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ارية من اءة اإلدهدفت هذه الدراسة إلى تحديد المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكف     
راء عينة من المختصين العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة ــــ غزة ـــ آخالل دراسة 

م المنهج الوصفي التحليلي للحصول على خدجل تحقيق أهداف الدراسة است  ومن أ .فلسطين
 البيانات والمعلومات الخاصة بالجانب النظري من خالل مطالعة ومراجعة الكتب والرسائل

وتم اختيار مجتمع الدراسة من  .الجامعية والدوريات العلمية ذات عالقة بالموضوع قيد الدراسة
، واستخدم ا( موظف  002)جميع العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة والبالغ عددهم 

الباحثون أسلوب العينة العشوائية، كما استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات 
( 71( استبانة على المبحوثين )عينة الدراسة(، وتم استرداد )01ت، حيث تم توزيع )والمعلوما

توجد عالقة ارتباطية طردية بين  :استبانة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
مستوى األخالق ومستوى الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال. فيما أوضحت نتائج 

في استجابة  (α ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الدراسة عدم وجود 
المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال 
باختالف خصائص الشخصية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات 

م التوصيات أهمها: حث إدارة المستشفى على تفعيل إشراك الخدمة(. وتوصلت الدراسة إلى أه
العاملين في اتخاذ القرارات. وأن ينظر العاملون في المستشفى إلى محاسن اآلخرين. وأن تبذل 

 اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات التي تعيق تبادل المعلومات.
ّالشهيد محمد الدرة. المناخ األخالقي، الكفاءة اإلدارية، مستشفىالكلماتّاالفتتاحية:ّ
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ّ
Abstract 

This study aimed to determine the ethical environment and its 

relationship on the achievement of administrative efficiency by 

studying the opinions of a sample of specialist employees of Al-Durrah 

Hospital- Gaza. The analytical descriptive approach was used to obtain 

data and information related to the theoretical aspect by reviewing the 

textbooks and other recourses, theses and scientific journals related to 

the subject under study,  and that was in order to achieve the objectives 

of the study. The population of this study was chosen from all the 

employees of Al-Durra Hospital whose number is 189. The researchers 

used the random sample method because of the large size of the study 

population. The questionnaire was used as a main tool for the data and 

information society, as (70) responses were recovered. This study 

reached that and found that it was found that the nature of the work 

obtained first place. Second, the pattern of communication. Third,  

leadership. Fourth, participate in decision-making. The results of the 

study showed a positive correlation between the ethical climate in 

achieving the administrative efficiency in Al-Durra Children's Hospital. 

There were no significant differences (α≥0.05) in respondents' 

responses to the impact of the ethical environment on the administrative 

efficiency of Al Durra Hospital for children according to the 

characteristics of the personality (age, qualification, job title,  years of 

service). The study recommended that the hospital administration urge 

to activate the involvement of decision. The hospital staff should 

consider the pros of others. The administration should make every effort 

to remove difficulties that hinder the exchange of information. 

Keywords: Ethical environment, Administrative Competence, Al-

Durra Hospital. 

ّ
ّمقدمة:

المنظمة هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص، إن  اتباع األخالق وتطبيقها في       
ولكن يجب على إدارة المنظمة أال تعتمد فقط على التزام العاملين بأخالقيات العمل في سلوكهم 

 مهم بذلك كجزء من متطلبات العمل حيثبناء على قناعاتهم الشخصية بل هي بحاجة ألن تلز 
اتضح بأن عدم االلتزام بأخالقيات العمل يؤثر على أداء المنظمة وبالتالي فال بد لها من 
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ة ءالحرص على تطبيقها وبذلك هي بحاجة إلرساء مناخ أخالقي داخل المنظمة لتحقيق الكفا
 اإلدارية.

ضرورة ألن هذا السلوك يرتبط بال ؛نسانيتظهر أهمية األخالق في عملية ترشيد السلوك اإل    
حو تعظيم منفعته مما وأن كل طرف من أطراف هذه العالقات يسعى ن ،بعالقات مع آخرين

بين هذه المنافع، وعدم وجود ضوابط أخالقية يؤدي إلى االضرار بأطراف  ايحدث تعارض  
ن بين المصالح العالقة باآلخرين، مما يلزم معه وجود موازين تعمل على تحقيق التواز 

المتعارضة من أجل خير الجميع وسعادتهم، وهذه الموازين هي القيم األخالقية، لذا تزايد 
االهتمام في الوقت الحاضر باألخالقيات على نحو واضح وملفت للنظر، فاليوم تتردد 

 . والمناخ1مصطلحات كثيرة مثل قواعد وآداب المهنة، وأخالقيات الوظيفة، وأخالقيات األعمال
جراءات وأسس تحدد كيف األخالقي مجموعة قواعد  العمل في المؤسسة أو سيرة يوسياسات وا 

م كنمط ، وسلوكهالعاملينأداء  فاعليةالمنظمة بصورة متواصلة دون تعديالت وتؤثر في مدى 
تؤثر في  والعوامل واألبعاد التي اإلدراكية والمفاهيمالهيكل التنظيمي والحوافز  وطبيعةالقيادة 
. وتشير الكفاءة اإلدارية إلى مهارات التوجه باألفراد والتوجه 2داخل العمل العاملينك سلو 

بالمهام والمرتبطة بالقيادة واالدارة الفعالة، في حين أن الممارسات االدارية تتعلق باستخدام 
منهجيات وممارسات رسمية لضمان األداء الفعال لعمليات الشركة، وهناك من يدعى بأن دور 

سع و اءات االدارية في أداء الشركات يتوقف على معدل نمو التطوير التنظيمي، ففي حالة تالكف
 .3وبالتالي تزداد الحاجة إلى ممارسات إدارية أكثر تطورا   احجم الشركة تصبح أكثر تعقيد  

ّ:مشكلةّالدراسةّ-أوالًّ
لمعرفة نوعها، و  يسهم المناخ األخالقي في تحقيق الكفاءة اإلدارية في المؤسسات أي كانّّّّ

أهميته وتطبيقه قام الباحثون بعمل هذه الدراسة لوجود بعض القواعد والمفاهيم التي يحتاجها 
كثير من العاملين بمستشفى الشهيد محمد الدرة للرقي بهذه المؤسسة وتطويرها لتحقيق الكفاءة 

 اإلدارية. وبناء على ذلك تمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي:
                                                           

 (.0100، جامعة الجزائر،)اإلدارةّعلىّتوظيفّالمواردّالبشريةّفيّالجزائرّتأثيرّأخالقياتّلويزة، دحيمان، 1
 

 يرة ، عمان: دار المسسلوكّتنظيميّفيّإدارةّالمؤسساتّالتعليميةّفاروق عبده فيليه، عبد المجيد السيد محمد، 2
 (.(2005للنشر والتوزيع

3 Lee Thean Che، et al، "Are Managerial competencies a blessing to the performance of 

innovative SMEs inMalaysia?"، Int. Journal of Economics and Management، 4،(1)، 

(2010)، pp 120-136. 
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ّماّهيّعالقةّالمناخّاألخالقيّفيّتحقيقّالكفاءةّاإلداريةّفيّمستشفىّالشهيدّمحمدّالدرة؟ّ
ّويندرجّضمنّهذهّاإلشكاليةّالتساؤالتّالفرعيةّالتالية:ّّّ

 ما مستوى المناخ األخالقي لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟ .0
 لألطفال؟  ما مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين في مستشفى الدرة .0
( للمنـــاخ األخالقي α≤ 0.05هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

 وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال؟ 
في استجابة  (α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .1

ه في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقت
المؤهل العلمي، و العمر، و الدرة لألطفال باختالف خصائص الشخصية )الجنس، 

 سنوات الخدمة(؟و المسمى الوظيفي، و 
ّأهدافّالدراسة:ّّّّّّّّّ-اثانيًّ

 التعرف إلى مستوى المناخ األخالقي لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال. .0
 ى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال.التعرف إلى مستو  .0
معرفة المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة  .2

 لألطفال.
توضيح الفروق في استجابة المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق  .1

باختالف خصائص الشخصية )الجنس، الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال 
 سنوات الخدمة(.و المسمى الوظيفي، و المؤهل العلمي، و العمر، 

ّأهميةّالدراسة:ّ-اثالثًّ
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من موضوعها والنتائج التي ستقدمها والحقائق التي ستكتشفها،    

 وذلك من خالل بيان ما يلي:
 األهميةّالعلميةّ)النظرية(: .0

الدراسةّالضوءّعلىّمدخلّالمناخّاألخالقيّوعالقتهّفيّتحقيقّّتسلطّهذه -أ
 الكفاءّاإلدارية.

تفيدّهذهّالدراسةّوتوفرّللباحثينّوالدارسينّالبياناتّوالمعلوماتّفيّمجالّ -ب
 تطبيقّالكفاءةّاإلداريةّمنّخاللّماّتتوصلّإليهّمنّنتائجّوتوصيات.
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 األهميةّالعمليةّ)التطبيقية(: .0
سة في مدى تحقيق وتطبيق التوصيات التي تخرج بها تكمن أهمية هذه الدرا -أ

 والتي تفيد أقسام اإلدارة والعاملين في وزارة الصحة.
ويمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة بعض المؤسسات في تطبيق المناخ األخالقي  -ب

وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في المنظمة وتقدم توصيات عملية لها في 
 هذا المجال.

مكن أن تقدم الدراسة الحالية لإلدارة العليا والجهات المسؤولة في الوزارات من الم -ت
 المناخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية.ّالحكومية بيان أهمية تطبيق

ّفرضياتّالدراسة:ّ-ارابعًّ
( α≤ 0.05الفرضية الرئيسية األولى: ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بين المنـــاخ األخالقي وتحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال.
 ≤0.05الفرضية الرئيسية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

α)  في استجابة المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في
لمي، المؤهل العو العمر، و ل باختالف الخصائص الشخصية )الجنس، مستشفى الدرة لألطفا

 سنوات الخدمة(؟و المسمى الوظيفي، و 
ّمتغيراتّالدراسة:ّ-اخامسًّ
من أسئلة الدراسة وفرضياتها، فإن متغيرات الدراسة تنقسم إلى متغير مستقل، ومتغير  اانطالق  
 تابع:
مشاركة في اتخاذ القرار، والقيادة، وطبيعة ويتضمن الالمتغيرّالتابعّ)الكفاءةّاإلدارية(:ّ. 0

 ّّّّّّّّّّّّّّالعمل ونمط االتصال وذلك بناء على الدراسات السابقة واطالع الباحثون في بعض المراجع.
ّ.ّالمتغيرّالمستقلّ)المناخّاألخالقي.0

ّ ّ)الجنس، ّفهي ّالديموغرافية ّالمتغيرات ّّوأما ّّوالعمر، ّالعلمي، ّالوظيفيالمسمّ ّوالمؤهل ،ّى
 سنواتّالخدمة(.ّو

ّــــّحدودّالدراسة:اسادسًّ
 حدود المكانية: اقتصرت دراسة الحالة على مستشفى الشهيد محمد الدرة..0ّّ
 . حدود البشرية: العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة.0
 م0100/0102. حدود الزمانية: تم تنفيذ البحث خالل العام 2
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عالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية، دراسة حالة . حدود الموضوعية: المناخ األخالقي و 1
 مستشفى الشهيد محمد الدرة.

ّمصطلحاتّالدراسة:ّ-اسابعًّ
المناخ األخالقي: مجموعة من القواعد األخالقية والقيم التي تحكم سلوك الفرد والجماعة ّّ

لقيادة ا بشأن الخير والشر من األعمال، وتؤثر في مدى فاعلية أداء العاملين، وسلوكهم كنمط
 وطبيعة العمل والحوافز ونمط االتصال واألبعاد التي تؤثر في سلوك العاملين داخل العمل.

الكفاءة اإلدارية: عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف إلى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو   
من و  الفاعلية والكفاءة. تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من

ن مصطلح الفعالية والكفاءة مرتبطان باإلدارة، فكلما زادت الفاعلية والكفاءة كلما أالتعريف نجد 
 كانت هناك إدارة ناجحة.

ّ:مستشفىّالشهيدّمحمدّالدرةّلألطفال
مستشفى الشهيد محمد الدرة الحكومي لألطفال يقدم خدمات طب األطفال العام في        

(، حيث تقدم المستشفى العديد من الخدمات 011سريرية للمستشفى )مدينة غزة، وتبلغ القدرة ال
منها العالج الطبيعي، واألمراض الصدرية، وأمراض الكلى، وأمراض الدم، والغدد الصماء، 

 . 1وعالج التشنجات
  ة:اــــّالدراساتّالسابقثامنًّ
موضوع  باحثين حولعد الدراسات السابقة مهمة للتعرف على أهم ما تم تناوله من قبل الت      

الدراسة، وهذا يسهل على الباحثين الرجوع والوصول للمعلومات حول الموضوع، وعرض 
الباحثون الدراسات السابقة وفق تسلسل زمني من األحدث إلى األقدم، وقسموها إلى دراسات 

سات، اباللغة العربية، ودراسات باللغة األجنبية، ومن ثم التعقيب على أهم ما جاء في هذه الدر 
 وذلك على النحو اآلتي:

ّ:الدراساتّالعربية .0
التي هدفت إلى التعرف على أبعاد المناخ األخالقي  ،م(0107دراسة )العنزي، والهرشاني،  

السائدة في جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. وقد تكونت عينة الدراسة 
( تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ااث  إن 00ا، ذكور   77هيئه تدريس )( أعضاء 012من )

من مجتمع الدراسة واستخدم الباحثان أداة دراسة لقياس تصوراتهم حول أبعاد المناخ األخالقي 
                                                           

 . 0110إلدارة العامة للمستشفيات، التقرير السنوي ا 1
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( عبارة. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة المناخ األخالقي الكلية كانت 00واشتملت على )
: خ األخالقي السائدة في الجامعة كانت كاآلتيمتوسطة، كما كشف النتائج أن ترتيب أبعاد المنا

إلى  اواإلجراءات. وخلصت النتائج أيض   القوانينو الرعاية، و المنفعة، و الكفاءة، و االستقاللية، 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للدرجة الكلية للمناخ األخالقي تعزي لمتغيرات )الجنس، 

الستقالة في بعدي ا ات الدراسة أن هناك فروق  والرتبة العلمية، وتخصص الكلية(، ولكن كشف
والكفاء في متغير تخصص الكلية، وكانت لصالح الكليات األدبية النظرية. وفي دراسة أعدها 

م( هدفت إلى المساهمة في بناء وتطوير إطار علمي للقيادة األخالقية وفق 0101)الكبير، 
لدراسة بناء نموذج علمي مبدئي منظور عربي إسالمي، وكان من األهداف الفرعية لهذه ا

للقيادة القيادة األخالقية من منظور عربي إسالمي، وأبرز أهم النظريات والنماذج في القيادة 
األخالقية في األدبيات العربية اإلسالمية، واستعراض أهم النظريات والنماذج في القيادة 

 ة األخالقية المعاصرة، وقد تمتاألخالقية في األدبيات الغربية، وعزل أهم جوانب أزمة القياد
االستعانة بمنهج البحث الكمي من خالل جمع البيانات الكمية وتحليلها وأوصت الدراسة 
بتطوير الثقافة التنظيمية بما يدعم القيادة األخالقية، وتطوير المنظومة القانونية بحيث تشمل 

ية قرار مسألة القيادة األخالقتشريعات واضحة تعزز السلوك األخالقي في القيادة واإلدارة، وا  
وما يرتبط بها من موضوعات ضمن برنامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، 
واقتراح برامج وآليات من شأنها إبراز القادة األخالقيين والتعريف بتجاربهم المميزة وآثارها 

في الصحافة والمجاالت  اإليجابية على تطور منظماتهم وخدمة مجتمعهم، وتخصيص أعمدة
لتسليط الضوء على موضوع القيادة األخالقية ومقوماتها وعناصرها، وتنفيذ دراسات متداخلة 

م( 0101وهدفت دارسة )العفيفي،  .التخصصات لتحديد أنماط الشخصية للقادة األخالقيين
العاملين  لدىإلى التعرف على دور الممارسات األخالقية ودورها في تنمية االلتزام التنظيمي 

في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض، 
( مفردة وكان من أهم 220كما استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات. وبلغت عينة الدارسة )

وك الفردي لبين )الس نتائج الدارسة وجود عالقة ارتباطية طردية ومتوسطة ذات داللة إحصائية
رتباطية عالقة اقية( وااللتزام التنظيمي، ووجود القيادة األخالقية، والثقافة األخالاألخالقي، و 

طردية قوية وذات داللة إحصائية بين الممارسات األخالقية وااللتزام التنظيمي ووجود فروق 
ير )مكان لمتغ لتنظيمي تعزى ذات داللة إحصائية في الممارسات األخالقية ومستوى االلتزام ا

، والفئة، العمرية، وسنوات الخبرة( وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات العمل
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االخالقية ومستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير )نوع الوظيفة، والمؤهل العلمي والجنس( 
كان من و باستثناء متغير السلوك الفردي األخالقي حيث كانت هناك الفروق لصالح اإلناث، 

امعات للج ادونة أخالقية واضحة ومكتوبة خطي  أهم توصيات الدارسة هي: العمل على إيجاد م
رتقاء ولين بالممارسات األخالقية واالؤ على تطويرها، وضرورة التزام المسالفلسطينية، والعمل 

ما أبمستوى ممارساتهم األخالقية من خالل تشجيعهم على هذا االلتزام من قبل العاملين. و 
هدفت إلى التعرف على أبعاد القيادة األخالقية للمديرين وأثرها فقد م( 0101دراسة )العنقري، 

في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة. 
( 200ها )ددالتي بلغ عولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات من أفراد العينة، و 

كان من أهمها: ارتفاع المتوسط العام ألبعاد  ،توصل البحث إلى مجموعة من النتائجمفردة، و 
القيادة األخالقية )اإلدارية، والشخصية، والعالقات اإلنسانية( هذا إلى جانب ارتفاع المتوسط 

نتائج  وصلتالعام ألبعاد التميز التنظيمي في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة، كما ت
البحث لوجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة األخالقية في تحقيق التميز التنظيمي في 
المحافظات التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة أن تتبنى 
 قالمحافظات التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبي

مبادئ وأبعاد القيادة األخالقية من قبل اإلدارة العليا عن طريق التدريب، وتنمية الموارد البشرية 
 .والمالية الكافية لنشر ثقافة تنظيمية قوية تدعم مبادئ القيادة األخالقية لتحقيق التميز التنظيمي

 دة األخالقيةم( التي هدفت إلى التعرف على العالقة بين القيا0101وفي دراسة )محمود، 
والثقة التنظيمية، وبيان أثر أبعاد القيادة األخالقية في دعم وتعزيز الثقة التنظيمية للعاملين 
بالمستشفيات الحكومية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة 

طباء، وهيئة التمريض، ( مفردة من األ10تم توزيع االستبانة على مجتمع البحث والبالغ عددهم )
بين  اعالقة ارتباط موجبة دالة إحصائي  والموظفين، وكان من أهم نتائج الدراسة: أن هناك 

القيادة األخالقية كمتغير مجمل أو أحادي البعد والثقافة التنظيمية كمتغير مجمل أو أحادي 
أثير موجب، يمية، وهذا التالبعد، و هناك تأثير معنوي لعالقة القيادة األخالقية على الثقة التنظ

وأوصت الدراسة بأن تقوم المستشفيات الحكومية محل البحث بتبني برنامج للقيادة األخالقية 
متضمنا األبعاد المختلفة لها، وأن يتم متابعة نتائج البرنامج التدريبي للقيادة األخالقية على 

لة في تكون البرامج المتمث مستوى المستشفيات الحكومية من الفرعية والمراكز الصحية، وأن
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ممارسة القيادة األخالقية جزء الثقافة التنظيمية للمستشفيات محل البحث، و أن يتم نشر ثقافة 
 .أخالقية بين جميع المديرين على مستوى المستشفيات الحكومية محل البحث

ّأجنبية:ّاتدراس .0
يقات المحلية التي هدفت إلى مراجعة التطب Girasek)،  (and others 2016دراسة 

بخصوص قوانين الدوام الكامل القائمة على االختيار للقوى العاملة في قطاع الصحة في 
أوروبا، إذ أن عمليات تخطيط القوى العاملة ومتابعتها في القطاع الصحي تواجه تحديات بناء 
على المعطيات والمؤشرات. وأن إحداها محفوفة بالصعوبات التي تتمثل في نشاط القوى 

عاملة، ويعد أدق في حجم الدوام الكامل. واستخدم الباحثون المنهج االستكشافي لتصميم ال
الدراسة والمنهج المختلط لجمع البيانات، واعتمدوا أداة االستبانة لجمع البيانات الكمية من 

( دولة مشاركة في االتحاد األوروبي، وأداة المقابلة شبه الهيكلية لجمع البيانات النوعية 01)
( دول من دول االتحاد األوروبي التي 1( خبراء دوليين. ولخصت الدراسة إلى أن )1ن )م

( دولة، أشارت إلى أن حجم الدوام الكامل وتكون ضمن أهداف 01شملتها الدراسة من )
الدول األخرى ال تستخدم نموذج حجم الدوام الكامل، ضمن  ىالتخطيط الوطني، في حين أول

، ولتحويله إلى حجم الدوام الكامل، دم نماذج حسابات أخرى للدوامتستخو األهداف الوطنية، 
ضـمن األهـداف الوطنيـة، وبـدال مـن ذلـك، فإنهـا تسـتخدم نمـــاذج حســـابات أخـــرى للـــدوام، 
ولتحويلـــه إلـــى حجـــم الـــدوام الكامـــل، حيـــث أظهـــرت النتـــائج اختالفات كافية بين نمـاذج 

لحسـاب الـوطني. وأن هـذه االختالفـات مردهـا إلـى التحيـزات بنـاء علـى المقارنـات الوطنيـة. ا
وأن المقـابالت التـي تـم إجراؤهـا مـع الخبـراء تعـزز هـذه النتيجـة فـي حال موافقتهم على أن 

 لبشريةنشاطات مهنية القطاع الصحي تعد عـامال أساسـي ا فـي متابعـة القـوى العاملة ا
   .وتخطيطها. أكد الخبراء أن النشاطات يجب قياسـها بالـدوام الكامـل ولـيس فقـط بالحجم

 العدالة أثر ( التي هدفت إلى معرفة Albdareen،Algharaibeh ،0102( وفي دراسة     
 الخاصة األردنية الجامعات في العمل التدريسية بأخالقيات الهيئة عضو التزام على التنظيمية

 لتحقيق أغراض الدراسة، التحليلي المنهج الوصفي الباحث واتبع الشمالية، المحافظات يف
 كبيرا   تأثيرا   هناك الدراسة: أن نتائج من أهم وكان عضو، (300) من الدراسة عينة وتكونت
 على )التفاعلية العدالة العدالة اإلجرائية، التوزيعية، العدالة(في المتمثلة التنظيمية للعدالة

 في كبير بشكل مطبقة العدالة التنظيمية بأن الدراسة وأظهرت العمل، كما بأخالقيات اللتزاما
( التي هدفت إلى وضع نموذج للسلوك Borcher، 2011ودراسة) .الخاصة األردنية الجامعات
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األخالقي في المنظمات التي تجمع بين المتغيرات الفردية، مثل: الهوية األخالقية، والعواطف 
تغيرات الظرفية، مثل: الثقافة التنظيمية، والقيادة األخالقية للشرح والتنبؤ بالعمال غير مع الم

األخالقية، وتأثير المتغيرات الفردية والظرفية على سلوك العمل غير األخالقي، مثل: السلبية، 
سة: اوالعدوانية، والتعامل بعنف في أماكن العمل. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدر 

أن المتغيرات الفردية، والظرفية، تؤثر إلى حد كبير في السلوكيات السلبية، والعدوانية، والتسلط 
في مكان العمل، وأن القيادة األخالقية هي المؤثرة سلبا  على كل من السلوكيات العدوانية، 
ء اوالسلبية في مكان العمل، هناك ارتباط سلبي للمناخ التنظيمي واألخالق على حد سو 

بسلوكيات العنف في مكان العمل، وأن سلوكيات العمل غير األخالقية تختلف بشكل ملحوظ 
الهوية األخالقية الشخصية، وأن هناك عالقة  مع الفرد، وعواطفه، والمناخ التنظيمي، واختالف

بين مشاعر االزدراء، والسلوكيات العدوانية السلبية، والعنف، وأن المنظمات التي تفشل في 
د معايير أخالقية قد تواجه المزيد من سلوكيات العمل غير األخالقية من المنظمات التي إيجا

ترسم وبوضوح المعايير األخالقية، أو العواقب المترتبة على االنحراف عنها. وفي 
 األخالقية القيادة سلوكيات أثر تحديد إلى ( التي هدفتTurhan and Celike،0100دراسة)
 وتكونت التنظيمية، العدالة حول المعلمين تصورات على وية والمهنيةالثان المدارس لمديري 
 الثانوية المدارس في يعملون  ومعلمة ( معلما  0022مدير مدرسة، و)(82) من الدراسة عينة

 فقرة، (84) من مكونة الدراسة استبانة وكانت التركية، من المناطق عدد في والمهنية العادية
 القيادة لسلوكيات والمهنية العادية المدارس مديري  ى ممارسةمستو  أن إلى النتائج وأشارت
 القرارات باتخاذ يتعلق فيما وخاصة والمعلمات، نظر المعلمين وجهة من امتدني   جاء األخالقية
 ( التي هدفتBowers،0112) ودراسة .والمعلمات بين المعلمين بالعدالة الخاصة األخالقية

 نظر وجهة من في المدارس الكفاءة ومستويات األخالقية يادةالق ممارسة بين العالقة بيان إلى
 (209) من عينة الدراسة وتكونت التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت المعلمين،

 خصائص بين أوجه الصلة ببحث الدراسة قامت وقد للقياس، كأداة المالحظة واستخدمت معلم
 النتائج من المدرسة، وكان في الجماعية فعاليةوال األخالقية المشرف قيادة وتصورات المعلم
 والكفاءة القيادة األخالقية سلوك ممارسة بين قوية عالقة يوجد أنه الدراسة إليها توصلت التي

 وكان تلك الكفاءة، في تؤثر عوامل عدة هناك أن على الدراسة وأكدت للمعلمين، الجماعية
 .عامة أو مدرسة خاصة هي هل المدرسة وطبيعة المعلمين، خصائص العوامل تلك مقدمة في
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ّ.التعقيبّعلىّالدراساتّالسابقةّوماّيميزّالدراسةّالحاليةّ-اثانيًّ
يشير العرض السابق للدارسات السابقة إلى أهمية المناخ األخالقي وعالقته في تحقيق     

تأثيرها و الكفاءة اإلدارية وكذلك أهميتها في تحقيق كفاءات األداء في المؤسسات المختلفة، 
اإليجابي على المرؤوسين والرؤساء، ومنظمات األعمال فعلى مستوى المرؤوسين نجد القيادة 
األخالقية تعمل على تحسين سلوكياتهم داخل وحدات العمل المختلفة، وعلى مستوى الرؤساء 
فهي تجعلهم قدوة حسنة لمن هم تحت إمرتهم من العاملين، أما على مستوى منظمات األعمال 

ها تزيد من والء العاملين وثقتهم بمنظمتهم، وتعمل على تعزيز مكانة المنظمة بين المنظمات فإن
 التي تعمل في المجال نفسه.  

بعض الدارسات تناولت موضوع القيادة األخالقية دون ربطها بمتغيرات أخرى مثل دارسة:  .0
اولت م(، وبعض الدارسات تن0101م(، ومحمود )0101) م(، العنقري 0101الكبير)

موضوع القيادة األخالقية مع متغيرات أخرى، ولم يجد الباحثون _على حد علمهم_ أية 
 دارسة تناولت العالقة بين المناخ األخالقي والكفاءة اإلدارية.

لمعلمين ، ومنها ما تناول اينر يتباينت العينات في الدارسات السابقة، فمنها ما تناول المد .0
اديميين في الجامعات في بيئات مختلفة ومتنوعة محلية، ومنها ما تناول المدرسين واألك

فى الشهيد في مستشوعربية، وأجنبية. أما عن الدارسة الحالية فقد تناولت عينة من العاملين 
 حي التفاح.-محمد الدرة غزة

تشابهت الدارسة الحالية مع بعض الدارسات السابقة من حيث النتائج، فبعض الدراسات  .2
اخ األخالقي جاءت بدرجة كبيرة، واختلفت مع بعض الدارسات التي أشارت إلى أن المن

 جاءت فيها ممارسات القيادة األخالقية بدرجة متوسطة.
تشابهت بعض الدارسات في البيئة التي أجريت فيها الدارسة، حيث إنها أجريت في بيئة  .1

 محلية، واختلفت بعض الدارسات التي أجريت في بيئات عربية وأجنبية.
أدوات الدارسات السابقة المستخدمة لتحقيق النتائج، وتنوعت بحسب أهداف كل  تباينت .2

دارسة أما في الدارسة الحالية فقد تم استخدام استبانة، ألنها تناسب غرض الدارسة الحالية 
 ومناسبتها لبيئة المستشفيات.

ّ:السابقة الدراسات من االستفادة أوجهّ-اثًّثال
ثراء بناء      العينة الدراسة، وتحديد مصطلحات الدراسة، وتعريف لهذه ي النظر  اإلطار وا 
 التابع. وفي تحديد وأبعاد المتغير المستقل المتغير إلى صحيح. وكذلك الوصول بشكل
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 وتحديد االستبانة وهي المناسبة، الدراسة أداة المستخدمة، وبناء واألدوات اإلحصائية األساليب
 .وتوثيقها المراجع إلى الوصول للدراسة وتسهيل اسبالمن المنهج ومجاالته واختيار فقراتها

ّ:الجزءّالثانيّـــّاإلطارّالنظريّللدراسة
ّ:المناخّاألخالقي ــــّمفهومأوالًّ

يستند إليه للتمييز بين المنظمات من خالل توفير خصائص  ايعد المناخ األخالقي معيار  ّّّّّ
ير والقيم قيم السائدة فيها، وتفرض المعايمعيارية وصفات معينة، تبين لألفراد نوع المنظمات وال

التنظيمية والطريقة التي تعرض بها المشكالت األخالقية، وتعمل على إيجاد مناخ أخالقي 
. وال بد من اإلشارة إلى 1يؤثر في دافعية العاملين ومقدرتهم على القيام بأداء األشياء الصحيحة

لذي يسود المنظمات ويؤثر في سلوك أن أخالقيات العمل هي جزء من المناخ األخالقي ا
العاملين، فقد عرفها أيفنسيج وكونوباسكر" بأنها تمثل خطوطا  توجيهية للمديرين في اتخاذ 
القرار، وأن أهميتها تزداد بالتناسب مع آثار القرار ونتائجه، فكلما زاد نشاط المدير تأثيرا  على 

بادئ التي تنشأ عن االتجاه والرأي العام األخرين ازدادت أهمية أخالقه ألنها مجموعة من الم
. وأن  الهدف 2أخالقيا " ّللمجتمع وتهدف إلى تحقيق درجة عالية من المثالية وتمثل دستورا  

األساس من االهتمام بأخالقيات العمل هو ليس فقط تعلم الفروق بين الصواب والخطأ، بل 
سات يدات األخالقية، وأن  اهتمام المؤسيمتد لتوفير األدوات التي يتعامل بها األفراد مع التعق

باألسس الصحيحة ألخالقيات العمل يؤدي إلى جعل اإلدارة أكثر إحساسا  بالكيفية التي يفترض 
بهم االعتماد ألداء األعمال، ويسهم في تهذيب فرق العمل ودعم العاملين وتسهم في تعزيز 

تحقيق الكفاءة اإلدارية في تلك الصورة، العامة للمنظمة لدى متلقى الخدمة، وبذلك يمكن 
 المؤسسات.

ّ:األخالق مفهوم
ا األخالق عد  ت       اإلنسان  وبين وخالقه، اإلنسان بين المعامالت كل إليه تستند قوي ا أساس 

هو  الوقوع فيما وبين اإلنسان بين يحول الذي األول الصد   حائط األخالق أن فنجد واآلخرين
ذلك  وبين األخالق، مكارم وبين بينه وربط قارب قد اإلسالم أن نجد لذا فعله، عليه محظور

                                                           
(، 0(، عدد )00جلد )الم، مجلةّمؤتةّللبحوثّوالدراسات، المناخّاألخالقيعباس عبد مهدي الشريفي، آخرون،  1
 .001-22( ص0102)

2 Ivanceich،konpasker&matterson،(2004).The barrier effect of conflict with superiors in 

the relationship between employee empowerment and organizational commitment، 

Worth and Stress، 18(1): 56-65. 
 



 

413 
 

 النفس، وبعلم بالدين ترتبط األخالق أن الطراونة الشريفة. ويرى  واألحاديث القرآن الكريم في
 ألنها نظرا   األخرى؛ العلوم وبمختلف واالقتصاد، والقانون، والسياسة، واالجتماع، والبيولوجيا،

 لها توصل التي المعرفة أنواع مختلف لتصل تمتد األفعال وهذه ،وأفعاله مرتبطة باإلنسان،
 المعرفة أنواع أن بعض رغم المعرفة هذه من االنتفاع حسن على األخالق تركز اإلنسان بحيث

 .1وغير المشروع المبرر، غير والقتل والتدمير، الهدم، نحو اإلنسان قد يسخرها
 سلوك تحكم التي القيم والمبادئ من جموعةم عن عبارة" االخالق أن الباحثون  ويرى      

 .البعض" لدى مقبولة أو البعض لدى غير مقبولة تكون  وقد الجماعة والفرد،
 أكانت سواء أعمال من اإلنسان به يقوم ما هي األخالق بأن لنا يتضح سبق ما على اوتعقيب  
 الوراثة، طريق عن ساناإلن لدى مكتسبة تكون  قد سمات   وأن هناك ،اشر   مأ اخير   األعمال هذه
 العادة. من خالل االنسان يتعلمها قد سمات أو
ّّ:ـــّالكفاءةّاالداريةاثانيًّ
هيكلها  بمركبات إليه، تهدف ال أو الربح إلى تهدف أكانت سواء مؤسسة، أي كفاءة تتأثرّّّّ

 سالبة بين وأخرى  موجبة ارتباط عالقات وجود على سابقة دراسات برهنت ولقد التنظيمي.
 من باهتمام متزايد الكفاءة وتحظى الكفاءة. وبين التنظيمية الهياكل مركبات من أكثر أو واحد
 تحتاج بها فإنها األهداف المنوطة تحقق أن اإلدارة تستطيع وحتى والدارسين الباحثين قبل
 الموارد وهذه األهداف هذه تحقيق يصعب بدونها والتي األساسية الموارد بعض استخدام إلى
 المال )رأس الموارد المالية المنظمة(، في يعملون  الذين )األفراد البشري  العنصر في لتتمث

 الطاقة، ومصادر العملية اإلنتاجية ومتطلبات الخام المواد واإلنتاج الشراء لعمليات الالزم
 استخدام وفي أهدافه( أو نوعه أيا  كان اإلنتاجي للنظام مطلوبة تكون  والتي والمعدات واآلالت

 والفعالية اإلدارية. الكفاءة تحقق أن عليها الموارد لهذه إلدارةا
المتوفرة  للموارد األقصى االستغالل إمكانية أي المدخالت إلى الناتج نسبة وتعني الكفاءة      
 وتحقيقها، المناسبة األهداف اختيار على القدرة فهي الفاعلية األهداف. أما انجاز عمليات في
 للموارد المديرين استخدام اإلدارية الفعالية المشروع. وتعني إدارة في ى النجاحعل القدرة أنها أي

 نجاح حالة التنظيمية وفي األهداف لتحقيق) األموال / األفراد/الخامات/ التنظيمية( اآلالت
 أن غير فعالة. إدارة تعتبر فإنها المنظمة، أهداف في تحقيق المتاحة الموارد باستخدام اإلدارة
 التنظيم كان وكلما اإلدارية، الفعالية من متعددة درجات أن هناك أوضحت اإلدارية ساتالممار 

                                                           
 .02(، ص0101للعلوم األمنية،) العربية نايف جامعة :الرياض ،)ط.د (.والقيادة قاألخاّلّتحسين الطراونة، 1
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. 1قيادته جانب من أكبر إدارية فعالية على دليل هذا فان األهداف الموضوعة تحقيق إلى أقرب
وتشير  .أخر جانب في جانب، والفعالية في الفعالية عدم بين ما تتراوح أن الفعالية يوضح وهذا
اءات االدارية إلى مهارات التوجه باألفراد والتوجه بالمهام والمرتبطة بالقيادة واالدارة الفعالة، الكف

في حين أن الممارسات االدارية تتعلق باستخدام منهجيات وممارسات رسمية لضمان األداء 
ف قالفعال لعمليات الشركة، وهناك من يدعى بأن دور الكفاءات اإلدارية في أداء الشركات يتو 

على معدل نمو التطوير التنظيمي، ففي حالة توسع حجم الشركة تصبح أكثر تعقيدا  وبالتالي 
 .2 اة إلى ممارسات إدارية أكثر تطور  تزداد الحاج

ّ:الجزءّالثالثّـــّالطريقةّواإلجراءات
ذ لإلجراءات التي اتبعها الباحثون في تنفي ا مفصال  تناول هذا الجزء من الدراسة وصف  ي    

ّلدراسة، ومن ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة،ا
(، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب االستبانةوا عداد أداة الدراسة )

 اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات. 
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي ّالدراسة:ّمنهجّ

التحليلي التي تحاول من خاللها وصف الظاهرة موضوع الدراسة )المنـــاخ األخالقي وعالقته 
في تحقيق الكفاءة اإلدارية( وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح 

 تتضمنها واآلثار التي تحدثها.  حولها والعمليات التي
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى الشهيد محمد مجتمعّالدراسةّوعينتها:ّ

من  اموظف  ( 71. واشتملت عينة الدراسة على )ا( موظف  002وعددهم ) 0102ة للعام الدرة بغز 
، 0102لعام لد الدرة بغزة العاملين أخذت العينة بالطريقة العشوائية في مستشفى الشهيد محم

 والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة:
 
 
 

                                                           
 (.0101، جمعية  التسويق المصرية،)الكفاءةّاإلداريةّوالقدراتّالتنظيميةأحمد إبراهيم القزار،  1

permalink.php?story_fbidhttps://www.facebook.com/ 
 

2 Lee Thean Che، et al، "Are Managerial competencies a blessing to the performance 

of innovative SMEs inMalaysia?"، Int. Journal of Economics and Management، 

4،(1)، (2010)، pp 120-136. 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
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ّ(0جدولّرقمّ)
ّيوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالجنس

ّالنسبةّالمئوية العددّ
 64.3 45 ذكر
 35.7 25 انثى

 100.0 70 المجموع
أن نسبة من ( من عينة الدراسة و %64.3يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذكور )

 (.%35.7اإلناث)
ّ(0جدولّرقمّ)

ّيوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالعمر
ّالنسبةّالمئوية العددّ
 34.3 24 سنة31ّأقلّمنّ

 35.7 25 سنة01ّإلىّأقلّمن31ّمنّ
 25.7 18 سنة51ّإلىّأقلّمن01ّمنّ

 4.3 3 سنة51ّأكثرّمنّ
 100.0 70 المجموع

 سنة 40ة عينة الدراسة ممن هم أعمارهم أقل من يتضح من الجدول السابق غالبي
ّ(3جدولّرقمّ)

ّيوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالمؤهلّالعلمي
ّالنسبةّالمئوية العددّ
 31.4 22 دبلوم

 60.0 42 بكالوريوس
 8.6 6 دراساتّعليا
 100.0 70ّالمجموع

 بكالوريوس بنسبة مئويةيتضح من الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة من حملة ال  
(60%) 
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ّ(0جدولّرقمّ)
ّ.يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالمسمىّالوظيفي

ّالنسبةّالمئوية العددّ
 15.7 11 رئيسّقسم
 25.7 18 رئيسّشعبة

 58.6 41 داري/فنىإ
 100.0 70 المجموع

لغت يين حيث بيتضح من الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة هم من اإلداريين الفن   
 (.%58.6نسبتهم)

ّ(5جدولّرقمّ)
ّ.يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّسنواتّالخدمة

ّالنسبةّالمئوية العددّ
 31.4 22 سنوات5ّأقلّمنّ

 24.3 17 سنوات01ّإلى5ّّمنّ
 22.9 16 سنوات05ّإلى00ّّمنّ

 21.4 15ّسنواتّفأكثر05ّ
 100.0 70 المجموع

 خمس سنوات  5ق أن غالبية عينة الدراسة ممن هم أقل من يتضح من الجدول السابّّّ
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة أداة الدراسة: 

واستطالع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير 
جراء ال ،الرسمي ية تعديالت الالزمة لتالئم أهداف الدراسة الحالقام الباحثون ببناء االستبانة وا 

( فقرة موزعة 11بعد صياغتها النهائية ) االستبانةوالبيئة التي طبقت فيها، وقد بلغ عدد فقرات 
( فقرات يمثلون استبانة الكفاءة 01( فقرة يمثلون استبانة المناخ االخالقي، و)00على محورين،)

وفق سلم متدرج خماسي )موافق بشدة، موافق، رج االدارية، حيث أعطى لكل فقرة وزن مد
(، بذلك 0، 0، 2، 1، 2، غير موافق بشدة( أعطيت األوزان التالية )محايد، غير موافق

، ( درجة الستبانة المناخ االخالقي011، 00تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )
 على جميع أفراد العينة لجمع دارية. وتم توزيع االستبانة( الستبانة الكفاءة اإل01، 01و)

 البيانات الالزمة للدراسة، وقد تم تقسيم االستبانة إلى ثالثة أقسام كالتالي:
ّالقسمّاألول:ّيحتويّعلىّالخصائصّالعامةّلمجتمعّوعينةّالدراسة.
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ّ(ّفقرةّيمثلونّاستبانةّالمناخّاألخالقي.08القسمّالثاني:ّيتكونّمنّ)
قرةّيمثلونّاستبانةّالكفاءةّاإلداريةّموزعةّعلىّأربعةّ(ّف05القسمّالثالث:ّيتكونّمنّ)

ّأبعادّكالتالي:
ّ(ّيوضحّأبعادّالكفاءةّاإلدارية5جدولّ)

عددّّالبعد
ّالفقرات

0ّّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرار
0ّّالقيادة

0ّّطبيعةّالعمل
0ّّنمطّاالتصال

05ّّالدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية
 :صدقّاألداء

كد من صدق األداة تم عرضها بصفتها األولية على عدد من المحكمين ذوي للتأ    
االختصاص والخبرة، الذين أبدوا رأيهم في قدرة األداة على قياس أبعاد المناخ األخالقي من 
وجهة نظر العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة بغزة، كما أبدوا رأيهم في مدى وضوح 

ءمة كل بند للبعد الخاص به، وقد تم تعديل صياغة بعض البنود بنود األداة، وأيضا مدى مال
 بناء على مالحظاتهم.

 وذلك للتأكد من صدقها كالتالي: االستبانةكما قام الباحثون بتقنين فقرات 
ّصدقّاالتساقّالداخلي:

ة الدراسة، على عين االستبانةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق ّّّّ
ساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية وتم ح

لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة 
 (.SPSSالكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )
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ّ:استبانةّالمناخّاالخالقيّ-أ
ّ(0لجدولّ)ا

ّ.معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّمعّالدرجةّالكليةّلالستبانة

معاملّّالفقرة م
 مستوىّالداللة االرتباط

المسؤوليةّالرئيسيةّللعاملينّفيّالمستشفىّالشهيدّمحمدّالدرةّهيّ  .0
 1.15دالةّعندّ 0.503ّاعتمادّالكفاءةّأواًل.

 1.10دالةّعندّ 0.409ّمتثالّلمعتقداتهمّاألخالقية.يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاال  .0

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّالقيامّبأيّعملّيحققّمصالحّ  .3
 1.10دالةّعندّ 0.505ّالجمهور.

 1.10دالةّعندّ 0.433ّيهتمّالعاملونّفيّمستشفىّبماّفيهّمصلحةّاآلخرين.  .0
 1.10دالةّعندّ 0.604ّمنّالمهمّجدًاّفيّالمستشفىّاتباعّالتعليماتّبدقة.  .5
 1.10دالةّعندّ 0.315ّيعدّالعملّدونّالمستوىّالمطلوبّإذاّكانّيضرّبمصالحّالمستشفى.  .5
 1.15دالةّعندّ 0.252ّيقررّكلّعاملّفيّالمستشفىّلنفسهّماّالصوابّوماّالخطأ.  .0

يحرصّالعاملونّفيّالمستشفىّعلىّحمايةّمصالحهمّبغضّالنظرّعنّ  .8
ّاعتباراتّاألخرى.

 1.10الةّعندّد 0.429

2.  
االعتقادّاألكثرّأهميةّفيّالمستشفىّهوّاحساسّكلّعاملّبالصوابّ

 1.10دالةّعندّ 0.621ّوالخطأ.

 1.10عندّّدالة 0.427ّالقضيةّاألكثرّأهميةّهيّتحقيقّالفائدةّلجميعّالعاملينّفيّالمستشفى.  .01

ّيتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّللمعاييرّالمهنيةّبغضّالنظر  .00
 1.10دالةّعندّ 0.323ّعنّاالعتباراتّاألخرى.

 1.10دالةّعندّ 0.373ّيتوقعّمنّجميعّالعاملينّااللتزامّبقواعدّواجراءاتّالعملّفيّالمستشفى.  .00
 1.10دالةّعندّ 0.434ّيهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصالحهمّفقط.  .03
 1.10عندّّدالة 0.433ّالعاملونّالناجحونّفيّمستشفىّيعملونّوفقّالتعليمات.  .00

األسلوبّاألكثرّفاعليةّفيّالمستشفىّهوّاتباعّالطريقةّالصحيحةّفيّ  .05
ّالعمل.

 1.10دالةّعندّ 0.453

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاتباعّالمعاييرّالمعتمدةّفيّضمانّ  .05
 1.10دالةّعندّ 0.514 الجودةّوالدقة.

 1.10دالةّعندّ 0.548ّع.الجمييوليّالعاملونّفيّالمستشفىّاهتمامًاّأكثرّلماّفيهّمصلحةّ  .00
 1.10دالةّعندّ 0.370ّيسترشدّالعاملونّفيّالمستشفىّبأخالقهمّالشخصية.  .08
 1.10دالةّعندّ 0.477ّيحظىّالميثاقّاألخالقيّللمهنةّفيّالمستشفىّباهتمامّكبير.  .02
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معاملّّالفقرة م
 مستوىّالداللة االرتباط

 1.10دالةّعندّ 0.571ّالعاملونّالناجحونّفيّالمستشفىّيمتثلونّتمامًاّلسياساتّالمستشفى.  .01
 1.10دالةّعندّ 0.489ّيتوقعّمنّكلّعاملّفيّالمستشفىّأنّيعملّبفاعلية.  .00
 1.10دالةّعندّ 0.468ّيتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّأنّيعملواّماّهوّصحيحّللجمهور.  .00
 1.10دالةّعندّ 0.428ّلدىّالعاملينّفيّالمستشفىّإحساسّبالمسؤوليةّالمجتمعية.  .03

لىّمفهومّروحّالفريقّبوصفهّمفهومًاّينظرّالعاملونّفيّالمستشفىّإ  .00
 1.10دالةّعندّ 0.558ّمهمًا.

 1.10دالةّعندّ 0.534ّيبحثّالعاملونّفيّالمستشفىّعنّالحلولّالفعالةّللمشكالت.  .05
 1.10دالةّعندّ 0.427ّيهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصلحةّالجمهورّبشكلّفعال.  .05
 1.10دالةّعندّ 0.470ّينظرّالعاملونّفيّمستشفىّإلىّمحاسنّاآلخرين.  .00

يكونّللمدونةّاألخالقيةّللمهنةّاالعتبارّالرئيسيّلدىّالعاملينّفيّ  .08
 1.10دالةّعندّ 0.579ّمستشفى.

 1.210(   1.10( وعند مستوى داللة )10**ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.022(   1.12( وعند مستوى داللة )10*ر الجدولية عند درجة حرية )

سابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته يبين الجدول ال
(، 1.220-1.020(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.10، 1.12دالة عند مستوى داللة )

 وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
 :داريةب. استبانة الكفاءة اإل

ّ(8الجدولّ)
ّ.فقرةّمنّفقراتّالبعدّاألولّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرارّمعّالدرجةّالكليةّللبعدّمعاملّارتباطّكل

معاملّّالفقرة م
 مستوىّالداللة االرتباط

 1.10دالةّعندّ 0.889ّتحرصّاإلدارةّعلىّإشراكّالعاملينّفيّاتخاذّالقرارات.  .0
 1.10ةّعندّدال 0.764ّتمتلكّاإلدارةّالقدرةّعلىّاتخاذّالقراراتّوتحملّالمسؤوليات.  .0
 1.10دالةّعندّ 0.592ّمستوىّالتعاونّبينّالزمالءّمناسب.  .3
 1.10دالةّعندّ 0.775ّتشاركّاإلدارةّالعاملينّفيّوضعّاألهدافّالمتعلقةّبها.  .0

 1.210(   1.10( وعند مستوى داللة )10**ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.022(   1.12( وعند مستوى داللة )10*ر الجدولية عند درجة حرية )
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يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته 
(، وبذلك 1.002-1.220(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.10دالة عند مستوى داللة )

 تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
ّ(2الجدولّ)

ّفقراتّالبعدّالثاني:ّالقيادةّمعّالدرجةّالكليةّللبعدّمعاملّارتباطّكلّفقرةّمن

معاملّّالفقرة م
 االرتباط

 مستوىّالداللة

 1.10دالةّعندّ 0.436ّيشجعّالرؤساءّعلىّإبداءّوجهاتّالنظرّواالقتراحات.  .0
 1.10دالةّعندّ 0.402ّيشجعّالمديرّروحّالتعاونّبينّالموظفين.  .0
 1.10دالةّعندّ 0.597ّتغيير.تهتمّاإلدارةّبالتشجيعّواإلبداعّوال  .3
 1.10دالةّعندّ 0.460ّتتمّمعاملتكّبالعدلّوالمساواةّمعّاآلخرينّدونّتمييز.  .0

1.310ّ(ّ=1.10ّ(ّوعندّمستوىّداللةّ)58**رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ)
1.033ّّ(ّ=1.15ّ(ّوعندّمستوىّداللةّ)58*رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ)

عامالتّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّوالدرجةّالكليةّلفقراتهّدالةّعندّيبينّالجدولّالسابقّأنّمّّّّ
ّوتراوحتّمعامالتّاالرتباطّبينّ)1.10مستوىّداللةّ) ّوبذلكّتعتبرّفقراتّالبعد1.010-1.520ّ(، ،)

ّصادقةّلماّوضعتّلقياسه.
ّ(01الجدولّ)

ّ.الدرجةّالكليةّللبعدمعاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثالثّطبيعةّالعملّمعّ

معاملّّالفقرة م
 االرتباط

 مستوىّالداللة

 1.10دالةّعندّ 0.332ّتعتبرّساعاتّالعملّومواعيدّالدوامّمناسبة.  .0
جازاتّوفقّالقوانينّالمعمولّبها.  .0  1.10دالةّعندّ 0.570ّتمنحّالمؤسسةّعطاًلّوا 
 1.10دالةّعندّ 0.432ّظروفّالتهوية،ّاإلضاءة،ّالحرارةّمناسبةّلطبيعةّعملك.  .3
 1.10دالةّعندّ 0.469ّالعملّروتينيّوممل.  .0

 1.210(   1.10( وعند مستوى داللة )10**ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.022(   1.12( وعند مستوى داللة )10*ر الجدولية عند درجة حرية )

كلية لفقراته ة اليبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرج
(، وبذلك 1.271-1.220(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.10دالة عند مستوى داللة )

 تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه. 
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ّ(00الجدولّ)
ّ.معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالرابع:ّنمطّاالتصالّمعّالدرجةّالكليةّللبعد

 1.210(   1.10( وعند مستوى داللة )10**ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.022(   1.12( وعند مستوى داللة )10*ر الجدولية عند درجة حرية )

فقراته ل يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية
(، وبذلك 1.021-1.211(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.10دالة عند مستوى داللة )

 تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
للتحقق من الصدق البنائي لألبعاد قام الباحثون بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد  

( 00ل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول )من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك ك
 يوضح ذلك.

ّ(00الجدولّ)
مصفوفةّمعامالتّارتباطّكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّواألبعادّاألخرىّوكذلكّكلّبعدّبالدرجةّالكليةّ

ّ.لالستبانة

ّالمجموعّ
المشاركةّفيّ
ّنمطّاالتصالّطبيعةّالعملّالقيادةّاتخاذّالقرار

المشاركةّفيّاتخاذّ
    1 0.852ّقرارال

   1 0.742 0.881ّالقيادة
  1 0.285 0.244 0.530ّطبيعةّالعمل

معاملّّالفقرة م
 ستوىّالداللةم االرتباط

0.  
ّالمعلوماتّالمنقولةّعبرّوسائلّاالتصالّواضحة.

0.546 
دالةّعندّ
1.10 

دالةّعندّ 0.797ّتعتمدّاإلدارةّعلىّوسائلّحديثةّفيّاالتصاالت.  .0
1.10 

دالةّعندّ 0.762ّيمكنّاالتصالّبالمستوياتّاإلداريةّالعلياّبدونّعوائق.  .3
1.10 

0.  
ّالتيّتعيقّتبادلّالمعلومات.تبذلّاإلدارةّجهدهاّإلزالةّالصعوباتّ

0.834 
دالةّعندّ
1.10 
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 1 0.341 0.532 0.542 0.781ّنمطّاالتصال
1.310ّ(ّ=1.10ّ(ّوعندّمستوىّداللةّ)58**رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ)
1.033ّّ(ّ=1.15ّ(ّوعندّمستوىّداللةّ)58*رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ)

الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية يتضح من      
( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع 1.10لالستبانة ارتباطا  ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.
ّ:Reliabilityّثباتّاالستبانةّ

د العينة اوذلك بعد تطبيقها على أفر  االستبانةثبات أجرى الباحثون خطوات التأكد من ّّّّ
 هما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. : االستطالعية بطريقتين
 :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة  
النصف األول لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك درجة النصف النصفية حيث احتسبت درجة 

الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام 
 ( يوضح ذلك: 02والجدول )  (Spearman-Brown Coefficient)معادلة سبيرمان براون 

ّ(03الجدولّ)
ّ.كلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّوكذلكّاالستبانةّككلّيوضحّمعامالتّاالرتباطّبينّنصفي

عددّ البعد
 الفقرات

معاملّاالرتباطّ
ّقبلّالتعديل

معاملّاالرتباطّ
ّبعدّالتعديل

 0.632 16ّ0.462ّالدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية
 0.880 0ّ0.786ّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرار

 0.893 0ّ0.806ّالقيادة
 0.746 0ّ0.594ّطبيعةّالعمل
 0.629 0ّ0.459ّنمطّاالتصال

 0.708 08ّ0.548ّالدرجةّالكليةّالستبانةّالمناخّاألخالقي
( الستبانة المناخ االخالقي 1.710يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )    
 ( الستبانة الكفاءة اإلدارية، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من1.120و)

 الثبات تطمئن الباحثون إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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ّطريقةّألفاّكرونباخ: -0
استخدم الباحثون طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك     

إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلوا على قيمة معامل ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة 
 ( يوضح ذلك:01ل والجدول )وكذلك لالستبانة كك

ّ(00الجدولّ)
ّ.يوضحّمعامالتّألفاّكرونباخّلكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّوكذلكّلالستبانةّككل

عددّ البعد
 الفقرات

معاملّألفاّ
 كرونباخ

 05ّ0.816ّالدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية
 0ّ0.754ّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرار

 0ّ0.858ّالقيادة
 0ّ0.735ّالعملطبيعةّ

 0ّ0.781ّنمطّاالتصال
 08ّ0.850ّالدرجةّالكليةّالستبانةّالمناخّاالخالقي

( الستبانة المناخ االخالقي 1.021يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )ّّّّ
( الستبانة الكفاءة اإلدارية، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من 1.001و)

 تطمئن الباحثان إلى تطبيقها على عينة الدراسة.الثبات 
ّاألساليبّاإلحصائيةّالمستخدمةّفيّالدراسة:

اإلحصائي وتم  (SPSS)قام الباحثون بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج       
 استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. -0
 ".Pearsonاالتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون " إليجاد صدق -0
إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية  -2

 المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.
 يجاد العالقة بين متغيرين.معامل ارتباط بيرسون إل -1
 اختبار تحليل التباين األحادي.  -2
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 :نتائجّالدراسة
 ّ..تحليلّفقراتّالبحث0
 ..ّاختبارّفرضياتّالبحث0

قام الباحثون بعرض نتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض     
على المنـــاخ  ليل فقراتها، بهدف التعرفأبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تح

األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية "، وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات 
المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

(SPSS للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها ،)جابة وتحليلها في هذا الفصل. اإل
عن السؤال االول من أسئلة الدراسة: ينص السؤال األول " ما مستوى المناخ االخالقي لدى 

 العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 

 والجدول التالي يوضح ذلك:
ّ(05لجدولّ)ا

التكراراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّوكذلكّترتيبهاّ
ّ(01)نّ=

مجموعّّالفقرةّم
االنحرافّ المتوسط الدرجات

 المعيارّي
الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

المسؤوليةّالرئيسيةّللعاملينّفيّالمستشفىّالشهيدّ 1
 20 77.71 0.860 3.886 272ّ.ادّالكفاءةّأوالًّمدّالدرةّهيّاعتممح

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّ 2
ّلمعتقداتهمّاألخالقية.

290 4.143 0.748 82.86 7 

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّالقيامّبأيّعملّ 3
 6 83.14 0.694 4.157 291ّيحققّمصالحّالجمهور.

4 
هّمصلحةّيهتمّالعاملونّفيّمستشفىّبماّفي

 12 81.43 0.644 4.071 285ّاآلخرين.

 16 80.86 0.806 4.043 283ّمنّالمهمّجدًاّفيّالمستشفىّاتباعّالتعليماتّبدقة. 5

6 
يعدّالعملّدونّالمستوىّالمطلوبّإذاّكانّيضرّ

 25 72.57 0.935 3.629 254ّبمصالحّالمستشفى.



 

425 
 

مجموعّّالفقرةّم
االنحرافّ المتوسط الدرجات

 المعيارّي
الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

يقررّكلّعاملّفيّالمستشفىّلنفسهّماّالصوابّوما7ّّ
ّطأ.الخ

204 2.914 1.271 58.29 27 

يحرصّالعاملونّفيّالمستشفىّعلىّحمايةّ 8
 26 61.43 1.108 3.071 215ّمصالحهمّبغضّالنظرّعنّاعتباراتّاألخرى.

االعتقادّاألكثرّأهميةّفيّالمستشفىّهوّاحساسّكلّ 9
 24 74.00 0.823 3.700 259ّعاملّبالصوابّوالخطأ.

يقّالفائدةّلجميعّالقضيةّاألكثرّأهميةّهيّتحق 10
ّالعاملينّفيّالمستشفى.

273 3.900 0.903 78.00 19 

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّللمعاييرّ 11
 23 75.71 0.991 3.786 265ّالمهنيةّبغضّالنظرّعنّاالعتباراتّاألخرى.

يتوقعّمنّجميعّالعاملينّااللتزامّبقواعدّواجراءاتّ 12
 9 82.00 0.663 4.100 287ّالعملّفيّالمستشفى.

 28 49.43 1.086 2.471 173ّيهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصالحهمّفقط. 13

العاملونّالناجحونّفيّمستشفىّيعملونّوفقّ 14
 14 81.43 0.840 4.071 285ّالتعليمات.

األسلوبّاألكثرّفاعليةّفيّالمستشفىّهوّاتباعّ 15
 8 82.57 0.741 4.129 289ّالطريقةّالصحيحةّفيّالعمل.

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاتباعّالمعاييرّ 16
 2 85.43 0.721 4.271 299 المعتمدةّفيّضمانّالجودةّوالدقة.

هّأكثرّلماّفيّاليّالعاملونّفيّالمستشفىّاهتمامًّيّو 17
 4 83.43 0.834 4.171 292ّمصلحةّالجميع.

يسترشدّالعاملونّفيّالمستشفىّبأخالقهمّ 18
ّالشخصية.

284 4.057 0.657 81.14 15 

يحظىّالميثاقّاألخالقيّللمهنةّفيّالمستشفىّ 19
 5 83.43 0.722 4.171 292ّباهتمامّكبير.

ّااجحونّفيّالمستشفىّيمتثلونّتمامًّالعاملونّالن 20
 10 81.71 0.697 4.086 286ّلسياساتّالمستشفى.

 13 81.43 0.688 4.071 285ّيتوقعّمنّكلّعاملّفيّالمستشفىّأنّيعملّبفاعلية. 21
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مجموعّّالفقرةّم
االنحرافّ المتوسط الدرجات

 المعيارّي
الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّأنّيعملواّماّهوّ 22
ّصحيحّللجمهور.

301 4.300 0.667 86.00 1 

لدىّالعاملينّفيّالمستشفىّإحساسّبالمسؤوليةّ 23
 18 80.00 0.614 4.000 280ّالمجتمعية.

يقّمّروحّالفّرينظرّالعاملونّفيّالمستشفىّإلىّمفهّو 24
 17 80.29 0.712 4.014 281ّ.ابوصفهّمفهومًاّمهمًّ

يبحثّالعاملونّفيّالمستشفىّعنّالحلولّالفعالةّ 25
ّللمشكالت.

269 3.843 0.715 76.86 21 

يهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصلحةّالجمهورّ 26
 3 84.57 0.594 4.229 296ّبشكلّفعال.

 22 76.00 0.791 3.800 266ّينظرّالعاملونّفيّالمستشفىّإلىّمحاسنّاآلخرين. 27

يكونّللمدونةّاألخالقيةّللمهنةّاالعتبارّالرئيسيّلدىّ 28
 11 81.71 0.654 4.086 286ّالعاملينّفيّمستشفى.

 ّ7642 109.171 9.261 77.98  
ّيتضحّمنّالجدولّالسابق:

"يتوقع من العاملين في  ( والتي نصت على00أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت: الفقرة )
احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ملوا ما هو صحيح للجمهور "أن يع المستشفى

(. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن السلوكيات األخالقية لدى العاملين تعد أوامر الدين 01.11%)
اإلسالمي الحنيف وأن أخالقيات العاملين تسهل على الجمهور الحصول على مستلزماتهم 

الجمهور من الخدمات المقدمة لهم ومن العاملين. واتفقت وحاجاتهم وهذا يؤدي إلى زيادة رضا 
م( واختلفت مع دراسة )العفيفي، 0101م(، ودراسة)محمود، 0101في ذلك مع دراسة )الكبير، 

 م(.0101
يهتم العاملون في المستشفى " ( والتي نصت على02انت: الفقرة )وأن أدنى فقرة في هذا البعد ك

(. ويعزو الباحثون ذلك %49.43األخيرة بوزن نسبي قدره ). احتلت المرتبة "بمصالحهم فقط
إلى أن العاملين في المستشفى يضعون المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية وهذا يدل 
على حرصهم في تطوير وتنمية العمل والتوافق فيما بينهم. واتفقت في ذلك مع دراسة )العفيفي، 
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م( أما الوزن النسبي للمناخ 0107اني، م(. واختلفت مع دراسة )العنزي، والهرش0101
 (.%77.20األخالقي ككل حصل على )

اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: ينص السؤال الثاني " ما مستوى الكفاءة االدارية 
لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون باستخدام 

 سطات والنسب المئوية، والجدول التالي  يوضح ذلك:التكرارات والمتو 
ّ(05الجدولّ)

التكراراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّوكذلكّترتيبهاّ
ّفيّاالستبانة

مجموعّ البعدّم
 االستجابات

االنحرافّ المتوسط
 المعيارّي

الوزنّ
 النسبي

 الترتيب

75.0 2.499 15.014 1051ّاتخاذّالقرارّالمشاركةّفي 1
7 4 

75.2 3.210 15.043 1053ّالقيادة 2
1 3 

3 
ّطبيعةّالعمل

1078 15.400 1.773 
77.0

0 1 

76.2 2.394 15.257 1068ّنمطّاالتصال 4
9 2 

75.8 7.765 60.714 4250ّالدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية 
9  

عة العمل حصلت على المرتبة األولى بوزن نسبي ( أن طبي02يتضح من الجدول )   
(، %71.02(، يلي ذلك نمط االتصال حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي )77.11%)

(، تلى ذلك المشاركة %72.00تلى ذلك القيادة حيث حصلت على المرتبة الثالثة بوزن نسبي )
(، أما الدرجة الكلية %72.17في اتخاذ القرار حيث حصلت على المرتبة الرابعة بوزن نسبي )

 (.%72.02فقد حصلت على وزن نسبي )
وجاءت نسبة الكفاء اإلدارية بدرجة كبيرة ويعزو الباحثون ذلك إلى أن طبيعة العمل       

لمشاركة ر الباحثون حصول درجة اتحددها وزارة الصحة لكافة العاملين في المستشفيات، ويفس  
 إلى أن القرارات تصدرها القيادة العليا دون الرجوع إلى الموظفينفي اتخاذ القرار أدنى بعد يرجع 

 في الدرجات الدنيا.
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 اآلتية الجداول المتعلقة بدرجة مستوى الكفاءة اإلدارية قام الباحثون بإعداد النتائج ولتفسير
 :التالي بالشكل الموضحة ألبعاد المقياس

 البعد األول ـــ المشاركة في اتخاذ القرار:
ّ(00)ّالجدول

ّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّاألولّوكذلكّترتيبهاالتكراراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّ
ّ(01)نّ=ّ

ّيتضحّمنّالجدولّالسابق:
مستوى التعاون بين الزمالء " ( والتي نصت على2كانت: الفقرة )أن أعلى فقرة في هذا البعد 

(. ويعزو الباحثون ذلك أن الزمالء %01.11مناسب" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )
 جاح عملهم، ولتحقيق دورهمالعاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة يتعاونون من أجل ن

الوظيفي بشكل مناسب، ويهتمون بمصلحة العمل، ومصلحة الزمالء، وهذا هو األساس التعاون 
في بيئة العمل بين الزمالء، والذي يساهم على تحقيق كل ما هو مطلوب. واتفقت في ذلك مع 

عنزي، م( واختلفت مع دراسة )ال0101( ومع دراسة )محمود، 0101دراسة )بوحديـــد،
 م(.0107والهرشاني، 

( والتي نصت على" تحرص اإلدارة على إشراك 0وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت: الفقرة )
(. ويعزو %71.27العاملين في اتخاذ القرارات " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

، حيث اذ القرارالباحثون ذلك إلى أن توسيع الدور الذي يقوم به المرؤوسين في عملية اتخ
وجود ضعف في األخذ بالمقترحات والتوصيات واآلراء الفردية والجماعية التي يبدونها، مما 
يقلل من الوصول للقرار األكثر فعالية وضمان سهولة تنفيذها. واتفقت في ذلك مع دراسة 

ّالفقرةّم
مجموعّ
 المتوسطّالدرجات

االنحرافّ
 المعيارّي

الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

تحرصّاإلدارةّعلىّإشراكّالعاملينّفيّاتخاذّ 1
 4 70.57 1.073 3.529 247ّالقرارات

 2 77.71 0.753 3.886 272ّتمتلكّالقدرةّعلىّاتخاذّالقراراتّوتحلّمسؤوليات. 2
 1 80.00 0.538 4.000 280ّمستوىّالتعاونّبينّالزمالءّمناسب. 3

تشاركّاإلدارةّالعاملينّفيّوضعّاألهدافّالمتعلقةّ 4
 3 72.00 0.841 3.600 252ّبها.

  75.07 2.499 15.014 1051ّالدرجةّالكليةّللبعد 
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(. أما الوزن النسبي Turhan and Celike،2011( واختلفت مع دراسة )0101)بوحديـــد،
 (.%72.17لبعد ككل حصل على )ل

 البعد الثاني ــــ القيادة:
ّ(08الجدولّ)

التكراراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثانيّوكذلكّ
ّ(01ترتيبهاّ)نّ=

مجموعّّالفقرةّم
االنحرافّ المتوسطّالدرجات

 المعيارّي
الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

رؤساءّعلىّإبداءّوجهاتّالنظرّيشجعّال 1
ّواالقتراحات.

262 3.743 0.988 74.86 3 

 1 77.43 0.977 3.871 271ّيشجعّالمديرّروحّالتعاونّبينّالموظفين. 2
 2 75.14 0.875 3.757 263ّتهتمّاإلدارةّبالتشجيعّواإلبداعّوالتغيير. 3

تتمّمعاملتكّبالعدلّوالمساواةّمعّاآلخرينّدونّ 4
ّتمييز.

257 3.671 0.989 73.43 4 

  75.21 3.210 15.043 1053ّالدرجةّالكليةّللبعد 
ّيتضحّمنّالجدولّالسابق:

( والتي نصت على" يشجع المدير روح التعاون 0أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت: الفقرة )
(. ويعزو الباحثون ذلك %77.12بين الموظفين " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )

أن المدير في مستشفى الشهيد محمد الدرة و مدراء األقسام يشجعون روح التعاون بين  إلى
العاملين ويحرص المدراء في المستشفى على زيادة التعاون بين العاملين في المستشفى. واتفقت 

م(، واختلفت مع دراسة 0101م(، ودراسة )محمود، 0101في ذلك مع دراسة )الكبير، 
(Borcher، 2011.) 
اة والمساو  تتم معاملتك بالعدل" ( والتي نصت على1كانت: الفقرة )ن أدنى فقرة في هذا البعد وأ

(. ويعزو الباحثون %72.12" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )مع اآلخرين دون تمييز
ذلك إلى أن في مستشفى الشهيد محمد الدرة اتضح أنه ال يتم معاملة جميع العاملين بالعدل 

م( 0101مساواة ويتم التمييز بين األخرين في العمل. واتفقت في ذلك مع دراسة )العنقري، وال
 (.%72.00م(. أما الوزن النسبي للبعد ككل حصل على )0101واختلفت مع دراسة )العفيفي
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 البعد الثالث ـــ طبيعة العمل:

ّ(02الجدولّ)
نسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثالثّوكذلكّالتكراراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّال
ّ(01ترتيبهاّ)نّ=

مجموعّّالفقرةّم
االنحرافّّالمتوسطّالدرجات

 المعيارّي
الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

 2 82.29 0.649 4.114 288ّتعتبرّساعاتّالعملّومواعيدّالدوامّمناسبة. 1

جازاتّوفقّالقوانينّّتمنحّالمؤسسةّعطاًلّ 2 وا 
 1 83.71 0.687 4.186 293ّالمعمولّبها.

ظروفّالتهوية،ّاإلضاءة،ّالحرارةّمناسبةّلطبيعةّ 3
 3 78.00 0.950 3.900 273ّعملك.

 4 64.00 1.187 3.200 224ّالعملّروتينيّوممل. 4
  77.00 1.773 15.400 1078ّالدرجةّالكليةّللبعد 

ّيتضحّمنّالجدولّالسابق:
البعدّكانت:ّالفقرةّ) جازاتّوفقّالقوانين0ّأنّأعلىّفقرةّفيّهذّا وا  تمنحّالمؤسسةّعطالًّ (ّوالتيّنصتّعلىّ"

( احتلتّالمرتبةّاألولىّبوزنّنسبيّقدرّه "ّ ويعزوّالباحثانّذلكّإلىّأنّالمستشفىّ%83.00المعمولّبهّا .ّ)
تلتزمّبمنحّالعطلّواإلجازاتّوفقّالقوانينّالمعمولّبهاّوالّتحرمّالعاملينّمنّهذهّالحقوق.ّواتفقتّفيّذلكّ

ّّّ(Girasek ، and others 2016)م(ّواختلفتّمعّدراسة0100ّاســـةّمحمودّ)معّدّر
البعدّ احتلتّالمرتبةّاألخيرةّ"العملّروتينيّومملّ(ّوالتيّنصتّعلى0كانت:ّالفقرةّ)وأنّأدنىّفقرةّفيّهذّا "ّ

ّد(.ّويعزوّالباحثونّذلكّإلىّطبيعةّعملّالمستشفياتّبنظامّالدوامّالمعتم%50.11بوزنّنسبيّقدرهّ)
الفتراتّالمسائية،ّمماّيؤثرّعلىّانجازّالعاملينّوفاعليتهم.ّأماّالوزنّالنسبيّ وهوّنظامّالفتراتّوخصوصاًّ

ّ(.%00.11للبعدّككلّحصلّعلىّ)
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّالبعدّالرابعّـــّنمطّاالتصال:
ّ(01الجدولّ)

ذلكّترتيبهاّبعّوكالتكراراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالرا
ّ(01)نّ=

مجموعّّالفقرةّم
االنحرافّ المتوسطّالدرجات

 المعيارّي
الوزنّ
 الترتيبّالنسبي

المعلوماتّالمنقولةّعبرّوسائلّاالتصالّ 1
ّواضحة.

274 3.914 0.794 78.29 0 

تعتمدّاإلدارةّعلىّوسائلّحديثةّفيّ 2
 3 75.14 0.770 3.757 263ّاالتصاالت.

مستوياتّاإلداريةّالعلياّيمكنّاالتصالّبال 3
 2 77.43 0.797 3.871 271ّبدونّعوائق.

تبذلّاإلدارةّجهدهاّإلزالةّالصعوباتّالتيّتعيقّ 4
ّتبادلّالمعلومات.

260 3.714 0.887 74.29 4 

  76.29 2.394 15.257 1068ّالدرجةّالكليةّللبعد 
ّيتضحّمنّالجدولّالسابق:

( والتي نصت على" المعلومات المنقولة عبر 0رة )أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت: الفق
(. ويعزو الباحثون %72.02وسائل االتصال واضحة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )

ذلك إلى أن المعلومات المتبادلة بين األقسام والعاملين في المستشفى واضحة وان الوسائل 
األقسام والعاملين بشكل جيد وواضح المستخدمة حديثة تعمل على ايصال المعلومات بين 

 (.0101وفعال. واتفقت في ذلك مع دراسة )العفيفي،
( والتي نصت على" تبذل اإلدارة جهدها إلزالة 1وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت: الفقرة )

(. %71.02الصعوبات التي تعيق تبادل المعلومات " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )
باحثون ذلك إلى أن اإلدارة في مستشفى الشهيد محمد الدرة ال تعمل على رفع المعاناة ويعزو ال

والمشكالت واألزمات التي تعيق تبادل المعلومات في المستشفى كما تبين من الجدول. واتفقت 
(.أما الوزن النسبي للبعد ككل حصل على Borcher، 2011في ذلك مع دراسة )

 ل الثالث من أسئلة الدراسة:(.اإلجابة على السؤا71.02%)
( α≤ 0.05ينص السؤال الثالث هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   

 المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال؟ 
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داللة  قة ذاتولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون بصياغة الفرضية التالية: ال يوجد عال
( المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية α≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 في مستشفى الدرة لألطفال.

≥α)ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحثون باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة )
 ال.فاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفبين المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الك 0.05

ّ(00جدولّ)
ّمعاملّاالرتباطّبينّالمنـــاخّاألخالقيّوعالقتهّفيّتحقيقّالكفاءةّاإلداريةّفيّمستشفىّالدرةّلألطفال

الدرجةّالكليةّالستبانةّ 
ّمستوىّالداللةّالمناخّاالخالقي

 1.10دالةّعندّ 0.467ّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرار
 1.10دالةّعندّ 0.550ّالقيادة

 1.10دالةّعندّ 0.484ّطبيعةّالعمل
 1.10دالةّعندّ 0.503ّنمطّاالتصال

 1.10دالةّعندّ 0.597ّالدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية
 1.210(   1.10( وعند مستوى داللة )10**ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.022(   1.12ة )( وعند مستوى دالل10*ر الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المنـــاخ األخالقي وعالقته في    
تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال. أي كلما زاد المناخ االخالقي زادت تحقيق 

 الكفاءة اإلدارية لدى العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال.
ّاإلجابةّعلىّالسؤالّالرابعّمنّأسئلةّالدراسة:

 (α ≤0.05ينص السؤال الرابع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ّّّ
في استجابة المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى 

مى المسو المؤهل العلمي، و العمر، و الدرة لألطفال باختالف خصائص الشخصية )الجنس، 
 سنوات الخدمة(؟و الوظيفي، 

ّولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون بصياغة الفرضيات الفرعية التالية: 
ّالفرضّاألولّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابع:ّ

ينص الفرض األول من فروض الدراسة على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند     
في استجابة المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق  (α ≤0.05وية )مستوى معن
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الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير الجنس. وللتحقق من صحة هذا 
 "  T. testالفرض قام الباحثون باستخدام أسلوب "

ّ(00جدولّ)
 النوعّ)ذكر،ّأنثى(.تبانةّتعزىّلمتغيرّالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ"ت"ّلالس

االنحرافّ المتوسط العدد  
 مستوىّالداللة قيمةّالداللة قيمةّ"ت" المعيارّي

الدرجةّالكليةّالستبانةّالمناخّ
 االخالقي

 0.760 9.211 109.800 45 ذكر
 

0.450 
 

غيرّدالةّ
 9.432 108.040 25ّأنثى اإحصائيّ 

 
 المشاركةّفيّاتخاذّالقرار

 0.234 2.499 15.067 45 كرذ
 

0.816 
 

غيرّدالةّ
 2.548 25ّ14.920ّأنثى اإحصائيّ 

ّالقيادة
 0.547 3.209 15.200 45 ذكر

 
0.586 

 
غيرّدالةّ
 3.257 25ّ14.760ّأنثى اإحصائيّ 

 طبيعةّالعمل
 0.843 1.590 15.533 45 ذكر

 
0.402 

 
غيرّدالةّ
 2.075 25ّ15.160ّأنثى اإحصائيّ 

 نمطّاالتصال
 0.251 2.466 15.311 45 ذكر

 
0.802 

 
غيرّدالةّ
 2.304 25ّ15.160ّأنثى اإحصائيّ 

الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّ
 االدارية

 0.571 7.852 61.111 45 ذكر
 

0.570 
 

غيرّدالةّ
 7.714 60.000 25ّأنثى اإحصائيّ 

 0.11( تساوي      1.12قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )
 0.11( تساوي      1.10قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة ّّّّ
الكلية للمقياس، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس. 

ك إلى أن المهام المنوطة بالموظف ال تعتمد على الجنس فهي مهام مطلوبة ويعزو الباحثون ذل
وأن   ،اإناث   ما أذكور  من أي موظف يشغل الموقع، حيث إن العاملين ال يختلفون سواء أكانوا 

المفاضلة بين الجنسين ترجع لمن هو أجدر، وأن القوانين تطبق على الجنسين دون تمييز. 
 م(.0101)العنقري، واتفقت في ذلك مع دراسة 

ّالفرضّالثانيّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابع:ّ
ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند     

في استجابة المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق  (α ≤0.05مستوى معنوية )



 

434 
 

لألطفال تعزى لمتغير العمر. ولإلجابة عن هذا الفرض قام  الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة
 .One Way ANOVAالباحثون باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي 
ّ(03جدولّ)

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
ّ.لمتغيرّالفئةّالعمرية

ّمصدرّالتباينّالبعد
مجموعّ
ّالمربعات

درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
 قيمةّ"ف"ّالمربعات

قيمةّ
 مستوىّالداللةّالداللة

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 المناخّاالخالقي

 0.761 65.949 3 197.847ّبينّالمجموعات
 
 

0.520 
 
 

غيرّدالةّ
 86.668 66 5720.096ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 5917.943ّالمجموع

ركةّفيّاتخاذّالمشا
ّالقرار

 0.104 0.678 3 2.035ّبينّالمجموعات
 
 

0.957 
 
 

غيرّدالةّ
 6.499 66 428.951ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 430.986ّالمجموع

ّالقيادة
 0.591 6.202 3 18.606ّبينّالمجموعات

 
 

0.623 
 
 

غيرّدالةّ
 10.489 66 692.265ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 710.871ّالمجموع

 طبيعةّالعمل
 0.188 0.612 3 1.837ّبينّالمجموعات

 
 

0.904 
 
 

غيرّدالةّ
 3.257 66 214.963ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 216.800ّالمجموع

ّنمطّاالتصال
 

 0.491 2.878 3 8.635ّبينّالمجموعات
 
 

0.690 
 
 

غيرّدالةّ
 5.860 66 386.736ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 395.371ّالمجموع

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 الكفاءةّاالدارية

 0.065 4.078 3 12.234ّبينّالمجموعات
 
 

0.978 
 
 

غيرّدالةّ
 62.849 66 4148.052ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

  69 4160.286ّالمجموع
 1.10(   1.10توى داللة )( وعند مس2،11ف الجدولية عند درجة حرية )
  0.01(   1.12( وعند مستوى داللة )2،11ف الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى 
( في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 1.12داللة )
ية تعزى لمتغير الفئة العمرية. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن متغير العمر ليس له عالقة إحصائ
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لطبيعة  اة اإلدارية، وأن العمر ليس محدد  بتحديد واقع مناخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاء
 العمل األخالقي. 

ّالفرضّالثالثّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابع:ّ
فروض الدراسة على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ينص الفرض الثالث من    

في استجابة المبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق  (α ≤0.05مستوى معنوية )
الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ولإلجابة عن هذا 

 .One Way ANOVAحليل التباين األحاديدام أسلوب تالفرض قام الباحثون باستخ
ّ(00جدولّ)

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
ّ.لمتغيرّالمؤهلّالعلمي

مجموعّّمصدرّالتباينّالبعد
ّالمربعات

درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
قيمةّ قيمةّ"ف"ّالمربعات

 مستوىّالداللةّالداللة

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 المناخّاالخالقي

 1.224 104.339 2 208.679ّبينّالمجموعات
 
 

0.300 
 
 

غيرّدالةّ
 85.213 67 5709.264ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 5917.943ّالمجموع

ّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرار
 0.136 0.873 2 1.745ّبينّالمجموعات

 
 

0.873 
 
 

غيرّدالةّ
 6.407 67 429.240ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 430.986ّالمجموع

ّالقيادة
 1.845 18.554 2 37.107ّبينّالمجموعات

 
 

0.166 
 
 

غيرّدالةّ
 10.056 67 673.764ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 710.871ّالمجموع

 طبيعةّالعمل
 0.037 0.121 2 242.ّبينّالمجموعات

 
 

0.963 
 
 

غيرّدالةّ
 3.232 67 216.558ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 216.800ّالمجموع

ّنمطّاالتصال
 

 0.123 0.720 2 1.441ّبينّالمجموعات
 
 

0.885 
 
 

غيرّدالةّ
 اإحصائيّ 

 5.880 67 393.931ّداخلّالمجموعات
ّ 69 395.371ّالمجموع

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 الداريةالكفاءةّا

 0.532 32.511 2 65.022ّبينّالمجموعات
 
 

0.590 
 
 

غيرّدالةّ
 61.123 67 4095.264ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

  69 4160.286ّالمجموع
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 1.20(   1.10( وعند مستوى داللة )0،17ف الجدولية عند درجة حرية )
  2.02(   1.12( وعند مستوى داللة )0،17ف الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى    
( في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 1.12داللة )

 إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 
ختالف مؤهالتهم العلمية يدركون أهمية استخدام ويعزو الباحثون ذلك إلى أن العاملين على ا   

المناخ األخالقي، وما لها من انعكاس على الكفاءة اإلدارية، وألن تطبيق المناخ األخالقي 
يعمل على تقليل اإلشكاليات والصدامات خالل العمل وأن جميع العاملين على اختالف 

 عملوا بالمناخ األخالقي، ألنها تعملدنيا يرغبون أن ي ممؤهالتهم العلمية سواء أكانت عليا أ
 (.0101على رفع الروح المعنوي. واتفقت في ذلك مع دراسة )بوحديـــد ،

 الفرض الرابع من فروض الدراسة للسؤال الرابع: 
ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند    

لمبحوثين حول المنـــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق في استجابة ا (α ≤0.05مستوى معنوية )
الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ولإلجابة عن هذا 

 .One Way ANOVAدام أسلوب تحليل التباين األحاديالفرض قام الباحثوان باستخ
ّ(05جدولّ)

ومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّّمصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحرية
ّ.لمتغيرّالمسمىّالوظيفي

مجموعّّمصدرّالتباينّالبعد
ّالمربعات

درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
قيمةّ قيمةّ"ف"ّالمربعات

 مستوىّالداللةّالداللة

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 المناخّاالخالقي

 0.001 0.047 2 095.ّبينّالمجموعات
 
 

0.999 
 
 

دالةّغيرّ
 88.326 67 5917.848ّداخلّالمجموعات إحصائياًّ

ّ 69 5917.943ّالمجموع

المشاركةّفيّاتخاذّ
ّالقرار

 0.375 2.387 2 4.774ّبينّالمجموعات
 
 

0.689 
 
 

غيرّدالةّ
 6.361 67 426.211ّداخلّالمجموعات إحصائياًّ

ّ 69 430.986ّالمجموع

ّالقيادة
 0.517 5.403 2 10.807ّبينّالمجموعات

 
0.599 

 
غيرّدالةّ
 10.449 67 700.065ّداخلّالمجموعات إحصائياًّ



 

437 
 

مجموعّّمصدرّالتباينّالبعد
ّالمربعات

درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
قيمةّ قيمةّ"ف"ّالمربعات

 مستوىّالداللةّالداللة

  ّ 69 710.871ّالمجموع

 طبيعةّالعمل
 0.966 3.038 2 6.076ّبينّالمجموعات

 
 

0.386 
 
 

غيرّدالةّ
 3.145 67 210.724ّداخلّالمجموعات إحصائياًّ

ّ 69 216.800ّالمجموع

ّلنمطّاالتصا
 

 0.915 5.254 2 10.509ّبينّالمجموعات
 
 

0.406 
 
 

غيرّدالةّ
 إحصائياًّ

 5.744 67 384.863ّداخلّالمجموعات
ّ 69 395.371ّالمجموع

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 الكفاءةّاالدارية

 0.343 21.057 2 42.115ّبينّالمجموعات
 
 

0.711 
 
 

غيرّدالةّ
 61.465 67 4118.171ّداخلّالمجموعات إحصائياًّ

ّ  69 4160.286ّالمجموع
 1.20(   1.10( وعند مستوى داللة )0،17ف الجدولية عند درجة حرية )
  2.02(   1.12( وعند مستوى داللة )0،17ف الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى ّّّّّ
( في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 1.12لة )دال

إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن جميع العاملين بمختلف 
مسمياتهم يتبعون لنفس اللوائح والقوانين ونظام عمل واحد داخل المستشفى، وأن المناخ 

مارس من الجميع باختالف المسمى الوظيفي. واتفقت في ذلك مع دراسة األخالقي ي
 م(.  0101العفيفي)

ّالفرضّالخامسّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابع:ّ
ينص الفرض الخامس من فروض الدراسة على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند     

 ـاخ األخالقي وعالقته في تحقيقفي استجابة المبحوثين حول المنــ (α ≤0.05مستوى معنوية )
الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير سنوات الخدمة. ولإلجابة عن هذا 

 . One Way ANOVAالفرض قام الباحثون باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي
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ّ(05جدولّ)

وقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّمصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّ
ّ.لمتغيرّسنواتّالخدمة

مجموعّّمصدرّالتباينّالبعد
ّالمربعات

درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
قيمةّ قيمةّ"ف"ّالمربعات

 مستوىّالداللةّالداللة

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
 المناخّاالخالقي

 0.857 73.993 3 221.979ّبينّالمجموعات
 
 

0.468 
 
 

غيرّدالةّ
 اإحصائيّ 

 86.302 66 5695.964ّداخلّالمجموعات
ّ 69 5917.943ّالمجموع

المشاركةّفيّاتخاذّ
ّالقرار

 0.639 4.055 3 12.164ّبينّالمجموعات
 
 

0.593 
 
 

غيرّدالةّ
 6.346 66 418.821ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 430.986ّالمجموع

ّالقيادة
 0.707 7.382 3 22.145ّبينّالمجموعات

 
 

0.551 
 
 

غيرّدالةّ
 10.435 66 688.726ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 710.871ّالمجموع

 طبيعةّالعمل
 2.052 6.164 3 18.493ّبينّالمجموعات

 
 

0.115 
 
 

غيرّدالةّ
 3.005 66 198.307ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

ّ 69 216.800ّالمجموع

ّنمطّاالتصال
 

 1.083 6.184 3 18.553ّمجموعاتبينّال
 
 

0.362 
 
 

غيرّدالةّ
 اإحصائيّ 

 5.709 66 376.819ّداخلّالمجموعات
ّ 69 395.371ّالمجموع

ّالستبانةّ ّالكلية الدرجة
 الكفاءةّاالدارية

 0.208 13.018 3 39.055ّبينّالمجموعات
 
 

0.890 
 
 

غيرّدالةّ
 62.443 66 4121.231ّداخلّالمجموعات اإحصائيّ 

  69 4160.286ّالمجموع
 1.10(   1.10( وعند مستوى داللة )2،11ف الجدولية عند درجة حرية )
  0.01(   1.12( وعند مستوى داللة )2،11ف الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى    
في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة  (1.12داللة )

إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن التقديرات التي يعتمدها 
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العاملون في تقدير قيادتهم األخالقية ثابتة وال تتغير باألعوام أو سنوات الخبرة. واتفقت في 
 م(0101م( واختلفت مع دراسة العفيفي )0101محمود ) ذلك مع دراسة

ّ:النتائجّوالتوصيات
ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات المناسبة  ايتناول هذا الفصل ملخص       

في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج والتي تسهم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط 
ة اإلدارية في المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، واقتراح بعض الضعف لتحسين الكفاء
 الدراسات المستقبلية.

ّنتائجّالدراسات:ّ-أوالًّ
درجة (. وهي %77.20خالقي حصل على وزن نسبي )كشفت الدراسة أن المناخ األ .0

 .امرتفعة نسبي  
، تلي (%77.11ضح أن طبيعة العمل حصلت على المرتبة األولى بوزن نسبي )فيما ات   .0

(، تلي ذلك القيادة %71.02ذلك نمط االتصال حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي )
(، تلي ذلك المشاركة في اتخاذ %72.00حيث حصلت على المرتبة الثالثة بوزن نسبي )

(، أما الدرجة الكلية فقد %72.17القرار حيث حصلت على المرتبة الرابعة بوزن نسبي )
 (.%72.02حصلت على وزن نسبي )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمتغير  .2
 الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخدمة.

كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المنـــاخ األخالقي في تحقيق  .1
 لألطفال.  الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة

 بينت النتائج أن المناخ األخالقي له تأثير في تحقيق الكفاءة اإلدارية. .2
بينت النتائج أن موظفي المستشفيات يقدرون األهمية البالغة للمناخ األخالقي وما لها  .1

 من أثر إيجابي على الكفاءة اإلدارية.
ءة اإلدارية عن الكفاإن قيام المستشفيات الفلسطينية بقياس المناخ األخالقي في تحقيق  .7

 أعمالها يزيد قدرتها على تلبيه حاجات الجمهور.
ّ
ّ
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ّالتوصيات:ّ-اثانيًّ
ّ:يوصيّالباحثانّبماّيلي الدراسة نتائج ضوء فيّّّّّ
 حث إدارة المستشفى على تفعيل إشراك العاملين في اتخاذ القرارات.  .0
 يجب أن ينظر العاملون في المستشفى إلى محاسن اآلخرين.  .0
 يز.يالتعامل بالعدل والمساواة مع اآلخرين دون تم أهمية .2
 العمل على إعادة النظر في نظام ساعات العمل وتحسين البيئة المادية ألماكن العمل. .1
 أن تبذل اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات التي تعيق تبادل المعلومات. .2
 اعتماد مبدأ الكفاءة لدى العاملين في عملهم. .1
لتزام بقواعد واجراءات العمل بغض النظر عن االعتبارات تركيز العاملين على اال .7

 األخرى.
 العمل على حماية المصلحة العامة بغض النظر عن االعتبارات األخرى. .0
شراك العاملين في المهام المختلفة .2  .التخلص من نظام العمل الروتيني وا 

ّ:المراجعّالعربية
اسة نظرية تطبيقية مقارنة، أحمد الكبير، القيادة األخالقية من منظور إسالمي، در  .0

 (.0101) السعودية: دار الملك فهد للطباعة،
الهرشاني، أبعاد المناخ األخالقي السائدة من وجهة نظر  دھأحمد سالمة العنزي، وأنوار فا .0

أعضاء هيئة التدريس دراسة ميدانية في جامعة الكويت، دراسات، العلوم التربوية، مجلد 
 (. 0107) ،02-0(، ص0(، ملحق )1( ،عدد )11)

 . 0110اإلدارة العامة للمستشفيات، التقرير السنوي  .2
التخطـــيط االســـتراتيجي لتحســـين أداء المـــوارد البشرية في المستشفيات  أمين بوحديـــد، .1

 (.0101العمومية الجزائرية )دارسة حالة(، جامعة المسيلة، الجزائر، )
مي سات األخالقية ودورها في تنمية االلتزام التنظيبسام إحسان عبد العزيز العفيفي، الممار  .2

لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة. )رسالة ماجستير(، الجامعة األزهر، 
 (0101غزة، )

للعلوم األمنية،  العربية نايف جامعة :الرياض ،)ط.د(والقيادة. تحسين الطراونة، األخالق .1
(0101) 
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رون، المناخ األخالقي، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عباس عبد مهدي الشريفي، وآخ .7
 (.0102) ،001-22(، ص0(، عدد)00المجلد)

عبد العزيز سلطان العنقري، أثر ممارسات القيادة األخالقية للمديرين في تحقيق التميز  .0
التنظيمي، دراسة تطبيقية على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة، المجلة العلمية، 

 (.0101) ،011-002(، 27لتجارة أسيوط )كلية ا
فاروق عبده فيليه، وعبد المجيد السيد محمد، سلوك تنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية،  .2

 (.0112) عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،
لويزة، دحيمان، تأثير أخالقيات اإلدارة على توظيف الموارد البشرية في الجزائر،  .01

 (.0100جامعة الجزائر،)
ّاالنترنت

(. 0101التسويق المصرية، ) دارية والقدرات التنظيمية، جمعيةأحمد إبراهيم القزار، الكفاءة اإل1ّ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbidّ
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