفا2448وبلغ مجتمع الدراسة )

( استبانة بنسبة استجابة بلغت 302( استبانة، ثم استرد )340طبقية وقام الباحث بتوزيع )
ة إحصائية إلدخال ومعالجة ( كرزمspss%( كما استخدم برنامج التحليل اإلحصائي )88.82)

 وتحليل البيانات.
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 وكانت أهم النتائج لهذه الدراسة:

السلو  الفردي األخالقي، )رتباطيه طردية ومتوسطة ذات داللة إحصائية بين وجود عالقة إ -
 وااللتزام التنظيمي. (الثقافة األخالقية ،القيادة األخالقية

طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين الممارسات  ةوجود عالقة ارتباطي -
 .األخالقية وااللتزام التنظيمي

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

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

 استخدام المنهج الوصفيأخالقيات المهنة واألداء الوظيفي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 
الذي يتكون من )العاملين في المنظمات غير الحكومية المخلية مجتمع الدراسة ي التحليل

ر عينة عشوائية عددها وقد تم اختيا ،ا( موظفً 833االجتماعية بقطاة غزة(، والبالغ عددهم )
كأداة لجمع البيانات، وتم استخدام البرنامج  ة، حيث تم استخدام االستبانا( موظفً 263)

 ليل البيانات.إلدخال ومعالجة وتح ( (SPSSاإلحصائي
 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

مستوى التزام العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة بأخالقيات المهنة بشكل   -1
 .(%83.34)عام بلغ 

 . (%73.93)مستوى األداء الوظيفي لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية بلغ  -2
ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي للعاملين في  ةةوجود عالقة طردي -3

 المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة.
 ومن أهم توصيات الدراسة:

ومنحها الصالحيات  ،تشكيل هيئة رقابية متخصصة لمتابعة التزام العاملين بأخالقيات المهنة -1
 التي تمكنها من ضبط إجراءاتها الرقابية.

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

مدى التزام مراجعي الحسابات العاملين في شركات ومكاتب مراجعة  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
الحسابات في قطاة غزة بأخالقيات المهنة وقواعد السلو  المهني التي تنظم وتحكم وتضبط 

ا نظرً  ؛المنهج الوصفي التحليلي تباةاولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم ، سلوكيات المراجعين
بشكل كامل  وقد تم تصميم استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة ،لمالءمته لطبيعة الدراسة

 ( مراجع حسابات باستخدام طريقة الحصر الشامل.63والذي بلغ )
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

على سلوكهم المهني  ايؤثر االلتزام والوعي الديني لمراجعي الحسابات بدرجة كبيرة جدً  -1
 واألخالقي والتزامهم بقواعد السلو  المهني.

سمى لى الم  إعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ت   -2
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ،الوظيفي وسنوات الخدمة

 . المؤهل العملي إلىعزى عينة الدراسة ت  
 أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي : 

ل مزيد من الجهود إلصدار مدونة سلو  أخالقي ومهني خاصة بمهنة مراجعة ذضرورة ب -
 .واألنظمة المعمول بها في فلسطين م طبيعة القوانينئالالحسابات في فلسطين بحيث ت  

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

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

دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية في  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  ،ا(المستشفيات الحكومية )مجمع الشفاء نموذجً 

اختبار الفرضيات  ىإلولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم إعداد وتوزيع استبيان هدفت  ؛التحليلي
مشرف  -رئي  قسم -افية )رئي  شعبةمن أصحاب المواقع اإلشر  وتكون مجتمع الدراسة

حيث تم  ،، في مجمع الشفاء الطبي بقطاة غزة(مدير عام –نائب مدير دائرة  -تمريض
( استبيان أي ما نسبته 152عينة الدراسة وتم استرداد ) ى( استبيان عل180توزيع عدد )

(84.44)%. 
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 ما يلي: إليهاومن أهم النتائج التي قد توصلت الدراسة 

، تال ذل  أخالقيات المهنة ىالمرتبة األول ىات المهنة نحو اإلدارة العليا علب عد أخالقيحظي  -
في المرتبة الثالثة ثم أخالقيات  قيات المهنة نحو المجتمع المدنيوجاءت أخال ،نحو الزمالء

 .المهنة نحو العاملين في المرتبة الرابعة

من بين أبعاد المسئولية االجتماعية،  ىرتبة األولالم ىجاء ب عد المسئولية الدينية واألخالقية عل -
تال ذل  واقع المسئولية الوطنية، في المرتبة  ،وجاء واقع المسئولية االجتماعية في المرتبة الثانية

 الثالثة وجاء واقع المسئولية االجتماعية الذاتية في المرتبة الرابعة.

( بين متوسطات استجابة المبحوثين a≤0.05) ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -
حول دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية في مجتمع الشفاء الطبي بغزة تعزي 

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

( بين ممارسة a≤0.05) ىند مستو توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية ع -
 .بعادها وتعزيز المسئولية االجتماعية في مجتمع الشفاء الطبي بقطاة غزةأأخالقيات المهنة ب

 ومن أهم توصيات الدراسة:

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

  المستشفيات لربط المؤسسات الصحية بالمجتمع المحلي إنشاء وحدة متخصصة في
 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 

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

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

العالقة بين ممارسة المرشدين التربويين بالمدار  الثانوية في  ىالتعرف إل هدفت الدراسة
والكشف عن داللة الفروق  ،وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم ،محافظات غزة ألخالقيات المهنة

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المنطقة العلمية(، وقد -سنوات الخدمة-لمتغيرات )الجن 
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(، والبالغ 2014-2013الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي ) المدار  التربويين في المدار 
 ومرشدة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي ا( مرشدً 146و) ،ومديرة امديرً  (147عددهم )
 .مستخدمًا أداتين لجمع المعلومات وهي المقابلة واالستبانة التحليلي

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: 
درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات المهنة من وجهة نظر مديري المدار   إن   -

 ىه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ن  أ%( بدرجة كبيرة، كما 79.9بلغت ) الثانوية
بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين  α≤ 0.05))داللة 

 سنوات الخدمة(. -ا لمتغير )الجن التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد تبعً 
بين متوسطات درجات  α≤ 0.05))وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  -

لمتغير  اخالقيات مهنة اإلرشاد تبعً يين ألتقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين التربو 
 لصالح منطقة رفح. )المنطقة التعليمية(

%( 78.6درجة تقدير المرشدين التربويين للرضا الوظيفي من وجهة نظرهم بلغت ) وجدت إن   -
 بدرجة كبيرة.

 -هذا وخرجت الدراسة بتوصيات كان أبرزها:

أو تخفيف عدد الطلبة في  ،كبيرة اعدادً أخر للمدار  التي تحتوي آفة مرشد تربوي إضا -
 كي يتمكن المرشد التربوي التواصل بشكل مهني مع جميع الطلبة. ؛المدرسة الواحدة

 من خالل عقد دورات وندوات، ومشاركته في المؤتمرات العلمية. اتطوير المرشد التربوي مهنيً  -
 

الثانوية لمحافظات غزة ( بعنوان: )درجة ممارسة مديري المدارس 2013دراسة )الهندي،
 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 

النوة، التخصص، عدد سنوات الخدمة، المنطقة )تغيرات الدراسة وجهة نظرهم في ضوء م
التعليمية(، والكشف عن العالقة بين درجة ممارسة مديري المدار  الثانوية في محافظات غزة 

حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت  ،للقيادة األخالقية ودرجة تمكين معلميها
 .ا( معلمً 379عينة الدراسة من )

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:
درجة ممارسة مديري المدار  الثانوية في محافظات غزة للقيادة األخالقية كانت بدرجة  إن   -1

 مرتفعة.
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ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في وذل  أن  -2
عزى لمتغير العالقات اإلنسانية(، ت  خصائص الشخصية، الصفات اإلدارية األخالقية، )المجاالت 

 النوة ما عدا مجال )العمل بروح الفريق( كانت الفروق لصالح الذكور.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت  اأيضً  -3
 ىير عزى لمتغخصائص الشخصية، الصفات اإلدارية األخالقية، العالقات اإلنسانية( ت  )

 التخصص وسنوات الخدمة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت-4
خصائص الشخصية، الصفات اإلدارية األخالقية، العمل بروح الفريق، العالقات اإلنسانية( ) 
 عزى لمتغير المنطقة التعليمية لصالح شرق غزة.ت  
 مدار  الثانوية في محافظات غزة كانت بدرجة مرتفعة.درجة تمكين معلمي ال أن  -5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في المجاالت -6
عزى المشاركة في صنع القرار، النمو المهني، االعتقاد بفعالية الذات، االستقاللية، التأثير( ت  )

 .ت الفروق لصالح الذكورلمتغير النوة ما عدا مجال )المكانة( كان
(، بعنوان: " مبادئ السلوك األخالقي كرابط فاعل بين حوكمة المؤسسات 2012الرزي.)دراسة 

 ".غزة عدراسة تطبيقية على الوزارات الحكومية في قطا –ومكافحة الفساد 
 الوقوف على أهمية تطبيق مدونة قواعد السلو  األخالقي في وزارات السلطة هدفت الدراسة إلى

الوطنية الفلسطينية في قطاة غزة، والتعرف على مدى التزام موظفيها بتل  المبادئ والقواعد 
( 120ع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )المتعارف عليها، حيث اتب  

 .اموظفً 

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

 مختلفة.

(، بعنوان: "درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية 2010دراسة )يحيى، 
 اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم".بأخالقيات مهنة 

درجة التزام مديري المدار  الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات إلى  هدفت الدراسة التعرف
مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، كما هدفت الكشف عن وجود فروق في 

الجن ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،  متوسطات نظر معلمي المدار ، تبعًا لمتغيرات:
الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ويتكون مجتمع الدراسة من معلمي مدار  المديرية.واستخدم 
  .الحكومية الثانوية
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 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
درجة التزام مديري المدار  الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة  إن   .1

 ا.المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم كانت كبيرة جدً 
جاء ترتيب المجاالت مجال أخالقيات المدير نحو المهنة، ثم مجال أخالقيات المدير نحو  .2

مجال أخالقيات المدير نحو أولياء  الوطن، ثم مجال أخالقيات المدير نحو الطلبة، ثم
األمور، ثم مجال أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي، ثم أخالقيات المدير نحو نفسه، 

 ثم مجال أخالقيات المدير نحو المعلمين.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدار  الحكومية الثانوية  .3

عزى اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وت  الفلسطينية بأخالقيات مهنة 
 لمتغير المؤهل العلمي.

 : الدراسات العربيةاثانيا 

"دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية  :( بعنوان2017دراسة )درادكة والمطيري، 
 لدى مديرات مدارس المرحلة البتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات"

خالقية ودورها في بتدائية للقيادة األلى مستوى ممارسة مديرات المدار  االالتعرف إ الدراسة هدفت
 تعزيز الثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي، وتم بناء استبانة لتحقيق أغراض الدراسة، 
بتدائية الحكومية في مدينة الطائف، والبالغ دراسة من جميع معلمات المرحلة اإلوتكون مجتمع ال

( معلمة، يمثلون نسبة 465) ( معلمة، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة3315عددهم )
%( من مجتمع الدراسة، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من جميع 14مقدارها)

 حكومية في مدينة الطائف.مدار  المرحلة االبتدائية ال
 ،أهمها:عدة نتائج وقد توصلت الدراسة إلى

تدائية بقية لدى مديرات مدار  المرحلة اإلدرجة ممارسة القيادة األخال يرى أفراد العينة أن   -
(، فجاء مجال )الصفات الشخصية 4.44(، بمتوسط حسابي )بمدينة الطائف تتم )دائًما

( أي بدرجة عالية 4.46ط عام )ن حيث درجة الممارسة، بمتوساألخالقية( في المرتبة األولى م
، كما جاء مجال )الصفات اإلدارية األخالقية( في المرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة، جًدا

 .( أي بدرجة عالية جًدا4.41ط عام )بمتوس
ار  المرحلة مية لدى مديرات مددرجة ممارسة جميع مجاالت الثقة التنظي يرى أفراد العينة أن   -
ظيمية (، حيث جاء مجال القيم التن4.41(، بمتوسط حسابي )تدائية بمدينة الطائف تتم )دائًماباإل



 

84 

 

(، وجاء مجال )فرص اإلبداة وتحقيق الذات( في 4.41بمتوسط عام ) السائدة في المرتبة األولى
 (.4.40المرتبة الثانية، بمتوسط عام )

( بين متغيري القيادة األخالقية 0.01مستوى داللة )هنا  عالقة ذات داللة احصائية عند  -
ابي بين يجها، مما يدل على قوة االرتباط اإلوجميع مجاالتها، وبين الثقة التنظيمية وجميع مجاالت

بتدائية بمدينة الطائف لدرجات ممارسة القيادة األخالقية ودرجات تقدير معلمات المدار  اإل
 ثقتهم التنظيمية.
بتدائية للقيادة األخالقية على هتمام بممارسة مديرات المدار  اإلبضرورة اال الدراسةوقد أوصت 

التنظيمية لدى معلمات ا ثبت من أهميتها في دعم مستويات الثقة م  ل  فة مجاالتها؛ نظًرا كا
 بتدائية.المدار  اإل

دراسة  –ظيمي ( بعنوان: "العالقة بين القيادة األخالقية والبتكار التن2016دراسة )طليب، 
 محافظة األنبار بجمهورية العراق"تطبيقية على الموظفين بمديرية التربية ب

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

جراؤه ، وقد استخدم االستقصاء الذي تم إالوصفي التحليلي لهذا الغرضاستخدم الباحث المنهج 
 ( مفردة.267على عينة الدراسة التي بلغت )

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

عنوي إيجابي بين أبعاد القيادة األخالقية وأبعاد كما أظهرت الدراسة وجود عالقة تأثير م 
 االبتكار التنظيمي.

 ية التربية بمحافظة األنبار وفًقاه ال يوجد تباين في آراء الموظفين بمدير إلى أن   وتوصلت الدراسة
 .لخصائصهم الديموغرافية فيما يتعلق بالقيادة األخالقية واالبتكار التنظيمي

-اإلدارة في مكافحة الفساد اإلداري" بعنوان :"مساهمة أخالقيات  (2015دراسة )وافية،صوفيا،
 "وسونلغاز دراسة حالة مؤسستي سوناطراك

اإلدارة في مكافحة الفساد اإلداري بمؤسستي  ت مساهمة أخالقيا ىتوضيح مد إلى هدفت الدراسة
سوناطرا  وسونلغاز هذا ويتكون مجتمع الدراسة  العاملين في مؤسستي سوناطرا  وسونلغاز 

وقد استخدم الباحثان    ،، واستخدم الباحثان العينة العشوائية البسيطةعاماًل  73)(والبالغ عددهم 
 النتائج التالية: إليد توصلت الدراسة وقألغراض الدراسة   مالءمتهل المنهج الوصفي
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مؤسستي سوناطرا  وسونلغاز تمل  جملة من القيم والمبادئ التي تخولها للنجاح كما أنها  إن   -
  .تهتم بقيم العمل وتشجع أفرادها عليها

 .للقيم الفردية دور كبير في مكافحة الفساد اإلداري في مؤسستي سوناطرا  وسونلغاز إن   -
للقيم الفردية والتنظيمية في مكافحة الفساد اإلداري في مؤسستي سوناطرا  توجد مساهمة  -

  .وسونلغاز

 
طراك التوصيات الموجهة لمؤسستي سونان النتائج قدمت الدراسة جملة من ما انطالقا 

 وسونلغاز  من أهمها ما يلي:

أصول المهنة ب و وآداجل ترسيخ تقاليد أد مهنية اإلدارة من تجسي إلى اإلدارات ىتسع ن  أ د  الب   -
 .ىخر أسوة بالمهن األ

م القيم وما يوفره من وسائل وأدوات الرقابة ل  يهمل الدارسون والمختصون دراسة س   ال ن  أ -
 .نشر القيم الصحيحة ىاخلية التي تحدد السلو  وتعمل علالد

العمل في المنطقة الرمادية وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة او بحجة عدم  اإلداراتتتجنب  ن  أ -
 خالقي.الأح السلو  األخالقي من السلو  الوضو 

حالة  –"أثر القيادة بالقيم على الولء التنظيمي : ( بعنوان2015دراسة )السقاف وأبو سن، 
 تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية".

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

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

كممثلة لمنظمات األعمال اليمنية، وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة  (سعيد أنعم وشركاه
في الشركة ( م 2013 )من عدد العاملين حتى أغسط  (%10 )العشوائية الطبقية بنسبة
 اليمنية للصناعة والتجارة.
 ة من النتائج، أهمها:وتوصلت الداسة لمجموع

%( بينما 52( وبنسبة )3.35كان مستوى الوالء التنظيمي للعاملين بدرجة متوسطة بلغت ) -
كانت العالقة بين أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملين عالية 

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

 (.3.12بمتوسط )
( للمستوى التعليمي 0.05حصائية عند )إلنتائج على وجود فروق ذات داللة ت اكما دل   -

ية  لمستوى سنوات الخبرة إذ حصائإالوظيفي مع عدم وجود ذات داللة  والعمر والمستوى
 يتساوى جميع األفراد في هذا الجانب.

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

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

 جامعة الملك سعود بالرياض"

واقع التزام الموظفات اإلداريات في جامعة المل  سعود بالرياض  إلىالتعرف  الدراسة هدفت
 إلىالرضا الوظيفي لديهن، كما هدفت للتعرف  ىمستو  لىا التعرف عوأيضً  ،بأخالقيات العمل

يات في جامعة المل  الموظفات اإلدار  ىالعمل والرضا الوظيفي لدطبيعة العالقة بين أخالقيات 
من  الدراسة رتباطي، وتكون مجتمعإلاواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي . سعود بالرياض

مختلف مراكزهم ومراتبهم الوظيفية  في جامعة المل  سعود بالرياض من الموظفات اإلداريات
( موظفة، واستخدمت الباحثة 313( فيما كانت العينة تتكون من )1700والتي بلغ عددهم )

 فقرة. (47االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي تكونت من)
 سة لمجموعة من النتائج كان منها:وتوصلت الدرا

باألخالقيات  عد )التزام الموظفات اإلدارياتيوجد تفاوت في درجة موافقة أفراد الدراسة علي ب   -
 الرضا عن األجر. ىأفراد الدراسة حول مستو  ه يوجد تفاوت في أراءن  أالوظيفية(، و 

وجود عالقة قوية طرديه ذات داللة إحصائية بين أخالقيات العمل الوظيفية ومستوي الرضا  -
 الوظيفي.

 أهمها:هذا وطرحت الدراسة مجموعة من التوصيات كان 

  مراعاة العدالة والمساواة في منح المكافآت للموظفات وعدم  ىعل اإلداراتضرورة التركيز في
 التفريق بينهن في المعاملة.

 ىلتحمل أعباء الوظيفة، والعمل عل االهتمام بتوفير وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة 
 توفر ووضوح المهام ومسئوليات العمل.
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  وضع دليل  ىللقيام بالمسؤوليات، والتأكد عل الصالحيات الكافيةضرورة منح الموظفة
 ألخالقيات العمل الواجب االلتزام بها من قبل الموظفين.

 
(، بعنوان: "درجة التزام مديري مدارس التعليم العام الحكومية في 2013دراسة )القحطاني، 

 المعلمين"ة التعليم من وجهة نظر محافظة خميس مشيط بميثاق أخالقيات مهن

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

 ير واألسرة.المهني، المدير وطالبه، المدير والمجتمع، المدير والمجتمع المدرسي، المد
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

بميثاق أخالقيات  (درجة التزام مديري مدار  التعليم العام الحكومية في )خمي  مشيط -1
 (.3.94وبمتوسط حسابي قدره ) ًيا(ال)عمهنة التعليم كانت 

حسب درجة التزام مديري مدار  التعليم  )تنازلًيا(ترتيب مواد ميثاق أخالقيات مهنة التعليم  -2
العام الحكومية في محافظة خمي  مشيط كالتالي: العالقة مع المجتمع الدراسي، رسالة 

 التعليم، العالقة مع المجتمع، األداء المهني، العالقة مع الطالب، العالقة مع األسرة.

 (4.0بمتوسط حسابي ) مديرو مدار  المرحلة اإلبتدائية أكثر التزاًما -3
 

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

لى درجة ممارسة مديري المدار  الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها هدف الدراسة التعرف إ
وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة  ،وجهة نظر المعلمين في دولة الكويتبقيمهم التنظيمية من 

 ومعلمة يدرسون المرحلة الثانوية في دولة الكويت. ( معلًما256دهم )الطبقية العشوائية، وبلغ عد
 نتائج الدراسة هي :

كويت من وجهة الدرجة الكلية للقيادة األخالقية، والقيم التنظيمية لمديري المدار  الثانوية بال .1
 نظر المعلمين كانت مرتفعة.

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

وضع منظومة قيمية للقيادة التربوية في المدار  الكويتية مع معطيات الدين والترات  .1
 والمجتمع الكويتي.
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تطوير أس  تقويم مديري المدار  بدولة الكويت في ضوء مبادئ مفاهيم وممارسات القيم  .2
 التنظيمية والقيادة األخالقية.

تحسين أداء العاملين ")دراسة عينة األعمال في  (:"بعنوان دور أخالقيات2013 دراسة )أمنية،
  (من البنوك التجارية الجزائرية

منظمات  ىعمال في تحسين أداء العاملين لداأل معرفة دور أخالقيات إلى هدفت الدراسة
الوصفي  هذا وقد استخدم الباحث المنهج ،البنو  التجارية بشكل خاص ىل عام ولداألعمال بشك

  ،أداء العاملين ىاألعمال علت ثر أخالقياأوالمقابلة لتشخيص  ستبيانةاإل أداة ىعلا معتمدً 
 تم افردً  (47)وتكون العينة من ،ويتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من البنو  العامة والخاصة

 حيث قدر مجتمع الدراسة ،من مجموة العاملين في الست البنو  محل الدراسة ااختيارهم عشوائيً 
 %(51.74المجتمع الدراسة ) إلىوتمثل نسبة أفراد العينة  عاماًل ( 143ب)

 النتائج التالية: إلىالدراسة  هذا وتوصلت
األعمال جديد بالنسبة ألغلبية العاملين في البنو  التجارية الجزائرية  مفهوم أخالقيات إن   -

 .دعي بالمدونات األخالقية للبن ت   بالرغم من وجوده ضمن وثائق خاصة في البنو 

وكذل  دور  ، من الهدف األخالقي واالهتمام الكافي بعملية التقييم ألداء العامليناًل غياب ك   -
أخالقيات العمل وعدم اهتمامها  إدارة البنو  التجارية الجزائرية في توعية العاملين نحو أهمية

 .بتحسين أداء العاملين

 توصيات منها: نهذا وقدمت الدراسة مجموعة م

به  داألعمال وتطوير ميثاق أخالقي يلزم اإلداريين التقي أخالقيات الوعي بأهمية ىرفع مستو  -
 .تحسين األداء ىمستوياتهم الوظيفية مما يساعد علاختالف  ىناء ممارستهم لواجباتهم علأث

 .تحسين األداء ىرهما علأثو ة توعية العاملين بأبعاد المسئولية االجتماعية واألخالقي -

يحفز العاملين  ن  أذل  من شانه  ن  أل ؛الة للحد من الفساد اإلداريبرامج فع  ضرورة وضع  -
 .االلتزام بأخالقيات العمل ىعل

األعمال داخل  خلق مكاتب ولجان أخالقية في إطار الهيكل التنظيمي تهتم بأخالقيات -
هذه في المنظمة مع إعطاء االستقاللية لهذه اإلدارات وتخصيص إطارات تعمل بوقت كاف   

وفصل هذه  ،وتخصيص ميزانيات محددة وبشكل منتظم لدعم أنشطتها وبرامجها ،المكاتب
 .ت عن الميزانية األساسية للمنظمةالميزانيا
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 –( بعنوان: "دور الذكاء األخالقي في إدارة سمعة المنظمة 2013دراسة )الطائي وآخرون، 
لعلوم والزراعة في جامعة كليتي ابحث تطبيقي آلراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في 

 الكوفة"

يهدف البحث إلى الكشف عن العالقة واألثر بين الذكاء األخالقي من خالل أبعاده )التعاطف، 
دارة سمعة المنظمة من خالل أبعادها  االبداة، والمسؤولية )الضمير، الرقابة الذاتية( وا 

 االجتماعية، وجودة الخدمة(.
االستبانة كمصدر رئي  في  في التحليلي، وقد استخدم الباحثونلوصاستخدمت الدراسة المنهج ا

( من أعضاء الهيئة 166الحصول على البيانات األولية، فيما تكون مجتمع الدراسة من )
وهم يشكلون ما نسبته  ( تدريسًيا36وقد بلغ حجم العينة )التدريسية في كليتي العلوم والزراعة، 

 %( من مجتمع الدراسة.22)
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:وقد 

دارة سمعة المنظمة إوجود عالقة االرتباط  - يجابية متوسطة بين أبعاد الذكاء األخالقي وا 
 .%(50بنسبة )

 قف أيو بحيث ال يمكنه  ،تنظيم المدير ألفكاره وأعماله محدود وأشارت النتائج إلى أن   -
ها صواب، حيث تساعد الفرد ضغوطات داخلية أو خارجية، والعمل بالطريقة التي يشعر أن  

على إعادة توجيه دوافعه والتفكير قبل العمل بحيث يتصرف بشكل صحيح واالبتعاد عن 
 النتائج الخطيرة.
ي ف اأعضاء الهيئة التدريسية وتحديدً  بضرورة تفعيل مقدرات التعاطف لدى وقد أوصت الدراسة

مجال وضع مصلحة العاملين في مقدمة اهتمامات الكلية والشعور باآلالم اآلخرين بوصفها من 
ها العوامل المهمة إلدارة سمعة الكلية، إضافة إلى تشجيع العاملين على طرح أفكار تتصف بأن  

من  ه تجميع أو إعادة تركيب األنماط المعروفةجديدة ومفيدة ومتصلة لحل مشكالت معينة، إذ أن  
 .المعرفة في أشكال فريدة

ثر أخالقيات األعمال والمسئولية الجتماعية في أ( بعنوان:"2013،خرونوآدراسة )الطراونة 
دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان -تحقيق الميزة التنافسية"

 المالي"

أثالالالر أخالقيالالالات األعمالالالال والمسالالالئولية االجتماعيالالالة فالالالي تحقيالالالق الميالالالزة  إلالالاليالتعالالالرف  هالالالدفت الدراسالالالة
التنفسية، وذل  من خالل استقصاء آراء المبحالوثين مالن المالديرين العالاملين فالي اإلدارات العليالا فالي 
 الشالالالركات الصالالالناعية المدرجالالالة فالالالي سالالالوق عمالالالان لالالالألوراق الماليالالالة، وقالالالد اسالالالتخدم الباحثالالالان المالالالنهج

راسالالة، وقالالد تالالم اسالالتخدام االسالالتبانة كالالأداة للدراسالالة والتالالي وزعالالت علالالي الوصالالفي التحليلالالي فالالي هالالذه الد
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، حيالالالث تكالالالون مجتمالالالع العليالالالا فالالالي الشالالالركات المشالالالمولة بالدراسالالالة اإلداراتيعملالالالون فالالالي  امالالالديرً  (65)
 الدراسة من المديرين في اإلدارة العليا.

 نتائج من ضمنها : إلىوتوصلت الدراسة 

 ،)االستقاللية والموضوعية، األمانة األعمال ألخالقيات ه يوجد تأثير ذو داللة إحصائيةن  أ
 االبتكار والتجديد( ،تحقيق الميزة التنافسية )تخفيض التكلفة ى، النزاهة والشفافية( علواالستقامة

 في الشركات الصناعية األردنية.

ة نحو كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية)المسؤولي
تحقيق الميزة التنافسية  ىعل المسؤولية نحو المجتمع المحلي( المسؤولية نحو المستهلكين، البيئة،

 في الشركات الصناعية األردنية. االبتكار والتجديد( )تخفيض التكلفة،
 أوصت الدراسة بما يلي:

تقوم الشركات الصناعية األردنية بتحديد  ن  أتعزيز أخالقيات األعمال، وضرورة وضع و 
 الشركة. السياسات األخالقية وتوزيعها عبر

تعزيز قدرتهم لمواجهة المشاكل األخالقية  ىالشركات األردنية الصناعية علتدريب العاملين في 
 الصعبة.

نظمات ثرها في إدارة الصورة الذهنية في مأبعنوان:"أخالقيات العمل و  (2012ة،دراسة )السكارن
 شركات التصالت األردنية" ىدراسة ميدانية عل-األعمال"

اهتمام شركات االتصاالت الخلوية األردنية في تطبيق  ىالكشف عن مد إلى هدفت الدراسة
 العدالة وعدم التحيز،السرعة )احترام القوانين واألنظمة،: أخالقيات العمل ضمن األبعاد التالية

راسة ألبعاد أخالقيات أفراد عينة الد الفروق في إدرا  ىوتحديد مستو  احترام الوقت(، واإلتقان،
ثر أخالقيات العمل في إدارة أتقييم  إلىلمتغيراتهم الشخصية، كما هدفت الدراسة  ىالعمل ت عز 

( من 180وزعت علي ) استبانالصورة الذهنية، ولقد تم جمع البيانات الميدانية عن طريق 
سة من المديرين حيث يتكون مجتمع الدراجدين في المراكز الرئيسية. المديرين والموظفين المتوا

 .د استخدمت الدراسة المنهج الوصفيوق ،مراكز االتصاالت األردنية والموظفين في جميع
 مجموعة من النتائج أهمها: إلىوقد توصلت الدراسة 

بأخالقيات العمل  ن االهتمامم عال   ىأظهرت مستو  شركات االتصاالت الخلوية األردنية إن   -
 .لمتغيراتهم الديموغرافية اتبعً 

 بعادها مجتمعة في الصورة الذهنية الذاتية.أثر معنوي ألخالقيات العمل أهنا  وجود  -
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 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها:

ما في السي   ،بأخالقيات العمل مضاعفة االهتمام من قبل شركات االتصاالت الخلوية األردنية
التي أصبحت  ىلمحلي من جهة، والمسؤوليات االخر ظل تنامي متطلبات وحاجات المجتمع ا

، وضرورة بلورة رؤية واضحة فيما يخص أخالقيات ىمن جهة أخر  اوقانونيً  اأخالقيً ا تشكل التزامً 
 .دراجها ضمن أهدافها اإلستراتيجيةالعمل فضاًل عن إ

العمل لتعزيز  بإنشاء قسم متخصص في إدارة الموارد البشرية يعني بأخالقيات أوصت الدراسة
لة للتواصل مع واالهتمام بعقد ورش العمل كوسي ،يجابية عند العاملينالصورة الذهنية اإل
 .االلتزام بأخالقيات العمل من خاللها ىالموظفين لحثهم عل

السلوك األخالقي وأداء  ىاألعمال المنظمة علثر أخالقيات أ" :( بعنوان2011،دراسة )المرايات
 "  رجال البيع للمنتجات الصيدلنية في مدينة عمان

السلو  األخالقي وأداء رجال البيع  ىثر أخالقيات األعمال للمنظمة علأقيا   إلى هدفت الدراسة
مجتمع  ويتألف ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي نتجات الصيدالنية في مدينة عمان.للم

االستيراد والتوزيع  ىألدوية ومخازن األدوية التي تتولمن مندوبي المبيعات لمصانع ا الدراسة
المحلي والعاملين في الصيدليات الخاصة وصيدليات المشافي في مدينة عمان. والبالغ عددهم 

وتم  (%95.6)استبيانة بنسبة  (258)استبيان والمستردة منهم  (270)وتم توزيع  افردً  (450)
 .لعدم كفاءتها للتحليل اإلحصائي(  22 )استبعاد

 : من أهمها ما يليعدة  نتائج إلى وقد توصلت   

أخالقيات األعمال لمنظمات بيع   األخالقي لرجال بيع المنتجات و السلو  ىمستو  إن   -1
 .(4.81بمتوسط ) المنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع

السلو  األخالقي  ىألخالقيات األعمال للمنظمة علية ثر مباشر ذي داللة إحصائأوجود  -2
 لرجال بيع المنتجات الصيدالنية في عمان.

أداء رجال  ىية ألخالقيات األعمال للمنظمة علوجود اثر غير مباشر وذي داللة إحصائ -3
ومن خالل المتغير الوسيط للسلو  األخالقي لرجال  ،بيع المنتجات الصيدالنية في عمان

 .البيع
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 الدراسة عدد من التوصيات أبرزها:هذا وقدمت 

وأداء المبحوثين  ،يجابيإايي  ذاتية لتقييم سلو  سلبي أو ضرورة توخي الحذر في اعتماد مق -
و أالموضوعية  ىلإمظلة في بيئة قد تفتقر يعطي نتائج غير دقيقة أو  ن  أن ذل  أذاتهم إال من ش

درا  األفراد المبحوثين.  الحيادية الرتباطها بثقافة وا 

تعزيز البيئة األخالقية  ىلإلة في مجال المنتجات الصيدالنية أهمية سعي الشركات العام -
 .أداء رجال البيع ىللشركة ألثرها عل

العمل اإلداري للمدراء في الوزارات العراقية من  بعنوان:"أخالقيات (2011دراسة)الدراجي،
 وجهة نظر الموظفين"

 في الوزارات العراقية من وجهة نظر يرينأخالقيات العمل اإلداري للمد ىإلللتعرف  هدفت الدراسة
 تحمل النزاهة، (االستبيانة التي تكونت من عشرة مجاالت وهيأداة الموظفين. وقد وضع الباحث 

 العادلة، التضحية، الشجاعة، والرحمة، المودة والحكمة، الصبر الصدق، األمانة، المسئولية،
وموظفة في  اموظفً  (500) عينة فقرة والتي تم توزيعها علي (54النصيحة( والتي بلغت )

موظفي في الوزارات العراقية .  جميعمن مجتمع الدراسة الذي يتكون من  العراقية تالوزارا
الحقيبة اإلحصائية للعلوم  ىواعتمد الباحث عل ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 .( لتحقيق أهداف البحثSPSSاالجتماعية )
 : وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج

من األخالقيات في العمل اإلداري من وجهة نظر الموظفين  عال   ىاألقسام بمستو  يروتمتع مد -
 والموظفات . 

 قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان أهمها :

األقسام اإلدارية كما أوضحها  هبمن األخالقيات التي تتمتع  ىالعال ىرة تعزيز المستو ضرو 
الوصول و ، ىهذا المستو  ىكي يحافظ عل كافة،طرائق التعزيز وفي المجاالت  بشتىالموظفون 

 .في أخالقيات العمل اإلداري ىمن هذا المستو  ىعلأ إلى
العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة واللتزام  :"( بعنوان2010 ،حسن راضي،) دراسة

 (دراسة اختباريه في كلية اإلدارة والقتصاد)التنظيمي " 

أبعاد سلو  القيادة األخالقي الثالث)توافر األثر بين  التعرف علي العالقة أو إلى هدفت الدراسة
ي( وااللتزام التنظيمي وتعزيز السلو  األخالق،ممارسات السلو  األخالقي ،السلو  األخالقي

)توجد  من فرضية مفادها امنطلقً  سي كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية،در ملعينة من 



 

93 

 

حيث يتكون مجتمع الدراسة  االلتزام التنظيمي(، ىثر ألبعاد سلو  القيادة األخالقي علأعالقة و 
( 34قد تم توزيع االستبانة علي )و  من مدرسي كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية،

 ،سي الكلية، وبعد تحليل البيانات إلجابات عينة البحثدر م%( من 50در  لتشكل نسبة )م
 اإلحصائية المتمثلة بالوسط الحسابي، واتواختبار الفرضيات باالستعانة بعدد من الوسائل واألد

ومعامل االرتباط واالنحدار تم التحقق من صحة الفرضية التي انطلقت  المعياري، واالنحراف
 . منها الدراسة

ضرورة االهتمام بالقيم األخالقية  ىتركز جوهرها عل وقد تم وضع مجموعة من التوصيات
 وترسيخها باعتبارها ركيزة أساسية لبقاء المنظمة ونجاحها

 المتعلقة بأبعاد المنظمة األخالقية : الدراسات األجنبيةثااثال

 Impact of Ethical Leadership on"بعنوان:(Malik And others,2016)دراسة
Employees’ Performance: Moderating Role of Organizational 

Values" 

 "دور القيم التنظيمية اعتدالتأثير القيادة األخالقية على أداء الموظفين: "

لى تأثير القيادة األخالقية على أداء الموظفين في جامعات التعلاليم العالالي إهدفت الدراسة التعرف 
 ،الميالالزة التنافسالالية باكسالالتان، باعتبالالار المالالوظفين أكثالالر المالالوارد حيويالالة لتحقيالالق -بنجالالاب فالالي جنالالوب 

استخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلالي، وتالم اسالتخدام اسالتبيان كمصالدر أساسالي لجمالع البيانالات 
ال ا( موظفً 265لية، وتم توزيعه على )األو  ت عينالة الدراسالة مالن ذفي قطاة التعليم العالالي، حيالث أ خ 

 باكستان.  -ستة جامعات في جنوب بنجاب 

 :، أهمهاعدة  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج

يجابية ومباشرة بين القيادة األخالقيالة واألداء العالاملين حيالث إأظهرت النتائج وجود عالقة  -
 (.0.327كانت قيمة بيتا الناتجة )

يجالالالالابي للقيالالالالادة األخالقيالالالالة علالالالالى أداء المالالالالوظفين فالالالالي وجالالالالود القالالالاليم ا  هنالالالالا  تالالالالأثير مباشالالالالر و  -
 (.0.439الناتجة ) (بيتا)التنظيمية، حيث كانت قيمة 

فالالي التنسالاليق بالالين القيالالادة األخالقيالالة وأداء المالالوظفين، كمالالا  االقيمالالة التنظيميالالة تلعالالب دورً  أن   -
 تساعد على تعزيز كفاءة العمل للموظفين من خالل دعم السياق األخالقي للقادة.

وقالد أوصالت الدراسالة بضالرورة إجالراء بحالوث فالي المسالتقبل للتحقالق مالن مالا هالي النتالائج التالي تنتجهالالا 
 تم التحقق من التنفيذ االستراتيجي. هذه العالقات إذا
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 The Effect of Organization( بعنوان "Aprilianim And others,2014دراسة )

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 "
 "الكفاءة  الذاتيةاعتدال متغير 

محددات اتخاذ القرارات األخالقية للمحاسب مثل الثقافالة األخالقيالة إلى التعرف هدفت الدراسة 
 .الكفاءة الذاتيةاعتدال متغير التنظيمية والمناخ األخالقي مع 

اسالالالتخدمت الدراسالالالة المالالالنهج الوصالالالالفي التحليلالالالي، ولتحقيالالالق أغالالالالراض الدراسالالالة اسالالالتخدم الباحالالالالث 
فالي البنال   ا( محاسالبً 63االستبانة كأداة لجمع البيانات األوليالة، وقالد تألفالت عينالة الدراسالة مالن )

 المركزي في جاكرتا.
 ، أهمها: عدة نتائج وقد توصلت الدراسة إلى

متغيالر الثقافالالة التنظيميالالة األخالقيالالة والمنالالاخ األخالقالالي يالالؤثر علالالى اتخالالاذ القالالرارات األخالقيالالة  أن   -
 .(%85.5 )للمحاسبين بنسبة

المتغيالالر المسالالتقل فالالي هالالذه الدراسالالة )الثقافالالة األخالقيالالة التنظيميالالة والمنالالاخ األخالقالالي( تالالوفر  أن   -
بالفعالالل جميالالع المعلومالالات الالزمالالة للتنبالالؤ بالالاختالف المتغيالالر التالالابع )صالالنع القالالرار األخالقالالي مالالن 

 المحاسبين(.
بالالالين  ارً خالقالالالي هالالالي مالالالن أكثالالالر األنالالالواة تالالالأثيقالالالوانين ورمالالالوز المنالالالاخ األ وأشالالالارت النتالالالائج إلالالالى أن   -

 األنواة األخرى من المناخ األخالقي.
ثبتت قدرة الكفاءة الذاتية على تعديل )العوامل التنظيمية، الثقافة األخالقية التنظيمية والمناخ   -

 األخالقي(.

 توصيات. الدراسة بأي ولم توص  
 Ethical Behavior and"بعنـــوان:( Jacobs & others 2013دراســـة )

performance Apprasial :The Role of Affect,Support,and 
Organizational Justice"UN 

 دور األثر، الدعم،العدالة التنظيمية"-األخالقي وتقييم األداء السلوك"

أفراد الشرطة  من خالل  ىأخالقيات العمل لد ىثر تقييم األداء علألفحص  هدفت الدراسة
 ف( موظ332وزعت علي ) استبانةاستخدام نموذج يتعلق بالعدالة، وجمع البيانات من خالل 

 النتائج: إليوتوصلت الدراسة  من وشرطة في هولنداأ
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ين من األخالقي للعاملين في الشرطة ينتج عن األسالف السابقالغير السلو  األخالقي و  إن   -
  .الشرطةالعاملين في مؤسسات 

 المدى ىويظهر تأثيره عل ،األداء الوظيفي للعاملين ىعل السلو  الغير أخالقي يؤثر سلبً ا أن   -
 .ايد عندها سيكون كبيرً البع

ة في أماكن تمكنهم من من الناحية األخالقي بوضع رؤساء  يتمتعون بأداء عال   الباحث  وأوصى
 عدد كبير من أفراد الشرطة. كما يوصي بضرورة وجود نظام أخالقي، مفعل ومعد   ىالتأثير عل

الموظفين  ىبأنه كما وجب عل اأيضً  بشكل جيد يتم تطبيقه علي جميع أفراد الشرطة، وأوصي
المنظمات عالج الخلل عند  ىتجنب السلو  الغير أخالقي وجب علإظهار السلو  األخالقي و 

 .الموظفين بطريقة عادلة وأخالقية
 The Impact of Work Ethics on"( بعنوان" wahyudit,2013دراسة )

Performance Using Job Satisfaction and Affective Commitment as 
Mediating Variable: Evidence from Lecturers in Central Java" 

كمتغير –األداء باستخدام الرضا الوظيفي واللتزام الفعال  ىالعمل علثر أخالقيات أ"
 "متداخل)وسيط(:األدلة من المحاضرين في جاوة الوسطي

األداء من خالل فحص االلتزام الوظيفي  ىأخالقيات العمل عل تأثير ىالختبار مد الدراسة تهدف
وشملت المتغيرات المستخدمة أخالقيات العمل )المتغير  ،والرضا الوظيفي كمتغيرات للدراسة

أوقات  –االعتماد علي الذات  –المستقل(. والتي تمثلت باألخالقيات التالية )الوقت الضائع 
واألداء  ،العمل الشاق( والرضا الوظيفي وااللتزام أفعال )المتغير الوسيط( -مركزية العمل -الفراغ

وقد  ،الدراسة استخدم الباحث االستمارة كأداة لجمع البيانات )المتغير التابع( ولتحقيق هدف
نوة  ىكانت بتقسيم المجتمع بناًء عل ىديد عينة الدراسة، المرحلة األولاستخدم مرحلتين لتح

وقد  .المؤسسة التعليمية والمرحلة الثانية تحدد عدد المحاضرين الذين وزعت عليهم أداة الدراسة
( استمارة 304جمع منها ) ،ندونيسياأفي مدينة جاوة الوسطي في  اجامعيً  ا( محاضرً 400بلغوا )

 .صالحة للتحليل

 الدراسة وجود عالقة بين أخالقيات العمل واألداء والتي كانت كالتالي: وكان من أهم مخرجات

 العمل الجاد من أهم اتجاهات  حيث إن   ،األداء ىلي  جميع أخالقيات العمل تؤثر عل
 .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  تقارب بين أخالقيات العمل الدينية سواء اإلسالميةأو الكاثوليكية أو
 .ةالبروتستانتي

 باستخدام القواعد واألنظمة المتعلقة بتحسين أخالقيات المهنة. ويوصي الباحث 

 Ethical Behavior and Employees Job"بعنوان(: Saeed et al, 2013دراسة )
performance in Education Sector of Pakistan" 

 "التأثير األخالقي واألداء الوظيفي للموظفين في قطاع التعليم في باكستان"

إلى تحديد العالقة بين السلو  األخالقي واألداء الوظيفي للموظفين العاملين في  الدراسةهدفت 
قطاة التعليم في باكستان، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم الباحث 

 االستبانة كأداة لجمع المعلومات.
 وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة:

 يجابي على أداء الموظفين.إوالقيم األخالقية لها تأثير  قيالتوجه األخال -
 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. -

 Ethics and experiments in"بعنوان  (Holmes & Others,2012دراسة )
accounting-Acontribution to the debate on measuring Ethical 

behavior" 

 "مساهمة في النقاش حول قياس السلوك األخالقي-"األخالقيات والتجارب في المحاسبة"

والبحث في العالقات بين  ،اإلذعان لتجربة ضريبية بين الطالب ىقيا  مد ىإلالدراسة  هدفت
في االستبيان والسلو  الواقعي في بيئة تجريبية مع السلو  المختلف بين  دعائياإلالسلو  

في كلية التجارة  اجامعيً  اطالبً  (630وأتم ما مجموعة) ،وفئات األعمار المختلفة ،الذكور واإلناث
ومن ثم شار  الطالب في  .ان حول موقفهم من النظام الضريبياالستبي نيوزيلندافي جامعة 

ما المدفوعات أعلقة بعملية تهرب ضريبي مفترضة، تجربة لمحاكاة الردود الالزمة لقرارات مت
إلى وتوصلت الدراسة الفردية فقد كانت منوطة بناتج القرارات الخاصة بعملية التهرب الضريبي، 

 :كان أهمهامجموعة من النتائج 

، والطلبة الذين قضوا فترات أطول في اة األكبر سنً بين الطلب امستجيبً  اوجدت إن سلوكً  -
 الجامعة .
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كبر من أأخالقية في سلوكهن بشكل  االطالبات أظهرن ردودً  ن  أكما أوجدت الدراسة  -
بين الطلبة  طرديهقد أظهرت الدراسة عالقة ف اا هو موجود حاليً م  النقيض ل   ىالطالب. وعل

 في االستبيان والسلو  في التجربة. امذعنً ا الذين يفضلون سلوكً 
 واألبحاث السابقة المتعمقة في السلوكيات األخالقية ،نتائج الدراسات باألخذوقد أوصت الدراسة 

 الختيار المنهج الذي يضمن السلو  الفعلي الجيد.
 A knowledge management approach to“ ( بعنوان(Lee,2012دراسة 

understanding ethical knowledge in public relations” 
 "إدارة المعرفة في فهم المعرفة األخالقية في العالقات العامة "مدخل
اإلطار النظري إلدارة  ىالدراسة لتفصيل خصائص المعرفة األخالقية باالعتماد عل هدفت

والتي هي شخصية غير الملموسة  ،المعرفة التي تنقل المعرفة األخالقية بشكل معرفة ضمنية
في  أو عاماًل  ا( مختصً 350) مسح ىومن الصعب نقلها لآلخرين، واعتمدت الدراسة عل
 النتائجوتوصلت الدراسة لمجموعة من العالقات العامة في الواليات المتحدة األمريكية، 

 :أظهرت

الحد الذي يعبر عن  ىإلالمعرفة األخالقية في العالقات العامة تكون ضمنية فقط  إن   -
 ،المعرفة من خالل تصرفات األفراد، وخبراتهم ولكنها تكون صريحة عندما تكون ملموسة

المعرفة األخالقية  إن   اوجدت أيضً ، ن نقلها ومشاركتها في بيئة العملومن الممك
للعاملين في تخصص العالقات العامة تتأثر بالعمر والخبرة في العمل وعدد من الدورات 

من المحددات التي  اوالتي تعتبر جزءً  ،أو المساقات عن األخالق التي تنجز من قبلهم
 تكون تصور عن المعرفة األخالقية للعاملين في العالقات العامة. 

حيث االنسجام بين المبادرات ، ة النظرة الكلية والشمولية لألخالقبضرور  الدراسة وأوصت
الرسمية، والقيم الشخصية للمهرة من العاملين في العالقات العامة يدعم بشكل مباشر برامج 

 .التدريب المعقودة بشكل رسمي ومدونة قواعد السلو 
 The Impact of Ethical Climate on " ( بعنوان(Oncer&Yildiz, 2012دراسة 

Relationship between Corporate Reputation and 
OrganizationalIdentification" 

 "أثر المناخ األخالقي على العالقة بين السمعة المؤسسية والهوية التنظيمية"

الهويالة التنظيميالة، لالى تالأثير المنالاخ األخالقالي وسالمعة الشالركة علالى تحديالد إالتعالرف  هدفت الدراسة
لشالالالالركات وتحديالالالالد الهويالالالالة وعالالالالرض التالالالالأثير المعتالالالالدل للمنالالالالاخ األخالقالالالالي علالالالالى العالقالالالالة بالالالالين سالالالالمعة ا



 

98 

 

اجالالراء مسالالح لهالالذه الدراسالالة علالالى مالالوظفي شالالركة تالالأمين  أجريالالت دراسالالة استقصالالائية، وتالالم   ،التنظيميالالة
ألخالقالي وسالمعة رائدة متعددة الجنسيات في تركيا. وتم الحصالول علالى البيانالات المتعلقالة بالمنالاخ ا

الشالالركات والهويالالة التنظيميالالة مباشالالرة مالالن مالالوظفي الشالالركة مالالن خالالالل االسالالتبيانات، و تالالم االتصالالال 
من جميالع أنحالاء الالبالد، عبالر البريالد  ا( موظفً 228الشركة البالغ عددهم )بجميع هؤالء الموظفين ب

اإللكتروني بمساعدة قسم المالوارد البشالرية الالذي طلالب المشالاركة فالي االسالتطالة، بلالغ معالدل العائالد 
( اسالتبيان 166( استبانة منها لم تكن صالحة، لذل  تالم اسالتخدام )48%(، )94من االستبيانات )

 في التحليل.

 :أهمها عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج

سالالمعة  سالالمعة الشالالركة المتصالالورة لهالالا عالقالالة إيجابيالالة قويالالة مالالع الهويالالة التنظيميالالة،  كمالالا أن   أن   -
الشركة لها تأثير كبير على تحديد الهوية التنظيميالة، ممالا يعنالي ارتفالاة سالمعة الشالركة، كلمالا 

 زاد عدد الموظفين الذين يتعرفون على الشركة.
 يضمن نتائج إيجابية للشركات.  وجود مناخ أخالقي يمكن أن   تشير النتائج إلى أن   -

بضرورة عمل دراسالات مسالتقبلية وتوساليع حجالم العينالة أو تحليالل متغيالرات مختلفالة  وأوصت الدراسة
 لتعميم النتائج.

 Moral philosophy and" بعنوان::"(Robertson & Geiger, 2011دراسة )
managerial perceptions of ethics codes" 

 "والتصورات اإلدارية لقواعد السلوكاألخالقية  الفلسفة"

ثر االختالفات الثقافية في المواقف اإلدارية حول الفلسفات األخالقية، ألتقييم  هدفت الدراسة
حيث  ،وفي الواليات المتحدة وبير  يرينوقواعد السلو ، وتم تحقيق ذل  من خالل عينة من المد

 ىفي بيرو، والواليات المتحدة األمريكية علتم تقييم المواقف اإلدارية حول الفلسفات األخالقية 
األخالقية والنفعية  "مقابل"الجماعية" متكامل مع الفلسفات"وجه التحديد، البعد الثقافي"الفردية

األنانية لتكون بمثابة األسا  النظري للفرضيات الثالث في هذه الدراسة. وتم اختبار الفرضيات 
 .من الواليات المتحدة ا( مديرً 117و) ،ومن بير  امديرً  (187بيانات المسجل ) باستخدام

موجودة بين  مهمةاختالفات أخالقية  إن   إلى أشارتالدراسة لمجموعة من النتائج  توصلت 
هاتين الدولتين فيما يتعلق بتأثير النفعية واألنانية علي الفوائد المرجوة من قواعد السلو  باعتبارها 

 آليات رادعة.
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وتنفيذ السياسات  ،النظر في وضع قواعد السلو  العالمية ينبغيه ن  أ ىإلوأوصت الدراسة 
ضوء االختالفات الوطنية في المواقف اإلدارية حول  في المتعلقة بالتوقعات السلوكية للعاملين

 .الفلسفات األخالقية

 A comparative analysis of the“بعنوان:"Slabbert&Ukpere,2011))دراسة 
Chinese and South African work ethic” 

 فريقية"إخالقيات العمل الصينية والجنوب التحليل المقارن أل"

حيث  ،إفريقياالتركيز علي القضايا األخالقية الفردية في بيئة العمل في جنوب  ىإل هدفت الدراسة
 ،والمصادر ولكن دخلها االقتصادي متدني ،ا بلد غني بالموارديالباحث اعتبر جنوب أفريق إن  

( 65) بع الباحث أسلوب القيا  والمقارنة التحليلية علي عينة مكونةولتحقيق هدف الدراسة ات  
رية مختلفة تتعلق بأخالق الوظيفة. الدراسة يعمل بالمخازن لقيا  سبعة عناصر فك اعنصرً 

 : أخرجت نتائج الفرضياتحيث  ،وأخالقيات المهنةة الربط بين اإلنتاجي ىعملت عل

ه سبب من أسباب تراجع ن  أت المهنة السلبية، ويرجع الباحث من أخالقيا ىتوفر مستو  -
وهذا ما يتعارض  ،فريقيا يعود ذل  لعناصر التاريخ والثقافةأنوب اإلنتاجية في بلد مثل ج

 مع وضع أخالقيات المهنة في الصين. اتمامً 
 قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان منها:

تعزيز أخالقيات العمل الفردية من خالل التعليم والتدريب، استخدام نظام  ىالحرص عل -
 الحوافز لألداء الجيد، عدم تسيي  العالقة بين الحكومة والعمال.

 Ethical climate in nonoprofit andبعنوان :"  ((laratta,2010دراسة
government sectors" " 

 والحكوميةالمناخ األخالقي في القطاعات غير الربحية 

وتحديد  ،األخالقية في المؤسسات الحكومية والغير ربحيةدراسة المناخات  لىإ ةهدفت الدراس
 ىثاره علآوما الذي يقود لالختالف وما هي  ،بعاد الجو األخالقيأواالختالف في  نقاط التشابه

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات،  ،القطاة، والبلد بشكل عام
عوامل أخالقية مختلفة، حيث قام بتوزيع االستبانة  ىواستخدم تقنية نمذجة المعادالت الكلية عل

غير الربحية في –مؤسسة أهلية  (512و) ( مؤسسة حكومية500في ) اموظفً  (1012) ىعل
من المؤسسات  استبيان (441ج بعدد القيم المفقودة ب)وخر  ،مدينة طوكيو في اليابان

 أهلية . -( من المؤسسات الغير ربحية321الحكومية)
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 ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :

 األساسية يتمتع بها الموظفين في كل من القطاعين المدروسين.  هنا  مجموعة من األخالق
باالستمرار في بناء هذه األخالق، والجو األخالقي في العمل من خالل  هذا ويوصي الباحث

 .ألساليب المعرفية من تدريب وغيرها

 The Principals Leadership Role(، بعنوان: "Awender, 2010دراسة )
Perceptions of Teachers 

 "إدراكات المعلمين والمديرين ألخالقيات اإلدارة المدرسية"

وقد أجريت  ،إدراكات المعلمين والمديرين ألخالقيات اإلدارة المدرسية إلى تعرفال هدفت الدراسة
إذ تم توزيع  ،مدار  أساسية في مدينة أونتاريو، في كندا ىعينة الدراسة بالطريقة العشوائية عل

 استبيانات الدراسة على المعلمين ومديري المدار  والمشرفين العاملين في هذه المدار .
 :  أهمها ،من عدة الدراسة إلى نتائجوقد توصلت 

عملهم بشكل  ،إدراكات المعلمين والمشرفين مختلفة نحو التزام مديري المدار  بأخالقيات أن   -1
 عام، وما يتعلق بعملية التدري  بشكل خاص. 

كان هنا  اختالفات ما بين المعلمين والمشرفين والمديرين في تحديد نوعية هذه األخالقيات  -2
فقد ركز المعلمون والمشرفون على أخالقيات معينة، في حين ركز المديرون على أخالقيات 

 أخرى. 
ركزت على أخالقيات تتعلق بالجوانب اإلدارية، سواء أكانت المرتبطة منها  يرونإدراكات المد -3

 بالعملية التدريسية أم مرتبطة بالمجاالت األخرى التي تتعلق بالمدرسة.
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 الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة  3.2
 : الدراسات الفلسطينية

إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين : "بعنوان( 2017، األخرس) دراسة
 ."الخدمات في بلديات قطاع غزة

لى إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين جودة الخدمات إلالتعرف  هدفت الدراسة 
وبناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم  ،في بلديات محافظات غزة

المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وقد اعتمد  الباحث
موظفي بلديات محافظتي  مجتمع الدراسةالعينة العشوائية الطبقية، حيث كان الباحث على 

من تل  البلديات،  ا( موظفً 266( موظف، وبلغت العينة )868خانيون  ورفح والبالغ عددهم )
وتم تصميم استبانة وزعت على عينة الموظفين واستبانة أخرى وزعت على عينة عشوائية بلغت 

 ن المستفيدين من خدمات تل  البلديات.( مفردة من المراجعي296)
 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:

استخدام وتطبيق إعادة هندسة العمليات في بلديات محافظتي خانيون   أظهرت النتائج أن   -
 %(.64.84) حيث بلغت النسبة (متوسطة)ورفح كانت 

جودة الخدمات في بلديات محافظتي رفح وخانيون  بأبعادها  أظهرت نتائج الدراسة أن   -
 %(.73.02بوزن نسبي بلغ ) (مرتفعة)الخمسة كانت 

بين إعادة هندسة العمليات  (α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 و تحسين جودة الخدمات في بلديات محافظتي رفح وخانيون . اإلدارية

وقد فسرت بنسبة  ،لعناصر إعادة هندسة العمليات اإلدارية إحصائيةداللة  ويوجد أثر ذ -
 من التغير في تحسين جودة الخدمات وفق التباين. %(56)

 .(%57.98)الوزن النسبي إلجمالي محور جودة الخدمات من وجهة نظر المراجعين بلغ  -

 وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:

تقوم اإلدارة العليا لبلديات محافظتي رفح وخانيون  بمراجعة مستمرة لنتائج  ضرورة أن   -
 الهندرة والعمل على تعزيز روح االبتكار واإلبداة لدى موظفيها.

العمل على توفير نظام اتصال بين المستويات اإلدارية يخفف من الروتين ويعمل على  -
 تسهيل اإلجراءات وتبسيطها.
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 ون على الدقة ومنع األخطاء في المعامالت.يحرص الموظف ضرورة  أن   -

 ه معروف لدى الموظفين.تعزيز مبدأ االهتمام بالمواطن عند زيارته للبلدية وجعله  يشعر أن   -

"دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة : بعنوان( 2016 ،أبو عكر) دراسة
 (دراسة حالة الغرفة التجارية الصناعية بغزة  )" .في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين

 حسينت في الذهنية والصورة الملموسة غير والمنافع الخدمات جودة دور لىإ التعرف الدراسة هدفت
 إذا ما على التعرف وكذل  بغزة، التجارية الغرفة خدمات من المستفيدين األعضاء مع العالقة جودة
 الذهنية والصورة الخدمات جودة دور حول العينة أفراد استجابات متوسطات بين فروق هنا  كان

 وفق الدراسة إجراء تم   . الديموغرافية للمتغيرات اتبعً  العالقة جودة في الملموسة غير والمنافع
 صممت استبانة في ىاألول المصادر من البيانات جمع على واعتمدت ،يالتحليل الوصفي المنهج

 اعضوً  (177) من مكون عشوائية عينة على الدراسة أجريت وقد الدراسة، حال لتالئم خصيصاً 
م(، 2015) عام العضوية لرسوم ومسدد غزة بمدينة الصناعية التجارية الغرفة خدمات من امستفيدً 

 تخدم التي اإلحصائية التحليالت من العديد إلجراء (SPSS )  اإلحصائي البرنامج استخدام تم   و
 . الدراسة أغراض
 : أهمها كان النتائج من العديد ىإل الدراسة نتائج أظهرت وقد

 غير والمنافع الذهنية والصورة الخدمات جودة بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود -
 مع العالقة جودة مؤشرات أن   النتائج وبينت األعضاء، مع العالقة جودة مع الملموسة
 جودة مؤشر بينما ،(% 55.72) معدل بلغت التجارية بالغرفة فالثقة متدنية األعضاء
 %( . 52.46) المعدل بلغ الرضا محور في العالقة

 الذهنية والصورة جودةالخدمات)المستقلة للمتغيرات أثر وجود عن اأيضً  النتائج وكشفت -
 .(المستفيدين األعضاء مع العالقة جودة ) التابع المتغير على (الملموسة غير والمنافع

 جالودة أبعالاد دور حالول العينة أفراد آراء متوسطات بين فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما -
 األعضالالالالالاء مالالالالالع العالقالالالالالة جالالالالالودة فالالالالالي الملموسالالالالالة غيالالالالالر والمنالالالالالافع الذهنيالالالالالة والصالالالالالورة الخالالالالالدمات
 .الديموغرافية للمتغيرات ىعز ت   المستفيدين

 :أهمها التوصيات من العديد إلى الدراسة خلصت وقد

 اتحالالالادات بالالالين اقتصالالالادية مكانالالالة ىعلالالال للحفالالالاظ للغرفالالالة الذهنيالالالة ضالالالرورة منهالالالا الصالالالورة تحسالالالين -
 األعمال.
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 ،لعضالالالويةا اسالالالتمرار ىعلالالال لتحفيالالالزهم الحالالالاليين لألعضالالالاء المقالالالدم الملموسالالالة غيالالالر المنالالالافع زيالالالادة -
 اسالالالالتقطاب علالالالالي قالالالالادرة لتكالالالالون الغرفالالالالة فالالالالي المقدمالالالالة الخالالالالدمات جالالالالودة تحسالالالالين ىإلالالالال باإلضالالالالافة
 . والجدد السابقين األعضاء

 وسياسالالات وأنشالطة قالرارات فالي مشالاركتهم خالالل مالالن لألعضالاء اإليجالابي الالدور تعزيالز ضالرورة -
يالالالالء، الغرفالالالة  العالالالاملين مهالالالارات تحسالالالين ىإلالالال باإلضالالالافة ،الصالالالغيرة للشالالالركات خاصالالالة رعايالالالة وا 

 .الغرفة في األعضاء مع العالقة جودة أهمية تجاه وتوعيتهم
الخدمات ة وعالقتها بجودواقع هندسة العمليات اإلدارية ": (، بعنوان2016دراسة )أبو عيدة، 

 "الصحية بمجمع الشفاء الطبي

واقع هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها بجودة الخدمات  لىالتعرف إ الدراسة هدفت
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع ، الصحية بمجمع الشفاء الطبي

 في مجمع الشفاء الطبي، وتم  ( من مقدمي خدمات الرعاية الصحية 194الدراسة من عدد )
%( من 94.85(، أي ما نسبته )184استخدام أسلوب الحصر الشامل، وبلغ عدد عينة الدراسة )

مجتمع الدراسة، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، حيث تم إعدادها بصورة أولية، وتم عرضها 
 على المحكمين، وتم التأكد من صدقها وثباتها.

 التي توصلت إليها الدراسة :فكانت أهم النتائج 

 %(.69.43واقع هندسة العمليات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي ) -

 %(.65.90مستوى جودة الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي ) -

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول هندسة  -
عزى إلى متغيرات: )العمر، المسمى الوظيفي، سنوات العمليات اإلدارية بمجمع الشفاء الطبي ت  

المؤهل العلمي، ولصالح حملة الدبلوم فما  عزى إلى متغيرالخدمة، الجن (، بينما وجود فروق ت  
 دون.

 :أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

 إدارية واضحة ومفهومة. تبني مجمع الشفاء الطبي أهداف عمليات -

 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة في مجمع الشفاء الطبي. -

 .جلب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الخبرة والمهارة والمؤهالت العلمية
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بعنوان:" دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة  (2016، دراسة )مطرية
 التعليم التقني "الخدمات التعليمية في مؤسسات 

لي دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات إالتعرف  هدفت الدراسة
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع  ،التعليمية في مؤسسات التعليم التقني

في مؤسسات التعليم التقني بقطاة غزة، والبالغ  الدراسة من جميع موظفي الفئة اإلشرافية
 وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة. ،اموظفً  (177، وبلغت عينة الدراسة )ظًفامو  (326عددهم)

 مجموعة من النتائج أهمها: ىوتوصلت الدراسة إل

جاء  حيث )متوسطة(، توافر أبعاد تخطيط الموارد البشرية في مؤسسات التعليم التقني بدرجة -
 .%(64.86الوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور تخطيط الموارد البشرية بنسبة )

حيث جاء  ،توافر أبعاد تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم التقني بدرجة متوسطة -
 .%(62.58) الوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور تنمية الموارد البشرية بنسبة

ات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني بدرجة )متوسطة(،حيث جاء توافر أبعاد جودة الخدم -
 .%(61.56الوزن النسبي لجميع فقرات أبعاد محور جودة الخدمات التعليمية بنسبة )

 وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها:

ضرورة التزام اإلدارة العليا في مؤسسات التعليم التقني بتحقيق أهداف تخطيط الموارد  -
 .وتقديم الدعم الكامل لها ،البشرية، التي تتضمنها خطة الموارد البشرية

 ،تقوم مؤسسات التعليم التقني بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية إن   -
 .اإللغاءأو تحدد ما يحتاج للتطوير  أن  وان تقوم بمراجعتها وتقييمها بشكل دوري، لتستطيع 

تحسينها  ىجميع محددات الجودة، والعمل عل ىالتقني بالتركيز عل نوصي مؤسسات التعليم -
 .واالستفادة منها، للحكم علي مستوي جودة الخدمات التعليمية

الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية  إدارة بعنوان:"دور (2016دراسة)الخضري،
 .الحكومية في محافظات غزة"

وكذل  التعرف  ،دور الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية إلى هدفت التعرف
ما مبررات الدراسة تمثلت بعد استقرار الموارد أ ،علي واقع االستدامة في الخدمات الصحية

 البشرية في المؤسسات والمنافسة الشديدة بينها.

وتكون مجتمع الدراسة من عينة من العاملين في وزارة الصحة الذين يحملون الدرجات العليا من 
وقد  ،تحديد عينة الدراسة وفق اعتبارات خاصة ( وتم  129وكيل وزارة والبالغ عددهم ) ىإلمدير 
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لفت تم استخدام المنهج الوصفي، وتحليل البيانات واستخالص النتائج، حيث تم تطوير استبانة تأ
 ىوتكونت أداة الدراسة من ثالث أقسام، القسم األول احتو  ،وتمتعت بدرجة ثابت ،فقرة (58من )
 : متغيرات الدراسة المستقلة وهي ىعل

القسالالم الثالالاني  التخصالالص(، الخبالالرة، سالالنوات الالالوظيفي، ىالمسالالم العلمالالي، المؤهالالل العمالالر، الجالالن ،)
التالدريب  -لحالوافز ا-التعيالين -االختيالار -االسالتقطاب: )محالاور الدراسالة والمتمثلالة فالي ىعل ىاحتو 

وتحليالالالل البيانالالالات  ،ودراسالالالة واختبالالار الفرضالالاليات ،جمالالع المعلومالالالات وتالالالم   ،واالسالالالتدامة( األداءوتقيالاليم 
 الوارد في االستبانة.

 : قد أظهرت نتائج الدراسة

دور إدارة الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية في قطاة غزة كانت  إن   -
 بدرجة كبيرة.

نوة  -المؤهل العلمي -داللة إحصائية بين المتغيرات )الجن  ذات ه ال توجد فروقن  أتبين  -
 (.الوظيفية

وبناًء علي نتائج الدراسة خرج الباحث  ،عدم وجود فروق إحصائية في متغير سنوات الخبرة -
عملية االستقطاب واالختيار والتعيين لها دور كبير في  إن  حيث  ،بمجموعة من االستنتاجات

عملية التدريب تحافظ  وان   ،اختيار األفراد ذات مهارات وتخصصات تخدم المؤسسة الصحية
يجابي حول عملية إا  اتجاه وياتهم وأدائهم، وان هنتحسين مست ىالعاملين وتعمل عل ىعل

والتعويضات  عملية الحوافز ا لتنمية المورد البشري، وأن  وذل  العتبارها أساسً  ؛تقييم األداء
الحوافز التي تقدم من قبل المؤسسة  أن  أفراد العينة  ىتجاه سلبي، ولذل  ير إ ىحصلت عل

الباحث بمجموعة من وقد أوصي  ما يقدموه من خدمات، ىمستو  ىإلالصحية ال ترتقي 
 التوصيات كان منها:

ضرورة االهتمام بعملية االستقطاب واالختيار والتعيين. وتدريب الطواقم الفنية والطبية  -
واإلدارية العاملة في المؤسسات الصحية واالهتمام بعملية التقييم داخل المؤسسة واالهتمام 

 بالحوافز للعاملين والترقيات.
بعنوان:" دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات ( 2015دراسة )جودة.

 "(بلديات قطاع غزة )دراسة حالة بلديات محافظة شمال قطاع غزة

دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات المقدمة  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
بلدية  جباليا النزلة، بلدية بيت الهيا،: بلدية والمتمثلة في ،افظة شمال قطاة غزةمن بلديات مح

بيت حانون، بلدية أم النصر، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البلديات 
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ما عينة الدراسة فتمثلت في جميع الوظائف أ ،وموظفةً  ا( موظفً 683والبالغ عددهم ) ،األربع
دد االستبيانات المستردة الصالحة وكان ع ،(141اإلشرافية والموظفين في تل  البلديات وعددها)

 .%(83.7)( بنسبة استرداد 118يل )للتحل
 ،خمسة محاور ى( فقرة توزعت عل68صمم الباحث أداة للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من )

  .(SPSSواستخدم المنهج الوصفي التحليلي وبرنامج التحليل اإلحصائي )
 الدراسة:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

لالديات محافظالة شالمال بلغت الدرجة الكلية لالستبانة حول واقع تقييم أداء الموارد البشرية فالي ب -
جالودة  ى. بينمالا بلغالت الدرجالة الكليالة لالسالتبانة حالول مسالتو %(65.93) انسالبيً  اقطاة غالزة وزًنال

 .%(73.79)انسبيً  االخدمات التي تقدمها تل  البلديات وزنً 
طالالالة احيالث ال يالالتم  ،أداء العالالاملين ضالالعيفة وال تالتم بالشالالكل المطلالالوب إدارة نتالائج عمليالالة تقياليم -

نتالالالالائج تقيالالالاليم أدائهالالالالم الالالالالوظيفي، وال يسالالالالتفاد منهالالالالا فالالالالي وضالالالالع البالالالالرامج التدريبيالالالالة  ىالعالالالاملين علالالالال
راء المنتفعالالين مالالن خالالدمات البلالالديات فالالي تقيالاليم آمبكالالر لالالألداء، كالالذل  ال يسالالتفاد مالالن للتحسالالين ال

 أداء العاملين.
خالذ المرتبالة أي ب عد االهتمام )التعاطف(، حيالث الحالية مع الدراسات السابقة ف اختلفت الدراسة -

 .خذ في معظمه الترتيب األخيرأسة بعك  الدراسات السابقة والذي في هذه الدرا ىاألول
إيالالالرادات البلالالالديات الذاتيالالالة مقابالالالل الخالالالدمات التالالالي تقالالالدمها ال يكفالالالي النفقالالالات التشالالالغيلية لهالالالا، ممالالالا  -

 ودة بعض الخدمات التي تقدمها البلديات.ج ىانعك  بالسلب عل
  .تهتم البلديات بمشاكل المواطنين واإلجابة عن استفساراتهم ولكن سرعة االستجابة لهم نسبية -

 العديد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدراسة إل
 .يكون هنا  دعم حكومي مستمر للبلديات خاصة في الظروف الحالية لسكان قطاة غزة ن  أ -
 .تعيد البلديات النظر في نماذج تقييم أداء العاملين وكيفية إدارة نتائجها والتغذية الراجعة ن  أ -
  .تتوجه البلديات في استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف في عملية تقييم أداء العاملين ن  أ -
  .يكون هنا  مسائلة مبكرة لنتائج عملية تقييم أداء العاملين أن   -

مقترحة لتحسين مستوى جودة الخدمات  إستراتيجية":، بعنوان(2015دراسة )السعافين،
 "الطالبية في الجامعات الفلسطينية

جودة الخدمات الطالبية في الجامعات  لتحسين مقترحة إستراتيجيةالتوصل إلى  هدفت الدراسة
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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-تبعًا للمتغيرات )الجن  تقديراتهم لمستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية
 التخصص(. -الجامعة

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التحليلي لمالءمته لموضوة الدراسة، وقامت 
، وقامت الباحثة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  للدراسة كأداة االستبانةالباحثة بتصميم 

 (. (SPSSللدراسات االجتماعية 
 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وقد
 .امستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية متوسطً  أن   -
 قالالالدره االمرتبالالالة األولالالالى بالالالوزن نسالالالبي متوسالالالطً  أظهالالالرت النتالالالائج أن بعالالالد الموثوقيالالالة حصالالالل علالالالى -

(58.87.)% 
قالالالدره  امتوسالالالطً لمرتبالالالة الثانيالالالة بالالالوزن نسالالالبي االسالالالتجابة حصالالالل علالالالى ا ب عالالالد أظهالالالرت النتالالالائج أن   -

(57.51.)% 
عد التعاطف االجتماعي حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره ب   أظهرت النتائج أن   -

(52.97.)% 
 :التي توصلت إليها الدراسة التوصياتأهم 
 .للمنافسة والتميز كإستراتيجيةتبني إدارة الجامعات الفلسطينية جودة الخدمة الطالبية  أن    -
 زيادة المساحات الخضراء في الجامعات لتصبح كافية لممارسة األنشطة الطالبية.العمل على   -
 .مكافأة الطلبة الخريجين المتميزين بتوفير وظائف لهم بدوام كامل أو جزئي -

الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع  إدارة بعنوان:"دور (2015 دراسة )كسبة،
 "يالفلسطينالحكومي 
الهدم الخالق في تحسالين جالودة الخالدمات بالقطالاة الحكالومي  إدارةدور  إلىالدراسة التعرف هدفت 

جالودة الخالدمات المقدمالة مالن خالالل تعزيالالز  ىوالمسالاهمة فالي رفالالع مسالتو  ،الفلسالطيني فالي قطالاة غالزة
وقالالد اسالالتخدم الباحالالث  ،العالالاملين وصالالناة القالالرار فالالي هالالذه الالالوزارات ىالهالالدم الخالالالق لالالد إدارةمفهالالوم 

 من وتكون مجتمع الدراسة ،المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتصميم استبانة لغرض جمع البيانات
في وزارات القطاة االجتماعي والبالغ  اإلشرافيةالوظائف  أصحابمن  وموظفةً  اموظفً (  2638 )

(  324 )مجتمالع الدراسالة، وتالم اسالترداد ىاسالتبانة علال (336)حيث تم توزيع  ،وزارات(  9)عددها 
 .استبانة 

 :أهمهاجملة من النتائج كان  ىإلوقد توصلت الدراسة 

الهالالدم الخالالالالق بالقطالالالاة الحكالالومي الفلسالالالطيني بمحافظالالالات غالالزة جالالالاء بالالالوزن  إدارةواقالالع ممارسالالالة  -
 .وهو بدرجة متوسطة ،%(59.84نسبي )
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جالالالالودة الخالالالالدمات بالقطالالالالاة الحكالالالالومي الفلسالالالالطيني بمحافظالالالالات غالالالالزة جالالالالاء بالالالالوزن نسالالالالبي  ىمسالالالالتو  -
 .وهو بدرجة متوسطة ،%(63.53)

الهدم الخالالق وبالين تحسالين جالودة الخالدمات فالي القطالاة  إدارةيجابية بين إهنا  عالقة طردية  -
 .الحكومي الفلسطيني

بالالالالالين متوسالالالالالطات اسالالالالالتجابات  0.05داللالالالالالة  ىعنالالالالالد مسالالالالتو  إحصالالالالالائيةتوجالالالالد فالالالالالروق ذات داللالالالالالة  -
-المؤهالل العلمالي) :اآلتيالةلكالل مالن المتغيالرات  ىعالز الهالدم الخالالق ت   إدارةالمبحوثين حالول واقالع 

 .نوة المؤسسة الحكومية(
بالالالالالين متوسالالالالالطات اسالالالالالتجابات  0.05داللالالالالالة  ىعنالالالالالد مسالالالالتو  إحصالالالالالائيةتوجالالالالد فالالالالالروق ذات داللالالالالالة  -

سالالنوات الخدمالالة، اآلتيالالة: )لكالالل مالالن المتغيالالرات  ىعالالز المبحالالوثين حالالول مسالالتوي جالالودة الخالالدمات ت  
 .المسمي الوظيفي(

 وقد خلصت الدراسة للتوصيات التالية:

 .إبداعيجل خلق مناخ أالعليا من  اإلدارةتطويع البيئة الداخلية من قبل  -
 .التغيير التنظيمي أدواتحد أات لتكون تعزيز الجانب التكنولوجي بشكل فعال وتفعيل البيان -
 .للوزارات بشكل مهني ومدرو  ليسهل عملية التغيير التنظيميتطوير الهيكل التنظيمي  -
ام معلوماتي مة لنقاط تقديم الخدمات عبر نظمواكبة الوزارة للتجهيزات التقنية الحديثة والمالئ   -

 .محوسب وقواعد بيانات
الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء")دراسة  ( بعنوان:"جودة2014 دراسة )راشد،

 تطبيقية علي البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفلسطيني من وجهة نظر العمالء(

مدي رضا العمالء عن جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البن   إلىالتعرف  هدفت الدراسة
تحديد مقدار جودة الخدمات  ىإلالوطني اإلسالمي وبن  اإلنتاج الفلسطيني، كما هدفت 
 تحقيق رضا عمالئهما. ىالمصرفية )بأبعادها مجتمعة( التي يقدمها كال المصرفين عل

وتم  ( مفردًة،408) عينة عشوائية بسيطة من عمالء كال المصرفين بلغت وأجريت الدراسة على
وقد استخدم الباحث المنهج  ،جمع البيانات والمعلومات من خالل استبانة صممت لهذه الغاية

 الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة.
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 العديد من النتائج أهمها: ىوقد توصلت الدراسة إل

- االعتماديالة) موجبالة بالين جالودة الخالدمات المصالرفية بأبعادهالا مجتمعالة توجد عالقة ارتباطيالة -
البنالالال  الالالالوطني الملموسالالالية( فالالالي تحقيالالالق رضالالالا العمالالالالء فالالالي  -التعالالالاطف -األمالالالان -االسالالالتجابة

 اإلسالمي وبن  اإلنتاج الفلسطيني.
بلالغ المتوسالط العالالام لألبعالاد الخمسالة لجالالودة الخالدمات ممثلالالة فالي الدرجالة الكليالالة لالسالتبانة بالالوزن  -

مناسالالالب مالالالن رضالالالا العمالالالالء عالالالن  وهالالالي نسالالالبة ت عبالالالر عالالالن مسالالالتوى ،%(75.73نسالالالبي مقالالالداره )
 خدمات المصرفين.

 -االعتماديالالالالة -األمالالالالان) النحالالالالو التالالالالالي: ىب أبعالالالالاد جالالالالودة الخدمالالالالة المصالالالالرفية علالالالالجالالالالاء ترتيالالالال -
 .الملموسية( -التعاطف –االستجابة 

)البنالالال  الالالالوطني اإلسالالالالمي، بنالالال   لمتغيالالالر المصالالالرف وجالالالد فالالالروق ذات داللالالالة إحصالالالائية ت عالالالزىت -
ولقد كانالت الفالروق لصالالح البنال  الالوطني اإلسالالمي فالي ب عالد الملموسالية،  ،اإلنتاج الفلسطيني(

 ولصالح بن  اإلنتاج الفلسطيني في الدرجة الكلية لرضا العمالء.
جالالالودة  عامالالالل مالالالع كالالالال المصالالالرفين، وينظالالالروا بإيجابيالالالة لمسالالالتوىالعمالالالالء ارتيالالالاحهم مالالالن الت أبالالالدى -

 الخدمات التي يقدمها المصرفين.
 ن  وأ الخدمات المقدمة مرتفعة في كال المصرفين، ع موالت الحصول على العمالء أن   رأى -

 الوقوف في طوابير االنتظار إلنجاز المعامالت يستغرق وقًتا طوياًل.
 وقدمت الدراسات العديد من التوصيات من أهمها:

مالالالة فالالالي كالالالال المصالالالرفين جالالالودة الخالالالدمات المصالالالرفية المقد ضالالالرورة وضالالالع آليالالالة لرفالالالع مسالالالتوى -
-ألمالالالالالانفالالالالالي الدراسالالالالالة وفقالالالالالًا للترتيالالالالالب التالي)ا أبعالالالالالاد الجالالالالالودة التالالالالالي ظهالالالالالرت لالالالالالىباالعتمالالالالالاد ع
الملموسية( باعتبارها عوامل مهمة تؤخذ بعين االعتبار  -التعاطف -االستجابة -االعتمادية

 .عند تقييم العمالء لخدمات المصارف اإلسالمية
أبعالاد  ركيالز علالىيقاله مالع التزيادة وعالي مالوظفي المصالرفين بمفهالوم جالودة الخدمالة وكيفيالة تطب -

 الجودة.
 ،كالمبالالاني الحديثالالة والمكالالان المالالنظم المالالريح ،ضالالرورة اهتمالالام المصالالرفين بالجوانالالب الملموسالالة -

 .والمظهر العام للبن  وتوفير مواقف سيارات خاصة بالعمالء والموظفين
وم إدارة كالالال المصالالرفين بالعمالل علالالى تخفالاليض قيمالالة عمالوالت الحصالالول علالالى الخالالدمات تقال أن   -

 .للعمالءالمقدمة 
نجالالالاز فالالالي طالالالوابير االنتظالالالار والسالالالرعة فالالالي إ إيجالالالاد آليالالالات تسالالالاهم فالالالي تقليالالالل فتالالالرات الوقالالالوف -

 المعامالت.
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وذلالال  باسالالتخدام أسالالاليب قيالالا  مختلفالالة،  ،قيالالا  جالالودة الخدمالالة بصالالورة منتظمالالة ىالعمالالل علالال -
عمالالء أو كانالت سواء كانالت وصالفية مثالل المقالابالت الشخصالية أو مجموعالات التركيالز مالن ال

 .ي نموذج آخركمية أو أ
قياس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات  بعنوان:" (2013 الفرا والعوضي،) دراسة

 " الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة

قيا  واقع جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطينية في ضوء  ىإل هدفت الدراسة
المتغيرات العالمية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة، واتخذت من جامعة القد  المفتوحة بفروعها 

 ا( طالبً 348وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،التعليمية في محافظات غزة نموذجًا للدراسة الميدانية
اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية التناسبية من طلبة كليات التربية بفروة وقد تم  ،وطالبة

رفح( في  خانيون ، الوسطي، غزة، )الشمال، جامعة القد  المفتوحة الخمسة في محافظات غزة
واستخدمت الدراسة  بع المنهج الوصفي التحليلي.ت  ، وام(2013)الفترة ما بين فبراير ومار  

واقع جودة  ى( للتعرف علSERVQUALتي تقدمها الجامعة والمعروفة باسم )مقيا  الخدمات ال
الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة من وجهة 

 )ت(. واستخدم المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار نظر الطلبة.

درجة تقدير طلبة كليات التربية لجودة عناصر الخدمات المقدمة في جامعة  أن   وأظهرت الدراسة
مجاالت المقيا  )الجوانب  ىالقد  المفتوحة في ضوء المتغيرات المعاصرة من وجهة نظرهم عل

مجال التعاطف  مجال االستجابة، مجال السالمة واألمان، االعتمادية، مجال المادية الملموسة،
 (.1.02) وانحراف معياري ،(3.56) بمتوسط ،ة متوسطةاالجتماعي( جاء بدرج

إحصائية بين متوسطات تقدير طلبة  ةةعدم وجود فروق ذات دالل ىإلوأظهرت نتائج الدراسة 
لمتغيرات  ىعز كليات التربية لدرجة جودة عناصر الخدمات المقدمة في جامعة القد  المفتوحة ت  

 غزة، الدراسي، وفروة جامعة القد  المفتوحة في محافظات غزة وهي)الشمال، ىوالمستو ، الجن 
 رفح(. خانيون ، الوسطي،

ضوء أدبيات الدراسة وتم عرض عدد من التوصيات لتطوير جودة  ىوقد تم تفسير النتائج ف
 الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة منها:

ظهر الطلبة ألتي مجاالت الخدمة وما تتضمنها من عناصر مختلفة وا ىالتركيز عليجب  -
 الخدمة فيها خاصة مجاالت المادية واالعتمادية. ىفي مستو  متدن   ىمستو 

االهتمام بالمجاالت السالمة واألمن واالستجابة والتعاطف االجتماعي وعناصرها المختلفة  -
 جذاب والئق. ىتبقي في مستو  ىوتطويرها حتا فيها ا متوسطً التي أظهرت تقييمً 
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الدول التي تهتم أساليب وطرق االرتقاء  جميعاالستفادة من الخبرات العالمية السابقة في  -
 ىبالخدمات التعليمية لتحسين معايير الجودة الشاملة والتي ثبت نجاحها بشكل كبير عل

 النمو االقتصادي والتعليمي واالجتماعي.
كل جديد في مجال جودة  ىطالة علدورية بين العاملين بالجامعة لال عمل لقاءات -

 التعليمية. الهيئةالخدمات التي تقدمها الجامعة لترسيخه في مفاهيم 
كها طلبة جامعة جودة الخدمات الجامعة كما يدر  ى( بعنوان:" مستو 2013 دراسة )سلمان،
 "(SERVPERFلمقياس جودة الخدمة ) ااألقصى بغزة طبقا 

 قيا  جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى بغزة من ىإل هدفت الدراسة
الفعلي والذي ي شار أو األداء ( (Service Performance خالل استخدام مقيا  جودة الخدمة

وقد قام الباحث بتصميم مقيا  خاص بقيا  جودة الخدمة مكون  ،(ServPerf) اإليه اختصارً 
 عينة من طلبة جامعة االقصي ى( فقرة، وتم تطبيق المقيا  عل40من ستة أبعاد ويشتمل علي )

 ،(spss، وقد تم معالجة المقيا  بالطرق اإلحصائية من خالل )وطالبةً  ا( طالبً 380مكونة )
 وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي:

جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى بين الضعيف والمتوسط في  إن   -
 معظم أبعاد المقيا .

واإلناث ولصالح اإلناث  لمتغير الجن  بين الذكور ىعز وجود فروق ذات داللة إحصائية ت   -
 جودة الخدمات الجامعية المدركة في جميع األبعاد ما عدا ب عد )األمان(.ى في مستو 

–)العناصر الملموسة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية وفي األبعاد التالية -
ي ف إحصائية االستجابة( لصالح التخصصات التطبيقية، في حين ال توجد فروق ذات داللة

 خصوصية الجامعة(. -التعاطف -األمان -)االعتمادية ىخر األبعاد األ
ة الخدمات الجامعية ( في جودα=0.05) الداللة ىتو وجود فروق ذات إحصائية عند مس عدم -

 الرابع(. ىاألول والمستو  ى)المستو  الدراسي ىغير المستو لم االمدركة تبعً 
لمتغير فرة  ىىعز وجود فروق ذات داللة إحصائية في جودة الخدمات الجامعية المدركة ت   -

وذل  لصالح ، (خانيون فرة خانيون ( وذل  لصالح فرة الجامعة في  -الجامعة )فرة غزة
 فرة الجامعة في خانيون  وفي جميع األبعاد والدرجة الكلية، ما عدا )األمان(.

 وقد أوصت الدراسة:
الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة بجامعة األقصى في  ىاالرتقاء بمستو  ىضرورة العمل عل -

 اًل تكون خصوصية الجامعة مدخ أن   ىيا  ككل مع ضرورة العمل الجاد علأبعاد المق
 للطلبة. طالب عن جودة األداء المقدم فعاًل لرضا ال
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 ىعل وأثرهاالصحي في التعامل مع الجمهور  الكادر "مهارات بعنوان: (2011) دراسة كردية
 األوليةمراكز الرعاية  ىدراسة تطبيقية عل)"من وجهة نظر المراجعين -الخدمة الصحية فعالية

 (محافظات غزة. -ةالفلسطينيبوزارة الصحة 

الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور في مراكز الرعاية  ىمستو  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
وقد ، فعالية الخدمة الصحية المقدمة ىعل وأثرهابوزارة الصحة الفلسطينية  األوليةالصحية 

اشتمل مجتمع الدراسة علي  ،لمناسبته لهذه الدراسة ؛استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
وبلغت عينة  افردً  (89358المستهدفة والبالغ عددهم) األوليةجمهور المسجلين في مراكز الرعاية 

 .افردً  (768الدراسة)

 ،جل اختبار الفرضياتأتبانة دراسة متغيرات الدراسة من اس الدراسة تم تصميم أهدافولتحقيق 
 عينة الدراسة باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية . ىوقد تم توزيعها عل

 :أهمهاوقد توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج كان 

مهارات الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور )التواصل اللفظي وغير اللفظي  ىمستو  ن  أ -
فعالية الخدمة الصحية بشقيها  ى( ومستو اإلقناة -ضبط النف  -األسئلةتوجيه  -اإلنصات

 تحسين وتطوير. ىرضا الجمهور وتحسن المخرجات الصحية جيد ولكنه يحتاج ال
بين (  ( 0.05معنوية  ىعند مستو  إحصائيةيجابية ذات داللة ا  ه يوجد عالقة طردية و ن  أ -

وفعالية الخدمة الصحية في مراكز  ،الكادر الصحي ىمهارات التعامل مع الجمهور لد
 .األوليةالرعاية الصحية 
 :أهمها عدة توصيات إلىوقد توصلت الدراسة 

تل   لنه تطوير مهارات تعامل الكادر الصحي مع الجمهور وصقأش ن  كل ما م   ىالعمل عل -
 المهارات عن طريق الدورات وورش العمل والندوات وغيرها.

رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة في  ىبحوث دورية تدري  مستو  إجراء ىالعمل عل -
 .وجد إن  الراهنة ومعالجة القصور  األوضاةجميع مرافق الصحة للوقوف علي 

االهتمام بالفعاليات التي تعزز بين الكادر الصحي والجمهور كالزيارات واللقاءات  -
 .واالحتفاالت
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قيـاس جـودة الخـدمات التـي تقـدمها شـركة جـوال مـن وجهـة ":"بعنوان (2011 دراسة )العالول،
 نظر الزبائن في محافظات قطاع غزة " 

قيالا  جالودة الخالدمات التالي تقالدمها شالركة  جالوال مالن وجهالة نظالر الزبالائن فالالي   ىإلال هالدفت الدراسالة
 ،وقالالد تالم جمالع البيانالالات مالن خالالالل اسالتباينة تالم تصالالميمها لهالذا الغالالرض ،محافظالات قطالاة غالالزة هالذا
مشتر ، واستخدم الباحث طريقة العينة الطبقيالة  (700000)من حوالي حيث بلغ مجتمع الدراسة 
استبيانة (  672 ى)استبيانة علي عينة الدراسة وتم الحصول عل( 800)العشوائية حيث تم توزيع 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي الختبالار فرضاليات  وقد استخدم( % 84 )صالحة بنسبة استرداد

 .الدراسة
 :النتائج التالية ىإلوقد توصلت الدراسة 

 ،توقعاتهم ىمستو  ىإليصل  ه الن  أإال  اوجيدً  ايجابيً إالزبائن لجودة الخدمات الفعلية  تقييم إن   -
كما أشارت نتائج  ،هنا  فرص لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة من الشركة ن  أمما يعني 
عد جودة الشبكة يليه األبعاد التالية )الجوانب كبر لب  أالزبائن يعطون أهمية نسبية  ن  أ ىإلالدراسة 

 .األمان( االستجابة، التعاطف، االعتمادية، الملموسية،

العوامل الديمغرافية بدرجات متفاوتة حول الجودة  ىإل ىعز توجد فروقات في االستجابة ت   -
 )طبيعة العمل، الدخل، إلي ىعز المدركة من قبل الزبائن للخدمات التي تقدمها شركة جوال ت  

 .الترتيب ىالجن (عل العلمي، المؤهل العمر، مكان اإلقامة،
جودة الخدمات  ىنها تعزيز ورفع مستو أالتي كان من ش وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات
 ىالشركة والعاملين بها بالمنفعة والفائدة من جهة وعل ىالمقدمة من شركة جوال بما يعود عل

إيجاد الحلول  ى، ومن أهمها: العمل علىالزبائن والمستفيدين من خدمات الشركة من جهة آخر 
توضيح  كذل الشبكة ومحطات اإلرسال التابعة لشركة جوال، و  ىالفورية لمعالجة تدني مستو 

عالم الزبائن بالمع  ىقات والتحديات التي تواجه شركة جوال في ظل الحصار الخانق علو وا 
 .محافظات قطاة غزة

(،بعنوان:" الفجوة بين الدراكات والتوقعات لقياس جودة الخدمات التي 2010دراسة بركات)
 تقدمها جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين فيها"

الخدمة التي  ىدراكات الدارسين وتوقعاتهم لمستو إالكشف عن الفجوة بين  ىإل الدراسة هدفت
تقدمها لهم الجامعة في المجاالت المختلفة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

لقيا  جودة الخدمة بعد تطويره ليناسب  (SERVEQUAL)واستخدم نموذج مقيا  الفجوة 
 جودة الخدمة التعليمية في الجامعة.
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 وبينت النتائج:

االستجابة، والسالمة، التعاطف، و ): ا في مجاالتوجود فرق موجب وغير دال إحصائيً  -
 الترتيب. ىعل (واألمن

ا في المجالين : الداللة اإلحصائية أيضً  ىا ولكن دون مستو سالبً  ابينما أظهر الدارسون فرقً  -
 الترتيب. ىعل (المادية الملموسة واالعتمادية)

 : هذا وقد أوصت الدراسة
 .االهتمام بمجاالت السالمة واألمن، واالستجابة والتعاطف وتطويرها -

 : الدراسات العربية

أثر جودة خدمات التعليم الجامعي على تحقيق رضا (، بعنوان:"2015آخرون، و لحول )راسة د
" (الجزائر –كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة  دراسة حالة)الطالب 
 ،إلى تقييم جودة خدمات التعليم العالي في الجزائر من وجهة نظر الطالب الدراسة هدفت

مفردة على (  372 )وألغراض الدراسة تم جمع البيانات من عينة عشوائية منتظمة تقدر ب
 ،الوصفيةسة األساليب اإلحصائية صممت لهذه الغاية، كما استخدمت الدراطريق استبانة 

 لتفريغ االستبانة وتحليلها. (Spssتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )و واالستداللية 
داللة إحصائية  لجودة الخدمات التعليمية المقدمة من  وإلى وجود تأثير ذ نتائج الدراسةوتشير 

 وأن   إجمااًل على رضا الطالب،طرف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة 
وجود  وتبين، افقط ممن لديهم رضا عن خدمات هذه الكلية وهي نسبة ضعيفة جدً  (% 11.8)

كانت حيث  ،درجة موافقة متوسطة على خدمات الكلية، ما عدا خدمة التكنولوجيا التعليمية
الكلية ببعض الخدمات، األمر الذي أدى إلى عدم  اهتمامكل ذل  سببه عدم و  ،الموافقة منخفضة

 .تحقيقها لمتطلبات الطالب ومن ثم عدم رضاه

الجزائر بعدد  –رية وعلوم التسيير بجامعة باتنة كلية العلوم االقتصادية والتجا أوصت الدراسةو 
 ، أهمها:واإلبداعية من التوصيات بهدف كسب رضا الطالب حسب متطلباته المهارية

التأكيد على ضرورة ارتباط التعليم العام والجامعي بحاجة العمل في عملية مستمرة وتحقيق  -
 تأهيلها.التكامل بينهما، وذل  من خالل تدريب القوى البشرية بعد 

 .على جميع المستويات اإلنتاجيةالتأكيد على التقييم المستمر لألدوات من أجل رفع  -
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أثر جودة خدمات البنك العربي اإلسالمي الدولي على رضا ، بعنوان:"2015))سند، دراسة 
 "العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء كالزبائن، دراسة حالة البن

عن جودة الخدمات التي  الزرقاءين في جامعة ملقيا  مستوى رضا العا هدفت الدراسة إلى
يقدمها البن  العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء، وذل  من خالل التعرف على دور 

، االستجابة، الضمان، والتعاطف( في تحقيق رضا الموثوقيةسمات جودة الخدمات )الملموسية، 
البيانات الالزمة إلتمام الدراسة، قام الباحث بتطوير استبانة من من أجل الحصول على ، الزبائن

( من العاملين في الجامعة، ومن خالل تحليل البيانات المتعلقة 70( فقرة تم توزيعها على )31)
 جميعوصفي التحليلي وكان مجتمع الدراسة يتكون من المنهج ال، حيث استخدم بآراء الزبائن

 .العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء الزبائن والعمالء في البن 

 :وهي نتائج  أهم توصلت الدراسة إلى

جميع سمات جودة خدمات البن  العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء حصلت على  أن   -
 .تقديرات مرتفعة في تقييم أفراد عينة الدراسة لهذه السمات

جميع سمات جودة خدمات البن  العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة  كما أظهرت الدراسة أن   -
على رضا زبائن البن ، على النحو الذي  اثير في ذات داللة معنوية إحصائيً الزرقاء لها تأ

يقود إلى تبني االستنتاج بأن هذه السمات هي دالة لمستوى الرضا الذي يمكن للبن  تحقيقه 
 عند تقديم خدماته للزبائن.

 : التي توصل إليها الدراسة هي، التوصياتأما أهم 

الدولي فرة جامعة الزرقاء بسمة  اإلسالميالبن  العربي  اهتمامتوصي الدراسة بضرورة  -
لحصول سمة )التعاطف( كإحدى سمات  اي البن  مع منتسبي الجامعة، نظرً تعاطف موظف

 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 البن   -
 نجاز أنشطة البن .إفي  ولوجيا المعلومات واالتصاالتبهذه السمات من خالل توظيف تكن

دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير جودة مخرجات بعنوان:" (، 2014عزام، راسة )د
 األردنية"الخدمات التعليمية في الجامعات 

لى دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير جودة مخرجات الخدمات إالتعرف  الدراسة تهدف
وقد قام الباحث بتحديد فرضيات أساسية خم  لهذه الدراسة معتمدة على  ،التعليمية في األردن

، متمثلة بتوجه اإلدارة نحو الجودة، والتحسين والتطوير ات جودة الخدمات التعليمية عالميً مرتكزا
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الدراسة الذي يشمل  استخدم المنهج الوصفي التحليلي لمجتمع المستمرين، والبيئة المادية، حيث
توزيع خم  وسبعين استبانة على  وقد تم ن والموظفين في الجامعات األردنية،اإلداريي جميع

استبانة ( 66)ردنية، وتم استرداد عينة الدراسة، المتمثلة بموظفي اإلدارات العليا في الجامعات األ
 .صالحة للتحليل

 فكان من أهم نتائج الدراسة:

لتوجه اإلدارة للجودة من خالل وجود داللة إحصائية  وا ذهنا  أثرً  هرت الدراسة أن  ظأ -
ال، وأساليب واضحة، وأهداف واضحة، ورسالة واضحة، وهيكل تنظيمي فع   إستراتيجية

تدري  حديثة ومتوافقة مع سوق العمل، ومراجعة الخطط ومقارنتها بخطط عالمية، وتوفر 
 .بيئة تعليمية آمنة واختيار أعضاء هيئة تدري  على أسا  الكفاءة العالية

والتطوير المستمرين  ،داللة إحصائية لعملية التحسين وأثر ذوجود ظهرت نتائج الدراسة أ -
والتطوير المستمرين للخدمة  ،جود مخرجات خدمة التعليم العالي، كون هدف التحسينو و 

 .التعليمية هو العمل على تحسين الخدمة التعليمية
 التوصيات: وكان من أهم

 .والتحسين المستمرين في الجامعات األردنيةضرورة العمل على تفعيل التطوير  -

ضرورة تبني اإلدارات العليا في الجامعات األردنية لمفهوم الجودة وتطبيقه على األنشطة  -
 .والعمليات

 .اعتماد عناصر محددة كأسا  لقيا  جودة خدمة مخرجات التعليم العالي -
جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية من منظور  ( بعنوان:"قياس2014السبئي،)دراسة

 بعض المصارف اإلسالمية السعودية( ىدراسة تطبيقية عل)العمالء"

جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية في المملكة العربية  ىمستو  إلىالتعرف  ةهدفت الدراس
حيث يتكون  ،السعودية، ومعرفة األهمية النسبية لألبعاد المختلفة الممثلة لجودة الخدمة المصرفية

مجتمع الدراسة من عمالء البنو  المصرفية في المملكة العربية السعودية، وقد اشتملت الدراسة 
واستخدم ( مفردة، 69بالد اإلسالميين عددها)صرفي الراجحي والعلي عينة مقصودة من عمالء م

 الباحث المنهج الوصفي التحليلي فهو األنسب لهذه الدراسة.

همتيها أ ن  غير أ ،ة الكلية للخدمات المصرفية مرتفعالجود ىمستو  إن   منها: نتائج ىوخلصت إل
فنجدها في أبعاد األمان والثقة والجوانب المادية الملموسة مرتفعة  ،خرعد آلالنسبية تختلف من ب  

نف  االهتمام للجوانب التطبيقية كاالستجابة لرغبات  عط  ا وهذا حسن، لكنها بالمقابل لم ت  جدً 
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هم من كذل  االهتمام الشخصي بالعميل، وأالعمالء ومساعدتهم وتطوير الخدمة المقدمة لهم، و 
ى فقد حصل عل ،جله وهو االلتزام الشرعيلمصارف اإلسالمية من أتأسست ابعد الذي ذل  كله ال  

 .(50درجة وهي ) ىدنأ
 وقد أوصت الدراسة :

ا العناية واالهتمام الشخصي بالعميل وبأداء روح الصداقة والود لهم وتكييف الخدمة وفقً  -
 .جديدة الحتياجاتهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وتقديم المعلومات األزمة عن كل خدمة

كيفية استقبال العمالء والرد  ىضرورة اهتمام إدارة البنو  اإلسالمية بتدريب موظفيها عل -
 عليهم .

 دراسة المرضى، نتائج في الخدمات جودة أبعاد تطبيق "أثر :بعنوان (2013،سيف) دراسة 
 األردن" في األولية الصحية الرعاية مراكز على ميدانية

أهمية الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية األولية في  لىالتعرف إ الدراسة هدفت
أجريت الدراسة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة األردنية، واستخدمت كل و األردن، 

المرضي الذين  جميعحيث يتكون مجتمع الدراسة من من المنهج الكمي والنوعي للبحث العلمي،
 ا( مريضً 340واشتملت على ) اية الصحية األولية في األردن،يتلقون الخدمة من مراكز الرع

بيانات الدراسة عن طريق االستبانة والمقابالت ومراجعة الوثائق والتقارير  تومريضة، جمع
الوصفي واالستداللي لتحليل  اإلحصاءالسنوية لوزارة الصحة األردنية، استخدمت الدراسة مقايي  

 .بيانات االستبانة

 :الدراسة إلى أشارت نتائجو 
 .مراكز الرعاية الصحية األولية تطبق أبعاد جودة الخدمات بمستويات مقبولة أن   -

لتطبيق أبعاد جودة الخدمات في مستويات  اأثرً  هنا    رضا المرضى يتصف بالمقبول، وأن   أن  -
نتائج المرضى، وكشفت نتائج الدراسة النوعية عن حاجة المراكز الصحية األولية إلى تجاوز 

 .مجموعة من معوقات تطبيق أبعاد جودة الخدمات
 : التوصياتوأهم ما توصلت إليه الدراسة من 

الخدمات كأسلوب إداري مراكز الرعاية الصحية األولية بتطبيق التزام أبعاد جودة توصي  -
من األساليب التقليدية لإلدارة من أجل الوصول إلى نتائج مرغوبة في جميع  متطور بدالً 

 مستويات النشاط في المركز الصحي.
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عية اكز الر نجازات التي تم تحقيقها وترصين جوانب القوة في مراضرورة الحفاظ على اإل -
الصحية األولية، فهي المقدم األساسي لخدمات مرضى األمراض المزمنة والقاتلة كالسكري 

األردن في مجاالت تطبيق أبعاد  توالضغط، واالستفادة من تجارب الدول األخرى التي سبق
 جودة الخدمات الصحية.

إلى تسهيل الوصول استحداث أنظمة للعمل تعتمد على وضع نظام للمواعيد المسبقة تقود   -
 .للخدمات، وتحسين طرق تحويل المرضى وتقليص فترات االنتظار وتخفيف االزدحام

تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات "بعنوان: ( 2013، دراسة )بو لصباغ
دراسة حالة مستشفى طوبال "الستشفائية العامة والخاصة بميلة من وجهة نظر المرضى 

 "والمصلحة الدولية

لى مستوى جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية والخاصة إالتعرف  هدفت الدراسة
يتوزعون على المستشفى العمومي  امريضً  (89)بوالية ميلة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

العيد، وتم تبني أداة مقننة لهذه  )طوبال( بميلة، والمستشفى الخاص )المصلحة الدولية( بشلغوم
 ،الدراسة وهي استبيان يحوي خمسة أبعاد )الملموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف(

 .(SPSSوتم تحليل النتائج بواسطة الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية  )
 : التي توصلت إليها الدراسة النتائجكان من أهم وقد 

ات الصحية من قبل المؤسس الخدمات الصحية المقدمة لهم فعليً جودة ا يقيم المرضى مستوى -
 .اسلبيً  االعامة والخاصة تقييمً 

في تقييم المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم  اعدم وجود فروق دالة إحصائيً  -
فعليًا من قبل المؤسسات الصحية العامة والخاصة تعزى لمتغير الجن ، منطقة اإلقامة 

 الدخل الشهري.و 

ا جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم فعليً  وجود فروق دالة إحصائيًا في تقييم المرضى لمستوى -
، الحالة ر)العم الشخصية من قبل المؤسسات الصحية العامة والخاصة تعزى لمتغيرات

 االجتماعية المستوى، التعليمي، ونوة المستشفى(.
 : التي توصلت إليها الدراسة التوصياتومن أهم 

 .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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جودة  ىثر وظائف إدارة المعرفة في مستو أبعنوان:" (2012 ،أبو الغنم دراسة )الزغبي،
الخدمات المقدمة من سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين ")دراسة 

 محافظات جنوب األردن( ىميدانية عل

جودة الخدمات المقدمة من سلطة  ىثر وظائف إدارة المعرفة في مستو أمعرفة  ىإل هدفت الدراسة
ذ تم اختيار إ ،المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين في محافظات الجنوب

وقد تم استخدام اإلحصاء الوصفي  ،من مجتمع الدراسة (%40 ) عينة عشوائية طبقية بنسبة
 : النتائج اآلتية ىإلوتوصلت الدراسة واإلحصاء االستداللي لتحليل البيانات 

لوظائف إدارة المعرفة )ابتكار  ((α≤0.05داللة  ىا عند مستو  إحصائيً ا دااًل هنا  أثرً  -
 ىوتوزيع المعرفة، واستخدام المعرفة( في مستو  ،المعرفة، واكتساب المعرفة، وتنظيم المعرفة

 .والتعاطف( ،واألمان ،)الجوانب الملموسية، واالعتمادية، واالستجابة جودة الخدمات
تطبيق وظائف إدارة  ىراء العاملين نحو مدآل( α≤0.05) وجود فروق دالة إحصائية -

المؤهل  الوظيفي،ى المستو  الخبرة، العمر، ،الجن للمتغيرات الديمغرافية ) ىالمعرفة تعز 
العاملين  راءآل اأيضً  ( ( α≤0.05داللة ىالعلمي(، ووجود فروق دالة إحصائية عند مستو 

 المستوي الخبرة، العمر، ،الجن للمتغيرات الديمغرافية ) ىعز جودة الخدمات ت   ىمستو  نحو
 تقديم توصيات منها: هذه النتائج تم ىعل المؤهل العلمي( وبناءً  الوظيفي،

امج التدريبية والبنية التحتية والبر  ،بضرورة تبني فلسفة إدارية تهتم بثقافة المعرفة أوصت الدراسة
وتعيين ذوي  ،إدارية من شأنها االهتمام بالتعليم العالي والتطوير الذاتي وأساليب ،لكترونيةاإل

 .الخدمات ىفي تعزيز تراكم المعرفة وتحسين مستو  لها من دور   ام  ل  الخبرات في اإلدارات العليا، 
بعنوان:" رضا المستفيدين كمدخل إلدارة الجودة الشاملة بالجامعات  (2012دراسة )بركة،
 "  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصربالتطبيق علي 

المستفيدين من الطلبة ومقدمي الخدمة التعليمية  ىدرجة الرضا لدإلى التعرف  ىإل الدراسة هدفت
األطراف المتفاعلة والمستفيدة من الخدمة  يعإرضاء جم ىإل ىالجودة الشاملة تسع من منطلق أن  

وألجل ذل  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،أو المنتج سواء مقدم الخدمة أو المستقبل لها
( من الطلبة من الذكور 927عينة الدراسة المكونة من ) ىالتحليلي وقامت بتطبيق استبانة عل

( من العاملين باإلدارات الرئيسية المقدمة للخدمات 837واستبانة علي عينة مكونة من ) ،واإلناث
 وقد بينت نتائج الدراسة : ،الطالبية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 المقبول. ىالطلبة عن الخدمات الطالبية عن المستو  ىالرضا لد ىهنا  انخفاض في مستو  إن  -

 المقبول. ىعن المستو ا ا منخفضً العاملين جاء أيضً  ىالرضا لد ىمستو  كما إن   -
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 رضا العاملين. ىرضا الطلبة ومستو  ىيجابي بين مستو إهنا  ارتباط  رأت الدراسة أن  -
 :وقد أوصت الدراسة

 .ةالخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في الجامع ىتحسين مستو  ىبضرورة العمل عل -

كل من  ىكمقدمة لتحسين مستويات الرضا لد العاملين ىاألداء لد ىاالرتقاء بمستو  ىالعمل عل-
 الطلبة والعاملين.

ى دمة التعليمية وجودة اإلشراف علجودة الخبعنوان:" أثر  (2011دراسة )الربيعي وآخرون،
 ا في الجامعات األردنية الخاصة"رضا طلبة الدراسات العلي

العالقة بين جودة الخدمة التعليمية المدركة وجودة اإلشراف ورضا  إلى التعرف هدفت الدراسة
كل من جامعة الشرق  ىاألردنية . حيث شملت الدراسة عل طلبة الدراسات العليا في الجامعات

لكونها متخصصة بالدراسات العليا، وتم اعتماد  ؛األوسط وجامعة عمان العربية وجامعة جدارا
واستخدام عدد من األدوات  (SPSS)التحليل اإلحصائي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي 

(  Path Analysis )تحليل المسار ىإل إضافةً  ،واألساليب اإلحصائية منها تحليل االنحدار
 :وقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي ،(OMOS7)باستخدام برنامج 

جودة الخدمة التعليمية المدركة من قبل طلبة الدراسات العليا في ى انخفاض واضح في مستو  -
 .كل من الجامعات األردنية الخاصة موضوة الدراسة

 التعاطف، األمان، الملموسية،)أبعاد جودة الخدمة الخمسة: جميعهذا الضعف قد شمل  وأن    -
 .(واالستجابة ،االعتمادية

األمر الذي انعك   ،جودة اإلشراف علي الرسائل ىكما أشارت الدراسة ضعف في مستو  -
 .رضا الطلبة المتحقق في هذه الجامعات ىبشكل واضح في انخفاض مستو 

 .الخدمة التعليمية وجودة اإلشراف ثر لكل من جودةأوقد بينت الدراسة وجود  -

جودة الخدمة التعليمية علي شراف كوسيط في تعزيز أثر ت الدراسة الدور الفاعل لجودة اإلأكد -
في جودة اإلشراف وتحقيق رضا  ا. كما بينت الدراسة أبعاد جودة الخدمة األكثر تأثيرً الرضا

 الطلبة وهي االعتمادية واالستجابة.
تحسين جودة الخدمة خاصة في تحقيق االعتمادية  ىبضرورة العمل عل وقد أوصت الدراسة

 واالستجابة.
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دراسة -عناصر الرقابة الداخلية في جودة الخدمات المصرفية ثرأبعنوان:" (2010،ذياب)دراسة
 ميدانية علي المصرف العربي في األردن"

 )بيئة الرقابة، الداخلية الخمسةطبيعة العالقة بين عناصر الرقابة  توضيح ىإل هدفت الدراسة
وأنشطة الرقابة، متابعة أساليب الرقابة( وبين  تإجراءا ،رة المعلومات، عملية تقدير المخاطأنظم

في  (الثقة االستجابة، سرعة المصداقية، ،االعتمادية الملموسة، العناصر) ةأبعاد جودة الخدم
وتشخيص  ،العربي في المملكة األردنيةفي المصرف  )التعاطف(، واالهتمام التعامل )األمان(،

جوانب الضعف والقوة في عناصر الرقابة الداخلية في المصرف العربي، وقد استخدمت الباحثة 
تم اختيار عينة من مديري الرقابة ومسؤوليتها  ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ،المنهج الوصفي

، وفروعها الممتدة في كافة مناطق ورؤساء األقسام في المصرف العربي من خالل إدارته العامة
، وتم االعتماد علي ا( فردً 75) المملكة والذين يعملون في هذا المجال،  وقد بلغ عدد أفراد العينة

 جميعموظفي المصرف العربي بجميع حيث يتألف مجتمع الدراسة من  ،االستبانة لجمع البيانات
واالنحدار الخطي البسيط  ،سونومن خالل استخدام معامل ارتباط بير فروعه في األردن 

 والمتعدد، تم اختبار فرضيات الدراسة.
 نتائج كان أبرزها: الدراسةطرحت 

هنا  عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة ببيئة الرقابة، وأنظمة  إن  
جراءات المتابعة واإلشراف وبين أبعاد  ،المعلومات واالتصاالت وتحليل المخاطر وأنظمة الرقابة وا 

 جودة الخدمة.
 أهم توصيات الدراسة:أما 
معتمدين في  ،من تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية د  ه لضمان جودة العمل في المصارف الب  ن  أ

المداخل الحديثة في تقييم هذه اإلجراءات من خالل تحليل المخاطر المرتبطة بها  ىذل  عل
  .أنشطة المصرف جميعوتظهر أهمية هذا المدخل مع تزايد استخدام التكنولوجيا لتغطية 

 :الدراسات األجنبية 
 Measuring service quality in higher ( بعنوان:Kontic,2014دراسة)

education "the case of Serbia  
 دراسة حالة صربيا ،"قياس جودة الخدمة في الجامعات العليا 

في تقديم جودة الخدمة خالل عملية  (Servperf)إمكانية استخدام مقيا   ىإل ةهدفت الدراس
طالب اإلدارة في  ىاستبيانة عل(  120)وتم توزيع  ،إعادة تطوير التعليم العالي في صربيا

 استبانة بنسبة( 109ن عدد االستبيانات المستردة )كا ((Aforemenationedجامعة 
 ( .Servperf) مقيا  ىوتم تصميم االستبانة بناء عل (90.83%)
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 :لنتائج التي توصلت إليها الدراسةأهم ا

( لالستخدام في المؤسسات التعليمية الفترة االنتقالية Servperf) تبين صالحية مقيا  -
 من عملية التطوير.

تصور الطلب عن جودة  ىتأثير لعوامل السنة الدراسة ونوة الجن  علاتضح وجود  -
عد الملموسية، وكان هنا  تغير في الوزن المقترح خاص الطالب أهمية لب   الخدمات ولم يعط  

حيث كان تركيز طالب اإلدارة علي أبعاد األمان واالعتمادية كونهما  ،عد االستجابةفي ب  
 .األكثر أهمية متبوعة باالستجابة والتعاطف

ا للجن ، كما لوحظ من اإلناث تبعً  ىتقييم الطالب الذكور لالستجابة كان أعل ن  لوحظ أ -
نصر االعتمادية عناصر جودة الخدمة المقدمة للطالب كانت تتغير خالل فترة الدراسة، فع ن  أ

كان يزداد أهمية مع الوقت وتبين من الدراسة عدم رضا الطالب عن المعاملة التي يتلقونها 
 من الطاقم اإلداري.

االستبانة المعدل كانت كافية في تقييم جودة أداء الخدمة  ن  التحليل أظهر أ ن  ى أخلص الباحث إل
 .في التعليم العالي في صربيا

 توصلت إليها الدراسة:أهم التوصيات التي 

 ضرورة تشكيل فرق عمل لتحسين جودة مساقات اإلدارة.
 :The Proverbs of Total Quality Management (2013،وآخرون Enayatiدراسة )

Reaching to the Quality Improvement in the Public Sector 

 باستخدام نموذج الفجوة" بمازندران أزاد اإلسالميةبعنوان:" قياس جودة الخدمة في جامعة 
بمنطقة مازندران  أزاد اإلسالميةتقيم جودة الخدمات المقدمة لطالب جامعة  ىإل هدفت الدراسة
العينة  إما، أزاد اإلسالميةحيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب جامعة  ،إيرانبجمهورية 

تم اختيارهم بطريقة العينات العشوائية الطبقية، وقد تم جمع البيانات  اطالبً  (373 )من فتألفت
 .لجودة الخدمة (SERVQUAL)باستخدام استبيان لمقيا 

 :نتائج الدراسة أهموكان من 

 األبعادوالتصورات في جميع  ،بين توقعات الطالب إحصائيةداللة  اتوجود فروق ذ -
 .األبعادالخمسة للجودة والخدمة في جميع 

 .للملموسية والتعاطف علي التوالي ىعز لجودة الخدمة ي   ىقل مستو أو  ىعلأ إن   -
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 أهمها:وقد خلصت الدراسة لمجموعة توصيات 

للموظفين  والالئق ،المظهر المناسب ىوالحفاظ عل جمعيةال ىتحديث وصيانة المعدات ف
 اوأيضً  ،والعاملين لتقديم خدمات بشكل مناسب ومنحهم التمكين من اجل حل مشاكل الطالب

 .واحترام العمالء )الطالب( اإلنسانيةتعزيز السلو  التنظيمي والعالقات 
 Quality of service performance andبعنوان: (Kansal،2012دراسة )

organizational commitment of customer communication staff at 
Indian Call Centers 

موظفي التواصل مع العمالء في مراكز التصال  ىالخدمة واللتزام التنظيمي لد أداء" جودة 
 الهندية"

مقدمي  ىاستكشاف العالقة ما بين االلتزام التنظيمي بمتغيراته المختلفة لد ىإلهدفت الدراسة 
 )الخدمات للعمالء في مراكز االتصال الهندية وجودة تل  الخدمات، حيث تم جمع البيانات من

 ،مراكز اتصال عبر استبيان تم توزيعه أربعةيقدم الخدمات في  اموظفً (  150)و عمياًل ( 150
 .وقد تم تحليل البيانات باستخدام تحليل االرتباط واالنحدار

 نتائج الدراسة: أهموكان من 

وجود ارتباط ما بين االلتزام التنظيمي وجودة الخدمة في الشركات المقدمة لخدمات  -
 .االتصاالت

 .عد االلتزام المعياريالخدمة وب   أداءوجود عالقة بين جودة  -
 أهمها:وقد خلصت الدراسة مجموعة من توصيات 

 ن  أكن الموارد البشرية في المؤسسة بيمعد االلتزام المعياري بشكل صحيح بما ب   أهمية إدارة -
 .علي الشركة المقدمة للخدماتللدخل  اتصبح مصدرً 

 األصغرالموظفين  ىتطوير استراتيجيات الموارد البشرية بما يستهدف االلتزام المعياري لد - 
  .اتعليمً  واألكثرا سنً 

 Determinants of Quality of Service and itsبعنوان:" (Akhtar،2012دراسة )
Relationship to Behavioral Results: An Empirical Study on Private 
Commercial Banks in Bangladesh" 

المصارف التجارية  ىمحددات جودة الخدمة وعالقتها بالنتائج السلوكية :دراسة ميدانية عل "
 الخاصة في بنغالدرش"
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في العالقة بين جودة الخدمة والنتائج السلوكية في بيئة الخدمات المصرفية  هدفت الدراسة البحث
لألفراد، وتبحث العالقة بين جودة الخدمة والرضا والوالء في المصارف التجارية الخاصة في 

واالستبانة كأداة لجمع البيانات،  المنهج الوصفي التحليلبنغالديش، حيث استخدمت الدراسة 
وقد صنفت محددات جودة الخدمة  (،دكا)( من عمالء البن  في مدينة 335) وبلغ حجم العينة

والتكنولوجيا والجوانب األمنية، واستخدمت  ،في مميزات المنتج والجوانب المادية وخدمة العمالء
واستخدمت نموذج منظور الشمال التي  ،الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات

ة بين جودة الخدم ةوجود عالقة ارتباطي:وتوصلت لنتائج منها( Gronroos, 1984وضعتها)
 .وبين الرضا والوالء في المنظمة

 Evaluation and support of health service"( بعنوان:Albert،2011دراسة)
management in Hong Kong schools" 

 
 "دمات الصحية في مدارس هونغ كونجالخ إدارة" تقييم ودعم 

ورغم ذل  هنا  القليل  ،سنة (15 )المدار  المعززة بالصحة في دول العالم منذ انتشرت مبادرات
من برامج التقييم المتاحة التي تستخدم مخرجات مبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية في 

ويستخدم هذا  ،لتقييم هذه المبادرات تم تطويرها في هونغ كونج االمدار ، تضع هذه الدراسة إطارً 
اإلطار العديد من الطرق لمعرفة تأثير مبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسية، وتعتبر 

 ا عدةتطبيق برامج ومبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسة قضية معقدة تتضمن طرقً 
 لجمع البيانات وتحليلها ليتم الحكم علي نجاح هذه المبادرات.

حيث تم قيا  المخرجات لمبادرات  ،( 470 ) مدرسة وبلغ عدد أفراد العينة (43 ) شمل التقييم
تطوير إدارة الخدمات الصحية لكل مدرسة مثل جودة الخدمات المقدمة، والوضع الصحي 

الصحة المدرسية والطاقم الطبي  يريواالجتماعي، والتطوير اإلداري، وتم عمل مقابالت مع مد
 كل مدرسة. ىات علومع الطالب، ووزعت استبيان

 .ر إدارة الخدمات الصحية المدرسيةعدم وجود اهتمام ببرامج تطوي - أظهرت الدراسة
تطوير المستمر لمبادرات تطوير إدارة الخدمات الصحية  ىبضرورة العمل عل - وأوصت الدراسة

 .نحاء العالمأكفاءة وفعالية وتطبيقها في معظم المدرسية وجعلها أكثر 
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 الفجوة البحثية للدراسات المتعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة (:3 .1جدول )

 الفجوة البحثية ما ركزت عليه دراسات سابقة
ما ركزت عليه الدراسة 

 الحديثة

: ركزت العديد من الدراسات على  من حيث الموضوع
دراسة متغير أخالقيات األعمال المهنة وربطه مع 

ة بعاد المنظمة األخالقيأ مثل ىمتغيرات أخر 
 ،جودة الحياة الوظيفية )الشنطي (،2017نام،)الغ

 ،( و )أمينة2015 ،األداء الوظيفي )أبو الكأ  ،(2016
 (2014 ،( والرضا الوظيفي )العاجز2013

ومنها ما تناول فقط واقع ( valentine,2009و)
(  ومن ناحية 2015 ،أخالقيات المهنة مثل )عبد العال

تناولت العديد من الدراسات موضوة جودة  ىأخر 
الخدمات وربطه مع متغيرات مختلفة مثل هندسة 

( و 2016 ،( و )أبو عيدة2017العمليات )األخر ، 
 ،(،  و )الخضري2016 ،إدارة الموارد البشرية )مطرية

 .(2014 ،( والرضا الوظيفي )راشد2016

: لم تتناول الدراسات السابقة موضوة  من حيث األبعاد
أبعاد المنظمة األخالقية بعناصرها  المتمثلة )أخالقيات 

باستثناء  القيادة، وأخالقيات األفراد، وأخالقيات المنظمة(
 .(2017دراسة )الغنام،

لم يتم التركيز على 
دراسة أبعاد المنظمة 
األخالقية وتأثيرها في 
تحسين جودة الخدمات 
)أي دراسة المتغيرين 

 .مجتمعين(

 

 

 

لم يتم تناول الدراسات 
السابقة العناصر 

باعتبارها مكون ألبعاد 
المنظمة األخالقية 

خاصة في الدراسات 
 .المحلية

ستركز هذه الدراسة على 
دراسة دور أبعاد المنظمة 

تحسين جودة  األخالقية في
 ىالخدمات المقدمة لد

المنظمات غير الحكومية 
 .في قطاة غزة 

 

 

ستركز الدراسة على دراسة 
موضوة أبعاد المنظمة 

 األخالقية بأبعادها الثالثة

معظم الدراسات السابقة ركزت على دراسات قطاعات 
مؤسسات  ،الجامعات ،مختلفة منها البنو  والمصارف

( 2017نام،)الغالمستشفيات وغيرها مثل ،القطاة الخاص
( و)طشطوش 2014)العاجز، و (2016مان،)األ

، (2016 ،)الشنطي ،(2009( و)الرومي،2012ومزاهرة،
(Laratta,2010(ودراسة )(Lee,2012 

 ،(Holmquist,2013)ودراسة)
(Wahyudit&others,2013 

( 2013)أمنية، ودراسة Holmes&others,2012)و
  .(2015( و)أبو الكأ ،2011)المرايات، ودراسة

لم تركز معظم الدراسات  
السابقة على المؤسسات 

 غير الحكومية 

ستركز الدراسة الحالية 
على قطاة المؤسسات 
غير الحكومية المحلية 

تي والعربية والدولية وال
تعتبر من القطاعات 

وتقدم الكثير  المهمة جًدا
من المشروعات اإلغاثية 

والتطويرية للمواطن 
  .الفلسطيني
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 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:  2.1
درسها غيره من الباحثين )مكان  ساعدت الدراسات السابقة في تجنيب دراسة قضايا سبق أن   -

 الدراسة وعينة الدراسة(.
المستخدمة في هذه الدراسات واالنتفاة منها بما يتناسب مع موضوة االطالة على األدوات  -

 الدراسة.
 استفادت في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنهج الدراسة. -
 وفرت الجهد، وزودته بأسماء العديد من الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوة الدراسة. -
في بناء  ساعدت(، كما د المنظمة األخالقيةأبعاساعدت في اختيار أبعاد المتغير المستقل ) -

 أداة الدراسة )االستبانة( وتحديد مجاالتها وفقراتها.
 في تقديم التوصيات والمقترحات. أسهمفي مناقشة النتائج وتفسيرها مما  أيًضاً  ساعدت -

 الدراسات والستفادة منها ىالتعقيب عل 3.3
الجودة في الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية   ىركزت معظم الدراسات السابقة عل  -1

ولم تركز علي الجودة في الخدمات غير الربحية في مؤسسات األهلية  ،والخدمات الربحية
تناولت الخدمات في ( 2016 ( و)أبو عكر،2017، و)األخر  (2014 دراسة )جودة، ءباستثنا

دمات غير الربحية في منظمات غير الخ ىالبلدية وهي غير ربحية ركزت الدراسة الحالية عل
 .األهلية

الوظائف اإلشرافية ولم تركز  ىعلو  ،ى الموظفين بشكل عامركزت الدراسات السابقة عل -2
بينما الدراسة الحالية تركز علي  ،(2015، مقداد وآخرون) مستفيدي الخدمة باستثناء دراسة ىعل

 الخدمة من المنظمات غير الحكومية.متلقي 
 ىقيا  مستو  ىركزت عل ىقيا  واقع عملية أخالقيات المهنة وأخر  ىالدراسات علاكتفت  -3

وجد دراسات تربط بين جودة الخدمات وأبعاد المنظمة األخالقية . فيما تركز ، وال تجودة الخدمات
 األخالقية في تحسين جودة الخدمات.الربط وتوضيح دور أبعاد المنظمة  ىالدراسة الحالية عل

  :الدراسةما يميز هذه 
دراسة مجتمعة من  أىجمعت هذه الدراسة بين أبعاد المنظمة األخالقية التي لم تتناولها  -1
وربطت هذه األبعاد مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظمات غير  ،قبل

 .الحكومية في قطاة غزة
المحلي وال العالمي، وفق بحث الباحث  ىالمستو  ىموضوة الدراسة لم يطبق من قبل ال عل -2

المنظمات غير الحكومية في قطاة غزة، وهو  ىعن دراسات سابقة حيث سيتم تطبيق الدراسة عل
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ة وبخاصة قطاة غزة نتيج ،ا يقدمه من خدمات للمجتمع المحليم  ل   ؛قطاة حسا  وكبير
 خصوصية الوضع الذي يعيشه الشعب.

 
 الخالصة :

في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تعرضت إلى جوانب هذه  ةالباحث تتناول
)جودة الخدمات المقدمة(. حيث  (، والتابعالمنظمة األخالقيةالدراسة بمتغيريها المستقل )

استعرضت الباحثة في الجزء األول الدراسات التي تناولت المنظمة األخالقية ، وفي الجزء الثاني 
حيث تم تقسيم كل محور إلى دراسات فلسطينية وعربية ، لت جودة الخدماتدراسات التي تناو ال

على مجتمع الدراسة، ومن ثم خصص محور للتعقيب على ية، وذل  بناًء ودراسات أجنب
 الدراسات السابقة وبيان أوجه االستفادة وما تميزت به هذه الدراسة.

، جودة الخدمات أو ي تناولت موضوة المنظمة وبالرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة الت
الموضوعين مع بعضهما، دراسات تجمع  تما ما وجده قل  في البيئات العربية واألجنبية، إال أن  

ا الدراسات السابقة من جوانب مختلفة وحسب البيئة الموجودة فيها، ومن خالل اطالة تناولتهوقد 
 في تحسين جودةوعالقتها  المنظمة األخالقيةها لم تتطرق إلى موضوة أن   توجد ةالباحث

، وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية، وهي األولى المقدمة بالمنظمات غير الحكومية الخدمات
المحافظات  –المنظمات غير الحكومية ط بين الموضوعين في ة التي تربعلى حد علم الباحث

 الدراسة. الفجوة البحثية لهذه ةعرض الباحثت خيًرا، وأالجنوبية
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 :مقدمةال
وكذل  أداة الدراسة  وعينة الدراسة،ومجتمع  متبعنهج الللم اتناول هذا الفصل وصفً 

وينتهي الفصل  وثباتها،ومدى صدقها  ،وكيفية بنائها وتطويرهاإعدادها المستخدمة وطريقة 
يلي وصف  اواستخالص النتائج، وفيملبيانات بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا

 لهذه اإلجراءات.
 منهج الدراسة: 4.1

 التحليلي، ويعرف الوصفي المنهج باستخدام الباحثة قامت الدراسة أهداف تحقيق أجل من
"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر : بأنه التحليلي الوصفي المنهج (100:2006) الحمداني

الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو  أوأو األحداث المعاصرة، 
وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة  مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،

 .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتوالظواهر التيندرسها 
 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:

: حيالالث اتجهالالت الباحثالالة فالالي معالجالالة اإلطالالار النظالالري للدراسالالة إلالالى مصالالادر الثانويــةالمصــادر  .1
والتي تتمثالل فالي الكتالب والمراجالع العربيالة واألجنبيالة ذات العالقالة، والالدوريات  ؛البيانات الثانوية

والمقالالالاالت والتقالالالارير، واألبحالالالاث والدراسالالالات السالالالابقة التالالالي تناولالالالت موضالالالوة الدارسالالالة، والبحالالالث 
 واقع اإلنترنت المختلفة.والمطالعة في م

ـــة .2 جمالالالع : لمعالجالالالة الجوانالالالب التحليليالالالة لموضالالالوة الدراسالالالة لجالالالأت الباحثالالالة إلالالالى المصـــادر األولي
 لهذا الغرض.كأداة وحيدة للدراسة، صممت خصيًصا  ستبانةالبيانات األولية من خالل اال

لمنظمالالات يتكالالون مجتمالالع الدراسالالة المسالالتهدف مالالن المالالوظفين العالالاملين فالالي امجتمــع الدراســة:  4.2
، وذلالال   بحيالالث تحقالالق الجمعيالالات الشالالروط الالالثالث اآلتيالالةغيالالر الحكوميالالة العاملالالة فالالي قطالالاة غالالزة، 

، غيالالالر الحكوميالالالة، وتالالالوافر العمليالالالة اإلداريالالالة بهالالالالضالالالمان االسالالالتقرار فالالالي مجالالالاالت عمالالالل المنظمالالالات 
 وتكون قد عملت في المشاريع بشكل فاعل ولها تأثير في مجتمع المستفيدين وهي:

وذل  حتى تستقر الجمعية  ؛سنوات على األقل (3)يكون قد مضى على تأسيسها  أن   -
 وتكون مجاالت عملها واضحة.

ى تكون هنا  عملية إدارية مطبقة على وذل  حت   ؛فأكثر (8 )يكون عدد موظفيها أن   -
 العاملين ويمكن دراساتها.
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ل  حتى تكون شيكل، وذ( 2,000,000)تكون مصروفات الجمعية خالل سنة تزيد عن أن   -
 ذات تأثير في المجتمع.

 وذل  وفق الجدول اآلتي:
 مجتمع الدراسة وعينته (:4 .1جدول )

 عدد العينة عدد  الموظفين عدد الجمعيات المحافظة م

 38 350 7 الشمال 1

 201 1831 30 غزة 2

 50 458 4 الوسطى 3

 47 425 6 خانيون  4

 11 103 1 رفح 5

 347 3617 48 المجموع

 المصدر: بيانات باالستعانة باإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية
( 18/7/2017 ). 

محافظات ، موزعين على اموظفً ( 3617)جمعية تضم (48)وبالتالي يتكون مجتمع الدراسة من 
 قطاة غزة.

 الدراسة: عينة  4.3
 العينة الستطالعية

الدراسة،  ةبغرض تقنين أدا، تم اختيارهم اموظفً  (40)تك ونت عينة الدراسة االستطالعية من
إدخالهم في التحليل النهائي نظرا للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم ا والتحقق من صالحيته

 . لعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات

 العينة الفعلية:

 360)قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب المحافظة، حيث تم توزيع 
. وقد تم حساب (%91.7)إستبانة بنسبة  (330)إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد (

 (:,2003Mooreحجم العينة المناسب من خالل المعادالت التالية )



 

131 

 

2

2

Z
n

m

 
  
 

 (1) 

 

 حيث:

Z  :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 

m :مثاًل( 0.05: الخطأ الهامشي: وي عب ر عنه بالعالمة العشرية) 

 المعادلة:يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من 

n الم ع د ل  = 1 

nN

N n
 (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 حجم العينة يساوي: ( نجد أن  1باستخدام المعادلة )
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 ( يساوي:2فإن حجم العينة الم ع د ل باستخدام المعادلة ) ،N = (3617)مجتمع الدراسة ن  حيث إ

n الم ع د ل  = 347
13843617

3617*384



 

 .اموظفً (  347 )وبذل  فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي
The Practice of Business Statistics, 2003, Moore, D., McCabe, G., Duckworth, W, Sclove, S. 

 :أداة الدراسة 4.4

دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في ستبانة حول "تم إعداد ا
وتم استخدامها ألنها أقل تكلفة، عدد أكبر من المبحثين،  "،المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة

 حيث تتكون من ثالثة أقسام رئيسة هي: وإلعطاء فرصة للمبحوثين في اإلجابة،
، العمر، المؤهل جن وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين )ال القسم األول:

 (.دمةسنوات الخالعلمي، 

ثالثة موزة على ، ( فقرة25من ) نويتكو وهو عبارة عن أبعاد المنظمة األخالقية،  القسم الثاني:
األخالقيات الفردية، القيادة األخالقية ، األنظمة والهياكل األخالقية ( وتم االستعانة مجاالت هي:

 (.2016ودراسة )الشنطي  ،(2016،ماضىودراسة ) ،(2017بدراسة كال من ) الغنام ،
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موزة على خمسة مجاالت ، ( فقرة25من ) نويتكو وهو عبارة عن جودة الخدمات،  القسم الثالث:
وتم االستفادة بدراسة  (،دية، االستجابة، األمان، التعاطفالجوانب المادية الملموسة، االعتما)هي:

 .(2016( ، و)دراسة أبو عيدة،2016و) دراسة أبو عكر ، ،(2017كاًل من ) دراسة األخر ،

وقد تم استخدام مقيا  ليكرت الخماسي لقيا  استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب 
 :الجدول التالي

 درجات مقيا  ليكرت الخماسي (:4 .2جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 خطوات بناء اإلستبانة: 4.5

ن جالالودة دور أبعالالاد المنظمالالة األخالقيالالة فالالي تحسالاليللتعالالرف علالالى "قامالالت الباحثالالة بإعالالداد أداة الدراسالالة 
"، واتبعالت الباحثالة الخطالوات  محافاظالات الجنوبيالة –المنظمالات غيالر الحكوميالة الخدمات المقدمة ب

 التالية لبناء اإلستبانة: 

واالسالالالتفادة  الدراسالالالة،الدراسالالالات السالالالابقة ذات الصالالاللة بموضالالالوة و  اإلدارياألدب طالالالالة علالالالى اال -1
 ستبانة وصياغة فقراتها.منها في بناء اال

 سالالالالتبانةاال مجالالالالاالتمالالالالن أسالالالالاتذة الجامعالالالالات والمشالالالالرفين فالالالالي تحديالالالالد  اعالالالالددً  ةالباحثالالالال تاستشالالالالار  -2
 .وفقراتها

 ستبانة.المجاالت الرئيسة التي شملتها اال تحديد -3

 مجال.تحديد الفقرات التي تقع تحت كل  -4

 ستبانة في صورتها األولية. تم تصميم اال -5

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6

الجامعالالالات  ( مالالالن المحكمالالالين مالالالن أعضالالالاء هيئالالالة التالالالدري  فالالالي11سالالالتبانة علالالالى )تالالالم عالالالرض اال -7
  الفلسطينية.

سالالالتبانة مالالالن حيالالالث الحالالالذف أو اإلضالالالافة المحكمالالالين تالالالم تعالالالديل بعالالالض فقالالالرات اال راءفالالالي ضالالالوء آ -8
 (.2) قستبانة في صورتها النهائية، ملحاال رلتستقوالتعديل، 
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 صدق الستبانة: 4.6

(، كما 105: 2010يقي  االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، "أن  صدق االستبانة يعني:
تدخل في التحليل من ناحية،  يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن  

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات 
 ستبانة بطريقتين:(. وقد تم التأكد من صدق اال179:2001وآخرون، 

 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري": -1

 مجال في المتخصصين المحكمين من اعددً  الباحث يختار أن   هويقصد بصدق المحكمين "
ستبانة على ( حيث تم عرض اال107: 2010جرجاوي،" )الالدراسة موضوة المشكلة أو الظاهرة

وأسماء ، منهجية البحث العلميمتخصصين في   (11)مجموعة من المحكمين تألفت من 
يلزم من  (، وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما2المحكمين بالملحق رقم )

انظر  -حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذل  خرج االستبيان في صورته النهائية 
 (.4الملحق رقم )

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأول: التساق الداخلي 

ستبانة مع المجال الذي تنتمي رات االيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فق
وذل  من خالل حساب  ؛ستبانةلباحثة بحساب االتساق الداخلي لالالفقرة، وقد قامت اإلية هذه 

 ستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.بين كل فقرة من فقرات مجاالت اال معامالت االرتباط
 أبعاد المنظمة األخالقية" نتائج التساق الداخلي لـ " -

" والدرجة  األخالقيات الفردية من فقرات مجال " معامل االرتباط بين كل فقرةالجدول التالي يوضح 
، ( α≤ 0.05 )معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن  
 ا وضع لقياسه.م  ل   وبذل  يعتبر المجال صادًقا
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  (:4 .3جدول )
 " والدرجة الكلية للمجالاألخالقيات الفرديةاالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل 

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
). 

 0.000* 839. يلتزم العاملون بالوقت المحدد إلنجاز األعمال الموكلة لهم.  .1

2.  
يحسن العاملون استعمال ممتلكات المؤسسة ويحافظوا 

 0.000* 600. عليها.

 0.000* 835. يقوم العاملون بواجباتهم في حدود قوانين ولوائح العمل.  .3

4.  
خالص بعيدً  عن أي  ايؤدي العاملون عملهم بأمانة وا 

 0.000* 842. اعتبارات خاصة تخل بوظيفتهم.

5.  
يقوم العاملون بخدمة المستفيدين بأفضل طريقة تضمن 

 0.000* 809. المهني.الحياد وتتوافق مع قواعد السلو  

6.  
يحافظ العاملون على أسرار وممتلكات المؤسسة المالية 

 0.000* 717. والمعلوماتية.

7.  
يستثمر العاملون المركز الوظيفي في المؤسسة من أجل 

 0.000* 672. خدمة المصلحة العامة.

8.  
يستقبل العاملون شكاوى المستفيدين ودراستها بجدية وفقًا 

 0.000* 787. للوائح والقوانين.

 .(α≤ 0.05 )عند مستوى داللة اباط دال إحصائيً االرت *

" والدرجة القيادة األخالقية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
 ؛(α≤ 0.05 )معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن  
 لما وضع لقياسه. وبذل  يعتبر المجال صادًقا
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 (:4 .4جدول )
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "القيادة األخالقية " والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
). 

بث ونقل القيم والممارسات األخالقية في يعمل على   .1
 المؤسسة

.687 *0.000 

نصاف وعدم تمييز بين   .2 يعامل المرؤوسين بعدالة وا 
 العاملين.

.853 *0.000 

3.  
يتبع أساليب رقابة فعالة على عمل وسلوكيات العاملين 

 بالمؤسسة
.884 *0.000 

4.  
السلوكيات غير األخالقية في  جميعيقوم بتحجيم ومكافحة 

 العمل.
.827 *0.000 

 0.000* 735. يعمل على تعزيز وتنمية القيم األخالقية في المؤسسة  .5

 .(α≤ 0.05)عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيً  *

"  األخالقية األنظمة والهياكلمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
 0.05 )والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

≥α لما وضع لقياسه. (. وبذل  يعتبر المجال صادًقا 
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 والهياكل األخالقية"األنظمة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (:4 .5جدول )
 والدرجة الكلية للمجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

 (
Si

g
). 

يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة لسلو  الفرد والجماعة   .1
 0.000* 728. األخالقي والألخالقي.

 تضع المؤسسة آليات مناسبة لإلفصاح عن السلو  الألخالقي  .2
 0.000* 614. وتشجيع السلو  األخالقي بالعمل. 

3.  
تتبنى المؤسسة إستراتيجية واضحة تعك  الجوانب األخالقية 
والمسئولية االجتماعية تجاه كافة األطراف ذات العالقة 

 بالعمل.
.870 *0.000 

تؤدي أخالقيات العمل السليمة في المؤسسة إلى مكافحة   .4
 0.000* 743. العمل فيها.الترهل اإلداري وزيادة فعالية 

توجد لدى المؤسسة ثقافة تنظيمية أخالقية قوية وداعمة للسلو    .5
 0.000* 837. األخالقي.

تزود المؤسسة كافة األقسام بأفضل المعدات والتقنيات   .6
 0.000* 724. التكنولوجية الالزمة إلنجاز العمل.

تقوم رؤية وسياسات المؤسسة على إتقان العمل وسرعة   .7
 0.000* 796. االنجاز بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية.

تعطي اإلدارة اهتمامًا كبيرًا ببرامج تدريب العاملين الخاصة   .8
 0.000* 895. بسلوكيات العمل األخالقي.

تلبي الدورات التدريبية حاجات المتدربين المستقبلية في مجال   .9
 0.000* 821. أخالقيات العمل.

عامليها للمراكز التدريبية المختصة في  تقوم المؤسسة بإرسال  .10
 0.000* 907. مجال التدريب على أخالقيات العمل.

تقوم المؤسسة بإعداد برامج تدريبية من أجل بناء منظومة   .11
 0.000* 911. أخالقية في المؤسسة.

تسعى المؤسسة إلعداد برامج تدريبية تساعد األفراد على دمج   .12
 0.000* 914. في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية.المعايير األخالقية العالية 

 .(α≤ 0.05 ) عند مستوى داللة ااالرتباط دال إحصائيً    *
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 جودة الخدمات" نتائج التساق الداخلي لـ " -

" الجوانب المادية الملموسة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
 0.05)معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  يبين أن  والدرجة الكلية للمجال، والذي 

 ≥αلما وضع لقياسه. (؛ وبذل  يعتبر المجال صادًقا 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الجوانب المادية الملموسة" (:4 .6جدول )

 والدرجة الكلية للمجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
). 

1.  
توفر المؤسسة جميع المستلزمات المالية و المادية التي تكفي 

 0.000* 727. لتقديم خدمة جيدة.

 0.000* 794. تراعي المؤسسة االهتمام بالمظهر العام والهندام للعاملين فيها.  .2

التصميم الداخلي لمكان العمل مع طبيعة الخدمات يتالءم   .3
 المقدمة للمستفيد.

.862 *0.000 

 0.000* 869. تهتم المؤسسة بمظهر وجاذبية المباني.  .4

5.  
تتوافر في المؤسسة التجهيزات الحديثة والتقنيات المناسبة لروح 

 العصر.
.871 *0.000 

 .(α≤ 0.05 )عند مستوى داللة االرتباط دال إحصائًيا   *

" والدرجة الكلية االعتماديةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
(؛ وبذل   α≤  0.05)معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال، والذي يبين أن  
 ا وضع لقياسه.م  ل   يعتبر المجال صادًقا
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االعتمادية " والدرجة الكلية للمجال (:4 .7جدول )

ون الفقرة م
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية)
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 835. يتمتع العاملون بالمعرفة الكافية والكفاءة العالية للرد على استفسارات المستفيدين.  .1

 0.000* 807. يخصص وقت كافي لمراجعة مشاكل المستفيدين.  .2

 0.000* 866. تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها للمستفيدين في الموعد المحدد.  .3

 0.000* 690. تحتفظ المؤسسة بسجالت دقيقة وموثقة للمستفيدين.  .4

 0.000* 850. تتجنب المؤسسة تكرار األخطاء عند تقديم خدماتها المختلفة.  .5

 .(α≤ 0.05 )عند مستوى داللة االرتباط دال إحصائًيا   *

" والدرجة االستجابةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
(؛ α≤  0.05)معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  الكلية للمجال، والذي يبين أن  
 لما وضع لقياسه. وبذل  يعتبر المجال صادًقا

 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االستجابة" والدرجة الكلية للمجال (:4 .8جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

 (
Si

g
). 

 0.000* 865. الممكنة.تستجيب المؤسسة لطلبات المستفيدين بالسرعة   .1
 0.000* 902. يتم االستجابة لطلبات المستفيدين بدقة متناهية.  .2
 0.000* 692. يقوم العاملون بتقديم المساعدة للمستفيدين بسهولة ويسر.  .3
 0.000* 848. تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المستفيدين.  .4
 0.000* 779. المقدمة لتلبية حاجة المستفيد.يقوم العاملون على تكييف الخدمة   .5

 .α)≤ 0.05) عند مستوى داللة ًيااالرتباط دال إحصائ   *



 

139 

 

" والدرجة الكلية األمانمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
(؛ وبذل   α≤  0.05 )معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية للمجال، والذي يبين أن  
 لما وضع لقياسه. يعتبر المجال صادًقا

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األمان" والدرجة الكلية للمجال (:4 .9جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 884. المؤسسة للمستفيد الخدمة في جو آمن يخلو من المخاطر.توفر   .1

 0.000* 675. يعزز سلو  العاملين الثقة واألمان للمستفيدين.  .2

 0.000* 746. توفر المؤسسة الخصوصية والسرية في المعلومات التي تخص المستفيدين.  .3

جودة خدمة توفر المؤسسة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من   .4
 المستفيدين.

.753 *0.000 

 0.000* 660. .تتمتع المؤسسة بسمعة ومكانة جيدة لدى أفراد المجتمع  .5

 .(α≤ 0.05 )عند مستوى داللة ااالرتباط دال إحصائيً    *

" والدرجة التعاطفمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تاليالجدول اليوضح 
( α≤  0.05)معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  أن   الكلية للمجال، والذي يبين
 ا وضع لقياسه.م  ل   وبذل  يعتبر المجال صادًقا
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التعاطف " والدرجة الكلية   (:4 .10جدول )
 للمجال

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 722. يتوفر لدى العاملين الروح المرحة في التعامل مع المستفيدين.  .1

 0.000* 853. يتوفر لدى العاملين القدرة على استيعاب المستفيدين وتقدير ظروفهم.  .2

 0.000* 903. تولي المؤسسة االهتمام المناسب لكل مستفيد.  .3

 0.000* 749. .تضع المؤسسة مصلحة المستفيدين في مقدمة اهتماماتها  .4

 0.000* 660. يتمتع العاملين بحسن الخلق واللباقة في التعامل مع المستفيدين.  .5

 .(α≤ 0.05)عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيً    *
 Structure Validityالبنائيا: الصدق ثانيا 

البنائي أحد مقايي  صدق األداة الذي يقي  مدى تحقق األهداف التي تريد يعتبر الصدق 
لدراسة بالدرجة الكلية لفقرات األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت ا

 ستبانة.اال

ًيا جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائ أن   تاليالجدول اليبين 
ا وضعت م  عتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقة ل  وبذل  ت؛ α)≤  0.05 )مستوى معنويةعند 

 لقياسه.
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 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة (:4 .11جدول )
 والدرجة الكلية لإلستبانة 

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000* 834. األخالقيات الفردية
 0.000* 746. القيادة األخالقية

 0.000* 726. األنظمة والهياكل األخالقية
 0.000* 883. أبعاد المنظمة األخالقية
 0.000* 852. الجوانب المادية الملموسة

 0.000* 872. االعتمادية
 0.000* 848. االستجابة
 0.000* 923. األمان
 0.000* 875. التعاطف

 0.000* 924. جودة الخدمات

 .(α≤ 0.05 )عند مستوى داللة ااالرتباط دال إحصائيً  *

 :Reliability ثبات اإلستبانة 4.7

، متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نف االستبيان  عطيي   أن  يقصد بثبات االستبانة هو 
درجة يعطي المقيا  قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما ا إلى أي ويقصد به أيضً 

هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة 
 (.97: 2010)الجرجاوي،

  )Cronbach'sألفا كرونباخ)وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل 

Alpha Coefficient الجدول التالي:، وكانت النتائج كما هي مبينة في 
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 (:4 .12جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لقيا  ثبات اإلستبانة

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.896 8 األخالقيات الفردية

 0.856 5 القيادة األخالقية

 0.867 12 والهياكل الفرديةاألنظمة 

 0.928 25 أبعاد المنظمة األخالقية

 0.888 5 الجوانب المادية الملموسة

 0.864 5 االعتمادية

 0.874 5 االستجابة

 0.786 5 األمان

 0.837 5 التعاطف

 0.948 25 جودة الخدمات

 0.967 50 اجميع المجالت معا 

مرتفعة لكل ( ألفا كرونباخ )قيمة معامل  أن  الجدول السابق واضح من النتائج الموضحة في 
(، وهذا ستبانة )لغت لجميع فقرات اال(، بينما ب،)مجال حيث تتراوح بين 

وبذل  تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في رتفع ودال إحصائيا، يعنى أن الثبات م
مما يجعلها إستبانة الدراسة الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات ( قابلة للتوزيع. وتكون 4الملحق )

أسئلة الدراسة واختبار  ستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عنعلى ثقة تامة بصحة اال
 فرضياتها.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 4.8
 Statistical Package forتالم تفريالغ وتحليالل اإلسالتبانة مالن خالالل برنالامج التحليالل اإلحصالائي 

the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما إذا K-S))Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف تم استخدام
 الجدول التالي:في ، وكانت النتائج كما هي مبينة كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 (:4 .13جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 قيمة الختبار المجال
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

 0.188 1.087 األخالقيات الفردية
 0.084 1.260 القيادة األخالقية

 0.211 1.065 األنظمة والهياكل األخالقية 
 0.332 0.947 أبعاد المنظمة األخالقية
 0.353 0.930 الجوانب المادية الملموسة

 0.275 0.996 االعتمادية
 0.457 0.855 االستجابة
 0.461 0.853 األمان
 0.117 1.191 التعاطف

 0.280 0.990 جودة الخدمات
 0.433 0.872 جميع مجالت الستبانة

 مجاالتجميع ل (.Sig)القيمة االحتمالية  أن  الجدول السابق واضح من النتائج الموضحة في 
هذه المجاالت يتبع التوزيع توزيع البيانات ل وبذل  فإن   ،0.05مستوى الداللة من  أكبرالدراسة 
 فرضيات الدراسة.  لتحليل البيانات واختبار استخدام االختبارات المعلمية تم   حيث ،الطبيعي
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 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1

 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والوزن النسبي  .2

 ستبانة.( لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

ما إذا  الختبارKolmogorov-Smirnov Test (K-S)سمرنوف-اختبار كولمجوروف .4
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقيا  درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
لحساب االتساق  . وقد استخدمته الباحثةيقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذل  لدراسة العالقة بين المجاالت.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
زادت أو قلت عن ذل ، ولقد تم استخدامه للتأكد من  أندرجة الحياد وهي  ىوصلت إل

 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .(Linear Regression- ModelMultiple) المتعدد االنحدار الخطينموذج  .7

( لمعرفالالة مالالا إذا كالالان Independent Samples T-Test) فالالي حالالالة عينتالالين Tاختبالالار  .8
 بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  ذات داللة إحصائية تهنا  فروقا

 ((One Way Analysis of Variance – ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي  .9
لمعرفة ما إذا كان هنا  فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 

 البيانات المستقلة.
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 اخلامسالفصل  5
حتليل البيانات واختبار فرضيات 

 ومناقشتها الدراسة
 

 

 مقدمةال. 

 للمستجيبين. البيانات الشخصية 

 .المحك المعتمد في الدراسة 

 .تحليل فقرات الستبانة 

 .اختبار فرضيات الدراسة 
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 المقدمة:

، وذل  من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةل اهذا الفصل عرضً ناول يت
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للمستجيبين،  البيانات الشخصيةوالوقوف على  فقراتها،تحليل 
اإلحصائية للدراسات م استخدام برنامج الرزم إذ ت  الدراسة،  ستبانةاللبيانات المتجمعة من 

 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  (SPSS)االجتماعية 
 البيانات الشخصية للمستجيبين

 الشخصية البياناتوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض
 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجن توزيع  (:5 .1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 ذكر

 أنثى

 المجموع

بينمالالالالا  ذكالالالالور، مالالالالن عينالالالالة الدراسالالالالة (%)أن مالالالالا نسالالالالبته الجالالالالدول السالالالالابق يتضالالالالح مالالالالن 
هالذه النسالب متقاربالة مالع األفضاللية للالذكور، ويعالود السالبب فالي  ن  وتالرى الباحثالة أ إناث، (%

ذل  إلالى العوامالل الثقافيالة واالجتماعيالة والعالادات والتقاليالد السالائدة فالي المجتمالع الفلسالطيني، تعطالي 
عينالالة الدراسالالة تشالالتمل علالالى بعالالض المهالالن التالالي ال  ن  باإلضالالافة إلالالى أ ،األولويالالة للالالذكور فالالي العمالالل

ومالالالالالع ذلالالالالال  تبالالالالالدو نسالالالالالبة اإلنالالالالالاث مرتفعالالالالالة حيالالالالالث ، سالالالالالة والسالالالالالائقينتتناسالالالالالب مالالالالالع االنالالالالالاث مثالالالالالل الحرا
 (% 20.1)نالالاث فالالي القالالوى العاملالالة البالغالالة ا تالالم مقارنتهالالا مالالع نسالالبة مشالالاركة اإل( إذا مالال46.1بلغالالت)

ويعالالالود السالالالبب إلالالالى طبيعالالالة العمالالالل فالالالي بعالالالض  ،(2017)الجهالالالاز المركالالالزي لإلحصالالالاء الفلسالالالطيني،
معظالالالم  ن  صالالالر النسالالالائي فالالالي عملهالالالا، حيالالالث أد العنالمنظمالالالات غيالالالر الحكوميالالالة  والتالالالي تتطلالالالب وجالالالو 

، الخالدمات التعليم، األمومة والطفل، لصحة،قطاة ا ) مجاالت عمل هذه المنظمات يتمحور حول
، كمالا فالي مثالل هالذه القطاعالات لإلنالاثوهالذا يتطلالب تواجالد كبيالر  ،والمعالاقين( االجتماعية والثقافيالة،

فالالي التوظيالالف بالالين  تتطلالالب عالالدم التمييالالزأن ثقافالالة الممالالول والعمالالل فالالي المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة 
 تحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم. الجنسين حيث يسعى الى
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5 .2جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 26.7 88 سنة 30أقل من 

 46.7 154 سنة 40أقل من -30

 19.1 63 سنة 50أقل من -40

 7.6 25 سنة فأكثر 50

 100.0 330 المجموع

 من  أقل -40 )من أعمارهميتراوح  (%)ما نسبته  أن  الجدول السابق يتضح من 
أقل ( % 73.4 )بينما ما نسبته. سنة فأكثر (50)أعمارهم ( % وان ما نسبته  ،(سنة50
 .سنة (40)من

معظم  أن   ىذل  إل  (،سنة 40أقل من  )ويمكن تفسير ارتفاة نسبة المبحوثين من الفئة العمرية
العاملين في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في قطاة غزة هم من فئة الشباب، وهو ما 

نسبة كبيرة من والتي تمثل  ،إدارة المنظمات تسعى لالستفادة من الكفاءات الشابة يدلل على ان  
نوعية العمل في  ما أن  والعطاء السي   المجتمع الفلسطيني والتي تتميز بالطموح واإلبداة،

مما يستدعي توظيف  عدة المنظمات غير الحكومية يحتاج لجهد كبير ونشاط متنوة في مجاالت
تضيف الفاعلية والحيوية في تطبيق مجاالت عملها، كما يفسر  ،العطاء ىقدرات شبابية قادرة عل

المنظمات غير الحكومية  لم تغفل عن  أن   ىإل (فأكثر 50 )أعمارهم من (%7.6 ) نسبة أن  
الخبرات  ىتوظيف كبار السن لالستفادة من خبرتهم في العمل في شتى المجاالت، فهي بحاجة إل

 كة التي تحالف هذه الفئة العمرية.كر المبدة والحنالعلمية وسنوات الخبرة والعقل المف
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (:5 .3جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 13.9 46 دراسات عليا 
 64.5 213 بكالوريو  
 17.3 57 دبلوم متوسط

 4.2 14 ثانوية عامة فأقل
 100.0 330 المجموع

مالالالؤهلهم العلمالالالي  الدراسالالالة مالالالن عينالالالة( %13.9)مالالالا نسالالالبته  أن  الجالالالدول السالالالابق يتضالالالح مالالالن 
وهالالذه النسالالبة منطقيالالة نظالالرًا الن عينالالة الدراسالالة تشالالتمل علالالى أعضالالاء مجلالال  اإلدارة  ،دراسالالات عليالالا

ويرجع ذل  إلي أن الجامعات في قطاة غزة فتحت المجالال أمالام  ،وكبار المسئولين في المنظمات
الباحثين لاللتحاق بالدراسات العليا وان بعض العالاملين يسالعون للحصالول علالي ماجسالتير لتحسالين 

وتعتبالالالر هالالالذه النسالالالب  مالالالؤهلهم العلمالالالي بكالالالالوريو ،( % .564 )وأن مالالالا نسالالالبته ،مسالالالتواهم الالالالوظيفي
والالالالذي يتكالالالون مالالالن العالالالاملين فالالالي المنظمالالالات غيالالالر الحكوميالالالة،  ،إلالالالى مجتمالالالع الدراسالالالة منطقيالالالة نظالالالًرا

غلالالالب الوظالالالائف التالالالي تعتبالالالر الحالالالد األدنالالالى المقبالالالول فالالالي أ بكالالالالوريو ال ىفالشالالالهادة الجامعيالالالة األولالالال
داريالالين وأخصالالائيين ورؤسالالاء أقسالالام وغيالالرهم، كمالالا تتفالالق هالالذه النسالالب مالالع يشالالغلها أفالالراد العينالالة مالالن اإل

طبيعة المجتمع الفلسطيني والذي يعتبر حملة الشهادة الجامعية األولى هم الفئة األكبر بين حملالة 
دبلالوم متوسالط  مالؤهلهم العلمالي (%وكذل  مع قوانين العمل والخدمة المدنية،  و الشهادات،

وهالم  فأقل ثانوية عامة مؤهلهم العلمي( )بينما  ،وهم فئة السكرتارية والتخصصات المهنية
 هذه الفئة حظيت بأقل نسبة. مما ي فسر أن   ؛وهي شواغر محدودة العدد ،فئة الحرا  واآلذنة

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  (:5 .4جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 23.0 76 سنوات 5أقل من 
 35.5 117 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 22.4 74 سنة 15إلى أقل من  10من 

 19.1 63 سنة فأكثر 15
 100.0 330 المجموع
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 أقل منسنوات خدمتهم  من عينة الدراسة( %  ) ما نسبته أن  الجدول السابق يتضح من 
 بينما ما نسبته( سنة فأكثر؛ 15 )سنوات خدمتهم (%)ما نسبته،  وأن  سنوات (  5)
وتدل هذه النسب على  سنة ،(  15إلي أقل من  5 )خدمتهم من تتراوح سنوات( % 57.9)

ويرجع  فراد العينة بعدد سنوات خدمة كبيرة،أ في لدى عينة الدراسة، حيث يتمتعاالستقرار الوظي
نشاء وعمل العديد من سنة إلى حداثة إ 15)(السبب في ارتفاة نسبة الذين لديهم خبرة اقل من 

. كما أن العمل اعامً (  15)المنظمات غير الحكومية، حيث أن بعض منها ال يتجاوز عمرها 
هلة علميًا وعمليًا بينما ما نسبته في منظمات غير الحكومية بحاجة إلي خبرات وفئات مؤ 

استقطاب  ىويعود ذل  إل  ؛سنوات(  5 )أقل منسنوات خدمتهم  من عينة الدراسة( % )
 واهتمام المنظمات غير الحكومية بفئة الشباب والخريجين الجدد.

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  (:5 .5جدول )
 النسبة المئوية % العدد المحافظة
 9.1 30 الشمال
 51.2 169 غزة

 12.4 41 الوسطى
 14.5 48 خانيون 
 12.7 42 رفح

 100.0 330 المجموع

يتبعون محافظة  الدراسة من عينة( % )ما نسبته  أن  الجدول السابق يتضح من 
يتبعون محافظة رفح  (%)بينما  ؛يتبعون محافظة الوسطى( %) الشمال،

 .يتبعون محافظة غزة( %)يتبعون محافظة خانيون ، بينما ما نسبته ( %)و

 ن  أصلي للدراسة، حيث أظهرت النتائج وتعتبر هذه النسب متوافقة مع المجتمع األ
الدراسة هم من محافظة غزة حيث استحوذت محافظة غزة على النسبة من عينة ( % 51.2)

حيث  ،المركزية وحاضنة باقي المحافظاتها و ذل  أن  يعز   ،األكبر من المنظمات غير الحكومية
ها في غزة كونها صاحبة الوزارات والمؤسسات أغلبها في غزة فتفضل الجهات المانحة تواجد

ت المعامالت الرسمية واألهلية عن باقي محافظات، كما ارتفاة ولتوفير مستلزما ،ىعلالنشاط األ
عدد السكان في محافظة غزة يتطلب وجود عدد أكبر من منظمات بما يتالءم مع حاجة السكان،  
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قلة عدد السكان فيها إلى من عينة الدراسة يتبعون محافظة الشمال يرجع ذل   (%9.1)أما نسبة 
 تحفظ وعدم تعاون بعض من منظماتها مع الباحثة .مقارنة بمحافظة غزة كما هنا  

 :(Ozenet al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة 

 الخماسي من ليكرت مقيا  في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المح  لتحديد
 في أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقيا  درجات بين المدى حساب خالل

 أقلإلى هذه القيمة  إضافةوبعد ذل  تم  (0.80=4/5) أي الخلية طول على للحصول المقيا 
 الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذل ) صحيح واحد وهي المقيا  بداية) المقيا  في قيمة
 :التالي الجدول في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا

 يوضح المح  المعتمد في الدراسة (:5 .6جدول )

 درجة الموافقة  الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

بدرجة غير موافق  20% -36%من  1 - 1.80من 
 اكبيرة جدً 

بدرجة  غير موافق 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 كبيرة

 متوسط % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 

بدرجة كبيرة  موافق 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 اجدً 

 بدرجة كبيرةموافق  84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 

 المتوسطات ترتيبة على الباحثدت اعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 ثةالباحت حدد وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى الستبيانل المجاالت مستوى على الحسابية
 .للدراسة المعتمد المح  حسب موافقةال درجة
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 تحليل فقرات الستبانة
 "أبعاد المنظمة األخالقية: تحليل فقرات "أولا 
 " األخالقيات الفرديةتحليل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة  Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 الجدول التالي:النتائج موضحة في  .الموافقة

لكل فقرة  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .7جدول )
 "مجال " السلو  الفردي األخالقي من فقرات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
يلتزم العاملون بالوقت المحدد 
 0.000 21.97 كبيرة 4 79.27 0.80 3.96 إلنجاز األعمال الموكلة لهم.

2.  
يحسن العاملون استعمال 

ممتلكات المؤسسة ويحافظوا 
 عليها.

 0.000 21.61 كبيرة 1 79.94 0.84 4.00

3.  
يقوم العاملون بواجباتهم في 
 0.000 21.51 كبيرة 5 79.21 0.81 3.96 حدود قوانين ولوائح العمل.

4.  

املون عملهم بأمانة يؤدي الع
خالص بعيدً  عن أي  اوا 

اعتبارات خاصة تخل 
 بوظيفتهم.

 0.000 18.36 كبيرة 6 78.96 0.94 3.95

5.  

يقوم العاملون بخدمة 
المستفيدين بأفضل طريقة 
تضمن الحياد وتتوافق مع 

 قواعد السلو  المهني.
 0.000 22.08 كبيرة 2 79.76 0.81 3.99

6.  
يحافظ العاملون على أسرار 
وممتلكات المؤسسة المالية 

 والمعلوماتية.
 0.000 18.58 كبيرة 3 79.39 0.95 3.97

7.  
يستثمر العاملون المركز 
الوظيفي في المؤسسة من 

 خدمة المصلحة العامة.أجل 
 0.000 15.93 كبيرة 7 75.52 0.88 3.78

8.  
ى يستقبل العاملون شكاو 

المستفيدين ودراستها بجدية 
 للوائح والقوانين. اقً وف

 0.000 16.12 كبيرة 8 74.86 0.83 3.74

 0.000 26.14 كبيرة  78.38 0.64 3.92 اجميع فقرات المجال معا  
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 استخالص ما يلي:يمكن الجدول السابق من 

يحسن العاملون استعمال ممتلكات المؤسسة ويحافظوا الثانية " للفقرة المتوسط الحسابي 
بدرجة  ، وهذا يعني أن هنا  موافقة(% النسبي الوزن أي أن    ( )ساوي" ي عليها
التزام الموظفين باإلرشادات وقوانين  ى، يعود ذل  إلمن قبل أفراد العينة على هذه الفقرةكبيرة 

االستمرار في  ىاألدوات ووعيهم أن ح سن استخدام الممتلكات سيؤدي إل ىكيفية المحافظة عل
وشعورهم بالمسئولية نتيجة وجود منطق المحاسبة  ،العمل وبذل  استمرار أنشطة المنظمة

ظه عليها. كذل  العقوبات والمراقبة الذي يراقب علي كيفية استخدام الموظف ألدواته وحفا
تالف أي من ممتلكات عيات على الموظف في حال تسبب في إالمحتملة التي تفرضها الجم

الجمعية، مما يجعل الموظفين حريصين على حسن استخدام ممتلكات الجمعية، وعدم تعريضها 
 لإلتالف.

ودراستها بجدية وفقًا يستقبل العاملون شكاوى المستفيدين الثامنة " للفقرة المتوسط الحسابي 
 هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%)النسبي الوزن أي أن   ( )ساوي" ي للوائح والقوانين
ويمكن تفسير ذل  إدرا  العاملين في  ،من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةبدرجة كبيرة 
 ،وجودهم األساسي هو خدمة المستفيدين . ودراسة شكواهم لتكون ركيزة لمشاريعهم المنظمات أن  

جل العمل على تطوير أداء وكذل  حرص المنظمات على االطالة على شكاوى المستفيدين من أ
وجاءت بالدرجة األخيرة كون عدد العاملين في المنظمات قليل حيث يواجه ، وسلو  الموظفين

 ولوحظ عدم وجود دائرة في العمل ال تتناسب مع كثرة عدد المستفيدين،العاملين ضغوط كبيرة 
غلب المنظمات غير الحكومية في قطاة غزة، وتكون مختصة بتلقي شكاوى الموظفين في أ

مسؤولية تلقي شكاوى المستفيدين هي جزء من مهام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، والذين ال 
من االهتمام بسبب انشغاالتهم الكثيرة في أمور أكثر أهمية من يعطي هذه الشكاوى مساحة كبيرة 

حد اإلدارات بمسؤولية حثة تنصح بضرورة تخصيص أو تكليف أالبا وجهة نظرهم، وعليه فإن  
 . تلقي شكاوى المستفيدين والرد عليها

 ( )ساوي" ياألخالقيات الفرديةلمجال "المتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
العينة من قبل أفراد بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي الوزن أي أن  

الخير  ىطبيعة النف  البشرية مجبورة عل ىو الباحثة ذل  إلتعز  على فقرات هذا المجال، 
فلسطيني في قطاة غزة مجتمع   والسلوكيات األخالقية حيث تربية اإلسالمية وطبيعة مجتمع

قال صلى اهلل عليه األخالق حيث  ىث علمبادئ الدين اإلسالمي الذي يح   ىمسلم تربي عل
 ،وسلم: ))إن  من أحبكم إلي  وأقربكم مني مجلًسا يوم القيامة أحاسنكم أخالًقا(( رواه الترمذي

االلتزام  ىي تجبر موظفيها علالمنظمات لديها مدونات السلو  األخالقي الت أن   ىباإلضافة إل
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وتعتبر هذه النسبة جيدة، ولكنها بحاجة إلى المزيد من  يجابي وفق ما ورد بها،سلو  اإلبال
االهتمام والتطوير بحيث يجب على إدارة المؤسسات غير الحكومية إبداء مزيد من االهتمام 

انب استقبال الشكاوى من بتطوير السلو  الفردي األخالقي للعاملين فيها خاصة فيما يتعلق بج
ذل  من شأنه التأثير على  ن  حمل الجد والعمل على معالجتها، ألالمستفيدين وأخذها على م

 .سمعة المنظمة بين أفراد المجتمع باإلضافة لسمعتها بين المؤسسات المانحة

نت أن نسبة موافقة العاملين في والتي بي   ،(2017اتفقت هذه النسبة مع دراسة )الغنام، 
وكذل  دراسة ( ،  %76.17)مستشفيات الفلسطينية في مجال السلو  الفردي األخالقي بنسبة 

وأخالقيات األعمال  المنتجاتالسلو  األخالقي لرجال البيع  ىمستو  ( في أن  2011)المرايات،
( 4.8573الحسابي له )لمنظمات بيع المنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع فقد بلغ الوسط 

وتتقارب هذه النسبة مع ما توصلت له دراسة )ابو غالي، ، (0.24771بانحراف معياري )
(، والتي أظهرت نسبة موافقة العاملين في وزارتي العمل والشؤون االجتماعية على مجال 2016

% إلى 20ويرجع الفارق في نسبة الموافقة والبالغة  (،%58)السلو  الفردي األخالقي بنسبة 
بو غالي طبقت على االختالف في طبيعة عمل المؤسسات عينة الدراسة، حيث ان دراسة أ

ما الدراسة الحالية فقد أجريت على المنظمات غير حكومية والتي تمتاز أمؤسسات حكومية 
جراءات العقوبات والفصل على الموظفين تكون اسهل  األنظمة والقوانين فيها بالشدة والصرامة وا 

 المؤسسات الحكومية .من 
 "القيادة األخالقيةتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 الجدول التالي:النتائج موضحة في  .درجة الموافقة
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لكل فقرة  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .8جدول )
 ""القيادة األخالقية من فقرات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
يعمالالل علالالى بالالث ونقالالل القالاليم 

األخالقيالالالة فالالالي والممارسالالالات 
 .المؤسسة

 0.000 26.81 كبيرة 1 81.65 0.73 4.08

2.  
يعامالالالالالل المرؤوسالالالالالين بعدالالالالالالة 
نصالالالاف وعالالالدم تمييالالالز بالالالين  وا 

 العاملين.
 0.000 15.85 كبيرة 4 76.18 0.93 3.81

3.  
يتبالالالالالع أسالالالالالاليب رقابالالالالالة فعالالالالالالة 
علالالالالالالالالالالى عمالالالالالالالالالالل وسالالالالالالالالالاللوكيات 

 .العاملين بالمؤسسة
 0.000 16.29 كبيرة 5 75.87 0.88 3.79

4.  
يقالالالالالالالالالوم بتحجالالالالالالالالاليم ومكافحالالالالالالالالالة 

السالالالالالالالالاللوكيات غيالالالالالالالالالر  جميالالالالالالالالالع
 األخالقية في العمل.

 0.000 19.55 كبيرة 3 79.45 0.90 3.97

5.  
يعمالالالالل علالالالالى تعزيالالالالز وتنميالالالالة 
القالالالالالالالالالالالالالاليم األخالقيالالالالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالالالالالي 

 .المؤسسة
 0.000 24.88 كبيرة 2 81.09 0.77 4.05

 0.000 26.04 كبيرة  78.86 0.66 3.94 اجميع فقرات المجال معا  

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

 يعمل على بث ونقل القيم والممارسات األخالقية في المؤسسة" األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
من بدرجة كبيرة  ، وهذا يعني أن هنا  موافقة(%)النسبي الوزن أي أن   ()ساوي " ي

معظم العاملين بالمنظمات غير الحكومية تلقوا  ي فسر ذل  أن  قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
لهام الموظفين ى إمثل القيادة التحويلية التي تعمل عل ،دورات قيادية خاصة بأنماط القيادة الجديدة

كما  ،األداء بأكثر مما هو متوقع وفق ممارسات أخالقية ترتضيها قوانين المنظمات ىهم علوحث  
موظفيها كي تكون  ىالقيم والمبادئ التي تعتنقها المنظمة إل نقل ىالقيادة الماهرة تعمل عل أن  

حرص قادة المنظمات غير الحكومية على صورة وسمعة مؤسساتهم ل ويعود السببلهم.  انبراسً 
دراكهم بأنهم يعتبرون قدوة لباقي الموظفين، فيحرصون على ين افراد المجتمع، باإلضافة إلى إب
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ن من خالل إعطاء االرشادات والتعليمات ومن خالل سلوكهم بث ونقل القيم األخالقية للموظفي
 .وتعاملهم سواء مع الموظفين أنفسهم او مع المستفيدين

 يتبع أساليب رقابة فعالة على عمل وسلوكيات العاملين بالمؤسسة" الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي 
 ةبدرجة كبير  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%) النسبي الوزن أي أن   ()ساوي " ي

لمام المدو ، يعز  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ألنواة الرقابة  يرينذل  كونه نابع من وعي وا 
أداء الموظفين وسلوكياتهم  ىأو الرقابة المتزامنة، أو الرقابة الالحقة، عل ،سواء الرقابة السابقة

المنظمة  وأخالقيات موظفيهم وخاصة بأن   ثقة القادة في سلو هذا األداء و  ىوتصرفاتهم عل
القيات الثقة في سلوكيات وأخ ن  د عملية التوظيف، وعلى الرغم من أتراعي الجانب األخالقي عن
يكون هنا  نوة من  ن  تكون الثقة عمياء ويجب أ ن  ه من المضر أن  الموظفين هي أمر جيد إال أ

لرقابة افتقار أساليب ا ىبالدرجة األخيرة يعود إلوقد جاءت  ،قابة على الموظفين في المنظماتالر 
 .حيث تحتاج ألجهزة وتقنيات بما يضمن كفاءة هذه الرقابة ،مصادر التمويلبعض  ىإل

 أي أن   (ساوي " ي القيادة األخالقيةلمجال "المتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%)النسبي الوزن

بث  ىلها دور فاعل في المنظمات تعمل على وجود قيادة يمكن تفسير ذ  إلفقرات هذا المجال. 
 ىالقيم والممارسات األخالقية وتنميها بشتي الطرق، وتستخدم األساليب التدريبية لتدريبهم عل

كما تتبع أساليب الرقابة وأسلوب الثواب والعقاب في  ،امدونات األخالقية التي انتشرت مؤخرً 
تعزيز الممارسات األخالقية. لتضمن وجود حسن لممارسة السلو  وكذل  تعامل الموظفين بعدالة 

نصاف وعدم تمييز مما ي   دارة المنظمات غير الحكومية قيادة األخالقية. ونتيجة اهتمام إعزز الوا 
ها تولي القيادة صيلة من صفات مجتمعنا الفلسطيني، فإن  والذي هو صفة أ ،بالجانب األخالقي

هذه النتيجة  ويمكنا القول بأن  ، ى مناصب وفق األنظمة والقوانينعلبة األخالق الحسنة أصاح
دام أساليب رقابية على جيدة، ولكنها بحاجة إلى مزيد من االهتمام خاصة فيما يتعلق باستخ

 .سساتخالقيات العاملين في المؤ سلوكيات وأ

( والتي بينت 2017راسة )الغنام، وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت له العديد من الدراسات كد 
 ىللقيادة األخالقية في المستشفيات الفلسطينية كانت مرتفعة بدرجة كبيرة، بحيث حظيت عل ن  أ

( والتي أظهرت موافقة العاملين في المؤسسات غير 2016،ماضي)%(، ودراسة 71.03نسبة )
وهي نف  النسبة التي توصلت لها هذه ( % 78)الحكومية على ممارسة القيادة األخالقية بنسبة 

 أن  دت ك  (  حيث أ2017درادكة والمطيري، ا مع توصلت له دراسة )وكذل  توافقت نسبيً  ،الدراسة
 كانتبتدائية بمدينة الطائف مديرات مدار  المرحلة اإل قية لدىدرجة ممارسة القيادة األخال

 (.%88)بنسبة 
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 "األنظمة والهياكل األخالقية تحليل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 الجدول التالي:النتائج موضحة في  .الموافقة

لكل فقرة  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .9جدول )
 "األخالقية "األنظمة والهياكل من فقرات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحرا
ف 

 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
الموافق
 ة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة 

و  الفرد والجماعة األخالقي لسل
 خالقي.أوالال

 0.000 22.18 كبيرة 1 81.22 0.87 4.06

2.  
تضع المؤسسة آليات مناسبة 

لإلفصاح عن السلو  الألخالقي 
 وتشجيع السلو  األخالقي بالعمل. 

 0.000 18.85 كبيرة 2 78.24 0.88 3.91

3.  

تتبنى المؤسسة إستراتيجية واضحة 
تعك  الجوانب األخالقية والمسئولية 

األطراف ذات جميع االجتماعية تجاه 
 العالقة بالعمل.

3.91 0.81 78.18 3 

 كبيرة

20.32 0.000 

4.  
تؤدي أخالقيات العمل السليمة في 

المؤسسة إلى مكافحة الترهل اإلداري 
 وزيادة فعالية العمل فيها.

3.85 0.83 77.01 5 
 كبيرة

18.63 0.000 

5.  
توجد لدى المؤسسة ثقافة تنظيمية 

أخالقية قوية وداعمة للسلو  
 األخالقي.

 0.000 18.90 كبيرة 4 77.67 0.84 3.88

6.  
تزود المؤسسة كافة األقسام بأفضل 

المعدات والتقنيات التكنولوجية الالزمة 
 إلنجاز العمل.

 0.000 13.89 كبيرة 6 74.79 0.97 3.74

7.  
لمؤسسة على تقوم رؤية وسياسات ا
عن  انجاز بعيدً إتقان العمل وسرعة اإل
 الواسطة والمحسوبية.

 0.000 13.38 كبيرة 7 74.27 0.97 3.71

8.  
ببرامج  اكبيرً  اة اهتمامً تعطي اإلدار 

تدريب العاملين الخاصة بسلوكيات 
 العمل األخالقي.

 0.000 10.05 كبيرة 8 70.83 0.97 3.54
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحرا
ف 

 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
الموافق
 ة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

9.  
تلبي الدورات التدريبية حاجات 
المتدربين المستقبلية في مجال 

 أخالقيات العمل.
 0.000 10.45 كبيرة 9 70.70 0.93 3.54

10.  
تقوم المؤسسة بإرسال عامليها للمراكز 
التدريبية المختصة في مجال التدريب 

 على أخالقيات العمل.
3.38 1.00 67.62 12 

متوسط
 ة

6.92 0.000 

11.  
بإعداد برامج تدريبية تقوم المؤسسة 

من أجل بناء منظومة أخالقية في 
 المؤسسة.

 0.000 7.67 كبيرة 11 68.33 0.98 3.42

12.  

تسعى المؤسسة إلعداد برامج تدريبية 
تساعد األفراد على دمج المعايير 

األخالقية العالية في سلوكهم 
 وتصرفاتهم اليومية.

 0.000 7.87 كبيرة 10 68.85 1.02 3.44

 0.000 16.99 كبيرة  73.3 0.75 3.66 افقرات المجال معا جميع  

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

و  الفرد والجماعة يوجد لدى المؤسسة مبادئ واضحة لسل" األولىللفقرة المتوسط الحسابي  
هنا   ، وهذا يعني أن  (% النسبي الوزن أي أن   ( )ساوي " يخالقيأاألخالقي والال

حرص معظم  ىو الباحثة إل، وتعز  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةبدرجة كبيرة  موافقة
بيان وتوضيح التصرف  ىالمنظمات غير الحكومية في نظامها األساسي ولوائحها الداخلية إل

 او  األخالقي وثقافة المجتمع حرصً االلتزام بقواعد السل ىللمقبول، وغير المقبول. باإلضافة إا
منها على صورة وسمعة المنظمة، ووجود رقابة مستمرة من األجهزة الحكومية على المنظمات، 

 مما يجعلها حريصة على االلتزام بقواعد السلو  األخالقي.

نجاز لمؤسسة على إتقان العمل وسرعة اإلتقوم رؤية وسياسات ا" السابعةللفقرة المتوسط الحسابي 
، وهذا يعني (%النسبي الوزن أي أن   (ساوي ي "عن الواسطة والمحسوبيةا بعيدً 
طبيعة  أن   ى، يعود ذل  إلمن قبل أفراد العينة على هذه الفقرةموافقة بدرجة كبيرة هنا   أن  

حيث الكوارث  ،نجاز ضمن رؤيتهاالتنموية في منظمات تتطلب سرعة إلغاثية و األعمال اإل
فال مجال مع المستفيدين تتطلب تدخل سريع بما يتناسب  ،والحروب واألزمات في قطاة غزة
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في الفترات األخيرة واجهت المنظمات غير  فسر ذل  أن  وقد جاءت في الدرجة األخيرة وي  ، للتأني
نجاز بسبب لتقنيات التي تساعدها في سرعة اإلالحكومية صعوبات في تلقي التمويل واألجهزة وا

 ن  ، كما يرجع ذل  إلى أستيراد تقنيات تكنولوجية الحديثةا ىالحصار وفرض االحتالل قيود عل
معظم المنظمات غير الحكومية تابعة إلى أحزاب سياسية، والتي تكون حريصة على توظيف من 

عمال إلى أبناء الحزب ومن يحملون أفكاره ي إنجاز األيحملون أفكار الحزب، وكذل  التحيز ف
المتوسط الحسابي ، ت الشخصية في كثير من األحيانويناصرونه، باإلضافة إلى تدخل العالقا

تقوم المؤسسة بإرسال عامليها للمراكز التدريبية المختصة في مجال التدريب على "  لعاشرةاللفقرة 
موافق هنا   ، وهذا يعني أن  (%)النسبي الوزن أي أن  (  ساوي " يأخالقيات العمل
 ، ويرجع السبب في ذل  لقناعات داخلها بأن  على هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة بدرجة متوسطة 

تأهيل الموظفين بنفسها دون الحاجة لمراكز خارجية كما تعتمد التدريب داخل الوظيفة، كما عليها 
هنا  صعوبات كبيرة في التفاعل الخارجي مع مراكز التدريب الدولية واإلقليمية للحصول علي 

د من حاالت الفساد والتعامل قيات في العمل األهلي وسبل الحدورات تدريبية في مجال األخال
قطاة غزة من حيث الحصار  درجة موافقة إلى خصوصيه ىحصولها على أدنو يعز  معها، 

المفروض وصعوبة التنقل واالبتعاث للخارج، وضعف التمويل مما ي قيد المنظمات في عملها 
المجتمع  ىتعود بالنفع عل ىأخر  مناح   ىتوفير مصاريف تكاليف تدريب في الخارج إل ىفتلجأ إل

  .مثل مشاريع تجارية، كفالة األيتام

 (ساوي " يألخالقيةاألنظمة والهياكال"لمجال المتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة بدرجة كبيرة  هنا  موافقة وهذا يعني أن  ، 73.3%  ) )النسبي الوزن أي أن  

منظمات غير الحكومية تقديم  ىوزارة الداخلية تشترط عل ىو ذل  إليعزً  ،على فقرات هذا المجال
ستراتيجية ،ولوائح وفلسفة ،عريضة تضمن مبادئ فتعمل المنظمات علي  ،وهيكل التنظيمي ،وا 

 ىيوجب عل ىخر شكل دوري وبين الفينة واألنظمات بمراقبة الم توفير هذا الشأن، كما أن  
المنظمات اإلفصاح عن أعمالها وأنظمتها وهي ضمن السلوكيات األخالقية التي تعبر عن 

 الرقابة تكافح الترهل اإلداري في كل منظمة. ما أن  السي   ،الشفافية

هذه النتيجة جيدة لكنها بحاجة لمزيد من االهتمام والتطوير وخاصة فيما  الباحثة أن   ىوتر 
عن الواسطة  اإتقان العمل وسرعة االنجاز بعيدً رؤية وسياسات المؤسسة على يتعلق ب

تعتبر الواسطة بحيث  ،، والتي جاءت بالمرتبة األخيرة من حيث الموافقةوالمحسوبية
تؤثر على صورة  ن  داري والتي من الممكن أالفساد اإلهم مظاهر والمحسوبية هي من أ

 .المؤسسة األخالقية وسمعتها
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(، حيث أكدت موافقة 2016،ماضيبشكل عام تتوافق هذه النسبة مع ما توصلت له دراسة ) 
، ويرجع السبب في (%76.79 ) األخالقية بنسبة راد العينة على مجال األنظمة والهياكلفأ

الحكومية على تبني الممارسات اإلدارية األخالقية، وجعلها ذل  إلى حرص المؤسسات غير 
جزء ال يتجزأ من ثقافة المؤسسة وقوانينها، باإلضافة إلى الدور الرقابي من قبل وزارة 

في التزامها بالقوانين  والمؤسسات المانحة على المنظمات غير الحكومية مما يساهم ،الداخلية
دراسة  واتفقت مع ها تل  الجهات الرقابية.التي تفرضها عليواألنظمة األخالقية 

سطينية علي بنية المؤسسة لث بينت موافقة العاملين في المستشفيات الفحي   ،(2017)الغنام،
 ( قد توصلت إلى2016بينما كانت نتيجة دراسة )أبو غالي، (؛%76.46 ) وأنظمتها بنسبة

االجتماعية لألنظمة األخالقية  ظمة وزارتي العمل والشؤونموافقة عينة الدراسة على تبني أن
الف طبيعة عمل توهي نسبة متدينة ويعود السبب في ذل  إلى اخ ،(%58 ) بنسبة بلغت

 المؤسسات الحكومية عن المؤسسات غير الحكومية.
 أبعاد المنظمة األخالقيةتحليل جميع فقرات 

درجة لمعرفة Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 الجدول التالي:النتائج موضحة في  .الموافقة

 (:5 .10جدول )
لكل فقرة من فقرات  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب
 مجال "أبعاد المنظمة األخالقية "

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 26.14 كبيرة 2 78.38 0.64 3.92 األخالقيات الفردية

 0.000 26.04 كبيرة 1 78.86 0.66 3.94 القيادة األخالقية

 0.000 16.99 كبيرة 3 73.3 0.75 3.66 األنظمة والهياكل األخالقية

أبعاد المنظمة األخالقية بشكل 
 عام

 0.000 26.37 كبيرة  76.8 0.56 3.84

  سالاوي ي أبعالاد المنظمالة األخالقيالةفقرات المتوسط الحسابي لجميع  تبين أن  الجدول السابق 
مالالن قبالالل أفالالراد العينالالة بدرجالالة كبيالالرة  هنالالا  موافقالالة وهالالذا يعنالالي أن   ،النسالالبي الالالوزن أي أن  
التعامالل بالاحترام، وحسالن معاملالة  ىيمكن تفسير ذل  حرص العاملين علال ،بشكل عامالفقرات على 

سالالواء فيمالالا بيالالنهم أو مالالع المسالالتفيدين حيالالث طبيعالالة العالقالالة التكامليالالة والتشالالاركية التالالي تحالالث الجميالالع 
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وتقالالدم  ،منظمالالات غيالالر الحكوميالالة تتعامالالل مالالع حالالاالت إنسالالانية ما أن  خالق حميالالدة، السالالي  التعامالالل بالالأ
للجهات المانحة والجهات الرقابية  ىالمستو  ىأما عل ،خدمات خيرية فهي بحاجة إلي لباقة واحترام
وذل  لنيل الثقالة وتبالادل االحتالرام وحسالن المعاملالة مالع  ،فيتحتم علي العاملين التعامل بشكل لطيف

 هذه الجهات.

كانالت حيالث ( 2016،ماضاليهذه النتيجة مع ما توصلت له العديد مالن الدراسالات كدراسالة ) اتفقتو 
 درجة الموافقة على المجاالت المرتبطة بمتطلبات المنظمة األخالقية بمتوسط حسابي نسبي

بعالالالالاد المنظمالالالالات غيالالالالر الحكوميالالالالة علالالالالى االلتالالالالزام بأ سالالالالاتممالالالالا يؤكالالالالد حالالالالرص المؤس(، 75.77% )
خالق المهنيالالالالة التالالالالي تتوافالالالالق مالالالالع ثقافالالالالة المجتمالالالالع ى بالالالالاألهميالالالالة التحلالالالالأل دراكهالالالالااالخالقيالالالالة، وذلالالالال  إل

الفلسالطيني، وهالالو مالا يالالؤثر علالى درجالالة قبالالول المجتمالع للمنظمالالة وبالتالالي يالالؤثر علالى نجالالاح أو فشالالل 
 ىأبعالاد المنظمالة األخالقيالة لالد ىمسالتو  بينالت أن  ( 2017،دراسالة )الغنالاماتفقالت مالع المنظمة. كذل  

دراسالالة وتنسالالجم مالالع  ،(%74.32)كبيالالرة حيالالث بلالالغ نسالالبة  ةالعالالاملين فالالي المستشالالفيات مرتفالالع بدرجالال
متطلبالالالالالات المنظمالالالالالة األخالقيالالالالالة حظيالالالالالت بمتوسالالالالالط حسالالالالالابي نسالالالالالبته  ( أظهالالالالالرت أن  2015)ماضالالالالالي،

ات المهنالالة للعالالاملين فالالي ( أظهالالرت أخالقيالال2015دراسالالة )أبالالو الكالالأ ،ا تتفالالق مالالع ( وأيًضالال75.77%)
دراسالالالالالالالة  مالالالالالالالع تختلالالالالالالالف جزئًيالالالالالالالابينمالالالالالالالا  ؛( 83.34)المنظمالالالالالالالات غيالالالالالالالر الحكوميالالالالالالالة حظيالالالالالالالت بنسالالالالالالالبة 

( %92)بعاد المنظمات االخالقية قد بلغتفراد العينة على أحيث نسبة موافقة أ (2011)المرايات،
جالالالالات لمنتهالالالالذه الدراسالالالالة قالالالالد طبقالالالالت علالالالالى رجالالالالال البيالالالالع ل ن  ، ويرجالالالالع سالالالالبب ارتفالالالالاة هالالالالذه النسالالالالبة ال

ا بالتعامالالل بالالأخالق عاليالالة مالالع شالالد حرًصالالالمنظمالالات البيعيالالة تكالالون أ ن  الصالاليالنية، ومالالن المعالالروف ا
 ثير على سمعة الشركة وانخفاض مبيعاتها.الزبائن خشية التأ
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 ا: تحليل فقرات " جودة الخدمات"ثانيا 

 " الجوانب المادية الملموسةتحليل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة  Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 .الجدول التاليالنتائج موضحة في  .الموافقة

لكل  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .11جدول )
 "فقرة من فقرات مجال " الجوانب المادية الملموسة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
مؤسسة جميع توفر ال

المادية المستلزمات المالية و 
 التي تكفي لتقديم خدمة جيدة.

 0.000 10.66 كبيرة 3 71.80 1.00 3.59

2.  
تراعي المؤسسة االهتمام 
بالمظهر العام والهندام 

 للعاملين فيها.
 0.000 15.41 كبيرة 1 75.49 0.91 3.77

3.  
يتالءم التصميم الداخلي 
لمكان العمل مع طبيعة 

 الخدمات المقدمة للمستفيد.
 0.000 11.82 كبيرة 2 73.35 1.02 3.67

تهتم المؤسسة بمظهر   .4
 المباني.وجاذبية 

 0.000 9.24 كبيرة 5 71.11 1.08 3.56

5.  
تتوافر في المؤسسة 

التجهيزات الحديثة والتقنيات 
 المناسبة لروح العصر.

 0.000 10.54 كبيرة 4 71.78 1.01 3.59

 0.000 14.31 كبيرة  72.76 0.81 3.64 اجميع فقرات المجال معً  

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

"  تراعي المؤسسة االهتمام بالمظهر العام والهندام للعاملين فيهاالثانية " للفقرة المتوسط الحسابي 
من قبل أفراد  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  ( %) النسبي الوزنأي أن  ( )ساوي ي

األناقة والنظافة جزء من ثقافة الموظفين والتقييم الذاتي  ن  فسر ذل  إلى أي   العينة على هذه الفقرة.
ننا في دام جيد، كما أمام اآلخرين بهنى االهتمام بأنفسهم والظهور أللموظفين مما يحفزهم عل

ويقول  ،ثر طيب في نفو  المستفيديناالهتمام الشخصي بالهندام ليتر  أمجتمع مسلم يدعو 
إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شامة  إنكم قادمون على "رسول اهلل 

 .روى أبو داود"في النا  فإن اهلل ال يحب الفحش وال التفحش
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أي  ( ) ساوي" ي تهتم المؤسسة بمظهر وجاذبية المبانيالرابعة " للفقرة المتوسط الحسابي 
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  ( %النسبي الوزن أن  

معظم المنظمات ممولة من جهات أجنبية تهتم وتعتني بتوفير بيئة عمل تحتوي  أن   ىليرجع إ
حيث تهتم بالتحديثات منها البناء  ،تسهيالت للمستفيدين وتتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة ىعل

استثماره  ىوفر تمويل خاص بالنثريات تعمل المنظمات علكما يت ،والتطوير االداري والتكنولوجي
وقد حظيت راحة في نفو  المستفيدين والزوار، للمساهمة في بناء المباني الجذابة لكي تبعث 

الرتفاة التكاليف الخاصة بالمباني، ولجوء العديد من المنظمات إلى  ة األخيرة  نظًراالدرج على
والتي  ،التجهيزات الحديثة والتقنيات المناسبة لروح العصر وكذل  الحال فيما يخص ،االستئجار

، مما يجعل هنا  نوة من ها ترتبط بالقدرات التمويلية للمنظمات غير الحكوميةترى الباحثة أن  
 القصور في هذا الجانب لدى بعض المنظمات ذات اإلمكانيات المادية الضعيفة.

 ساوي " يالجوانب المادية الملموسةلمجال "المتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي الوزن أي أن   (

ألسباب منها المنافسة الشديدة بين عدد من منظمات غير و ، تعز  على فقرات هذا المجال
اختيار  فتعمل معظم المنظمات على في تقديم الخدمة، الحكومية بمن تحذو بالدرجة األولى

وتحتوي  ،مقراتها ذات مباني الجذابة في أماكن مميزة يسهل الوصول إليها من قبل المستفيدين 
حيث وضوح العناوين وامتالكها لمواقع  ،تسهيالت وتقنيات تتناسب مع روح العصر على

تباة هنا  اهتمام من اإلدارة با ما أن  السي   ،يدينكما تتميز بفتح أبوابها أمام المستف ،الكترونية
لبية احتياجات ورغبات ت م األعمال لسهولة ويسر الحصول علىاإلجراءات اإلدارية إلتما

موظف استقبال يسهل تلقي  حيث متابعة ومراقبة من الجهات المعنية وتوفير ،المستفيدين
 الخدمة.

( في قيا  جودة 2017دراسة )االخر ، واتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل
وبوزن ،درجة موافقة بدرجة كبيرة  يات حيث حظي الجوانب الملموسة علىالخدمات في البلد

الجامعية المدركة في  ( في قيا  جودة الخدمات2013،)سلمان دراسةو  ،%(76.17نسبي )
دراسة كذل  و  ،%(71) لملموسيةلب عد ا نسبيالزن الو  انحيث كقصي جامعة األ
( في قيا  جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات ذوي االعاقة بمحافظات قطاة 2016)الحجار،

( في 2014،راشد)دراسة أظهرت و  ،%(79.15)لملموسية ب عد الوزن نسبي حيث كان  ،غزة
الملموسية ب عد لمجال  نسبيالوزن ال ن  المصرفية في تحقيق رضا العمالء أ قيا  جودة الخدمات

( والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة في ب عد 2012، وكذل  دراسة )عوض،%(73.20)كان 
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الملموسية بين عناصر الرقابة الداخلية وجودة الخدمات المصرفية بمحافظات غزة بوزن نسبي 
(80.54)%. 

التي أظهرت موافقة بدرجة  ،(2016واختلفت  مع العديد من الدراسات كدراسة )أبو عكر،
في قيا  دور جودة الخدمة والصورة الذهنية  %(67.9متوسطة في ب عد الملموسية بوزن نسبي )

وكذل  دراسة )أبو  ،في الغرفة التجارية الصناعية في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين
جمع الشفاء الطبي على اهتمام م (% 62.99 بوزن نسبي ) ( وجاء ب عد الملموسية2016عيدة،

( والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة في ب عد الملموسية 2016، ودراسة )مطرية،في قطاة غزة
( والتي 2014في مؤسسات التعليم التقني في قطاة غزة، كذل  )جودة، %( 61.73بوزن نسبي )

( 2015)السعافين، %( في بلديات قطاة غزة، ودراسة66.48جاء ب عد الملموسية بوزن نسبي) 
%( في الجامعات 51.38والتي أظهرت موافقة بدرجة قليلة في ب عد الملموسية بوزن نسبي )

 الفلسطينية.

 و الباحثة اتفاق واختالف النتائج إلى تباين وتنوة بيئات العمل المختلفة.تعز  

 "العتماديةتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 .الجدول السابقالنتائج موضحة في  .درجة الموافقة

لكل  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .12جدول )
 " " االعتمادية فقرة من فقرات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
يتمتع العاملون بالمعرفة الكافية 

والكفاءة العالية للرد على 
 استفسارات المستفيدين.

 0.000 17.94 كبيرة 2 76.99 0.86 3.85

لمراجعة  يخصص وقت كاف    .2
 0.000 13.18 كبيرة 5 72.45 0.85 3.62 مشاكل المستفيدين.

تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها   .3
 0.000 13.77 كبيرة 4 73.58 0.89 3.68 للمستفيدين في الموعد المحدد.

تحتفظ المؤسسة بسجالت دقيقة   .4
 0.000 21.65 كبيرة 1 80.80 0.87 4.04 وموثقة للمستفيدين.

تتجنب المؤسسة تكرار األخطاء   .5
 0.000 16.20 كبيرة 3 76.85 0.94 3.84 عند تقديم خدماتها المختلفة.

 0.000 20.89 كبيرة  76.15 0.70 3.81 اجميع فقرات المجال معً  



 

164 

 

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

ساوي " ي المؤسسة بسجالت دقيقة وموثقة للمستفيدينتحتفظ الرابعة " للفقرة المتوسط الحسابي  -
من قبل بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%)النسبي الوزن أي أن    (

أن االحتفاظ بالسجالت  :الباحثة ذل  ألسباب متعددة منها ووتعز   ،أفراد العينة على هذه الفقرة
تخاذ شر حيث تعتبر نقطة ارتكاز وقوة إلها بشكل مبازء من عمل المنظمة ويؤثر على أدائهو ج

كذل  تطلب معظم الجهات المانحة سجالت المستفيدين للتأكد   ،القرارات وجلب التمويل للمنظمة
باإلضافة لوجود  ،من مصداقية المعلومات المرحلة إليها عن احتياجات المستفيدين المطلوبة

خاصة فيما الرقابة على عمل المنظمات مما يفرض عليها االحتفاظ بسجالت دقيقة وموثقة و 
ه هنا  مراجعين يترددون للسؤال واالستفسار فهذه السجالت تسهل ن  يتعلق باألمور المالية، كما أ

 عملية تنفيذ األعمال وتلبية الحاجة وتقديم الخدمة.
 ساوي" يلمراجعة مشاكل المستفيدين خصص وقت كاف  ي  الثانية " ة للفقر المتوسط الحسابي 

من قبل بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي الوزن أي أن   ( )
توفير  اإلدارات بالمستفيدين والسعي على اهتمام يفسر ذل  على ،أفراد العينة على هذه الفقرة

وتقديم أفضل الخدمات  كما تعتني بإعطاء توجيهات للموظفين  ،سبل الراحة إليهم وحل مشاكلهم
 ،تضمن تخصيص وقت لمراجعة المستفيدين وتجنب األخطاء وقيا  الدقة وتحري الموضوعية

ذل  إلى ها جاءت في المرتبة األخيرة ويعود ن  فراد العينة على هذه الفقرة إال أوبالرغم من موافقة أ
حرص المسئولين على الرد ومعالجة شكاوى المستفيدين لكن من المالحظ عدم وجود وحدات 
لحاق هذه المسؤولية  متخصصة لتلقي شكاوى المستفيدين والرد عليها في معظم المنظمات، وا 

ديها مهام ومسؤوليات أكثر كمهمة إضافية من مهام إحدى الوحدات واإلدارات والتي يكون ل
 من النظر في شكاوى المستفيدين. -وجهة نظرهم منأهمية 

 الوزن أي أن  (  )ساوي " ي االعتمادية"لمجالالمتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي
الحكومية بجودة تقديم الخدمات من خالل اهتمامها ويرجع الهتمام المنظمات غير  ،المجال

استفسارات  امنة، والقدرات الوظيفية للرد علىبامتالكها لكادر وظيفي مؤهل لديه المعرفة الك
برامج  طاء من خالل تدريبهم علىالمستفيدين وكذل  تقديم الخدمات الصحيحة المناسبة دون أخ

ن توجيهات  تتعلق بتخصيص اإلضافة لتلقي العامليم حاجاتهم وتسهم في تحسين األعمال، بتالئ  
 .واستحداث المنظمات األنظمة اإلدارية لحفظ السجالت  ،لمراجعة المستفيدين وقت كاف  

 موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد ( التى أظهرت2017خر ،األ)هذه النسبة مع دراسة اتفقت و 
( 2014ودراسة )راشد، ،%(76.65) ى جاءت بوزن نسبىتقطاة غزة وال االعتمادية في بلديات



 

165 

 

 بوزن نسبى تالخدمات المصرفية وكان ىفالتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد االعتمادية 
( التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد االعتمادية فى 2016ودراسة )الحجار، ،%(77.75)

( التى 2014ودة،، ودراسة )ج%(78.08محافظات غزة وبوزن نسبى )مؤسسات اإلعاقة ب
%(، 75.32أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد االعتمادية فى بلديات قطاة غزة بوزن نسبى )

( التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جدا فى الخدمات 2012واختلفت نسبيًا مع دراسة ) عوض،
 %(. 81.23المصرفية بوزن نسبي )

مستوى  ن  ، والتي أظهرت أ(2015)كسبة،هذه النسبة مع ما توصلت له دراسة  اختلفت جزئًياو  
، بينما يرجع السبب في (%64)االعتمادية في المؤسسات الحكومية الفلسطينية قد بلغت 

ام الالزم والوقت دارة العليا في الوزارت الحكومية االهتمانخفاض هذه النسبة إلى عدم إعطاء اإل
 الموظفين.   لمراجعة مشاكل الكاف  

التي حصل فيها محور االعتمادية  ،(2016واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ابو عكر،
جريت على الغرفة هذه الدراسة أ   ن  ، ويرجع السبب في ذل  إلى أ(%47)على نسبة موافقة 

مة في ي تقديم الخدعضاء وتقصيرها فة لألظهرت عدم توفيها المعلومات الكافيوالتي أ ،التجارية
التى أظهرت موافقة بدرجة قليلة فى ب عد  ،(2015)السعافين، دراسة وكذل  الوقت المناسب،

وكانت وزنها  ،نيةجودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطي في قيا  مستوىاالعتمادية 
ب عد  ( والتى أظهرت موافقة بدرجة متوسطة فى2016%(، ودراسة)أبو عيدة،50.59النسبي )

 %( فى دراسة جودة الخدمات الصحية مجمع الشفاء.60.95االعتمادية بوزن نسبى)

 "الستجابة تحليل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة  Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 .الجدول التاليالنتائج موضحة في  .الموافقة
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لكل  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .13جدول )

 " فقرة من فقرات مجال " االستجابة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

الترتي
 ب

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

تستجيب المؤسسة لطلبات   .1
 0.000 13.70 كبيرة 4 72.37 0.81 3.62 المستفيدين بالسرعة الممكنة.

يتم االستجابة لطلبات   .2
 0.000 11.40 كبيرة 5 70.77 0.85 3.54 المستفيدين بدقة متناهية.

يقوم العاملون بتقديم المساعدة   .3
 0.000 15.97 كبيرة 2 75.23 0.86 3.76 للمستفيدين بسهولة ويسر.

4.  
تعمل المؤسسة على إيجاد 
الحلول الناجعة لمشاكل 

 المستفيدين.
 0.000 14.33 كبيرة 3 73.77 0.86 3.69

5.  
يقوم العاملون على تكييف 
الخدمة المقدمة لتلبية حاجة 

 المستفيد.
 0.000 16.82 كبيرة 1 75.62 0.84 3.78

 0.000 17.32 كبيرة  73.56 0.71 3.68 اجميع فقرات المجال معا  

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

يقوم العاملون على تكييف الخدمة المقدمة لتلبية حاجة " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي 
بدرجة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%)النسبي الوزن أي أن   ( )ساوي " ي المستفيد
و ذل  إلى حرص المؤسسات والعاملين فيها على ويعز   ،على هذه الفقرةقبل أفراد العينة من كبيرة 

بحيث تتناسب مع احتياجات المستفيدين، لضمان استمرار إقبال  ،تطوير خدماتهم وتكييفها
المستفيدين على خدماتها واالستفادة منها، وبالتالي ضمان نجاح المؤسسة واستمراريتها في 

 المنافسة والعمل.

ساوي " ي يتم االستجابة لطلبات المستفيدين بدقة متناهيةالثانية " للفقرة المتوسط الحسابي 
من قبل موافقة بدرجة كبيرة هنا   ، وهذا يعني أن  (%) النسبي الوزن أي أن  ( )

يرجع ذل  إلى عناية المنظمات على تلبية طلبات المستفيدين  أفراد العينة على هذه الفقرة.
المتاحة، ونظرة المستفيدين  وتوصيل الخدمة ألكبر عدد ممكن بسرعة متناهية ووفق اإلمكانيات

  .يجابية حيث توفر االستعدادية والجاهزية لتقديم الخدمات السريعةللمنظمات نظرة إ
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 الوزن أي أن   ()ساوي " ي االستجابة"لمجال سابي المتوسط الح بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي

الموظفين وشعورهم بالمسئولية  ويرجع السبب في ذل  إلى انتماء ووالء الوظيفي لدىالمجال. 
واإليمان ببقاء الخدمات ومساعدة المستفيدين، من خالل االستجابة  ،لتقديم الخدمات للمستفيدين

ها بحاجة لمزيد من االهتمام خاصة فيما لطلبات المستفيدين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، إال أن  
 .يتعلق بسرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين وسرعة تلبية طلباتهم

درجة  ن  ( التى أظهرت أ2017األخر ،)دراسة  وتتوافق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت له 
ودراسة %(، 71.65بوزن نسبي) موافقة كبيرة لب عد االستجابة فى بلديات قطاة غزة

التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة لبعد االستجابة وحظيت على وزن نسبي ( 2014)جودة،
( التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى 2016غزة، دراسة )الحجار، %( فى بلديات قطاة75.32)

 %( فى مؤسسات ذو اإلعاقة بقطاة غزة، دراسة81.42ب عد االستجابة بوزن نسبى )

%( فى 75.11( والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد االستجابة بوزن نسبى )2014) راشد،
كبيرة فى ب عد (التى أظهرت موافقة بدرجة 2012البن  الوطنى وبن  اإلنتاج، دراسة)عوض،

 %(.80.54االستجابة فى الخدمات المصرفية بوزن نسبى )

بدرجة متوسطة ظهرت موافقة أ التى(2016دراسة )أبو عيدة،مع بينما اختلفت نتيجة هذه الدراسة 
ويرجع السبب في ذل  إلى  ،فى مجمع الشفاء (% 66.50)فى ب عد االستجابة بوزن نسبى 

الفرا دراسة ) كذل  مع ،تشابه في تقديم الخدمة للمواطنينمجتمع الدراسة المطبيعة 
درجة جودة االستجابة في الجامعات الفلسطينية كانت  ن  ( والتي توصلت إلى أ2013والعوضي،

طالة اوصت الدراسة بتحسين خدمة االستجابة لمشاكل الطالب و وقد أ( % 51 )ضعيفة بنسبة
نت سبب في تدنيه نسبة هذا المجال، الطالب على مواعيد تقديم الخدمة وهي المشاكل التي كا

التى أظهرت موافقة بدرجة قليلة فى ب عد االستجابة بوزن نسبى ( 2015السعافين،)ودراسة 
( التى أظهرت موافقة بدرجة 2016دراسة )مطرية، %( فى الجامعات الفلسطينية،51.38)

)أبو  %(، دراسة62.88بع د االستجابة فى مؤسسات التعليم التقنى بوزن نسبى ) متوسطة فى
%( فى الغرفة التجارية 61.18( التى أظهرت موافقة بدرجة متوسطة بوزن نسبى )2016عكر،

تنوة  سة الحالية والدراسات السابقة إلىالصناعية. تعزو الباحثة االختالف واالتفاق بين الدرا
 بيئات العمل.
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 " األمانليل فقرات مجال "تح -

 واختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 

T الجدول التالي:النتائج موضحة في  .درجة الموافقةلمعرفة 

 (:5 .14جدول )
لكل فقرة من فقرات  Tاختبار والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 " مجال " األمان

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
توفر المؤسسة للمستفيد 

الخدمة في جو آمن يخلو 
 من المخاطر.

 0.000 19.91 كبيرة 3 78.96 0.86 3.95

2.  
يعزز سلو  العاملين الثقة 

 واألمان للمستفيدين.
 0.000 21.00 كبيرة 4 78.53 0.80 3.93

3.  

توفر المؤسسة 
الخصوصية والسرية في 
المعلومات التي تخص 

 المستفيدين.

 0.000 20.13 كبيرة 1 79.82 0.89 3.99

4.  

توفر المؤسسة األمان 
الوظيفي للعاملين فيها مما 

جودة خدمة يزيد من 
 المستفيدين.

 0.000 6.67 كبيرة 5 68.48 1.14 3.42

5.  
تتمتع المؤسسة بسمعة 
ومكانة جيدة لدى أفراد 

 .المجتمع
 0.000 17.73 كبيرة 2 79.57 1.00 3.98

 0.000 21.64 كبيرة  77.10 0.71 3.85 اجميع فقرات المجال معا  

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

توفر المؤسسة الخصوصية والسرية في المعلومات التي تخص الثالثة "للفقرة المتوسط الحسابي 
 هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (% (النسبي الوزن أي أن   )ساوي " يالمستفيدين

الحفاظ على  و الباحثة ذل  إلى أن  وتعز   من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.بدرجة كبيرة 
في غاية األهمية للمستفيدين وهو حق مكفول  اخصوصية وسرية بيانات المستفيدين يعتبر أمرً 

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 
 يدينمن خالل المتابعة ومراقبة الموظفين وهذا ما يميز منظمات فيما بينها.المستف

توفر المؤسسة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة الرابعة " للفقرة المتوسط الحسابي 
هنا   ، وهذا يعني أن  (%النسبي الوزن أي أن   ()ساوي " ي خدمة المستفيدين

ارتفاة رواتب وأجور  يفسر ذل  إلىمن قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بدرجة كبيرة  موافقة
توفير  المنظمات إلى وسعى ،موظفين في منظمات غير الحكومية مقارنة بالمنظمات الحكومية

العمل في  أن   ا إلىولقد جاءت بالدرجة األخيرة نظرً ، كوادرها المؤهلة يع للمحافظة علىمشار 
 .منظمات يعتمد نظام العقود ولي  التثبيت 

 الوزن أي أن   ()ساوي ي ""األمانلمجالالمتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%)النسبي
 نظمات غير الحكومية باألمان وهي أعلىدارت في ماإل، يمكن تفسير ذل  إلى اهتمام المجال
أنظمة وعقوبات باإلضافة إلى وجود مراقبة دورية و  ،سمعتها الطيبة ولوياتها مما ينعك  علىسلم أ

ه ال يوجد تهاون في الحاالت ن  كما أ ،مشددة تحتم االلتزام وتوفير األمان للموظفين والمستفيدين
 .يخرج عن قوانين المنظمة األمنية ويعرض للمسائلة كل من

والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة ( 2017األخر ،)واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة  
( 2014دراسة )راشد،وكذل   فى بلديات قطاة غزة، (%70.36 ) فى ب عد األمان بوزن نسبى

ودراسة  ،في المصارف( % 78.60) التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد األمان بوزن نسبى
فى  %(79.32( والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد األمان بوزن نسبى )2016)الحجار،

( التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد 2014مؤسسات ذو اإلعاقة بقطاة غزة، ودراسة )جودة،
 (2012عوض ،مع دراسة ) ى بلديات قطاة غزة، واتفقت نسبًيا%( ف74.70األمان بوزن نسبى)

%( في الخدمات 84.43ألمان بوزن نسبى )فى ب عد ا تى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة جًداال
ى اظهرت موافقة ( والت2015)كسبة، تلفت هذه النتائج مع دراسة كال مناخ بينما، المصرفية

 وكذل  ،(%65 ) مان في المنظمات الحكومية الفلسطينية جاء بنسبةبدرجة متوسطة فى ب عد األ
 %( 63.20) ىنسباألمان بوزن  أظهرت درجة موافقة متوسطة فى ب عد ى( والت2016)مطرية،

التى أظهرت درجة موافقة ( 2013دراسة )الفرا والعوضي،كذل  و ، لمؤسسات التعليم التقنى
( التى أظهرت موافقة 2016، دراسة ) أبو عيدة ،%(59.83) ىبوزن نسب األمان متوسطة لب عد

أبو ودراسة ) ،%( فى مجمع الشفاء67.83ن نسبى ) ب عد األمان بوز بدرجة متوسطة ل
ا موافقة بدرجة متوسطة فى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظات أظهرت أيضً  ( التي2016عكر،

 %( .64.9غزة بوزن نسبى )
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 " التعاطفتحليل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة T واختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 الجدول التالي:النتائج موضحة في  .الموافقة

لكل  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (:5 .15جدول )
 " فقرة من فقرات مجال " التعاطف

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  

يتوفر لدى العاملين الروح 
المرحة في التعامل مع 

 المستفيدين.
 كبيرة 2

2.  

العاملين القدرة يتوفر لدى 
على استيعاب المستفيدين 

 وتقدير ظروفهم.
 كبيرة 4

3.  
تولي المؤسسة االهتمام 
 كبيرة 5 المناسب لكل مستفيد.

4.  

تضع المؤسسة مصلحة 
المستفيدين في مقدمة 

 .اهتماماتها
 كبيرة 3 

5.  

يتمتع العاملين بحسن الخلق 
واللباقة في التعامل مع 

 المستفيدين.
 كبيرة 1

 كبيرة  اجميع فقرات المجال معا  

 يمكن استخالص ما يلي:الجدول السابق من 

الخلق واللباقة في التعامل مع  يتمتع العاملين بحسن" الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  
 هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي الوزن أي أن   ( )ساوي ي"  المستفيدين

زامها الموظفين و ذل  إلى اهتمام اإلدارة واإيعز  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بدرجة كبيرة 
التي ساهمت في رفع الكفاءة بين  األخالقي،فق قواعد ومدونة السلو  التعامل مع المستفيدين و 

 حسن تعامل الموظفين بجانب إدرا  العاملين أن   مما انعك  بصورة جيدة على ،الموظفين
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االحترام والثقة بين  ة أسا  لنجاح العمل فأنشأت عالقات ودية قائمة علىاالحترام والمعاملة بلباق
 جتمع الفلسطيني .هذا ينسجم مع ثقافة المو المستفيدين والعاملين 

(  )ساوي ي" تولي المؤسسة االهتمام المناسب لكل مستفيدالثالثة " للفقرة المتوسط الحسابي 
قبل أفراد العينة من بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%النسبي الوزن أي أن  

رضا  وهو ما يعك  حرص اإلدارة على رضا المستفيدين إلدراكها الجيد بأن   ،على هذه الفقرة
لى خدمات المؤسسة يعتبر الضمان إلستمراريتها ونجاحها، باإلضافة إلى أن رسالة المستفيدين ع
موظفيها لوائح  ه وتوفير له حياة كريمة فتفرض علىرتقاء باإلنسان واحترام إنسانيتالمنظمات اإل
 .بالمستفيد ومراعاة ظروفه الصعبة ية االهتمامإرشادية لكيف

 الوزن أي أن  (  )ساوي ي " "التعاطفلمجال المتوسط الحسابي  بأن   بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا بدرجة كبيرة  هنا  موافقة ، وهذا يعني أن  (%)النسبي
ه شعب متكامل متكاثف مع بعضه البعض، ن  الفلسطيني أ. يرجع ذل  إلى طبيعة المجتمع المجال

هدف المنظمات تلبية حاجات  فيبدي العاملون تعاطفهم مع قضايا وهموم المستفيدين بجانب أن  
الروح اهتماماتها فيتمتع الموظفين ب الخدمات لهم فمصلحة المستفيد أولىالمستفيدين وتقديم 

   التعامل معهم بلباقة وحسن الخلق.، وكذلالمرحة في التعامل مع المستفيدين

بدرجة كبيرة فى ب عد موافقة ظهرت ( التى أ2015نتيجة مع دراسة )أبو عيدة،اتفقت هذه ال
 ( %69.16 )ع الشفاء الطبي مع المستفيدين بوزن نسبىيظهرها العاملين في مجم ىالتعاطف الت

تعامل بإنسانية وتعاطف رض الويرجع السبب في ذل  إلى طبيعة العمل في المستشفيات والتي تف
التعاطف موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد أظهرت  ىالتا أيضً ( 2014ودراسة )راشد،، مع المرضى
( 2017في بن  الوطنى اإلسالمى وبن  اإلنتاج، دراسة ) األخر ، (% 74.01 )بوزن نسبي

بوزن نسبى يات قطاة غزة والتى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد التعاطف فى بلد
( التى أظهرت موافقة بدرجة كبيرة فى ب عد التعاطف بوزن 2016، دراسة )الحجار،%(70.31)

( التى أظهرت موافقة بدرجة 2014، دراسة )جودة ،%( فى مؤسسات ذو اإلعاقة82.49ى )نسب
واختلفت نتائج هذه  %( فى بلديات قطاة غزة،76.54كبيرة فى ب عد التعاطف بوزن نسبى )

أظهرت موافقة بدرجة متوسطة فى ب عد  ( التى2016 من دراسة )أبو عكر،كاًل مع  الدراسة
 ا معاختلفت جزئيً  وكذل  فى الغرفة التجارية الصناعية بغزة،  %(56.09) التعاطف بوزن نسبى

 ىوزن نسبب التعاطفالموافقة بدرجة متوسطة فى ب عد  ( التى أظهرت أن  2015دراسة )السعافين،
أظهرت موافقة بدرجة  ( التى20165دراسة )مطرية، لجامعات الفلسطينية،فى ا (52.97%)

 %( فى مؤسسات التعليم التقنى .61.13متوسطة فى ب عد التعاطف بوزن نسبى )

 لى تباين وتنوة بيئات العمل المختلفة.احثة االختالف واالتفاق النتائج إتعزو الب
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 جودة الخدماتتحليل جميع فقرات -

درجة لمعرفة Tواختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب تم استخدام 
 الجدول التالي:النتائج موضحة في  .الموافقة

 (:5 .16جدول )
لكل فقرة من فقرات  Tاختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

 "جودة الخدمات " مجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 14.31 كبيرة 5 72.76 0.81 3.64 الجوانب المادية الملموسة

 0.000 20.89 كبيرة 3 76.15 0.70 3.81 االعتمادية

 0.000 17.32 كبيرة 4 73.56 0.71 3.68 االستجابة

 0.000 21.64 كبيرة 2 77.10 0.71 3.85 األمان

 0.000 21.56 كبيرة 1 78.00 0.75 3.90 التعاطف

 0.000 21.94 كبيرة  75.57 0.64 3.78 جودة الخدمات بشكل عام

(    )ىساو ي جودة الخدماتفقرات لجميع  ىالمتوسط الحساب تبين أن  الجدول السابق 
من قبل أفراد العينة بدرجة كبيرة  أن هنا  موافقة ىوهذا يعن ،( %) ىالنسب الوزن أي أن  
طبيعة العمل في المنظمات غير الحكومية  ن  أ ىلإترجع الباحثة ذل   ،بشكل عامالفقرات على 

همية كبيرة لجودة هذه المنظمات أ يولن ت  ى أفمن الطبيع ىذات الطبيعة الخدماتية، وبالتال
نجاحها  ىفراد المجتمع وبالتالجمهور، بما يضمن لها القبول بين أخدماتها المقدمة لل

بجانب خضوة المنظمات إلجراءات قانونية تضبط عملها حيث هنا  مراقبة  واستمراريتها،
إدرا   ىباإلضافة إلومتابعة ألنشطة منظمات غير الحكومية تجبرها علي حسن جودة الخدمة، 

يجابية للمستفيد عن جودة الخدمة التي يتلقونها ئولين ألبعاد الجودة في تركها إنطباعات إالمس
للتطوير المنظمات  ىالمنظمات لطلب الخدمة فتسع ىوهو ما يزيد من تردد المستفيدين عل

ت أن تزود ه ي حتتم علي منظمان  كما أ بالمستفيد، جل الحظووتحسين جودة خدماتها من ا
. مل وجه لكي تحقق رسالتها ورؤيتهاأك على مالمستفيدين بالخدمات والقيام بمسئوليتها اتجاهه

( والتي 2017)االخر ، وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت له العديد من الدراسات كدراسة
، ودراسة (%73)الخدمات التي تقدمها بلديات قطاة غزة قد بلغت جودتها نسبة  ن  توصلت إلى أ

( في دراستها لجودة الخدمات المقدمة في المصارف حيث جاءت بوزن نسبي 2014راشد،)



 

173 

 

جامعة  ىجودة خدمات المقدمة ف ( التي توصلت أن  2013سلمان،)دراسة كذل  و  ،%(75.73)
اختلفت مع ما توصلت بينما  ؛%(70قصي كانت مرتفعة بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي )األ

الشفاء الطبي كانت  مستشفى ( والتي بينت أن الخدمات المقدمة في2016و عكر،اليه دراسة )أب
جودة الخدمات فى المؤسسات الحكومية كانت  ( التى توصلت أن  2015%(، ودراسة )كسبة،65)
( توصلت لجودة الخدمات المتوسطة بوزن نسبى 2013%(، ودراسة )الفرا والعوضى،63.53)
( التى توصلت لجودة الخدمات فى 2016ية، دراسة )مطرية ،( فى الجامعات الفلسطين57.88)

( التى توصلت لجودة الخدمات 2015دراسة )السعافين، ،%(61.56التعليم التقنى بوزن نسبى )
 .%(53.84ة متوسطة بوزن نسبى )يفى الجامعات الفلسطين

 :اختبار فرضيات الدراسة

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ): ىاألولالرئيسة الفرضية 
 .أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكوميةبين 

 :والجدول التالي يوضح ذل  ،معامل بيرسون لالرتباطالختبار هذه الفرضية تم 

 أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة معامل االرتباط بين  (:5 .17جدول )
 في المنظمات غير الحكومية

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 الحتمالية

(Sig.)  

السلو   بين α≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية. الفردي األخالقي

.675 *0.000 

القيادة  بين α≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 .وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية األخالقية

.593 *0.000 

بيئة بين  α≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية
وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير  المؤسسة وأنظمتها األخالقية

  .الحكومية
.718 *0.000 

بين أبعاد  α≤ 0.05 دللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية
 0.000* 795. .المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية

 .(α≤ (0.05داللة ىعند مستو  ادال إحصائيً االرتباط         *
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 ( تساوي.Sigالقيمة االحتمالية ) وأن   ،(7950. )معامل االرتباط يساوي أن  الجدول السابق يبين 
لى وجود عالقة ذات داللة وهذا يدل ع(،  (0.05وهي أقل من مستوى الداللة (،   )

، الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكوميةأبعاد المنظمة األخالقية وجودة بين إحصائية 
ا ما يقيم جودة الخدمات المقدمة له من جمهور المستفيدين دائمً  أن  ذل  إلى  يمكن تفسيرو 

المستفيدين يهتمون  ن  حيث إ ،المنظمات  بناء على أخالقيات تل  المنظمات بالتعامل معه
المنظمة التي ال تتعامل مع  ن  قبل الموظفين بالدرجة األولى، وأ بطريقة التعامل معهم من

ألبعاد  بجانب أن   ،القبول من أفراد المجتمع بدرجة عالية من األخالق لن تلق  المستفيدين 
المنظمة األخالقية دور في تحسين جودة الخدمات المقدمة من خالل دورها المؤثر في أداء 

في تنمية أصول المنظمة فهي دعامة لتحقيق اإلفادة المثلي منها،   لها أهمية كما أن   ،الموظفين
ر أجواء وبيئة العمل وتوفي ما االقتداء بالمديرينالسي   ،فهي تشجع العاملين وتدفعهم لالجتهاد

 ثر في تحسين جودة الخدمات المقدمة . مناسبة، قد أ

قية وجودة الخدمات فسيتم نظرا لعدم وجود دراسات عربية ربطت بين أبعاد المنظمة األخالو 
 .ها بتحقيق عوائد تنظيمية أخرىألخالقية وعالقتعرض الدراسات التي تناولت  أبعاد المنظمة ا

القة ذات داللة ( التي بينت وجود ع2017دراسة )الغنام،فاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
ؤسسي األخالقية في مستوى األداء المألبعاد المنظمة  (α≤ (0.05 داللة إحصائية عند مستوى

( التي بينت وجود عالقة 2015دراسة )أبو الكأ ،بالمستشفيات في محافظات غزة، وكذل  مع 
طردية ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير 

 .الحكومية بقطاة غزة
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بعاد أل( α ≤0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةد أثر ذو دللة : يوجثانيةالفرضية الرئيسة ال
 .جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكوميةفي  المنظمة األخالقية

 :،والجدول التالي يوضح ذل المتعددالخطي االنحدار  استخدامالختبار هذه الفرضية تم 
 المتعددالخطي تحليل االنحدار  (:5 .18جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقلة

 المقدار الثابت

 األخالقيات الفردية

 القيادة األخالقية

 األنظمة والهياكل األخالقية

 0.633معامل التحديد الم عد ل=  0.799 = رتباطمعامل اال

 0.000القيمة االحتمالية =  =  Fقيمة االختبار 

 يمكن استنتاج ما يلي:الجدول السابق الموضحة في من النتائج 

 (%63.3) ، وهذا يعني أن  0.633، ومعامل التحديد الم عد ل= 0.799معامل االرتباط =  -
تم تفسيره من خالل  جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكوميةمن التغير في 

جودة الخدمات المقدمة العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في 
 . في المنظمات غير الحكومية

(   0.000 )القيمة االحتمالية تساوي ، كما أن  (141.737)المحسوبة بلغت  Fقيمة االختبار -
أبعاد مما يعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 . المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية

 األنظمة والهياكل، القيادة األخالقية، األخالقيات الفرديةالمتغيرات المستقلة " جميع تبين أن   -
 .جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية" تؤثر في  األخالقية

جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير أهمية المتغيرات المؤثرة في التأثير في "  -
ات األخالقي، ومن ثم األنظمة والهياكل األخالقيةهي:  t" حسب قيمة اختبار  الحكومية
 .القيادة األخالقيةا ، وأخيرً الفردية

 معادلة االنحدار: -
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)القيادة  0.083(+ ألخالقيات الفردية) 0.301+ 0.371 جودة الخدمات المقدمة =  
 )التدريب على األخالق( 0.191+( األنظمة والهياكل األخالقية ) + 0.320 األخالقية(

األخالقية والقيادة  الفرديةخالقيات المنظمة األخالقية واألدور أبعاد  ىويرجع السبب في ذل  إل
 أكمل وجه مما يسهم في تحسين جودة الخدمة ىيام بواجبات وظيفية علقالتي لها دور في ال

يجابي ن بالمهارات ويساهم بالتغير اإلاألخالق يزود العاملي ىالمقدمة للمستفيدين، والتدريب عل
 ىأدوارهم الحالية والمستقبلية في المنظمة، ويزيد من قدراتها عل للسلو  واالتجاهات التي تتطلبها

االهتمام ببيئة العمل  الحد من األخطاء مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أن  
وأنظمتها يساهم في تحقيق التوافق الفعال بين إمكانيات وقدرات العاملين واحتياجات المنظمة 

الخدمة وبشكل عام للمنظمة األخالقية دور مهم في مساعدة  تحسين جودة ىمما يؤدي إل
 أفضل نحو ممكن. ىالمسئولين في تدعيم وتطوير جودة الخدمات لتقديمها عل

ألبعاد المنظمة األخالقية دور فى  التي بينت أن   (2017)الغنام،دراسة واتفقت هذه الدراسة مع 
ألخالقيات  ن  التي أظهرت أ (2015الكأ ،)ابو كذل  دراسة  ،تحسين جودة األداء المؤسسى

 داء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاة غزة.المهنة دور في األ
 

( α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )الفرضية الرئيسة الثالثة: 
للبيانات  ىُتعز حول أبعاد المنظمة األخالقية  بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة

 الشخصية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(.

" لمعرفة مالا إذا كالان هنالا  فالروق لعينتين مستقلتين T "تم استخدام اختبار "الختبار هذه الفرضية 
ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجمالوعتين مالن البيانالات. كالذل  

" لمعرفة ما إذا كان هنا  فالروق ذات داللالة إحصالائية وهالذا التباين األحادي تم استخدام اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. (3)االختبار معلمي يصلح لمقارنة 

 من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:ويشتق 

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 .إلى الجنس ىُتعز حول أبعاد المنظمة األخالقية  تقدير أفراد عينة الدراسة
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 الجن –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار" نتائج   (:5 .19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 األخالقيات الفردية

  القيادة األخالقية

 األنظمة والهياكل األخالقية

 المنظمة األخالقية أبعاد

 .(α≤0.05 ) عند مستوى داللة االفرق بين المتوسطين دال إحصائيً * 

 يمكن استنتاج ما يلي:الجدول السابق الموضحة في من النتائج 

من مستوى  أكبر" لعينتين مستقلتين -  Tالمقابلة الختبار"  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال هوبذل  يمكن استنتاج أن  لجميع المجاالت ،   (0.05 )الداللة 

لصالح عزى إلى الجن ، وذل  ت   هذه المجاالتبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
 ىعلا تظهر بمظهر يليق بها كونها تحرص اإلناث، كما ينسجم مع طبيعة المرأة والتي دائمً 

ويرجع السبب في ذل  التشابه التدريب في ممارسة األخالق وتعديل السلوكيات الخاصة بذل ، 
الجنسين يتعرضون لنف  ظروف وبيئة العمل ويخضعون لنف  السياسات وينفذون نف   ن  إلى أ
 عباء بغض النظر عن جنسهم.هام واألالم

التي  (2017)الغنام،( ودراسة 2015تيجة مع ما توصلت له دراسة )أبوالكا ،وتوافق هذه الن
 لمتغير ت عزى المهنة أخالقيات حول المبحوثين استجابات بين معنوية فروق وجودعدم بينت 
في م جمل أبعاد المنظمة  ( والتي بينت وجود فروق2016واختلفت مع دراسة )مطرية،، الجن 

 ( بوجود فروق لصالح اإلناث.2013دراسة )سلمان،كذل   و  ،لصالح الذكور األخالقية
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( بين متوسطات درجات تقدير α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
 إلى العمر. ىُتعز حول أبعاد المنظمة األخالقية  أفراد عينة الدراسة

 العمر–اختبار" التباين األحادي" نتائج   (:5 .20جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
30 
 سنة

أقل  -30
 40من 

 سنة

سنة  40
 فأكثر

 األخالقيات الفردية

 القيادة األخالقية

 األخالقيةاألنظمة والهياكل 

 أبعاد المنظمة األخالقية

المقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن  الجدول السابق في  الموضحةمن النتائج 
استنتاج أنه ال لجميع المجاالت وبذل  يمكن ( 0.05)أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 

عزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت ت  
وأن ممارسة السلو   فراد عينة الدراسةفي العمر بين أ إلى العمر، يرجع  ذل  إلى التقارب

عمر ، كذل  األخالقي علي مستوي األفراد وعلي مستوي القيادات يتاح للجميع بغض النظر عن ال
 بأن أنظمة المنظمة األخالقية تفرض علي الجميع دون تحديد عمر معين.

( التي توصلت لعدم وجود فروق ذات داللة احصائية 2017،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الغنام
( التي توصلت 2016تعزو للعمر وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة )ابو غالي،

 داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول اخالقيات العمللوجود فروق ذات 
ويرجع السبب إلى االختالف في طبيعة مجتمع الدراسة واالختالف في متوسط بسبب العمر 

 .اعمار المبحوثين
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( بين متوسطات درجات α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
 إلى المؤهل العلمي. ىُتعز حول أبعاد المنظمة األخالقية  الدراسةتقدير أفراد عينة 

 (:5 .21جدول )
 المؤهل العلمي –اختبار" التباين األحادي" نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

دراسات 
 عليا 

 بكالوريوس

دبلوم 
متوسط 
 فأقل

 األخالقيات الفردية

 القيادة األخالقية

 األنظمة والهياكل األخالقية

 أبعاد المنظمة األخالقية

المقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  أن  تبين الجدول السابق الموضحة في من النتائج 
ه ال لجميع المجاالت وبذل  يمكن استنتاج أن   (0.05)أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى 
معظم العاملين في المنظمات غير الحكومية هم  ن  ذل  إلى أو الباحثة وتعز    إلى المؤهل العلمي،
 ( أن أكثر من5.2حيث بين الجدول رقم ) في الدرجة العلمية  والمتقاربة من الفئة المتعلمة 

األخالق ال تعتمد على مستوى التعليم  ن  ( من العينة من حملة الدبلوم فأعلى ، وكذل  فإ% 95)
 المؤهل ، فالجميع يمار  عمله في ضوء أخالقيات المهنة التي تحكم السلو . ومستوى

كدت عدم وجود ( والتي أ2016،ماضيت هذه النتيجة مع العديد من الداسات كدراسة )قوتواف 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه مجاالت المنظمة 

( ودراسة )أبو 2016بو غالي،دراسة )أ العلمي، وكذل  توافقت مع عزى إلى المؤهلاالخالقية ت  
 .( والذين توصلوا لنف  النتيجة2016 ،الكأ
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( بين متوسطات درجات تقدير α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
 إلى سنوات الخدمة. ىُتعز حول أبعاد المنظمة األخالقية  أفراد عينة الدراسة

 سنوات الخدمة –اختبار" التباين األحادي" نتائج   (:5 .22)جدول 

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل 
 5من 

 سنوات

 5من 
إلى أقل 

 10من 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 الفرديةاألخالقيات 

 القيادة األخالقية

  األنظمة والهياكل األخالقية

 أبعاد المنظمة األخالقية

المقابلالالالة الختبالالالار"  (.Sig)القيمالالالة االحتماليالالالة  تبالالالين أن  الجالالالدول السالالالابق الموضالالالحة فالالالي مالالالن النتالالالائج 
 ه اللجميع المجاالت وبذل  يمكن استنتاج أن   0.05 ) ) أكبر من مستوى الداللة"  ىالتباين األحاد

 عالزىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هالذه المجالاالت ت   
جميالالع العالالاملين يمارسالالوا السالاللو  األخالقالالي وكالالذل   ذلالال  أن  وترجالالع الباحثالالة ، إلالالى سالالنوات الخدمالالة 

المنظمالالة تفالالرض بثقافتهالالا ومدونالالة السالاللو  األخالقالالي لالالديها  وأن   ،القيالالادة تمالالار  األخالقيالالات القياديالالة
 . الجميع العمل وفق هذه األخالقيات ىعل

 بالين معنويالة فالروق وجالود( بعالدم 2016 ،النتيجة مع ما توصلت له دراسالة )أبالو الكالا وتوافق هذه 
 .سنوات الخدمة لمتغير ت عزى المهنة أخالقيات حول المبحوثين استجابات

( α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )الفرضية الرئيسة الرابعة: 
للبيانات الشخصية  ىُتعز حول جودة الخدمات  بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة

 (.المؤهل العلمي، سنوات الخدمةمر، )الجنس، الع

" لمعرفالة مالا إذا كالان هنالا  فالروق لعينتالين مسالتقلتينT تالم اسالتخدام اختبالار "الختبالار هالذه الفرضالية 
ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجمالوعتين مالن البيانالات. كالذل  
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وهذا  ،نا  فروق ذات داللة إحصائية" لمعرفة ما إذا كان هالتباين األحادي تم استخدام اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. (3)االختبار معلمي يصلح لمقارنة 

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 إلى الجنس. ىُتعز حول جودة الخدمات  تقدير أفراد عينة الدراسة

 الجن  –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:5 .23جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 الجوانب المادية الملموسة

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

 جودة الخدمات

 .(α≤0.05)عند مستوى داللة  االفرق بين المتوسطين دال إحصائيً * 

 استنتاج ما يلي: يمكنالجدول السابق الموضحة في من النتائج 

أقل من مستوى " لعينتين مستقلتين -  Tالمقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن   
ه توجد فروق ذات داللة " وبذل  يمكن استنتاج أن   التعاطف، األمانللمجالين "0.05  ))الداللة 

عزى إلى الجن ، وذل  إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين ت  
فيما يتعلق  حرًصا شدويرجع السبب في ذل  إلى طبيعة اإلناث التي تكون ألصالح اإلناث، 
خرين عند تقديم الخدمة وهذا مع اآل التعاطف من ىظهار درجة أعلإ ، وكذل بسرية البيانات

 .ينسجم مع طبيعة المرأة 
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( والتي توصلت لعدم وجود فروق 2016عيدة،اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة )ابو 
ف إلى االختالف في عزى إلى الجن ، ويرجع سبب االختالفي جميع مجاالت جودة الخدمة ت  

 مجتمع الدراسة 

 أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ه الوبذل  يمكن استنتاج أن  (  0.05)
و الباحثة السبب في ذل  لكون خضوة الجن ، وتعز   عزى إلىعينة الدراسة حول هذه المجاالت ت  

، وكذل  الخدمة، والتي يتطلب منهم أدائها للمستفيدينجودة تلبية كال الجنسين إلى نف  معايير 
ذه واتفقت ه، الت المستخدمة عند تقديم الخدماتالتسهياألساليب واألجهزة و الستخدامهم نف  
 (،2017)األخر ، ،(2016من دراسة )أبو عكر، توصلت إليه كاًل النتائج مع ما 

 بين فروق وجود عدمكدت التى أ( 2014)جودة، (،2015)أبو عودة، (،2015)كسبة،
 عزى للجن .ت   الخدمات جودة أبعاد دور حول راء افراد العينةآ متوسطات

( حيث أكدت نتائج دراستهم بوجود فروق ذات داللة 2012غبى والغنم،اختلفت مع دراسة )الز  
وي فسر ذل  إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة الخدمات والجن  

ل أعباء بسبب إختالف قدرات الجنسين حول طبيعة الخدمات المقدمة ومدى القدرة على تحم
 خر.ن الجن  لآلوضغوط العمل م

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 إلى العمر. ىُتعز حول جودة الخدمات  تقدير أفراد عينة الدراسة

 العمر–اختبار" التباين األحادي" نتائج  (:5 .24جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
 سنة 30

أقل  -30
 40من 

 سنة

سنة  40
 فأكثر

 الجوانب المادية الملموسة

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

 جودة الخدمات
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المقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن  الجدول السابق الموضحة في من النتائج 
ه ال لجميع المجاالت وبذل  يمكن استنتاج أن   (0.05 )أكبر من مستوى الداللة"التباين األحادي 

عزى حول هذه المجاالت ت  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
املين مر مفروض على جميع العبعاد جودة الخدمة هو أتطبيق أ ن  أذل  إلى يعود و ، إلى العمر

( 2011دراسة )العالول، هذه النتائج مع  عمارهم، واختلفتفي المؤسسات بغض النظر عن أ
عزى إلى العمر، ويرجع سبب بعاد الخدمة ت  لوجود فورق ذات داللة إحصائية أل والتي توصلت

الختالف لطبيعة مجتمع الدراسة التي طبقت عليه هذه الدراسة والذي طبق على شركة جوال وهي 
)أبو  ،(2015بة،)كس ،(2014)جودة، ،(2017، واتفقت مع دراسة )األخر ،شركة ربحية

أفراد العينة تجاه  فى استجابات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت  ( التى2015عودة،
ختلفت مع دراسة  ،عزي للعمرت  جودة الخدمات  دت نتائج ( والتى أك  2012)الزغبى والغنم،وا 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة 
دراًكاه كلما زاد عمر الر ذل  أن  فس، وي  والعمرالخدمات   عامل زادت خبرته وأصبح أكثر وعًيا وا 

 .لمعايير الجودة وطرق إشباعها عند العمالء
( بين متوسطات درجات تقدير α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )

 إلى المؤهل العلمي. ىُتعز حول جودة الخدمات  أفراد عينة الدراسة

 (:5 .25جدول )
 المؤهل العلمي–اختبار" التباين األحادي" نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

دراسات 
 عليا 

 بكالوريوس

دبلوم 
متوسط 
 فأقل

 الجوانب المادية الملموسة

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

 جودة الخدمات

 .(α≤0.05)عند مستوى داللة  الفرق بين المتوسطات دال إحصائًيا *
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 يمكن استنتاج ما يلي:الجدول السابق الموضحة في من النتائج 

     أقل من مستوى الداللة " المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن   

ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وبذل  يمكن استنتاج أن  " االعتماديةلمجال "(0.05) 
عزى إلى المؤهل العلمي، وتتفق هذه النتيجة عينة الدراسة حول هذا المجال ت  متوسطات تقديرات 

دت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ك  ( والتي أ2013 مع ما توصلت له دراسة )العالول،
عزى إلى المؤهل العلمي ولصالح فئة عتمادية ت  متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال اال

 حملة البكالوري .

          أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)القيمة االحتمالية  بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن   أما

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات وبذل  يمكن استنتاج أن  (0.05)  
اختالف المؤهالت  ىيعزو ذل  إل ،المؤهل العلمي عزى إلىعينة الدراسة حول هذه المجاالت ت  

جودة الخدمات التي يشار  الجميع  ىالعلمية ذات تخصصات مهنية أو اإلدارية لي  له تأثير عل
 .في تقديمها بنف  اآللية

 (2015)كسبة، (،2014)جودة، (،2015)أبو عودة، (،2015)األخر ، واتفقت هذه الدراسة مع 
جودة الخدمات ستجابة أفراد العينة تجاه اذات داللة إحصائية فى  ه ال يوجد فروقالتي بينت أن  
( حيث أكدت نتائج دراستهم وجود 2012. اختلفت مع دراسة )الزغبى والغنم،العلميت عزي للمؤهل 

فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة الخدمات ومؤهل 
 تأصحاب المؤهال يهتمام ووعمي زاد إدرا  واارتفع المؤهل العله كلما ويفسر ذل  أن   ،العلمي

 العليا بتطبيق معايير الجودة وتحسين الخدمات.
 العتمادية لمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجالLSD اختبار 

 (:5 .26جدول )
 االعتمادية لمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال LSDنتائج اختبار 

 الفئات
 الفرق بين المتوسطات

 دبلوم متوسط فأقل بكالوريوس دراسات عليا

    دراسات عليا

   0.289-* بكالوريوس

  0.121 0.168- دبلوم متوسط فأقل

 .α≤0.05عند مستوى داللة  االفرق بين المتوسطين دال إحصائيً *
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 لمقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال (LSD)نتائج اختبار الجدول السابق يوضح 
حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين مؤهلهم  ،االعتمادية

العلمي دراسات عليا وبين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريو ، وذل  لصالح الذين مؤهلهم العلمي 
بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي الفئات األخرى. يفسر  ؛ بكالوريو 
أما درجة الماجستير  ،الوظائف اإلدارية والمهنية في منظمات تناسبها درجة البكالوري  ذل  أن  

عالوة تتناسب مع الوظائف اإلشرافية أكثر من الوظائف اإلدارية  ىجل الحصول علفهي من أ
  .كبر في عملها مع المستفيديناالعتمادية بدرجة أ التي تتبع بعد

للمؤهل  ىالتي بينت وجود فروق ت عز  (2012ة مع دراسة )الزغبي والغنم،واتفقت هذه الدراس
هتمام ووعى لمجال االعتمادية ويفسر ذل  أن   العلمي ه كلما ارتفع المؤهل العلمي زاد إدرا  وا 

 العليا بتطبيق معايير الجودة وتحسين الخدمات. تأصحاب المؤهال
( بين متوسطات درجات α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -

 إلى سنوات الخدمة. ىُتعز حول جودة الخدمات  تقدير أفراد عينة الدراسة

 سنوات الخدمة –اختبار" التباين األحادي" نتائج  (:5 .27جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

 5أقل من 
 سنوات

إلى  5من 
أقل من 
10 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

سنة  15
 فأكثر

  الجوانب المادية الملموسة

 االعتمادية

 االستجابة

 األمان

 التعاطف

 جودة الخدمات

المقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن  الجدول السابق الموضحة في من النتائج 
ه ال لجميع المجاالت وبذل  يمكن استنتاج أن  (  0.05)أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 

عزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت ت  
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 ن  رب سنوات الخدمة لعينة الدراسة وأالسبب في ذل  إلى تقازو الباحثة إلى سنوات الخدمة، وتع  
جميع المبحوثين يعيشون نف  الظروف البيئة في قطاة غزة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات كدت والتي أ ( 2016أبو عيدة، له دراسة )
سنوات  عزى إلى متغيراتبمجمع الشفاء الطبي ت   الخدماتجودة استجابات أفراد العينة حول 

والتى أظهرت عدم  ،(2014)جودة، (،2015)أبو عودة، (،2017، ودراسة )األخر ،الخدمة
عزى لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية فى استجابات أفراد العينة نحو جودة الخدمات ت  

( التى أكدت نتائج 2015( و)كسبة،2012نم،ختلفت مع دراسة )الزغبى والغوقد اوات الخدمة، سن
دراستهم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة 

 الخدمات وسنوات الخدمة.

 لخالصةا

، والذى تضمن الوصف الفصل تحليل خصائص مجتمع الدراسةالباحثة فى هذا ستعرضت ا
ثم  سنوات الخدمة(، المؤهل العلمى، العمر، للمجتمع وفق السمات الشخصية )الجن ، اإلحصائى

تابع ، )الثل فى أبعاد المنظمة األخالقية (تطرقت الباحثة إلى تحليل المتغيرات )مستقل والمتم
 ، ثم عرضت الباحثة نتائج الفرضيات وأوجه اإلتفاق واإلختالف معوالمتمثل فى جودة الخدمات (

 ، ومن ثم طرح ملخص النتائج والتوصيات والتعقيب عليها.ة السابقة والتعقيب عليهاالدراس
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 الفصل السادس 6
 النتائج والتوصيات 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقـــدمـــة: 6.1
وذل  بعد إجراء  ،ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ايتضمن هذا الفصل ملخصً 

التحليل اإلحصائي لبيانات االستبانات الخاصة بعينة الدراسة. كما يتطرق البحث إلى أهم 
والتي قد تساعد في إبراز دور أبعاد المنظمة  ،التوصيات المقترحة في ضوء نتائج الدراسة

  .األخالقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية
 راسةنتائج الد 6.2

 (:أبعاد المنظمة األخالقيةالنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ) 6.2.1

بشكل عام كانت مرتفعة  أبعاد المنظمة األخالقية ممارسة  أظهرت نتائج الدراسة أن  مستوى -
 ،العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاة غزةمن قبل  ،(%76.37)بدرجة كبيرة بنسبة 

 وجاء ترتيب أبعاد المنظمة األخالقية على النحو اآلتي:
 :(%78.86) ب عد القيادة األخالقية  بنسبة المرتبة األولى. 
 :(%78.38) بنسبةاألخالقيات الفردية ب عد  المرتبة الثانية. 
 :(.%77.34 ) األخالقية الهياكل واألنظمةب عد  المرتبة الثالثة 

 بع )جودة الخدمات المقدمة(:النتائج المتعلقة بالمتغير التا 6.2.2

إجمالي درجة جودة الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية  كشفت نتائج الدراسة أن   -
، وكان ترتيبها على (%75.57 )بقطاة غزة كانت مرتفعة  بدرجة كبيرة وجاءت بوزن نسبي

 النحو اآلتي:
 (%78.00 ) ب عد التعاطف بوزن نسبي :ىالمرتبة األول. 
 :(%77.10 )األمان بوزن نسبيب عد المرتبة الثانية. 
 :(%76.15)ب عد االعتمادية بوزن نسبي  المرتبة الثالثة. 
 :(%73.56)ب عد االستجابة بوزن نسبي  المرتبة الرابعة. 
 :(%72.76)ب عد الملموسة بوزن نسبي  المرتبة األخيرة. 
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 النتائج المتعلقة بالفرضيات 6.2.3
 واألثر بين المتغيرات: النتائج الخاصة بالعالقة

 ذات داللة إحصائية عند مستوى  موجبةخلصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية  -
(≤ 0.05 α بين )وبلغ معامل أبعاد المنظمة األخالقية )مجتمعة( وجودة الخدمات المقدمة ،

 (. 0.795ارتباط العالقة )
الهياكل عد )هو ب  بجودة الخدمات ارتباطًا  المنظمة األخالقيةأكبر أبعاد  ن  أكما أظهرت  -

حيث كان  (األخالقيات الفردية)عد (، تاله ب  0.( حيث كانت العالقة )األخالقية واألنظمة
( حيث وجدت عالقة القيادة األخالقيةالمرتبة األخيرة ب عد ) وجاء في (،0معامل االرتباط )

 (.0.طردية بينه وبين جودة الخدمات المقدمة مقدارها )
في جودة الخدمات  د المنظمة األخالقية تؤثر تأثيًرا جوهرًياأبعا أظهرت نتائج الدراسة أن   -

وقد فسر المتغير المستقل  ،(0.000( والقيمة االحتمالية )0.799المقدمة حيث معامل االرتباط )
%( من التباين والتغيير في المتغير التابع )جودة 63.3أبعاد المنظمة األخالقية ما نسبته )

 خارج نطاق الدراسة.  ىباقي التغيير قد يعود لعوامل أخر  الخدمات( وأن  
 مةالهياكل واألنظ) في جودة الخدمات هو أهم العوامل تأثيًرا بينت نتائج الدراسة أن   -

 .(القيادة األخالقية) وأخيرا)األخالقيات الفردية(، ومن ثم  ،(األخالقية

 النتائج الخاصة بالفروق اإلحصائية: 6.2.4

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت الدراسة(α ≤ 0.05 )  بين
المؤهل  العمر،الجن  ،  عزى إلى )متوسطات آراء المبحوثين حول أبعاد المنظمة األخالقية ت  

 .(العلمي، سنوات الخدمة
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت الدراسةα ≤ 0.05) )  بين

سنوات  ،العمر، الجن عزى لمتغيرات )متوسطات آراء المبحوثين حول جودة الخدمات المقدمة ت  
بسبب الجن  باستثناء  حول جودة الخدمات المقدمة  ه ال توجد فروقأن   بينما أظهرت ،(الخدمة

نت نتائج الدراسة عدم وجود كما بي   ،حيث كانت  الفروق لصالح اإلناث ،األمان(،ب عد )التعاطف
فروق بسبب المؤهل العلمي باستثناء ب عد )االعتمادية( وكانت الفروق لصالح حملة درجة 

 البكالوريو .
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 هدافها كما هو موضح بالجدول التالي: النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أ

 (:6 .1جدول )
 النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق أهدافه

 مجال تحققه الهدف
واقع تطبيق أبعاد المنظمة ما  السؤال األول:

المحافظات  –منظمات غير الحكومية بالاألخالقية 
 ؟الجنوبية

أبعاد  درجة توافر التعرف على الهدف األول:
 كما يراها أفراد العينة.المنظمة األخالقية 

( إلالالالالالالى الجالالالالالالدول 5.7تالالالالالالم تحليالالالالالالل النتالالالالالالائج مالالالالالالن الجالالالالالالدول )
 (.5.10وكذل  الجدول ) ،(5.9)
   أبعالالالالالاد ممارسالالالالالة  ىمسالالالالالتو  أظهالالالالالرت نتالالالالالائج الدراسالالالالالة أن

بشالكل عالام كانالت مرتفعالة بدرجالة  المنظمة األخالقية 
العالالالالالاملين فالالالالالي مالالالالالن قبالالالالالل  ،(%76.8 ) كبيالالالالالرة بنسالالالالالبة

 ،المحافظالالالات الجنوبيالالالة –المنظمالالالات غيالالالر الحكوميالالالة 
 وحل في المرتبة األولى ب عد القيادة األخالقية  بنسالبة

 بنسبة األخالقيات الفرديةتاله ب عد  ،( 78.86% )
األنظمالالالالالالالالالة والهياكالالالالالالالالالل ب عالالالالالالالالالد  وأخيالالالالالالالالالراً  ،(78.38% ) 

 .(77.34  ) األخالقية
جودة الخدمات المقدمة ما مستوى  السؤال الثاني:

 حسب ما يراه أفراد المنظمة؟
 

جودة الخدمات معرفة مستوى  الهدف الثاني:
 المقدمة حسب ما يراه أفراد المنظمة؟

 

الى ( 5.11)الجدول تم تحليل النتائج في 
 (5.16وكذل  جدول ) (5.16جدول)

  إجمالي درجة جودة  أن  كشفت نتائج الدراسة
 –الخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية 

كانت مرتفعة  بدرجة كبيرة المحافظات الجنوبية 
، وكان ترتيبها (%75.57)وجاءت بوزن نسبي 

التعاطف  : ب عدىعلى النحو اآلتي: في المرتبة األول
األمان بوزن  تاله ب عد ،( %78.00 ) بوزن نسبي

 ثم ب عد االعتمادية بوزن نسبي ،(%77.10)نسبي 
وفي المرتبة الرابعة ب عد االستجابة  ،( 76.15% )

ب عد الملموسة بوزن وحل  (%73.56)بوزن نسبي 
 في المرتبة األخيرة.(  %72.76)نسبي 
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وجد عالقة ذات داللة تهل  السؤال الثالث:
أبعاد المنظمة األخالقية وجودة إحصائية بين 

 –الخدمات المقدمة في منظمات غير الحكومية 
 ؟المحافظات الجنوبية

العالقة بين التعرف على طبيعة  الهدف الثالث:
 أبعاد المنظمة األخالقية وجودة الخدمات المقدمة

 (5.17تم تحليل النتائج وهي بالجدول رقم )
جبالة ذات داللالة الدراسة إلى وجالود عالقالة طرديالة مو  بينت

( بالين أبعالاد المنظمالة   α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى 
األخالقيالالالالة )مجتمعالالالالة( وجالالالالالودة الخالالالالدمات المقدمالالالالة، وبلالالالالالغ 

 (. 0.795معامل ارتباط العالقة )
أبعالالالالالالاد المنظمالالالالالالة األخالقيالالالالالالة كمالالالالالالا أظهالالالالالالرت أن أكبالالالالالالر  -

ذو داللالالة إحصالالائية فالالي جالالودة الخالالدمات هالالو ب عالالد  اارتباًطالال
( حيالالالالالالث كانالالالالالالت العالقالالالالالالة األخالقيالالالالالالةاألنظمالالالالالالة والهياكالالالالالالل )
حيالالالث كالالالان  (خالقيالالالات الفرديالالالةاال)(، تالالالاله ب عالالالد 718.0)

(، وجالالالاء فالالالي المرتبالالالة األخيالالالرة 6750.معامالالالل االرتبالالالاط )
( حيالالث وجالالدت عالقالالة طرديالالة بينالاله القيالالادة األخالقيالالةب عالالد )

 (.593.0.وبين جودة الخدمات المقدمة مقدارها )
هل يوجد أثر ذات داللة  السؤال الرابع:

ألبعاد المنظمة األخالقية في جودة إحصائية
–الخدمات المقدمة في منظمات غير الحكومية 

 ؟المحافظات الجنوبية 
أبعاد المنظمة األخالقية تحديد أثر  الهدف الرابع:

في جودة الخدمات المقدمة في منظمات غير 
 الحكومية

 

 Stepwiseتم استخدام تحليل االنحدار التدريجي )
regression analysis) وهي موضحة )

 (.5.18بالجدول)
د المنظمالة األخالقيالة تالالؤثر أظهالرت نتالائج الدراسالة أن أبعالا

فالالي جالالودة الخالالدمات المقدمالالة  حيالالث معامالالل  تالأثيًرا جوهرًيالالا
( وتفسالالر 0.000( والقيمالالة االحتماليالالة )0.799االرتبالالاط )
 %( مالالالن التبالالالاين والتغييالالالر فالالالي المتغيالالالر63.3مالالالا نسالالالبته )

باقي التغيير قد يعود لعوامل  التابع )جودة الخدمات( وأن  
 أخري خارج نطاق الدراسة. 

في جودة  أهم العوامل تأثيًرا  بينت نتائج الدراسة أن  
ومن ثم  ،(األنظمة والهياكل األخالقية)الخدمات هو 

 (.القيادة األخالقية) وأخيرا، (األخالقيات الفردية)
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وجد فروق ذات داللة تهل  السؤال الخامس:
إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين 

 ،أبعاد المنظمة األخالقيةحول متغيرات الدراسة )
( تعزى إلى المتغيرات جودة الخدمات المقدمة

، المؤهل العلمي، سنوات العمر، جن التالية )ال
 الخدمة(؟  

 
التعرف على الفروق اإلحصائية  الهدف الخامس:
ستجابات أفراد العينة حول متغيري بين متوسطات ا

جودة الخدمات  ،أبعاد المنظمة األخالقيةالدراسة ))
، جن ( تعزى إلى المتغيرات التالية )الالمقدمة
 ، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة،(؟  العمر

 

 independent t test andتم استخدام تحليل 
anova  ( إلى 5.19كما هو موضح من الجدول )

ومن  أبعاد المنظمة األخالقية ( فيما يخص 5.22)
( فيما يخص 5.27)الجدول  إلي( 5.24الجدول )

 .جودة الخدماتالفروق حول 
 عدم وجود فروق ذات داللة  أظهرت الدراسة

بين متوسطات  ( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى 
عزى إلى آراء المبحوثين حول أبعاد المنظمة األخالقية ت  

 المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(  العمر،، الجن )
  أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

بين متوسطات   α ≤ 0.05 ))إحصائية عند مستوى 
آراء المبحوثين حول جودة الخدمات المقدمة تعزى 

 سنوات الخدمة،( . العمر،الجن  ، لمتغيرات )
وكذل  ال توجد فروق بسبب الجن  باستثناء ب عد 

كما  ،مان( وكانت الفروق لصالح اإلناثاأل ،)التعاطف
ت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بسبب المؤهل بين  

العلمي باستثناء ب عد )االعتمادية( وكانت الفروق لصالح 
 حملة درجة البكالوري 

تقديم نتائج وتوصيات يمكن  الهدف السادس:
أبعاد المنظمة االستفادة منها والبناء عليها في 

 .جودة الخدمات المقدمة وكذل  في األخالقية

 (.197( إلى صفحة )195موضح من صفحة )

 

 توصيات الدراسة: 6.3
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 

 راسة المستخدمة، فإن الباحثة توصي بالتالي: أدوات الد
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 :(: التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )أبعاد المنظمة األخالقيةأولا 

 من العاملين بالمنظمات والمتعاملين معها من بشكاوى كاًل المستمر ضرورة االهتمام  .1
لألنظمة  رضاهم وفًقاى ، وزيادة مستو تها بجدية بهدف تلبية احتياجاتهم، ودراسالمستفيدين

 والقوانين المعمول بها.
سلوكيات العاملين من خالل  ىتحديث وتنويع أساليب الرقابة الفعالة علتعزيز العمل على  .2

ومنحها الصالحيات التي تمكنها  ،تشكيل هيئة رقابية متخصصة لمتابعة التزامات العاملين
 من ضبط إجراءاتها الرقابية .

همها مبادئ وأ ،المنظمة إلي تحقيقها ىالمبادئ والقيم التي تسع ىتشمل رؤية المؤسسة عل أن   .3
 نمية المجتمعيةمزايا التوذل  لتحقيق  ،نجاز ومحاربة الفساد بأشكالهإتقان العمل وسرعة اإل

 المستدامة.
 ،بالمنظمة من التدريب في مجال أخالقيات العمل دراسة احتياجات العاملين العمل على .4

تصاص والخبرات من أجل وتوجيههم للتدريب الداخلي أو الخارجي واالستعانة بذوي االخ
على سد الفجوة بين المهارات والمعارف الحالية للعاملين  التدريب يقوم بناءً  ن  التأكد من أ

 وبين المهارات المطلوبة إلنجاز المهام.
لزام العاملين بتعويض الوقت نشر ثقافة احترام الوقت بين العاملين وحسن إدارة الوقت  .5 وا 

لسلوكيات  إضافية تعزيًزا المهدر من الدوام في غير مصلحة العمل في أنشطة وأوقات
 المواطنة لتنظيمية.

تقديم أفكار  ئح والسياسات العامة وتشجيعهم علىإشرا  العاملين في وضع القوانين واللوا .6
ومقترحات لتحسين أبعاد المنظمة األخالقية، وتوحيد القوانين والقواعد وخضوة الجميع 

 للمساءلة 
جتماعية بين االحترام والمشاركة اال دعيم وتقوية العالقات المبنية علىت الحرص على .7

 .العاملين والقيادات
 المقدمة(ثانياا: التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع )جودة الخدمات 

العمل على مواكبة المنظمات للتجهيزات التقنية الحديثة بحيث تكون مالئمة لنقاط تقديم  .1
التصميم  محوسبة وكذل  االهتمام برفع مستوىوذل  عبر أنظمة معلوماتية  ؛الخدمات

 الداخلي للمباني.
والعمل على تقديمها بسرعة متناهية وبدقة  ،جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين تعزيز مستوى .2

 كبيرة وبأقل قدر من األخطاء.
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تحسين سرعة استجابة العاملين في المنظمات الحتياجات المستفيدين مهما كانت درجة  .3
منهم  اًل ك   وحثهم على االهتمام الفردي بالمستفيدين عند تلقيهم الخدمة باعتبار أن   ، انشغالهم

 لخاصة.له متطلباته وشخصيته ا
تعزيز الثقة واألمان بين المستفيدين والعاملين من خالل زيادة التفاعل والفهم المشتر  بين  .4

ووضع برامج التدريب الالزمة لزيادة مهارة ومعرفة الموظفين ليصبحوا قادرين على  الطرفين،
 تقديم الخدمة.

خبرات الالزمة لرفع ملين بالتخصيص جزء من ميزانية المنظمة للتنمية والتدريب إلكساب العا .5
الخدمات وتعزيز ثقافة المنظمة األخالقية لتمكنهم من القيام بأعمالهم على الوجه  مستوى

 األفضل.
الدوائر  لوحات إرشادية لتسهيل الوصول الى تسهيل إجراءات تقديم الخدمة توفير العمل على .6

 واألقسام المعنية واستخدام األساليب الكمية التي تسهم في ذل .
يل لجان خاصة وتشك ،استقبال شكاوى المستفيدين ومتابعتهاو  ء صناديق لتلقي الشكاوىإنشا .7

د سياسة الباب المفتوح للتعرف على احتياجات وضرورة اعتما ،سناد العاملين لدراستهابدعم وا  
ها على محمل الجد للوصول إلى  .معالجتها المستفيدين وأخ 

 العامة : التوصياتثالثاا

حيث تكون  ،بحيث يلتزم العاملين بها ،منظماتللموحدة نشاء مدونات للسلو  األخالقي إ .1
نها التأسي  مقبولة والغير مقبولة والتي من شأسلوكيات اليوجه العاملين بها بال امنارة ومرشدً 

 للمعايير األخالقية بالحد األدنى. 
جهة لتعزيز المنظمة األخالقية على البحوث والدراسات المو  ضرورة االهتمام بعملية اإلنفاق .2

التغييرات خاصة في  جميعتعزيز سياسة التحسين المستمر والجودة الشاملة ومواكبة  وكذل 
 مجال جودة الخدمة المقدمة مع توفير كافة المستلزمات المادية والبشرية لدعمها.

 لي األنظمةضرورة تبادل الخبرات بين المؤسسات واالستعانة بالمستشارين والخبراء في مجا .3
األخالقية وجودة الخدمات لترسيخ والتأسي  لهذين المفهومين باعتبارهما ضرورة ملحة 

 لمنظمات اليوم من خالل تنظيم ورش عمل وندوات لصقل الخبرات وتبادل المعلومات.
ضرورة االهتمام باعتماد سياسات جديدة في التعيين والتدريب والترقية وتقييم األداء من خالل  .4

يتم ذات وزن وكذل  الجودة في الخدمة لتكون معايير أساسية  ،المعيار األخالقيإدراج 
 نجاز الوظائف السابقة.بعين االعتبار عند إاالستعانة وتأخذ 
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 العمل على قيا  جودة الخدمة بصورة منتظمة من خالل أساليب القيا  مختلفة إلعطاء .5
والخدمة المتوقعة باستخدام النماذج الدولية ا عن الخدمة المقدمة الفعلية إدارة المنظمة مؤشرً 

 جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ىالمعدة لذل  بهدف التطوير في مستو 
 لتنفيذ التوصيات: خطة مقترحة  6.4

بناًء على النتائج والتوصيات قامت الباحثة بعمل خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة، كما في 
 (. 6.2الجدول رقم)

 خطة عمل لتنفيذ التوصيات (:6 .2جدول )

 البرامج واألنشطة  التوصية م
الجهة 

المسؤولة عن 
 التنفيذ

المدة 
 الزمنية

1.  

تحديث وتنويع  ىالعمل عل
أساليب الرقابة الفعالة علي 

سلوكيات العاملين من 
خالل تشكيل هيئة رقابية 

متخصصة لمتابعة 
ومنحها  ،التزامات العاملين

الصالحيات التي تمكنها 
من ضبط إجراءاتها 

  ،الرقابية

تشكيل لجان مراقبة  -
تتابع سلوكيات 
العاملين بشكل 

مستمر، وتقوم بزيارات 
  .دورية لألقسام

إصدار قوانين تلزم  -
العاملين بالسلو  

 االيجابي
وضع آليات قياسية  -

لتقييم سلوكيات 
 العاملين

إدارة الرقابة   -
 والتفتيش 

مجل    -
 اإلدارة

 
 
دائرة الرقابة  -

 والتخطيط 

بشكل  -
 مستمر

 تعليمات -
 

 شهور 6كل 

2.  

تشمل رؤية  ضرورة أن  
المبادئ  المؤسسة على
المنظمة  ىوالقيم التي تسع

وأهمها مبادئ  ،تحقيقها ىإل
إتقان العمل وسرعة 

االنجاز ومحاربة الفساد 
وذل  لتحقيق  ،بأشكاله

 المزايا التنافسية المستدامة.

تقديم ملف للعاملين  -
قوانين  ىيحتوي عل

وأنظمة المنظمة 
طالة عليها لال

 وااللتزام بها 
تعزيز دور العاملين  -

في المشاركة  بوضع 
 االستراتيجيات والرؤية 

دائرة شئون  -
 الموظفين

 
اإلدارة  -

 العليا

عند  -
 الحاجة

 
 
 قرار -
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3.  

دراسة  ىالعمل عل 
احتياجات العاملين 

في مجال ممارسة بالمنظمة 
وتوجيههم السلو  األخالقي 

للتدريب الداخلي أو 
الخارجي واالستعانة بذوي 

والخبرات من تصاص االخ
ن التدريب أجل التأكد من أ

يقوم بناء على سد الفجوة 
بين المهارات والمعارف 
الحالية للعاملين وبين 

المهارات المطلوبة إلنجاز 
 المهام.

 
 

تشكيل لجان  -
متخصصة لمتابعة 
 العاملين وتوجيهاتهم.

تعبئة استبيان  -
 لالحتياجات

عداد  - تقييم األداء وا 
 التقارير 

 حلقات النقاش والحوار  -
 

دائرة  -
المتابعة 
 والتخطيط

دائرة موارد  -
 بشرية

اإلدارة  -
 العليا

 3  كل  -
 شهور

 
كل  -
6 

 شهور
بشكل  -

 دوري
 
 

4.  

نشر ثقافة احترام 
الوقت بين العاملين 
وحسن إدارة الوقت 

لزام العاملين  وا 
بتعويض الوقت المهدر 

من الدوام في غير 
مصلحة العمل في 

إضافية  أنشطة وأوقات
لسلوكيات  تعزيًزا

 المواطنة لتنظيمية.
 

التقارير  ىعل اإلطالة -
ومهام االنجاز وقيا  

األداء الفعلي مع  ىمستو 
 األداء المطلوب ىمستو 
تكليف العاملين بمهام  -

إضافية تعويضية عن 
 الوقت المهدر

تعزيز ثقافة االهتمام  -
بخدمة المستفيدين من 

 خالل تعليمات 
 

اإلدارة -
 العليا 

 
 
اإلدارة -

 العليا
 

دائرة شئون  -
 الموظفين

 

بشكل  -
 مستمر

 
 
 قرار -
 
 تعليمات -
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5.  

إشرا  العاملين في وضع 
القوانين واللوائح والسياسات 

 ىالعامة وتشجيعهم عل
تقديم أفكار ومقترحات 
لتحسين أبعاد المنظمة 

 األخالقية، وتوحيد القوانين
والقواعد وخضوة الجميع 

 للمساءلة.
 

عقد اجتماعات دورية  -
واالستماة لمقترحات 

 العاملين
توفير نظام االتصال  -

بين مستويات اإلدارية 
 لتسهيل اإلجراءات 

إجراء دراسات  -
  استطالعية ومقابالت

فردية لقيا  أبعاد المنظمة 
 .األخالقية

 يرينقادة ومد -
 
لعالقات ا -

 العامة
 
وحدة التطوير  -

 والبحوث

بشكل  -
 مستمر

 
بشكل  -

 مستمر
مرة  -

 سنويا

6.  

دعيم وتقوية ت ىالحرص عل
 العالقات المبنية على
االحترام والمشاركة 

االجتماعية بين العاملين 
  .والقيادات

تنظيم لقاءات ورحالت  -
زالة  لكسر الحواجز وا 

 العوائق النفسية 
تعزيز روح العمل  -

  .الجماعي

 
دائرة  -

 العالقات العامة 

عند  -
 الحاجة

7.  

العمل على مواكبة 
المنظمات للتجهيزات التقنية 
الحديثة بحيث تكون مالئمة 
لنقاط تقديم الخدمات وذل  

عبر أنظمة معلوماتية 
محوسبة وكذل  االهتمام 

التصميم  برفع مستوى
 .الداخلي للمباني

 

 لكترونيةإإنشاء مواقع  -
توفير التمويل المناسب  -

لتوفير التقنيات 
واألجهزة الحديثة 

 .ن المبانيولتحسي
إنشاء شبكة حواسيب  -

حديثة وبرامج فعالة 
 .اإلنجازتزيد من 

دائرة نظم  -
 المعلومات

العالقات  -
العامة 
واإلدارة 
 العليا

عند  -
 الحاجة

 
 باستمرار -
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8.  

تعزيز مستوي جودة الخدمة 
المقدمة للمستفيدين والعمل 

على تقديمها بسرعة 
متناهية وبدقة كبيرة وبأقل 

 قدر من األخطاء.
 

صناديق  وضع -
 في المنظمة ىللشكاو 

االهتمام بما تحتويه  -
والعمل علي  ىالشكاو 
 .عالجها

مجال  يرينفتح المد -
 ىالستماة للشكاو ا

مباشرة أو عبر تلقي 
من خالل  ىالشكاو 

 .إذاعة صوتية
 

دائرة الموارد  -
 البشرية

 اإلدارة العليا -
 
 
العالقات  -

 العامة

 
 شهرياً 

9.  

تحسين سرعة استجابة 
في المنظمات العاملين 

الحتياجات المستفيدين 
مهما كانت درجة انشغالهم 

وحثهم على االهتمام 
الفردي بالمستفيدين عند 
 تلقيهم الخدمة باعتبار أن  
كل منهم له متطلباته 
 وشخصيته الخاصة.

 

وضع آليات قياسية -
ومتابعة ألداء العاملين في 

  .المنظمات
نظام صرف مكافآت و -

سرعة ترقيات للتحفيز علي 
  .نجازاإل
 
تحديث البيانات  -

  .والمعلومات
ن علي طالة العامليا -

نتائج تقييمهم لمعرفة 
وحثهم انجازهم  ىمستو 
التحسين ومعالجة  ىعل

 .نقاط الضعف

مجل  اإلدارة  -
دارة الجودة   وا 

 
دائرة المالية  -

وشئون 
 الموظفين

 
وحدة  -

 المعلومات 

 
 
 

 بشكل دوري
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10.  

تعزيز 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

تنظيم اللقاءات الدورية  -
وورش العمل ومشاركة 

العاملين في وضع 
الخطط واتخاذ 

 .القرارات
الوقت  ىمنح مقابل عل -

اإلضافي للعمل 
واحتساب ذل  من 

 .درجات التقييم

اإلدارة  -
 العليا

 
 
 
 دائرة المالية -

دوري/  -
 قرار

11.  

تخصيص جزء من ميزانية 
المنظمة للتنمية والتدريب 

ملين بالخبرات إلكساب العا
 الالزمة لرفع مستوى

الخدمات وتعزيز ثقافة 
المنظمة األخالقية لتمكنهم 
من القيام بأعمالهم على 

  الوجه األفضل

إنشاء مراكز تدريبية  -
متخصصة لتدريب 

 العاملين
زيادة عدد الدورات  -

التدريبية النوعية التي 
 يتلقونها

تنويع مصادر وأوقات  -
التدريب وتنسيق مع 

 خبراء للتدريب
عقد اتفاقيات شراكة  -

ت الخارجة مع الجها
ومراكز التدريب التي 
تمتل  الكفاءة والخبرة 

لعقد الدورات 
  .متخصصة

اء اعتماد شرط إنه -
دورات معينة عند ترقية 

 .الموظف

دائرة شئون  -
الموظفين 
 والمالية

 
 
 
 
العالقات   -

 العامة
 
 
مجل   -

 اإلدارة

 دوري -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قرار -
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12.  

العمل على تسهيل 
إجراءات تقديم الخدمة 

إرشادية  توفير لوحات
لتسهيل الوصول الي 

الدوائر واألقسام المعنية 
واستخدام األساليب الكمية 

 .التي تسهم في ذل 

توفير ملصقات  -
ولوحات متجددة 
ضح مكتوبة بشكل وا

تحمل تعليمات إرشادية 
ن المستفيدي ىتسهل عل
مزود  ىالوصول إل

 .الخدمة

وحدة  -
اللوجستيات 

واإلدارة 
 المالية 

بشكل  -
 دائم

13.  

صناديق لتلقي إنشاء 
استقبال شكاوى و  الشكاوى

المستفيدين ومتابعتها 
وتشكيل لجان خاصة بدعم 

 ،واسناد العاملين لدراستها
وضرورة اعتماد سياسة 

عرف علي الباب المفتوح للت
احتياجات المستفيدين 

محمل الجد  وأخذها على
 .للوصول إلي معالجتها

 

تشكيل لجان خاصة -
لالهتمام بالمستفيدين 

وشكواهم ووضع مقترحات 
 لعالجها .

يد أوقات مجدولة تحد -
 ىالستقبال الشكاو 

 

إدارة الرقابة  -
 ووحدة المشاريع 

بشكل  -
 دوري

 

 الدراسات المقترحة: 6.5
لدى  خالقية في تحسين جودة الخدماتلدراسة وهي دور أبعاد المنظمة األإعادة هذه ا .1

 .المؤسسات غير الحكومية بالمحافظات الشمالية
خالقية في تحسين جودة الخدمات بين المؤسسات سة مقارنة لدور أبعاد المنظمة األإجراء درا .2

 الحكومية ومؤسسات القطاة العام.
دراسة متغيرات مستقلة أخرى مثل )الثقافة التنظيمية التعلم التنظيمي، اإلبداة، القيادة( وأثرها  .3

متغير التابع بشكل أفضل مما حسين نسبة التباين في ال بهدفت في تحسين جودة الخدمات
 %(.66.3توصلت إليه الدراسة الحالية وهي )

مثل )التزام التنظيمي( في العالقة بين أبعاد  إجراء دراسة لمعرفة أثر المتغيرات الوسيطة .4
 المنظمة األخالقية وتحسين جودة الخدمات.
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 المصادر والمراجع
 

 : المصادرأولا  -

 العربية: المراجع ثانياا -

 : المراجع األجنبيةثالثاا -
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 المراجعالمصادر و 

 :المصادر

 القرآن الكريم 
 الكتب العربية:

 ،1"، طالجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في المصارف التجاريةم(،" 2009احمد، محمد سيمر )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان، األردن

سكندرية، "، الدار الجامعية، اإلوجودة الخدمات اللوجستيةكفاءة "(، 2006دري ، ثابت )إ
 مصر

، 2ط لستراتيجيات، التطبيقات(اساسيات، إدارة األعمال الدولية )األ(" 2010جاد الرب، السيد )
 االسماعلية، مصر 
الطبعة الثانية، مطبعة أبناء "، القواعد المنهجية لبناء الستبيان ("2010الجرجاوي، زياد)

 فلسطين.الجراح، 

 دار وائل للنشر والتوزيع، "،دارة الجودة الشاملة:مفاهيم وتطبيقاتإ(" 2006جودة،محفوظ أحمد)
 االردن. عمان،

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 3"، طدارة الجودة وخدمة العمالءإ(" 2010حمود، خضير)
 األردن. عمان، والطباعة،

دار صفاء ،  1ط، "المنظمات الحديث يالجودة ف(،" 2002الدرادكة،مأمون وشيلي، طارق )
  .للنشر والتوزيع

"، TQMوفلسفة قبل أن تكون تطبيق إدارة الجودة الشاملة فكر (" 2012رضوان، محمود)
 مصر. المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،

"، نتاجي والخدميودة الشاملة في القطاعين اإل دارة الجإ( " 2007السامرائي، مهدي صالح ) 
 ردناأل عمان، دار جرير للتوزيع والنشر،

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  1ط "أخالقيات العمل(، "2009السكارنة، بالل خلف )
 عمان، األردن

دارة الجودة "دليل عملي لتطبيق أنظمة إ، (1999)سهيال مون واليا ،أم السلطي،
 "، دار الفكر، سوريا، دمشق.9000اليزو
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      تسويق الخدمات مدخل استراتيجي وظيفي ( "2009بشير ) حميد والعالق، الطائي،
 األردن. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، "،تطبيقي

، 2ط "، دار وائل للنشر والتوزيع،عمالواأل دارةاإلصالح والغالبي، طاهر "  العامري،
 .م2007ردن،عمان،األ

مفهومه  -البحث العلمي"(. 2001عبيدات، ذوقان وعد ، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد )
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان."وأدواته وأساليبه

 .م2005ردن،عمان،"، دار الحامد للنشر والتوزيع،األالتسويق المصرفي"تيسير،  العجارمة،

، ادارة الشروق للنشر والتوزيع، 1ط ،"الخدماتدارة الجودة في إ "(،2006علوان، المحياوي )
 عمان، االردن.

الثقافة دار  ("،2000:9001يزو دارة الجودة الشاملة ومتطلبات األا(" 2005قاسم ) علوان،
 .ردنللنشر والتوزيع،عمان، األ

"، دار غريب للطباعة والنشر  إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها(،" 2006عبد الستار ) علي،
 .مصر القاهرة، والتوزيع،
اإلدارة  ،242"،عددأخالقيات العمل ضرورة تنموية ومصلحة شرعية" (،2010سعيد) الغامدي،

 ، مكة المكرمة.العامة للثقافة والنشر

دارة الجودة الشاملة: تطبيقات في الصناعة إ"(. 2007سوسن والزيادات، محمد ) مجيد،
 .ردنر صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األدا"، والتعليم

، 1ط "، دار صفاء للنشر والتوزيع، نترنتإدارة الجودة الشاملة في عصر اإل نجم، نجم " 
 .م 2010االردن،عمان،

مسيرة دار ال ،1ط "،دارة الجودة المعاصرةإ "(2009النعيمي، محمد عبد العال وصويص،غالب)
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

مدخل متكامل، ترجمة د. رفاعي " اإلدارة الستراتيجية ،"(1998ارلز و جونز، جاريث، )هل، ش
دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة (، 2001)محمد رفاعي، د. محمد سيد أحمد عبدالمتعال، 

 .العربية السعودية
 .عمان، والتوزيعدار وائل للنشر  ، "األخالقيات في اإلدارة "(2012محمد عبد الفتاح ) ياغي،
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 :رسائل الماجستير
 
أخالقيات المهنة ودورها في األداء الوظيفي للعاملين في "(2015المعتصم باهلل ) بو الكأ ،أ

 رسالة ماجستير غير منشورة برنامج اإلدارة والقيادة،"، منظمات غير الحكومية بقطاع غزة
 .غزة،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير الملموسة في "  (2016عكر، فوزي)أبو 
ة"، رسالة جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين دراسة حالة "الغرفة التجارية الصناعية بغز

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
وعالقتها بجودة الخدمات الصحية واقع هندسة العمليات اإلدارية  "(2016أبو عيدة، فرا )

، للدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة"بمجمع الشفاء الطبي
 غزة.

"أثر األخالقيات اإلدارية على األداء الوظيفي في وزارتي العمل ( 2016أبو غالي، مجدي أمين)
 .غزة ،غير منشورة، جامعة األزهررسالة ماجستير  ،والشؤون الجتماعية بقطاع غزة"

واقع جودة الخدمات التعليمية في المراكز الدولية لتعليم اللغات " (2013أبو هاشم، دعاء)
رسالة ماجستير غير منشورة،  ،"األجنبية، دراسة تطبيقية على المراكز العاملة في محافظات غزة

 غزة.، الجامعة اإلسالمية

إعادة هندسة العمليات الدارية ودورها في تحسين جودة ( "2017األخر ، عبد الحليم )
 والسياسة اإلدارة منشورة، أكاديمية غير ماجستير "، رسالةالخدمات في بلديات محافظات غزة 

 .غزة العليا، للدراسات
دور تقنية أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات بلديات قطاع ("2014جودة، سالم  )

 غزة. العليا، للدراسات والسياسة اإلدارة منشورة، أكاديمية غير تيرماجس "، رسالةغزة

دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء)دراسة تطبيقية  "(2014وائل) راشد،
( رسالة ماجستير غير علي البنك اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفلسطيني من وجهة نظر العمالء

  .والسياسية، غزةمنشورة، أكاديمية اإلدارة 
أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوي جودة الخدمات المقدمة من (: 2012الزعبي، أبو الغنم، )

." دراسة ميدانية علي محافظات  سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهه نظر العاملين
 جنوب األردن.
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رسالة  "،ية البشرية في مصردور الجمعيات األهلية في تحقيق التنم"(2011داليا) الزيادي،
 .مصر القاهرة، جامعة عين شم ، كلية التجارة، دكتوراة غير منشورة،

دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية الجتماعية ( "2014أسامة محمد خليل،) الزيناتي،
رسالة ماجستير غير  في المستشفيات الحكومية الفلسطينية )مجمع الشفاء الطبي نموذجاا("،

 منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسية، غزة. 
: قياس جودة الخدمات المصرفية السالمية من منظور العمالء(" 2014السبئي، صادق أحمد )

جامعة  دراسة تطبيقية علي بعض المصارف االسالمية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة،
 السعودية. نجران،

"إستراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة الخدمات الطالبية في  ( (2015السعافين، فاطمة
 .غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية الجامعات الفلسطينية"،

رسالة ماجستير  دور جودة الخدمة المصرفية في كسب رضا العميل"،("2013) سلمان، نعيمة
 غير منشورة، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، الجزائر.

واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقته ( "2016نهاد) الشنطي،
 رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية علي وزارة اإلشغال واإلسكان، -بأخالقيات العمل "

 .غزة،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
"اثر أخالقيات األعمال والمسؤولية  (2013محمد منصور) ابو خليل، الطراونة،خالد عطااهلل،

دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في -الجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية:
 دولي الثاني لكلية إدارة األعمال،جامعة مؤتة،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر ال سوق عمان المالي"،

 .األردن

دراسة  –العالقة بين القيادة األخالقية والبتكار التنظيمي  "(2016طليب، ليث فار  ) 
رسالة ماجستير  تطبيقية على الموظفين بمديرية التربية بمحافظة األنبار بجمهورية العراق"،

 العربية. جامعة المنصورة، جمهوية مصر غير منشورة،

درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في ( "2014العاجز،عبد الرحيم فؤاد)
رسالة ماجستير غير ، "محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم

 .غزة ،الجامعة اإلسالمية منشورة،
قياس جودة الخدمات التي تقدمها شركة جوال من وجهة نظر الزبائن  "(2011) ايادالعالول، 

 .غزة األزهر، جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"غزة في محافظات قطاع 
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درجة رضا العاملين في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث (" 2015عبد العال، محمود )
"، رسالة ماجستير غير  وعالقتها بدرجة اللتزام التنظيمي لديهمالدولية عن نظام تقييم الداء 

 منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.
القيادة الخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في  ىمستو (" 2012) العرايضة، رائدة

"، رسالة عمان وعالقته بمستوي ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين
 ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق االوسط،عمان، االردن

".رسالة ماجستير في تحقيق كفاءة األداءأخالقيات العمل ودورها ( "2013) العطوي،عواد محمد
 .الرياض جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، غير منشورة،

أخالقيات العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي للموظفات ( "2014العقيلي،هيا عبد الرحمن)
جامعة نايف العربية  رسالة ماجستير غير منشورة، "،اإلداريات في جامعة الملك سعود بالرياض

 .الرياض لعلوم األمنية،ل
 -" دارية واثرها علي اتخاذ القراراتالممارسات الخالقية للقيادات اإل( " 2013عمران، حسن )

، رسالة دكتوراة غير منشورة في ادارة -دراسة ميدانية بالتطبيق علي المصارف التجارية الليبية 
 .االعمال، جامعة قناة السوي 

المنظمة األخالقية ودورها في تحسين جودة األداء المؤسسي في أبعاد  ( "2017الغنام،جهاد )
 للدراسات والسياسة اإلدارة منشورة، أكاديمية غير ماجستير "، رسالة"المستشفيات الفلسطينية

 غزة. العليا،
درجة التزام مديري مدارس التعليم العام الحكومية في محافظة ( "2013القحطاني، حسين )

"، رسالة ماجستير غير أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر المعلمينخميس مشيط بميثاق 
 منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.

دور إدارة الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع الحكومي  "(2015كسبة،فادي )
 غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، "الفلسطيني"

"أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء  (2011المرايات، رغدة عابد )

رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة  ,رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان"

 .المملكة الهاشمية األردنية –الشرق األوسط 
البشرية في تحسين جودة الخدمات دور تخطيط وتنمية الموارد ( "2016مطرية، باسم )

ة رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياس، التعليمية في مؤسسات التعليم التقني"
 .للدراسات العليا، غزة
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ثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة،دراسة ا "(2005محمد عصام احمد) المعاضيدي،
كلية اإلدارة  الموصل،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة  "ألراء عينة من تدريسي

 .االقتصادية،جامعة الموصل،العراق
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمحافظات غزة للقيادة (" 2013الهندي، محمد )

"رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،الجامعة الخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميها
 .االسالمية،غزة
درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات " (2010يحيى، سجى )

"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم
 النجاح، فلسطين.

 
 :والندوات العلمية المؤتمرات

دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة (. "2016"أمان" ) االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة
دراسة تطبيقية على المنظمات غير  -الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري

  palestine.org-https://www.amanالحكومية في قطاة غزة". 

رضا المستفيدين كمدخل إلدارة الجودة الشاملة بالجامعات  ،2012عزت، باكيناز بركة،
،مصر،بحث مقدم للمؤتمر العربي الدولي الثاني بالتطبيق علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

، 5/4/2012-4لضمان جودة التعليم العالي، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين في الفترة من 
 368-354ص 

اثر جودة الخدمة التعليمية وجودة اإلشراف علي رضا طلبة ،2011وآخرون، ليث، الربيعي،
-1432الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة،مؤتمر الجودة،الجزء الثاني،ص 

-10،المؤتمر العربي الدولي األول لضمان جودة التعليم العالي،جامعة الزرقاء 1446
 .م، المملكة األردنية الهاشمية12/5/2011

قياس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات " (2013رأفت ) الفرا،اسماعيل والعوضي،
دراسة مقدمة في المؤتمر العلمي االول حول  "الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة

: الكلية الجامعية للعلوم 2013اكتوبر  23-22دور الكليات والجامعات في تنمية المجتمع 
 .والتكنولوجيا،غزة

 
 

https://www.aman-palestine.org/
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 المجالت و الدوريات:

تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات االستشفائية العامة  (:(2013محمود ولصباة،ب
مجلة  "،والخاصة بميلة من وجهة نظر المرضى "دراسة حالة مستشفى طوبال والمصلحة الدولية

-83) ، )ص ص12ة، عدد البشريمركز البحث و تطوير الموارد ، رماح للبحوث و الدراسات
 ، رماح، األردن.52

اثر جودة الخدمة المصرفية في والء الزبائن للبنو   (2012فاطمة والضمور، حامد)-حلوز
 .435.ص 1، العدد39، المجلددراسات العلوم اإلدارية، األردنية

(. "دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى 2017، أمجد، والمطيري، هدى)درادكة
المجلة األردنية في مديرات مدار  المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات". 

 (.237-223(، )ص ص 2(، عدد)13مجلد)العلوم التربوية، 

الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية قيا  أبعاد جودة  (:2012محمود، ) ذياب،
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية و ، األردنية من منظور المرضى والموظفين

 غزة، فلسطين.69-104) )ص ص، 1، عدد20مجلد ، اإلدارية

العالقة بين السلو  االخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي  ( "2011راضي، جواد، حسن، عبد اهلل )
جامعة مجلة الغري للعلوم القتصادية والدارية، دراسة اختيارية في كلية االدارة واالقتصاد، 

 ، الكوفة، العراق 21الكوفة، المجلد السابع،العدد 
القي كرابط فاعل بين مبادئ وقواعد السلو  االخ(" 2012دياال، بن منصور، عبداهلل ) الرزي،

دراسة تطبيقية علي الوزارات الحكومية في قطاة غزة،  –حوكمة المؤسسات ومكافحة الفساد 
 فلسطين ، ،غزة2، العدد20، المجلد مجلة الجامعة السالمية للدراسات القتصادية والدارية

"أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي  (.2015السقاف، صفوان أمين، وأبو سن، أحمد ابراهيم)
(، 16، مجلد )مجلة العلوم القتصادية. "حالة تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية –

 (.91-71(، )ص ص 1عدد)

( " اخالقيات العمل واثرها في ادارة الصورة الذهنية في منظمات 2012سكارنة، بالل ) 
 ، بغداد، العراق 33، عدد تصادية الجامعيةمجلة كلية بغداد للعلوم القاالعمال، 

 (: أثر جودة خدمات البن  العربي اإلسالمي الدولي على رضا الزبائن،(2015 سند، محمد،
،  مجلة الغري  للعلوم القتصادية دراسة حالة البن  العربي اإلسالمي الدولي فرة جامعة الزرقاء

 جامعة الكوفة، كلية اإلدارة و االقتصاد، العراق. (190 – 174)ص ص ،32عدد ،و اإلدارية
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مراكز  ، دراسة ميدانيةأثر تطبيق أبعاد جودة الخدمات في نتائج المرضى ("2013سيف،ابراهيم)
 (745-767،)9، عدد9 ، المجلة األردنية في إدارة األعمال،الرعاية الصحية األولية في األردن"

"دور (. 2013، والصائغ، محمد جبار، والذبحاوي، عامر عبد الكريم)الطائي، يوسف حجيم
بحث تطبيقي آلراء عينة من أعضاء الهيئة  –الذكاء األخالقي في إدارة سمعة المنظمة 

 مجلة القادسية للعلوم اإلداريةالتدريسية في كليتي العلوم والزراعة في جامعة الكوفة". 
 (.27-8)ص ص  (،1(، العدد)15، المجلد)واإلقتصادية

درجة ممارسة المرشدين ( بعنوان: " 2012رانيا لمي  ) رامي عبداهلل،ومزاهرة، طشطوش،
مجلة الجامعة "التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات

 (623-581ص،)2،العدد20،المجلد اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير جودة مخرجات الخدمات  (:(2014 ،عزام، أحمد

، 7مجلد ، ، المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم الجامعيالتعليمية في الجامعات األردنية
 .، اليمن141-160) ،، )ص ص17عدد 

 إدرا  الموظفين للمسل  الوظيفي واألخالقيات(."2006العنزي،عوض خلف،والعديم،عقوب رشيد)
مجلة جامعة دمشق للعلوم المهنية"_دراسة ميدانية علي األجهزة الحكومية بدولة الكويت،

 2،العدد22المجلد القتصادية والقانونية،

أثر جودة خدمات التعليم الجامعي على (: (2015لحول، سامية وحناشي، راوية وباشة، ريمة، 
 –لتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة دراسة حالة، كلية العلوم االقتصادية وا تحقيق رضا الطالب

  ،)ص ص22، عدد 8، مجلد المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم الجامعي ،الجزائر
(122-95 . 

دور الجمعيات األهلية الفلسطينية في تخفيض معدالت الفقر في  (،2014مقداد،محمد،وآخرون )
الجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية  مجلةجمعية الصالح اإلسالمية،-دراسة حالة قطاة غزة
 غزة،فلسطين -(،الجامعة اإلسالمية2(،العدد)22،المجلد)واإلدارية

م(،دليل الجمعيات الخيرية والهئيات األهلية .فلسطين،وزارة الشئون 2013غزة ) وزارة الداخلية،
 .االجتماعية
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 (: خطاب التحكيم1ملحق رقم )
 
 

 
 
 

 ،،،المحترمل/..........................الفاضاألستاذ الدكتور 
 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 الموضوع: تحكيم استبانة بحث علمي
 

 

دور أبعاد المنظمة األخالقية في تحسين جودة بإجراء دراسة بعنوان:" الباحثةقوم ت
محمود الدكتور الفاضل/  "،بإشرافالخدمات المقدمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

البرنامج المشتر  بين أكاديمية  وذل  للحصول على درجة الماجستير من ،عبد الرحمن الشنطي
 .تخصص القيادة واإلدارة –اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة 

ر الباحث يسواختصاص،فإنهأهل خبرة  كم، كونان الباحث بخبرتكم األكاديمية والعلميةوإليم
االستبانة للتكرم من حضرتكم في تحكيمها حسب ما ترونه مناسبًا، أن يضع بين أيديكم هذه 

 وذل  لالرتقاء باالستبانة بشكل أفضل.
 

 شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم،
 

 الباحثة/ ألفت عمر وهبه 
 
 
 
 
 
 
 



 

215 

 

 أسماء المحكمين(: 2ملحق رقم )
 

 مكان العمل الوظيفة السم م
 كاديمية اإلدارة والسياسةأ شار أستاذ م محمد ابراهيم المدهوند.  1
 جامعة القد  المفتوحة شار ستاذ ما  سامي أبو الرو د.  2
 زهرجامعة األ ستاذ مشار ا غاوفيق األد.  3
 سالميةالجامعة اإل ستاذ مساعدا د. خالد عبد دهليز 4
 سالميةالجامعة الغ ستاذ مساعدا ياسر الشرفاد.  5
 دارة والسياسةديمية الغأكا ستاذ مساعدا د. خليل ماضي 6
 دارة والسياسةأكاديمية اإل ساعدستاذ مأ د. نبيل اللوح 7
 كلية المجتمع للعلوم التطبيقة ستاذ مساعد أ د. حسن رصرص 8
 جامعة القد  المفتوحة ستاذ مساعد أ بو طهسامي أد. 9
 جامعة فلسطين ستاذ مساعدأ عماد لبدد.  10
 دارة والسياسةأكاديمية اإل محلل احصائي ا .علي صنع اهلل 11
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 كتاب تسهيل مهام(: 3ملحق رقم )
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 الستبانة(: 4ملحق رقم )
 

 
 

 

 ،،،ة... المحترم/ .....................................األخت الكريمة/ األخ الكريم
 

 ،،،حتية طيبة وبعد  
 

 استبانة بحث علميالموضوع: تعبئة 
 

دور أبعــاد المنظمــة األخالقيــة فــي تحســين جــودة الخــدمات بالالإجراء دراسالالة بعنالالوان: " الباحثالالةقالالوم ت
 "، وذلال  للحصالول علالى درجالة الماجسالتير مالنالمقدمة في المنظمـات غيـر الحكوميـة بقطـاع غـزة

 –البرنالالالالالامج المشالالالالالتر  بالالالالالين أكاديميالالالالالة اإلدارة والسياسالالالالالة للدراسالالالالالات العليالالالالالا وجامعالالالالالة األقصالالالالالى بغالالالالالزة 
 .تخصص القيادة واإلدارة

بالوضالالع القالالائم فالالي  ودرايالالة األكثالالر معرفالالة المالالوظفين فالالي المؤسسالالة هالالم بالالأنان الباحثالالة وإليمالال
لالى المعلومالات للوصالول إ عالينخيالر م   هالمنأأهالل خبالرة واختصالاص و  همالدراسالة، كالون المؤسسة محل

االسالالتبانةللتكرم مالالن حضالالرتكم بالمسالالاعدة فالالي ضالالع بالالين أيالالديكم هالالذه تأن  ةيسالر الباحثالالفإنهالمطلوبة،
راجين منكم الدقالة  ،إتمام هذه الدراسة عن طريق اإلجابة عن األسئلة التي تتضمنها هذه االستبانة

لكالم أن البيانالات والموضوعية أماًل فالي الوصالول إلالى معلومالات أفضالل لموضالوة الدراسالة، مؤكالدين 
 التي سيتم الحصول عليها ستبقى سرية ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي.

 

ــة : هالالي إطالالار يشالالمل مجموعالالة مالالن القالاليم ومبالالادئ ومعالالايير السالاللوكية اإللزاميالالة التالالي توجالاله أبعــاد المنظمــة األخالقي
داخل المنظمة تلعب هذه القيم دورًا فالي انعكالا  سالمعة المنظمالة علالي المسالتفيدين   ،الموظف نحو الصواب والخطأ

 .ووفق هذا اإلطار وااللتزام به تصدر األحكام علي السلو  ايجابي أو سلبي

 .بما يتناسب مع رغباتهم وتوقعاتهم بحيث تنال رضا المستفيد للمستفيدين،هي توصيل خدمة : جودة الخدمات

 تعاونكم معناشاكرين حسن 
 الباحثة/ ألفت عمر وهبه
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 أولا: البيانات الشخصية
 لى اإلجابة مناسبة:إ( في المربع الذي يشير √يرجي التفضل بوضع إشارة )

 أنثى (  ) ذكر (  ) النوع

 العمر
 سنة 40أقل من  -30من  (  ) سنة 30أقل من  (  )

 سنة فأكثر 50 (  ) سنة 50أقل من  -40من  (  )

 المؤهل العلمي
 بكالوريو  (  ) دراسات عليا (  )

 ثانوية عامة فأقل (  ) دبلوم متوسط (  )

 سنوات الخدمة
 10إلىأقل منسنوات 5من  (  ) سنوات 5قل من أ (  )

 سنة فأكثر 15 (  ) 15إلىأقل منسنوات 10من  (  )

 رفح (  ) خانيون  (  ) الوسطى (  ) غزة (  ) الشمال ( ) المحافظة
 

 
 ثانياا: محاور وفقرات الستبانة:

 المتغير المستقل )أبعاد المنظمة األخالقية( أولا:المحور األول:
بمكونات المنظمة األخالقية ( أمام درجة موافقة سيادتكم على كل فقرة من الفقرات الخاصة /المطلوب وضع عالمة )

 التي تتبع لها:المتوفرة بالمؤسسة 

 العبــارات م.

فق
موا

 
ة )

شد
ب

5) 

ق )
واف
م

4) 

د )
حاي

م
ق ) (3

واف
ر م

غي
ة ) (2
شد

ق ب
واف
ر م

غي
1) 

رجاء تقييمها حسب ما تراه الممارسات خاصة بسلوك العاملين في العمل ال هذه :األخالقيات الفردية:  أولا 
 :مناسباا

      نجاز األعمال الموكلة لهم.إليلتزم العاملون بالوقت المحدد  .1

      عليها. اويحافظو  المؤسسةيحسن العاملون استعمال ممتلكات  .2

      قوم العاملون بواجباتهم في حدود قوانين ولوائح العمل.ي .3

خالص بعيدً م بيؤدي العاملون عمله .4 اعتبارات  ىعن أ اأمانة وا 
 خاصة تخل بوظيفتهم.
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 العبــارات م.

فق
موا

 
ة )

شد
ب

5) 

ق )
واف
م

4) 

د )
حاي

م
ق ) (3

واف
ر م

غي
ة ) (2
شد

ق ب
واف
ر م

غي
1) 

بأفضل طريقة تضمن الحياد  المستفيدينيقوم العاملون بخدمة  .5
 .المهنيقواعد السلو   وتتوافق مع

     

المالية  ؤسسةيحافظ العاملون على أسرار وممتلكات الم .6
 والمعلوماتية.

     

جل خدمة أمن  المؤسسةيستثمر العاملون المركز الوظيفي في  .7
 .المصلحة العامة

     

بجدية وفقًا للوائح  ودراستها مستفيدينل ا شكاوى عاملونيستقبل ال .8
 .والقوانين

     

رجاء تقييمها حسب ما تراه الممارسات خاصة برئيسك المباشر في العمل ال (: هذه: )القيادة األخالقيةاثانيا 
 :مناسباا

      لمؤسسةعلى بث ونقل القيم والممارسات األخالقية في اعمل ي .1

نصاف وعدم  .2       تمييز بين العاملين.يعامل المرؤوسين بعدالة وا 

      ؤسسةبالم عاملينيتبع أساليب رقابة فعالة على عمل وسلوكيات ال .3

      السلوكيات غير األخالقية في العمل. جميعتحجيم ومكافحة بيقوم  .4

      .المؤسسةيعمل على تعزيز وتنمية القيم األخالقية في  .5

 األنظمة والهياكل األخالقية: :ثالثاا

مبادئ واضحة لسلو  الفرد والجماعة  ؤسسةيوجد لدى الم .1
 أخالقي.األخالقي والال

     

آليات مناسبة لإلفصاح عن السلو  الألخالقي  المؤسسةتضع  .2
 بالعمل. وتشجيع السلو  األخالقي 

     

واضحة تعك  الجوانب األخالقية  إستراتيجية المؤسسةتتبنى  .3
 والمسئولية االجتماعية تجاه كافة األطراف ذات العالقة بالعمل.

     

إلى مكافحة الترهل  المؤسسةتؤدي أخالقيات العمل السليمة في  .4
 اإلداري وزيادة فعالية العمل فيها.
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 العبــارات م.

فق
موا

 
ة )

شد
ب

5) 

ق )
واف
م

4) 

د )
حاي

م
ق ) (3

واف
ر م

غي
ة ) (2
شد

ق ب
واف
ر م

غي
1) 

ثقافة تنظيمية أخالقية قوية وداعمة للسلو   المؤسسةتوجد لدى  .5
 األخالقي.

     

األقسام بأفضل المعدات والتقنيات  جميع المؤسسةتزود  .6
 العمل. إلنجازالتكنولوجية الالزمة 

     

على إتقان العمل وسرعة االنجاز  المؤسسةتقوم رؤية وسياسات  .7
 بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية.

     

الخاصة برامج تدريب العاملين ب اكبيرً  ااهتمامً تعطي اإلدارة  .8
 سلوكيات العمل األخالقي.ب

     

تلبي الدورات التدريبية حاجات المتدربين المستقبلية في مجال  .9
 أخالقيات العمل.

     

المختصة في التدريبية  للمراكزعامليها بإرسال  المؤسسةتقوم  .10
 أخالقيات العمل.مجال التدريب على 

     

ومة أخالقية ظمن ءبإعداد برامج تدريبية من أجل بنا المؤسسةتقوم  .11
 المؤسسة.في 

     

إلعداد برامج تدريبية تساعد األفراد على دمج  المؤسسةتسعى  .12
 المعايير األخالقية العالية في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية.
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 جودة الخدمات(التابع ) ثانياا: المتغيرالمحور الثاني: 

 العبــارات م.

دة)
بش
ق 
واف
م

5) 

ق )
واف
م

4) 

   
د )

حاي
م

3) 

ق )
واف
ر م

غي
ة ) (2
شد

ق ب
واف
ر م

غي
1) 

 ى(.هي التسهيالت والمعدات ومظهر الموظفين والمبنالملموسة:) المادية : الجوانبأولا 

 تقديم تكفيلي الت والمادية المالية المستلزمات جميع المؤسسة توفر .1
 جيدة. خدمة

     

      تراعي المؤسسة االهتمام بالمظهر العام والهندام للعاملين فيها. .2

3. 
يتالءم التصميم الداخلي لمكان العمل مع طبيعة الخدمات المقدمة 

 للمستفيد.
     

      تهتم المؤسسة بمظهر وجاذبية المباني. .4

5. 
الحديثة والتقنيات المناسبة لروح التجهيزات مؤسسة في ال تتوافر
 .العصر

     

 (.نجاز الخدمة بشكل مستقل ودقيقإ المؤسسةعلىهي قدرة : العتمادية:)ثانياا

1. 
يتمتع العاملون بالمعرفة الكافية والكفاءة العالية للرد على 

 المستفيدين. استفسارات
     

      يخصص وقت كافي لمراجعة مشاكل المستفيدين. .2
      تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها للمستفيدين في الموعد المحدد. .3
      للمستفيدين. وموثقة دقيقة بسجالت المؤسسة تحتفظ .4
      تتجنب المؤسسة تكرار األخطاء عند تقديم خدماتها المختلفة. .5
 (.الخدمة المقدمة لهمهي الرغبة في مساعدة المراجعين والمستفيدين وتطوير الستجابة:): اثالثا 
      بالسرعة الممكنة. المستفيدين تستجيب المؤسسة لطلبات .1
      متناهية. بدقة المستفيدين لطلبات االستجابة يتم .2
      يقوم العاملون بتقديم المساعدة للمستفيدين بسهولة ويسر. .3
      المستفيدين.تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل  .4
      يقوم العاملون على تكييف الخدمة المقدمة لتلبية حاجة المستفيد. .5

عطاؤهم الثقة واألمان للمراجعين والمستفيديناألمان: ): ارابعا   (.هي كفاءة الموظفين ومجاملتهم وا 
      المخاطر. من جو آمن يخلو في توفر المؤسسة للمستفيد الخدمة .1
      سلو  العاملين الثقة واألمان للمستفيدين.يعزز  .2

3. 
توفر المؤسسة الخصوصية والسرية في المعلومات التي تخص 

 المستفيدين.
     

4. 
توفر المؤسسة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة 

 خدمة المستفيدين.
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 العبــارات م.

دة)
بش
ق 
واف
م

5) 

ق )
واف
م

4) 

   
د )

حاي
م

3) 

ق )
واف
ر م

غي
ة ) (2
شد

ق ب
واف
ر م

غي
1) 

      .المجتمع أفراد لدى جيدة ومكانة تتمتع المؤسسة بسمعة .5
 (.العناية والهتمام الشخصي المقدم للمراجعين والمستفيدين ىهو مستو التعاطف: ): خامساا

      المستفيدين. مع التعامل يتوفر لدى العاملين الروح المرحة في .1

2. 
يتوفر لدى العاملين القدرة على استيعاب المستفيدين وتقدير 

 ظروفهم.
     

      المناسب لكل مستفيد. تولي المؤسسة االهتمام .3
      .اهتماماتها مقدمة في المستفيدين حةلمص مؤسسةال تضع .4
      .اقة في التعامل مع المستفيدينببحسن الخلق والل عاملينيتمتع ال .5
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 الدراسة اإلستكشافية(: 5ملحق رقم )
 ه اهللحفظ      األخ الفاضل /

 اهلل وبركاته،،،السالم عليكم ورحمة 
 طالعيةدراسة استالموضوع/ 

تبني عليها تصور لمقترح رسالة ماجستير في برنامج  استطالعيةدراسة  بإجراء ةالباحث قومت
 فقد ، دقة أكثر بشكل الدراسة مشكلة في البحث وتعزيز استكشاف أجل ومنالقيادة واإلدارة ،

االستطالعية، لذا نرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن البنود  دراسةهذه ال بعمل ةالباحث تقام
( أمام اإلجابة المتوافقة مع رأيكم الكريم، مؤكدين لحضرتكم أن √المرفقة أدناه ووضع إشارة ) 

 جميع البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم التعامل معها بسرية تامة.

 البيـــــــان م.
موافق 
 تماماا 

 محايد وافقم
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

 )أبعاد جودة الخدمة المقدمة(
 الملموسية

1. 
تستخدم المنظمة تجهيزات ومعدات 

      متطورة

2. 
المباني وصاالت االستقبال مهيأة بشكل 

      جيد لمتلقي الخدمة

 مظهر العاملين في المنظمة مرتب والئق .3
     

4. 
المستخدمة واضحة النماذج والبيانات 

      وسهلة التعبئة

 العتمادية

1. 
تقدم المنظمة خدماتها في األوقات التي 

      وعدت بها

 .إظهار االهتمام الجدي لحل المشكالت .2
     

3. 
تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول 

      .مرة

4. 
الموظفون مؤهلون ومدربون للقيام 

      .بأعمالهم

 .المنظمة بسجالت وملفات دقيقةتحتفظ  .5
     

 الستجابة

يستجيب العاملون لخدمة متلقي الخدمة  .1
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 البيـــــــان م.
موافق 
 تماماا 

 محايد وافقم
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماا 

 .بشكل سريع

2. 
احتياجات متلقي الخدمة يتفهم العاملون 

      .تحقيقها ىويسعون إل

3. 
يوضح العاملون لمتلقي الخدمة الوقت 

      .المحدد لتنفيذ الخدمة المطلوبة

4. 
العاملون عن متلقي الخدمة ال ينشغل 

      بأعمال خاصة بهم

 األمان

1. 
سلو  العاملون يولد الطمأنينة والثقة 

      .لمتلقي الخدمة

2. 
العاملون يتعاملون مع المعلومات بسرية 

      .تامة

 .الشعور باألمان في تأدية الخدمات .3
     

4. 
الطمأنينة في استخدام الخدمات 

      .االلكترونية

 التعاطف

 .ساعات الدوام مناسبة لمتلقي الخدمة .1
     

2. 
يعطي العاملون متلقي الخدمة اهتمام 

      .شخصي

3. 
تقدير ظروف متلقي الخدمة والتعاطف 

      .معهم

4. 
إبداء العاملون روح الصداقة لمتلقي 

      .الخدمة

5. 
يعتبر العاملون خدمة متلقي الخدمة من 

      .أولوياتهمأهم 

 
 

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
 
 


