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الشكر والتقدير
اللهم لك الحمد حمدا أبلغ به رضاك ،أؤدي به شكرك وأستوجب به المزيد من فضلك ،اللهم
الضرء ،ولك الحمد في الشدة والرخاء،
لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم ،ولك الحمد في السراء و ا
ولك الحمد على كل حال ،وصالة وسالما على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
فإنني أشكر هللا العلي القدير أوال وأخي ار أن َّ
علي بالعافية ورزقني توفيقه بإتمام هذه
من َّ
الرسالة ،فإن أخطأت فمن نفسي وان أصبت فمن هللا وحده ،وما توفيقي إال من هللا تعالى.
واستدالال بقوله عليه الصالة والسالم "من ال يشكر الناس ،ال يشكر هللا" ،واعترافا بالفضل
والجميل ورده إلى أهله ،فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذه الدكتورة نهاية عبد
الهادي التلباني ،والدكتور رامز عزمي بدير -المشرفان على هذه الرسالة-واللذان منحاني وقتهما
واهتمامهما ولم يبخال علي بالجهد والتوجيه واإلرشاد ،كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لعضوي
ّ
لجنة المناقشة الدكتور محمد جودت فارس ،والدكتور خليل إسماعيل ماضي على تفضلهما بقبول
مناقشة الرسالة والحكم عليها رغم أعبائهما األكاديمية واإلدارية ،واثرائها بمالحظاتهما القيمة
والمفيدة ،سائلة هللا – عز وجل -أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يجزيهما خير الجزاء.
وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لهذا الصرح العلمي جامعة األزهر وأعضاء هيئة التدريس
لجهودهم العظيمة في خدمة العلم ،فأسأل هللا أن يجزيهم خير الجزاء.
ووفاء وتقدي ار واعترافا بالمعاونة التي قدمها لي الكثير من المخلصين الصادقين أفرادا
ومؤسسات أثناء هذه الدراسة ،والذين ال يتسع المقام لذكرهم بأسمائهم ،يطيب لي أن أقدم الشكر
الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل المتواضع من طور التفكير إلى الواقع العملي لكي يرى
النور.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،،
الباحثة
د

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المنظمة المتعلمة في تعزيز أخالقيات العمل في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في
المنظمات غير الحكومية الكبرى في قطاع غزة والتي يبلغ عدد عامليها ( )01عاملين فأكثر ،وتزيد
ميزانيتها عن مليون دوالر في عامي ( )3102و( ،)3102حيث بلغ عددها ( )22منظمة وعدد
العاملين فيها ( )3012موظفا ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية عددها ( )338موظفا ،واستخدمت
االستبانة لجمع البيانات وقد تم استرداد ( )672استبانة بنسبة (.)%81.66
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .0توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين أبعاد المنظمة المتعلمة
(التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) وتعزيز
أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 .3تتأثر أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة بصورة جوهرية وذات داللة
إحصائية بكل من المتغيرات (النماذج العقلية ،تعلم الفريق ،البراعة الشخصية) على الترتيب.
 .2ال توجد فروق معنوية في تقديرات المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة ككل في المنظمات
غير الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات (المؤهل العلمي وسنوات الخدمة والجنس) فيما عدا
مجال (النماذج العقلية) الذي تبين وجود فروق معنوية تعزى لمتغير )الجنس( وذلك لصالح
(الذكور) ،كما توجد فروق معنوية في تقديرات المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة ككل
في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير )العمر( لصالح الذين أعمارهم تتراوح
(من 21سنة إلى أقل من 01سنة).
 .2ال توجد فروق معنوية في تقديرات المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير
الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة) ،بينما توجد
فروق معنوية تعزى لمتغير )الجنس( وذلك لصالح )الذكور(.
.0
.3
.2
.2

ومن أهم توصيات الدراسة:

ضرورة مشاركة العاملين في وضع خطة استراتيجية للمنظمة تتناول تطبيق أبعاد المنظمة
المتعلمة بما ينسجم ويتالءم مع أهدافها ورؤيتها المستقبلية.
أن تقوم اإلدارة بدعم وتأييد فرق العمل داخل المنظمة ببناء استراتيجية تدريبية متميزة وآلية
واضحة تعمل على بناء وتنمية مهارات العاملين فيها موجهة نحو العمل الجماعي وفرق العمل.
تشجيع ودعم السلوكيات األخالقية في العمل من خالل توضيح التوقعات األخالقية للمرؤوسين،
ومناقشة القضايا األخالقية في العمل مع المرؤوسين.
ضرورة اهتمام المنظمات بوضع مدونات أخالقية واضحة ومعممة على الجميع داخل المنظمة.

ه

Abstract
This study aimed to identify the role of the learning organization in enhancing work
ethics in non-governmental organizations in Gaza Strip.
The researcher adopted a descriptive analytical method, and the study population
consisted of all employees in the major non-governmental organizations in Gaza Strip
(that the number of employees exceeds (10), its budget is more than one million dollars
in (2013), (2014)). These are (43) organizations with (2806) employees. A stratified
random sample was selected and consisted of (338) employees. The researcher
designed a questionnaire as a tool for data collection and (276) were retrieved from the
distributed questionnaire with response rate of (81.66%).
The study concluded a set of findings, including:
1- There is a statistically significant positive relation at the level of (α ≤ 0.05) between
the dimensions of learning organization (system thinking, personal mastery, shared
vision, mental models, team learning) and enhancing work ethics in nongovernmental organizations in the Gaza Strip.
2- Work ethics in non-governmental organizations in the Gaza Strip are directly
influenced by (mental models, team learning, and personal mastery), respectively.
3- There are no significant differences in the respondents' estimates regarding the
learning organization dimensions in the non-governmental organizations in the
Gaza Strip due to (educational qualification, years of experience and gender) except
the (mental models), but there were significant differences due to (gender) in favor
of (male), and there are significant differences in the respondents' estimates
regarding the learning organization dimensions as a whole in the non-governmental
organizations in Gaza Strip due to (age) in favor of those (from 40 years to less than
50 years).
4- There are no significant differences in the respondents' estimates regarding the work
ethics in the non-governmental organizations in Gaza Strip due to (age, educational
qualification and years of experience), while there are significant differences due to
(gender) in favor of (males).
Recommendations of the Study:
1. The need for employees participation in developing strategy plan to apply the
learning organization dimensions in line and consistent with the objectives and the
future vision of the organization.
2. Supporting work teams within the organization to create an excellent training
strategy and a clear mechanism to build and develop the skills of employees
oriented toward teamwork.
3. Encourage and support ethical behaviors at work by clarifying the ethical
expectations of subordinates and discussing ethical issues with subordinates.
4. Paying attention to set clear code of ethics known to everyone within the
organization.
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اإلطار العام للدراسة

الفصل األول
المقدمة

يشكل التقدم التكنولوجي والمعرفي والتحديات العالمية المعاصرة دافعا أساسيا لجميع

المنظمات في جميع أنحاء العالم للتحول بشكل سريع إلى منظمات متعلمة باعتبارها أحدث األنماط

اإلدارية التي انتشرت مؤخ ار لتحل محل األعمال التقليدية في إدارة المنظمات حيث تعمل على
تحسين وضعها واالستفادة من تجاربها السابقة ،وتمكين العاملين فيها ومشاركة المعلومات لتحقيق

طموحات وتطلعات المجتمعات وبما يساهم ببقاء المنظمات واستمرارها .ولذلك تدرك المنظمات

غير الحكومية أهمية مواكبة التطورات والوصول إلى أعلى المستويات ،وهذا يتطلب من المديرين
في هذه المنظمات العمل على توفير بيئة داعمة للتعلم التنظيمي ،واستخراج المعارف من عقول

أفرادها ،وجعلها متوفرة لجميع العاملين ،من خالل تبني أبعاد المنظمة المتعلمة من حيث تعزيز
وتحقيق التفكير النظمي ألفرادها ،وتحقيق البراعة الشخصية لهم ،وتكوين رؤية مشتركة لدى العاملين

تسهم في إحداث التغيير االستراتيجي المالئم للمنظمة ،باإلضافة إلى ايجاد نماذج عقلية تؤثر في
تصرفات األفراد وتفسيرهم لألحداث من حولهم وكيفية التعامل معها ،وكذلك الحث على تعلم الفريق

الذي يتم بموجبه تنظيم وتوحيد جهود مجموعة من األفراد بهدف الحصول على النتائج التي يرغبون
في تحقيقها.

حيث ذكر أبو شمالة ( )3 :3100بأن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وخاصة في

قطاع غزة تعيش كباقي منظمات العالم حالة متغيرة ،فالبيئة التي تعمل بها مضطربة وغير مستقرة،
مما يضع تحديات ومتطلبات كبيرة أمام المديرين والمسئولين في هذه المنظمات ،ولقد أوصى

المؤتمر األول للمنظمات األهلية العربية المنعقد عام ) (0909بتوجيه االهتمام للبحوث والدراسات
في مجال العمل األهلي العربي للكشف عن مالمح هذا القطاع المهم والمشكالت التي تواجهه،

بهدف التطوير والتحسين.
ومما ال شك فيه بأن المنظمات غير الحكومية في فلسطين فرضت نفسها كطرف مهم في
العملية التنموية من حيث حجم مشاركتها ،حيث تغطي جوانب مهمة من احتياجات المجتمع،
وأصبحت جزءا من النسيج المجتمعي ،وتوفرت لها البيئة الدولية الداعمة لتأخذ مكانها إلى جانب

السلطة ليس فقل كمقدم خدمات بل كشركاء الستكمال المشروع الوطني والتنمية وارساء المجتمع

المدني (لدادوه وآخرون.)2 :3110 ،

وتعتبر المنظمات غير الحكومية من أهم المنظمات العاملة في قطاع غزة بحكم طبيعة
الخدمات التي تقدمها إلى المجتمع الفلسطيني ،فهي تسعى إلى تحقيق الجودة والكفاءة في أنشطتها
من خالل جودة األداء اإلداري للعاملين في األقسام المختلفة والتقويم والتطوير المستمرين للعاملين
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من خالل نشر ثقافة التدريب والتطوير ،وهذا يتطلب أن تعمل المنظمة على توفير بيئة داعمة

للتعلم التنظيمي وتمكين األفراد وتشجيع ثقافة الحوار والنقاش والتعاون (أبو مدللة.)2: 3102 ،

ولقد أصبح موضوع أخالقيات العمل من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من قبل

الحكومات والجامعات والمنظمات العالمية والمحلية في السنوات األخيرة نتيجة ألسباب عديدة يقع
في مقدمتها تزايد الفضائح األخالقية والنقد الموجه لألعمال التي تعتمدها بعيدا عن إطار أخالقي
واضح وشفاف وفي ظل االتجاه نحو العولمة وتنميل المعايير الفنية على األقل عالميا ،وتجسد

ذلك في شكل إنشاء منظمة الشفافية العالمية للتوعية والرقابة بأهمية الممارسات األخالقية ،وأدى
ذلك إلدخال الموضوع كمادة دراسية مستقلة في كل الجامعات العالمية تقريبا حيث يوجد في
الواليات المتحدة األمريكية وحدها ما يزيد على  011مقرر دراسي من مقررات أخالقيات المهنة

في الجامعات األمريكية (علي.)2 :3101،
ويبين السكارنة ( )92 :2012أنه إذا كان هناك عدد من الصفات األخالقية التي ينبغي

على الفرد المسلم التحلي بها في التعامل مع اآلخرين فإن االلتزام بهذه الصفات في مجال العمل

يكون أوجب وأهم ،وذلك ألن العمل هو محور عالقة مباشرة بين الفرد ومن حوله ممن معه من

الزمالء ،والمرؤوسين والمستفيدين من عمله من محتاجين وعمالء.

لدرسة هذه الظاهرة ،ومما يزيد من أهميتها بأن
وانطالقا مما تقدم تتضح الحاجة الماسة ا

المنظمة المتعلمة لم تحظى باهتمام الباحثين في تأثيرها على تعزيز أخالقيات العمل وخاصة في

الدرسة عبر مجموعة من الفصول التي ستربل
المنظمات غير الحكومية ،والتي ستركز عليها هذه ا
بين المنظمة المتعلمة وعالقتها بتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

أوالً-مشكلة الدراسة:
أصبح ممارسة وتطبيق معايير أخالقيات العمل في أي بيئة أو أي مجتمع من المجتمعات

أو أي منظمة من المنظمات هي بالواقع معايير حقيقية يقاس بها النمو والتقدم في ذلك المجتمع.
فهي تعد مرجعا يحكم به على سلوك أفراده وتوجيه تصرفاته والتي تخلق نوعا من أنواع الضبل

اإلداري.

وقد بينت نتائج استطالع رأي حول أوضاع المنظمات األهلية الفلسطينية ومدى مراعاتها
قيم ومبادئ الشفافية والمساءلة والذي نفذه ائتالف "أمان" في العام ( )3110أن نسبة كبيرة من

الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن هناك فسادا في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بنسبة
( ،)%02وكانت حالة الفساد األكثر مشاهدة هي استخدام الواسطة والمحسوبية وصلة القرابة في

تسهيل واعطاء الخدمات حيث بلغت ( ،)%33يليها استخدام الواسطة والمحسوبية وصلة القرابة
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في توظيف الموظفين بنسبة ( ،)%31ثم استخدام ممتلكات ومصادر المنظمة للمصلحة الشخصية

وبلغت ( ،)%31ويليه قيام المدراء باستخدام مصادر التمويل لمصالح شخصية بنسبة (،)%02

ثم إعطاء رواتب مرتفعة للموظفين في المناصب العليا بما ال يتناسب ومهام الوظائف التي يقومون

بها بنسبة ( ،)%02وأخي ار قبول رشاوى مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة حيث بلغت (.)%2

وهذا يؤكد ما خلص له استطالع رأي أصدرته االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"

في العام ( )3102حول الواسطة والمحسوبية كأكثر أشكال الفساد شيوعا في فلسطين أن ()%09
من المواطنين طلبوا واسطة للحصول على الخدمات العامة ،وتأكيدا لذلك َّبين التقرير السنوي
الئتالف "أمان" في العام ( )3102حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين أن هناك أمثلة

كثيرة على سوء العمليات اإلدارية والمالية في المنظمات غير الحكومية حيث قدر عدد حاالت

الفساد التي تم اإلبالغ عنها من قبل و ازرة الداخلية في غزة في العام ( )3102سبعة عشر شبهة

جريمة فساد تمت إحالتها لنيابة مكافحة الفساد ،منها ( )02حالة تتعلق بالمنظمات األهلية المحلية،
وثالث حاالت فساد داخل المنظمات األهلية األجنبية.

وبيَّن التقرير ربع السنوي الثالث لديوان الرقابة المالية واإلدارية الصادر في العام ()3102

حول المخالفات األكثر شيوعا في المؤسسات األهلية والمنظمات غير الحكومية بوجود تضارب
مصالح واضح لدى معظم العاملين في المنظمات غير الحكومية ،باإلضافة إلى ضعف التنظيم

المالي واإلداري ،وضعف إجراءات الرقابة والضبل الداخلي ،وعدم االلتزام بالقوانين والتعليمات

المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ،مثل تقاضي بعض أعضاء مجلس اإلدارة لرواتب شهرية
وعدم االلتزام بإجراءات الشراء والصرف ،باإلضافة إلى شبهات فساد وتزوير واساءة االئتمان.
وقد خلصت دراسة ( )Abbasi & Others, 2012إلى التأكيد على أهمية تطبيق أبعاد

المنظمة المتعلمة في تعزيز أخالقيات العمل في منظمات األعمال.
وانطالقا مما سبق ،فإن الباحثة ترغب في دراسة دور المنظمة المتعلمة في تعزيز أخالقيات

العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

وبناء على ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
"ما دور المنظمة المتعلمة في تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع

غزة؟" ،والذي يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
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السؤال األول:

ما مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة،

النماذج العقلية ،تعلم الفريق) في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة؟
السؤال الثاني:

ما مستوى تطبيق أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة؟
السؤال الثالث:
ما عالقة أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج

العقلية ،تعلم الفريق) بتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة؟
السؤال الرابع:

هل يوجد أثر ألبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة،

النماذج العقلية ،تعلم الفريق) مجتمع ًة معاً على أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة؟

السؤال اخلامس:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول مجال أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى
للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة)؟
السؤال السادس:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات
الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة)؟
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ثانياً-متغيرات الدراسة:
أ .المتغير المستقل:

المنظمة المتعلمة وتشمل المتغيرات المستقلة الفرعية التالية والتي حددها ( Senge,
 )2006في كتابه ":"The Fifth Discipline
 .0التفكير النظمي
 .3البراعة الشخصية
 .2الرؤية المشتركة
 .2النماذج العقلية
 .0تعلم الفريق

ب .المتغير التابع:
أخالقيات العمل ،باالعتماد على ( )Daft, 2003في كتابه "."Management

ج .المتغيرات الديموغرافية:
 .0الجنس.
 .3الفئة العمرية.
 .2المؤهل العلمي.
 .2سنوات الخدمة.
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ثالث ًا-نموذج الدراسة:

يمثّل الشكل رقم ( )0.0نموذجا توضيحيا لمتغيرات الدراسة والعالقة بينها.
شكل ()1.1

نموذج توضيحي لمتغيرات الدراسة

المتغير المستقل
المتغير التابع

أبعاد المنظمة المتعلمة وفق نموذج
)(Senge,2006

 .0التفكير النظمي
 .3البراعة الشخصية

أخالقيات العمل

 .2الرؤية المشتركة
 .2النماذج العقلية
 .0تعلم الفريق

المتغيرات
الديموغرافية

 .0الجنس
 .3الفئة العمرية

 .2المؤهل العلمي
 .2سنوات الخدمة

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نموذج ()Daft, 2003( ،)Senge, 2006
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رابعاً-فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين أبعاد المنظمة المتعلمة

وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
ويشتق منها الفرضيات التالية:

 .0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين التفكير النظمي وتعزيز
أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين البراعة الشخصية وتعزيز
أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين الرؤية المشتركة وتعزيز
أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين النماذج العقلية وتعزيز
أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

 .0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بين تعلم الفريق وتعزيز أخالقيات
العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

الفرضية الثانية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05ألبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير

النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) مجتمع ًة معاً على

أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى
للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
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الفرضية الرابعة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول أخالقيات األعمال في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى

للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).

خامساً-أهداف الدراسة:
 .0التعرف على مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية
المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

 .3التعرف على مستوى تطبيق أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 .2اختبار العالقة بين أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية

المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة.

 .2بيان أثر أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج
العقلية ،تعلم الفريق) على أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

 .0تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مجال أبعاد المنظمة المتعلمة في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة وفقا للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل

العلمي ،سنوات الخدمة).
 .2تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مجال أخالقيات العمل في المنظمات

غير الحكومية بقطاع غزة وفقا للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي،

سنوات الخدمة).

 .7تقديم توصيات للمنظمات غير الحكومية حول اإليجابيات التي البد من تدعيمها ،والسلبيات
التي البد من تجنبها ،وذلك بما يساهم في تطوير عمل هذه المنظمات ضمن أخالقيات العمل.

سادساً-أهمية الدراسة:
(أ) األهمية العلمية:
 .0من خالل إطالع الباحثة على المصادر الخاصة بالدراسة تبَّين لها أن هذه الدراسة من

المحاوالت الميدانية األولى في محافظات غزة التي استهدفت التعرف على دور المنظمة

المتعلمة في تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
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 .3تعد هذه الدراسة إثراء للجانب العلمي والبحثي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة على
وجه الخصوص ،مما ينعكس إيجابا على الجانب المهني والعلمي لديها.

 .2إثراء مكتبة إدارة األعمال العربية نظ ار الحتياجها لمثل هذه الدراسات ،وقد يكون طرح مثل هذا
الموضوع بداية لدراسات مستقبلية في هذا المجال.

(ب) األهمية التطبيقية:
 .0من خالل هذه الدراسة سوف تستطيع المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تبني أبعاد المنظمة

المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق)
بما ينعكس على جودة خدماتها التي تقدمها لفئاتها المستهدفة.

 .3لفت أنظار اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية إلى أهمية تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة
لما لها من أثر وفعالية في االرتقاء بقدرات المنظمات غير الحكومية للقيام بمهامها وأهدافها
على أكمل وجه.
 .2حاجة المنظمات غير الحكومية لتطوير الخبرة المهنية والمعرفية في مجالي المنظمة المتعلمة
وأخالقيات العمل.

 .2من خالل نتائج الدراسة الميدانية تستطيع المنظمات غير الحكومية التعرف على مدى امتالكها
ألبعاد المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل وبيان جوانب القصور لديها.

(ج) األهمية للباحثة:
 .0ساهمت هذه الدراسة في إثراء معلومات الباحثة حول المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل
والعالقة بينهما من خالل اإلطالع على أدبيات الدراسة في الكتب والدراسات والمراجع.

 .3تتوافق هذه الدراسة مع خطة المسار الوظيفي للباحثة حيث ترغب في العمل في هذا المجال
مستقبال.

سابعاً-حدود الدراسة:
اقتصرت حدود الدراسة على ما يلي:
 .0الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على دور أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي،
البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) وفقا لنموذج ()Senge, 2006
في تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
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 .3الحدود البشرية :أجريت الدراسة على العاملين في المنظمات غير الحكومية في محافظات
قطاع غزة.
 .2الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام ).(3102
 .2الحدود المكانية :تم تطبيق هذه الدراسة على المنظمات غير الحكومية الكبرى في قطاع غزة
والتي يبلغ عدد عامليها ( )01عاملين فأكثر ،وتزيد ميزانيتها عن مليون دوالر في عامي

 3102و 3102ويبلغ عددها ( )22منظمة حسب احصائيات دائرة الجمعيات غير الحكومية

التابعة لو ازرة الداخلية الفلسطينية في العام ).(3102

ثامناً-مصطلحات الدراسة:
تحقيقا ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطلحات التالية:
 .1المنظمة المتعلمة:
أول من عرف المنظمة المتعلمة هو بيتر سينج والذي وصفها بأنها المنظمة التي يعمل فيها

الجميع بشكل مستقل أو متعاون على تطوير قدراتهم باستمرار من أجل تحقيق النتائج التي يرغبونها،
وهي تسعى إلى تطوير أنماط جديدة للتفكير وتضع لها مجموعة من األهداف والطموحات

الجماعية ،حيث يتعلم أفرادها باستمرار كيف يتعلمون بشكل جماعي (.)Senge, 2006: 3

وتعرف الباحثة المنظمة المتعلمة إجرائيا بأنها" :هي المنظمة التي تعمل على التكيف السريع
مع المتغيرات الداخلية والخارجية ،باإلضافة إلى التعلم والتطوير المستمر وتبادل الخبرات والتجارب

من خالل إدارة فعالة للمعرفة والتقنيات الحديثة ،وهي التي تلزم كل فرد فيها بالنمو والتقدم وتحسين
قدراته ،فضال عن التركيز على فرق العمل ،وتبني رؤية مشتركة للعاملين لتحقيق أهدافها".
 .2أبعاد المنظمة المتعلمة:
من خالل اطالع الباحثة على تعريف أبعاد المنظمة المتعلمة لبيتر سينج  ،Sengeفإن الباحثة

تعرفها إجرائيا بأنها" :تلك االستراتيجيات والخصائص التي يجب أن تتمتع بها أي منظمة تسعى
للتحول إلى منظمة متعلمة" ،وهي خمسة أبعاد رئيسية كما يلي:
أ -التفكير النظمي ) :(Systematic Thinkingعرفه  )2006: 199( Sengeبأنه هو منهج واطار
عمل يقوم على رؤية الكل بدال من الجزء ،ورؤية العالقات البينية التي تربل بين أجزاء النظام

فضال عن التركيز على األجزاء ذاتها.

- 00 -

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

وتعرف الباحثة التفكير النظمي إجرائيا بأنه" :هو أعلى مراحل التعلم التنظيمي لحل المشكالت

من خالل رؤية هذه المشكالت كأجزاء من نظام كلي بدال من التجاوب ألجزاء معينة ،والتي
يمكن فهمها بشكل أفضل من خالل العالقة مع بعضها البعض".
ب -البراعة الشخصية ) :(Personal Masteryوهي العمل باستمرار على توضيح وتحديد الرؤية
الشخصية بدقة ووضوح ،وشحذ الطاقات ،ورؤية الواقع بموضوعية ،والتأني في التطوير،
والمثابرة على تحقيق ما يطمح الفرد إلى تحقيقه في المستقبل (.)Senge, 2006: 199
وتعرف الباحثة البراعة الشخصية إجرائيا بأنها" :هي الوصول إلى ذروة األداء الشخصي واللياقة
الذهنية المتميزة والتطوير الذاتي والقدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية لتحقيق طموحات

الفرد المستقبلية".

ج -النماذج العقلية ) :(Mental Process Modelويعرفها  )2006: 199( Sengeبأنها تلك
االفتراضات والتعميمات ،والصور الذهنية الراسخة في األعماق ،والتي تؤثر في تصور الناس

للعالم وتفسيرهم لألحداث من حولهم ،وكيفية التعامل معها.
وتعرف الباحثة النماذج العقلية إجرائيا بأنها" :هي األدوات التي تستخدم للتفكير وتمثل كيفية
فهم الفرد للعالم المحيل به ،وتستند على تصورات بديهية وتجارب وخبرات ماضية ،وتؤثر على

ق اررات األفراد في كيفية فهم وحل المشكالت".

د -الرؤية المشتركة ) :(Shared Visionويعرف  )2006: 199( Sengeالرؤية المشتركة بأنها

عملية رسم ووضع صورة مشتركة أو متماثلة من قبل مجموعة من األفراد لما يرغبون في

تحقيقه مستقبال.
وتعرف الباحثة الرؤية المشتركة إجرائيا بأنها" :هي عملية وصف طموح لما يرغب الفريق أو
المنظمة في تحقيقه مستقبال".
ه -تعلم الفريق ) :(Team Learningوهي العملية التي يتم بموجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود
مجموعة من األفراد لتحقيق النتائج التي يرغبون في تحقيقها ).(Senge, 2006: 199

وتعرف الباحثة تعلم الفريق إجرائيا بأنه" :العملية الرئيسية في المنظمات المعاصرة التي من
خاللها يستطيع األفراد العمل كفريق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خالل مشاركة المعلومات

وتبادل وجهات النظر من أجل تحقيق األهداف المرجوة".
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 .3أخالقيات العمل:

تعرف أخالقيات العمل في المنظمة بأنها" :مجموعة من معايير السلوك الرسمية وغير

الرسمية التي يستخدمها األفراد كمرجع يرشد سلوكهم أثناء أدائهم لوظائفهم ،وتستخدمها اإلدارة
والمجتمع للحكم على التزام الفرد" (عفيفي.)33 :3110 ،
وتعرف الباحثة أخالقيات العمل إجرائيا بأنها" :مجموعة من المعايير السلوكية التي تحكم
سلوك األفراد وتحدد كافة تعامالتهم داخل المنظمات غير الحكومية وخارجها ،وتستخدمها اإلدارة
في الحكم على مدى التزام العاملين بها مما ينعكس إيجابيا على سلوكهم ،وبالتالي تساهم في تحقيق

أهداف المنظمة".

 .4المنظمات غير الحكومية:
تعرف المنظمات غير الحكومية بأنها عبارة عن هيئات خاصة لها شخصية معنوية مستقلة

عن شخصية أعضائها وال تهدف لتحقيق الربح المادي ،وال تكون ملكا ألحد من الناس وليس لها

رأس مال بل تسعى لتحقيق أغراض علمية ،أو اجتماعية ،أو ثقافية بالمستوى العلمي ،أو
االجتماعي ،أو الثقافي ،أو الديني ،أو الرياضي ألعضائها (درغام.)009 :3119 ،

وتعرف الباحثة المنظمات غير الحكومية إجرائيا بأنها" :منظمات غير ربحية تعمل بشكل
مستقل ،ويقوم العمل فيها على أساس تطوعي ،وتهدف إلى تقديم خدمات عديدة ومتنوعة يحتاج

إليها المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة".
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اإلطار المفاهيمي للمنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل

الفصل الثاني
اإلاطار املفاهيمي للمنظمة املتعلمة وأخالقيات
العمل

املقدمة
املبحث األول :املنظمة املتعلمة.
املبحث الثاني :أخالقيات العمل.
املبحث الثالث :العالقة بني متغريات الدراسة (املنظمة املتعلمة

وأخالقيات العمل).

املبحث الرابع :املنظمات غري احلكومية بقطاع غزة.
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اإلطار المفاهيمي للمنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل

المقدمة:
شهد العالم تغيرات جوهرية على المستوى العالمي مما شكل عددا من القوى أثرت بشكل كبير
على مفهوم اإلدارة وأهمهـا العولمـة التي جعلـت العــالم أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـه بقريـة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة في ظـل التطورات

التكنولوجية لوسائل اإلتصال واإلنترنت ،والذي بدوره أدى إلى ظهور أنظمة ومفاهيم حديثة تواكب
تلك المتغيرات وتتكيف معها ومن ثم االسـ ــتعداد ألي تغييرات مسـ ــتقبلية .ولعل مصـ ــطلح المنظمة

المتعلمة كان أحد هذه المفاهيم الحديثة التي اختلف العلماء حول تعريفها نظ ار الختالف فلسـفاتهم
وثقـافـاتهم ،فـالمنظمـات المتعلمـة هي المنظمـات ال ارئـدة اليوم في توظيف المعرفـة في كـافة أعمالها
وعملياتها لتحقيق أهدافها.
وتعتبر أخالقيات العمل أس ــاس تقدم األمم ورمز ثقافتها وحض ــارتها ،وتمثل جزءا أس ــاس ــيا من

أدبيــات المنظمــات المتقــدمــة حيــث أن اتفــاق المنظمــة على القيم اإليجــابيــة هو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل لتوجيــه

الطـاقـات وتحفيزهـا للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى أعلى معـدالت اإلنجـاز العـالي ،فقد يكون العاملين على درجة
عالية من المهارات والخبرة في العمل ولكنهم بحاجة إلى ما يضــبل ســلوكهم ويحفزهم ويرفع الروح

المعنوية لديهم من خالل التزامهم بالقواعد األخالقية للعمل.
وقد اسـتهدفت الباحثة من عرض وتقديم هذا اإلطار النظري تكوين إطار أسـاسـي من المعر ِ
فة

بالمنظمات المتعلمة وأخالقيات األعمال ،مما يس ـ ـ ـ ـ ــاعد على إدراك طبيعتها بش ـ ـ ـ ـ ــكل عام ،وكذلك
تدعيم البناء المنهجي للد ارس ــة الحالية (بالتكامل مع الد ارس ــات الس ــابقة والد ارسـ ـة الميدانية في هذا

المجال) ،وقد اعتمدت الباحثة على العديد من مصـ ـ ـ ــادر المعرفة مثل الكتب واألبحاث والرس ـ ـ ـ ــائل
والدوريات ومواقع اإلنترنت ،وفى ضوء ذلك يتناول هذا الفصل دراسة أربعة مباحث رئيسية هي:

المبحث األول :المنظمة المتعلمة.
المبحث الثاني :أخالقيات العمل.

المبحث الثالث :العالقة بين متغيرات الدراسة (المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل).

المبحث الرابع :المنظمات غير الحكومية.
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المبحث األول :المنظمة المتعلمة
مقدمة:
هنـاك اتفـاق بين عـدد من الكتــاب والمؤلفين بـأن االهتمـام بمفهوم المنظمــة المتعلمـة بـدأ يت ازيــد
منذ مطلع التس ـ ـعينيات من القرن الماضـ ــي ،باإلضـ ــافة إلى تزايد عدد المنظمات التي تحولت إلى
منظمات متعلمة بشكل كبير ،ومنها شركات كبرى وذات شهرة عالية في كل من الواليات المتحدة
األمريكية وأوروبا وشرق آسيا ومنها :شركة هوندا وشركة سامسونج (الحارثي.)22 :3102 ،
وقد أصبحت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تراهن على أهمية التعلم باعتباره الوسيلة
األكبر لتحقيق النهوض والتنمية في تلك المنظمات (حمود .)310 :3101 ،كما أن العديد من
المنظمات المعاصرة تعطي ُج َّل االهتمام لمفهوم المنظمة المتعلمة وذلك للحصول واالحتفاظ بالمزايا

التنافسية (.)Ali & Others, 2015: 267

يعد بيتر سينج ( )Sengeأول من لفت األنظار إلى مفهوم منظمات التعلم في كتابه الضابل
الخامس ( )The Fifth Disciplineالذي صدر عام ) ،(0991فقد أحدثت أفكاره ثورة في مفهوم
المنظمة المتعلمة والتي قدم من خاللها األبعاد الخمسة األساسية التي يجب توافرها في أي منظمة
العتبارها منظمة متعلمة وهي :التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج
العقلية ،وتعلم الفريق ،حيث كان لهذه األفكار والكتابات دو ار كبي ار في توجه كثير من الشركات
والمنظمات نحو التحول إلى منظمات متعلمة (خضر وخصاونة.)0202 :3100 ،
ويفرق سينج ) (Sengeبين نوعين من التعلم :التعلم التكيفي  Adaptive Learningوالتعلم
التوليدي  ،Generative Learningفالتعلم التكيفي يتركز حول التعايش واألوضاع الحالية ،وكذلك
حل المشكلة دون التأمل في طريقة الحل ،بينما يركز التعلم التوليدي على التجريب المستمر
والتغذية الراجعة ،ولذلك يعد التعلم التكيفي مرحلة أولى من التعلم التوليدي .ويرى سينج أن التعلم
التوليدي الذي يجب أن تتصف به المنظمة المتعلمة يتطلب التفكير النظمي ،والرؤية المشتركة،
والبراعة الشخصية ،والنماذج العقلية وتعلم الفريق ،وبهذا فهي منظمة تتعلم من خب ارتها الماضية
تقيد نفسها بها ،باإلضافة إلى أنها منظمة ال تقاس بمقدار ما تعرفه ،بل بالطريقة التي
بدال من أن َّ
تتعلم وفقها (الطراونة وآخرون.)099 :3103 ،
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وتسعى المنظمة المتعلمة إلى توفير فرص التعلم المستمر واستخدامه في تحقيق األهداف،
وربل أداء العامل بأداء المنظمة ،وتشجيع البحث والحوار والمشاركة واإلبداع كمصدر للطاقة
والقدرات والتجديد والتفاعل مع البيئة (النعيمي.)022 :3103 ،
وقد استعرضت الباحثة في هذا المبحث كل ما يتعلق بموضوع المنظمة المتعلمة من مفاهيم،
وأهمية ،وخصائص ،ونماذج ،وأبعاد وكذلك استراتيجيات بناء المنظمة المتعلمة ،وذلك من خالل
إطالعها على الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،واألبحاث والدراسات السابقة التي
تناولت موضوع الدراسة.

أوالً-مفهوم وماهية المنظمة المتعلمة:
تعددت ومفاهيم المنظمة المتعلمة واختلفت من باحث إلى آخر نتيجة اختالف فلسفة هؤالء
الباحثين وتعدد تخصصاتهم وتنوع تجاربهم واختالف األبعاد التي تناولوها في دراستهم لهذا المفهوم.
استخدم الباحثون أكثر من مصطلح للداللة على مفهوم المنظمة المتعلمة مثل :المنظمة العارفة
المفكرة  ،Thinking Organizationوالمنظمات المؤهلة
 ،Knowing Organizationوالمنظمة
ّ
 ،Qualified Organizationوالمنظمات الساعية للتعلم (حمادي.)73 :3102 ،
ولهذا فقد قامت الباحثة بإبراز أهم التعريفات التي توضح التتابع الزمني إلسهامات المفكرين
والباحثين على امتداد المراحل التاريخية المختلفة ،كما يتضح من الجدول ( ،)2-1الذي يعرض
مجموعة من المفاهيم الخاصة بالمنظمة المتعلمة والتي تتناسب ومجال التطبيق للدراسة الحالية:
جدول ()2-1
مفاهيم المنظمة المتعلمة

الباحث

مفهوم المنظمة المتعلمة

) (Senge, 2006: 3المنظمة التي يعمل فيها الجميع بشكل مستقل أو متعاون على تطوير قدراتهم

باستمرار من أجل تحقيق النتائج التي يرغبونها ،وهي تسعى إلى تطوير أنماط جديدة
للتفكير وتضع لها مجموعة من األهداف والطموحات الجماعية ،حيث يتعلم أفرادها

باستمرار كيف يتعلمون بشكل جماعي.
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&  (Garvinالمكان الذي يتفوق فيه الموظفون في خلق ،واقتناء ،ونقل المعرفة ،وتتكون من ثالث
 Others, 2008:لبنات أساسية وهي :بيئة داخلية داعمة للتعلم ،وعمليات وممارسات تعلم ملموسة،
)109-116
وسلوك قيادي يدعم ويعزز التعلم.
 (Bryan, 2009:المنظمة التي تلبي الشروط التي تميزها عن المنظمات التقليدية األخرى من حيث:
)53
القيادة التعليمية ،والهيكلة التعليمية ،وتمكين العاملين من المشاركة والتحرك بمرونة
وفاعلية ،وتبني استراتيجية المشاركة ،والسماح بإتاحة الفرص لتبادل المعرفة،
والمعلومات ،والثقافة االستراتيجية المتكيفة.
(البغدادي والعبادي،

المنظمة التي يزيد فيها األفراد بكل المستويات بشكل فردي وجماعي بشكل مستمر

)01 :3101

من طاقتهم لخلق مستقبلها.

(النسور )02 :3101 ،منظمة متمكنة من اكتساب المعرفة وتسعى لتطوير المهارات المعززة لفهم وادراك
إدارتها ،وتعبر عن رؤية مستقبلية بتركيزها على أن المنظمة نشاط اجتماعي ،وأنها
تبني العالقات التعاونية من أجل تقوية المعرفة والخبرة والقدرات وأساليب اإلنجاز.
(صباح)01 :3100 ،

المنظمة التي تتبنى األساليب العلمية في كافة مستوياتها اإلدارية ،وتهتم بالتعلم
كعنصر أساسي من عناصر تواجدها ونموها وازدهارها.

(حسين)00 :3103 ،

المنظمة التي تلبي الشروط التي تميزها عن المنظمات التقليدية األخرى من حيث:

تمكين العاملين فيها من التعلم المستمر وتشجيع التعاون والحوار بين أفرادها
والمجتمع وتبني استراتيجية المشاركة ،والسماح بإتاحة الفرص لتبادل المعرفة

والمعلومات والثقافة التنظيمية المتكيفة ،والمقدرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة.
(الطراونة

وآخرون ،المنظمة التي تتيح التعلم من النتائج والخبرات ،وتشجعه ،وتقوم بتضمين ثقافتها

(الرفاعي

وآخرون ،المنظمة التي تعمل على جمع وتنظيم المعرفة وادارتها بشكل جماعي بين أفرادها

)099 :3103
)030 :3102

التنظيمية ما يدعو إلى تبنيه ،فرديا وجماعيا.

للتغلب على مشكالتها وتحقيق أهدافها.

(عبد الفتاح :3102 ،المنظمة التي يتم فيها التعلم الفردي والجماعي بشكل تلقائي ومستمر كي تتكيف مع
)00

متغيرات البيئة الداخلية والخارجية ،وهي المنظمة التي تطلق العنان للتميز واإلبداع

وتحقيق األهداف بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية.

(أبو عفش :3102 ،المنظمة التي تسهل عملية التعلم بكل مستوياته لألفراد العاملين فيها بصورة مستمرة،
)00

معتمدة على هيكل تنظيمي مرن ،ورؤية استراتيجية واضحة ،مستخدمة تكنولوجيا

متطورة ،بما يضمن تلبية حاجات وطموح أفرادها ويزيد معارفهم ،مما يحفزهم على
اإلبداع في العمل لتحقيق أهداف المنظمة.
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 )Mardini, 2015:المنظمة التي تتميز بقدرتها على التكيف والتغيير المستمر والسماح للعاملين
) 200بالمشاركة والتحرك بمرونة وفعالية ،وتشجيع التعلم والحوار والتعاون بين الموظفين
على جميع المستويات اإلدارية ومنحهم المهارات الالزمة التي تمكنهم من تطوير
أدائهم ،والتي يطالب بها نحو تحقيق أهدافها وأهداف المجتمع وكفاءة وفعالية
موظفيها.
المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.

مما سبق يتضح أنه على الرغم من اختالف التعريفات التي قدمت ،إال أن هناك اتفاقا في

جوهر مفهوم المنظمة المتعلمة ،وبالتالي فإن أي تعريف لمفهوم المنظمة يفترض أن يتفق مع
التعريفات السابقة حتى يساهم في الوصول لتعريف شامل للمنظمة المتعلمة ،ومن هنا تلخص
الباحثة أهم األفكار التي تضمنتها وهي كما يلي:
 .0أهمية التنبؤ بالتغيرات المستقبلية واالستجابة لمتطلباتها ودورها في زيادة قدرة المنظمة على
تحقيق أهدافها.
 .3أهمية إدارة المعرفة في زيادة قدرة المنظمة على التفاعل والتكيف مع المتغيرات البيئية.
 .2ضرورة تعزيز القدرة السلوكية والتنظيمية بما يمكن المنظمة من التحسين المستمر وزيادة قدرتها
على التعلم وانجاز األهداف.
 .2ضرورة تمكين األفراد وزيادة قدراتهم على المستويات الفردية والجماعية وفرق العمل لبناء
المنظمة المتعلمة.
 .0تبني رؤية مشتركة لألفراد العاملين بما يحقق أهداف المنظمة.
وتعرف الباحثة المنظمة المتعلمة إجرائيا بأنها :المنظمة التي تعمل على التكيف السريع مع
المتغيرات الداخلية والخارجية ،باإلضافة إلى التعلم والتطوير المستمر وتبادل الخبرات والتجارب
من خالل إدارة فعالة للمعرفة والتقنيات الحديثة ،وهي التي تلزم كل فرد فيها بالنمو والتقدم وتحسين
قدراته ،فضال عن التركيز على فرق العمل وتبني رؤية مشتركة للعاملين لتحقيق أهدافها.

ثانياً-أهمية المنظمة المتعلمة:
إن مفهوم المنظمة المتعلمة له أهمية كبيرة في مجاالت التعليم واألعمال واإلدارة غير الهادفة
للربح ،حيث أنها تتحدى نماذج البيروقراطية السائدة في المدن الغربية وهذا ما يهم كل واحد يعمل
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في المنظمات الرسمية أو غير الرسمية ،باإلضافة إلى أن المنظمة المتعلمة تقدم فكرة تأملية للعالقة
بين المنظمات واألفراد (البغدادي والعبادي.)22 :3101 ،
كما ويرى المهتمون بأن المنظمة المتعلمة هي ضرورة للمنظمة المعاصرة وذلك نتيجة التغير
السريع الذي يحتم على المنظمة أن تتصف بالمرونة والتكيف وتغير طبيعة العمل وتنوع الوظائف،
مما أدى إلى تطوير طرق التعلم بالشكل الذي يتجاوز التدريب التقليدي واالتجاه إلى التعلم الجماعي.
وهذا ما أكد عليه  (2014: 367) Dekoulou &Trivellasبأن المنافسة الشرسة ،والتطور السريع
لتكنولوجيا المعلومات ،وعدم اليقين االقتصادي والتغيير المستمر في اتجاهات المستهلك ،كل ذلك
أدى إلى تحول عالم األعمال المعاصر إلى عصر جديد حيث يكمن المصدر الرئيسي للقدرة
التنافسية في قدرة الشركة للتحول إلى منظمة متعلمة ،من شأنها توليد المعرفة الجديدة ونشرها.
وقد أشار  )2374: 1395( Kanten & Othersأن هذا النوع من المنظمات المتعلمة تتميز بكونها
تؤكد باستمرار على تسهيل أنشطة التعلم ووضع وتطوير االستراتيجيات لتشجيع التعلم ،حيث أنها
تشير إلى الثقافة التي تعزز البيئة المتعلمة والتي تتبنى كل من التعلم الفردي والتعلم التنظيمي.
وقد أبرزت الحيلة ( )00 :3102أهمية المنظمات المتعلمة بأنها تتشكل في المحاور التالية:
 .0األفراد :تعمل على زيادة الرضا الوظيفي من خالل مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات وصياغة
أهداف المنظمة ،وتمكينهم وزيادة قدرتهم على حل المشكالت ،وزيادة تقبلهم للتغيير التنظيمي،

باإلضافة لدعم وتبني األفكار اإلبداعية.

 .3المنظمة :تعزيز الميزة التنافسية من خالل مواكبة التطور التكنولوجي ،واالنفتاح على العالم
الخارجي بما يمكن المؤسسات من االستمرار والبقاء.

 .2المجتمع :زيادة االنتماء للمنظمة كونها تعمل باستمرار على تلبية احتياجاتهم ورغباتهم،
والمساهمة في حل المشكالت المجتمعية.
وذكر البغدادي والعبادي ( )20 :3101أسبابا عديدة تدل على أهمية المنظمة المتعلمة أهمها:
 -0رغبة المنظمة بتحقيق األداء العالي والميزة التنافسية على حد سواء.
 -3إيجاد وتحسين وادامة العالقة مع الزبون (إدارة عالقات الزبون).

 -2تحسين الجودة ،وتالفي دخول المنظمة في مرحلة التدهور في مجال األعمال.
 -2االبتكار وزيادة قدرة المنظمة على إدارة التغيير.
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 -0التأكيد على التزام القوى العاملة في المنظمة.
 -2المساهمة في خدمة المجتمع.

 -7الوعي وفهم المخاطرة التي تحيل بالمنظمة

 -0المنظمات المتعلمة تمنح العاملين األمل ألداء األعمال بشكل أفضل.
 -9المنظمات المتعلمة توفر وتزود بأرضية ديناميكية البتكار األفكار.

 -01المنظمات المتعلمة توفر مكان آمن ألفكار وسلوكيات جديدة للفوز بالفرص المحدودة.
وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة بأن أهمية المنظمة المتعلمة ترجع لكونها أنها تستطيع الوصول
إلى مستوى جديد من الكفاءة والفاعلية ،حيث أن فرص اإلبداع والتحدي واالبتكار سوف تكون
بعيدة إذا لم تصبح المنظمة متعلمة ،وبذلك فإن المنظمة المتعلمة هي جزء من التطور وجاءت
استجابة للتكيف مع تحديات البيئة وتعقيداتها للبقاء والنمو واالستمرار في سوق األعمال.

ثالثاً-أسباب التحول من المنظمة التقليدية إلى المنظمة المتعلمة:
إن االتجاه األقوى واألكثر فاعلية يكون في تبني شكل المنظمة المتعلمة كونه الشكل الذي
يتيح التفكير بأسلوب خالق ،وتحقيق االنفتاح على البيئة الخارجية بكفاءة أكبر ،حيث أن هناك
تالزما ما بين مفهوم التطوير التنظيمي وتبني شكل المنظمة المتعلمة التي تعتبر شكال مضمونا
لتحقيق التطوير التنظيمي ،ألنه يستخدم المعرفة المستندة على التعلم كأساس لنمو المنظمة وبقائها
(الطراونة وآخرون.)213 :3103 ،
كما أن التحول إلى منظمة متعلمة يمكنها من تنوع مصادر معلوماتها من داخل المنظمة
(خبرات المديرين ،وبرامج التدريب والتطوير والتقنية للمدراء العاملين) ومن خارجها (التجارب مع
العمالء والموردين والمنافسين ومؤسسات المجتمع) ،وهذا التعلم بدوره يوفر للمنظمة بيئة ثقافية
فاعلة ومشجعة على التفكير وبناء الصور الذهنية وتوليد األفكار الجديدة ( Buckley & Monks,

.)2008:147
تتبنى المنظمة المتعلمة منهج التغيير الدائم لمواجهة البيئات المضطربة من خالل التغيير
التنظيمي الذي يبين التحول من المنظمة التقليدية إلى المنظمة المتعلمة كما هو موضح بالشكل
( )2-1التالي (العلي وآخرون:)220 :3112 ،
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شكل ()2-1

التحول من المنظمة التقليدية إلى المنظمة المتعلمة

الهيكل األفقي

الهيكل العمودي

المنظمة
التقليدية

الثقافة القاسية

استراتيجية المنافسة

المنظمة
المتعلمة

الثقافة المتكيفة

المهام الروتينية

استراتيجية

النظم الرسمية

التعاون

تمكين األدوار

مشاركة
المعلومات

بيئة مستقرة -منظمة متعلمة

بيئة مستقرة-أداء كفؤ

المصدر( :العلي وآخرون)333 :2002 ،

فيما يلي تفصيل لهذا التحول الذي تتطلبه ضرورات التغير المنظمي:
 .0من الهيكل العمودي إلى األفقي :حيث أن الهيكل العمودي يخلق مسافات بين المدير
والعاملين ،بينما الهيكل األفقي يوجد تدفقات في العمليات أكثر من اإلدارات الوظيفية ،وذلك

يظهر من خالل فرق العمل المدارة ذاتيا.

 .3ومن المهام الروتينية إلى تمكين األدوار :إذ أن الدور جزء من النظام االجتماعي الحركي،
يوفر المسؤولية ،ويسمح للشخص باستخدام قدراته ،ويتيح له حرية التصرف لمقابلة الهدف،

كما أن األدوار يمكن تعديلها ،واعادة تعريفها وهذا يسمح بالمرونة.

 .2من النظم الرسمية إلى مشاركة المعلومات :ضرورة مشاركة المعلومات والمعرفة حول أداء
المنظمة وأوضاعها المالية ،وسلم الرواتب وغيرها ،فتوسيع نطاق المشاركة يحافظ على وظائف

المنظمة ،ويجعلها تعمل في المستوى األفضل ،كما أن الريادة تتطلب توفير هذه المعلومات

لكل العاملين ،لتمكينهم من سرعة اتخاذ اإلجراء والفعل.

 .2من استراتيجية المنافسة إلى التعاون :تحرص المنظمات المتعلمة على تمكين العاملين،
ومشاركتهم في تطوير االستراتيجية ،ال أن تفرضها من األعلى ،ذلك ألنهم على اتصال مباشر
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مع الزبائن والموردين ،والتكنولوجيا ،فهم يعرفون الحاجات والحلول والمشاركة في عمل
االستراتيجية ،مما يعمق التعاون والتعلم والتكيف مع المنافس وخاصة عالم عولمة األعمال.

 .0وأخي اًر من الثقافة القاسية إلى الثقافة المتكيفة :التي تشجع على االنفتاح وازالة الحدود
والمخاطرة ،والتحسين المستمر لصياغة منظمات المستقبل.

وقد اتفق كل من حمادي ( ،)70 :3102البغدادي والعبادي ( ،)07 :3101والعمري (:3119
 )30بأن المنظمة المتعلمة تتميز بقيم وثقافة مختلفة وهي كاآلتي:
 .0أن الكل أهم من الجزء وأن الحدود بين األجزاء قليلة :ليســمح ذلك بحرية تدفق األشــخاص
والمعلومات واألفكار ،من خالل التنسيق والتعلم المستمر.

 .3المســاواة قيمة أســاســية :تحرص المنظمة المتعلمة على العدالة والمســاواة كعنصــر جوهري
في ثقافتها ،وهو ما يؤكد على تعامل الجميع بعناية واحترام ،مما يعزز من إيجاد المناخ
اآلمن والموثوق به للتجريب ،حتى ولو نتج عن التجريب خطأ ،وذلك لتعزيز التعلم.

 .2الثقافة التي تشـجع المخاطرة والتحسـين والتغيير :فالقيمة األسـاسية للمنظمة المتعلمة تكمن
في فتح األبواب لإلبداع والتحسين والمبادرة والمكافأة عليهما.
كما أكد الطراونة وآخرون ) )215 :3103بأنه يمكن تحديد شكل المنظمة المتعلمة عن طريق
تحديد مستلزمات رئيسية لتحويلها إلى منظمة متعلمة ويذكر منها التالي:
 .0اعتماد منهجية التفكير النظمي التحليلية كأسلوب لتناول الحاالت والمشكالت.
 .3امتالك الرؤية التشاركية ما بين اإلدارة والعاملين لتحقيق رسالة وأهداف المنظمة.
 .2اعتماد أسلوب الفريق في تنفيذ المهام وورش العمل.
 .2دمج سلوك التعلم التنظيمي في ثقافة المنظمة.

 .0إشراك العاملين في صناعة القرار ،وتمكينهم في المنظمة ،وتقديرهم ومكافأتهم.
 .2تأهيل الموارد البشرية بما يتالءم وحاجات المنظمة.

 .7تبني تص ـ ـ ـ ــميم مرن للهيكل التنظيمي يس ـ ـ ـ ــتوعب الحاجات المتجددة عن طريق تعليم العاملين
تنفيذ المهام بكفاءة ،وتحقيق تفاعل ما بين النظم الفرعية بما يعكس تفاعال في األداء.

 .0التعامل مع عملية التحول إلى منظمة متعلمة باعتبارها عملية تغيير تنظيمي مخطل لها.
ويضيف  )2006: 123-139( Thomas & Allenإلى وجود العديد من المبررات والعوامل التي

تبرز الحاجة إلى التحول إلى منظمات متعلمة ،كما بالشكل رقم (:)3-3
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شكل ()2-2
مبررات التحول إلى منظمة متعلمة

العالمية

تكنولوجيا المعلومات

وهي تحقق نجاحا كبي ار وأرباحا للشركات العالمية من خالل تقديم خدمات خارج

موطنها األصلي ،وهو ما يعكس قدرة هذه المنظمات على التعلم من خبراتها وتجاربها
السابقة.

قامت بتغييرات جوهرية في أسس المنافسة بين األعمال ،لما لها من دور في تحقيق أهداف

منظمات األعمال وقدرتها على التوجه نحو التغيير التنظيمي لتكون قادرة على التجديد
واإلبداع وبالتالي البقاء واالستمرار.

حيث تغيرت تغيي ار جذريا ،فانتقلت المنظمات من إدارة الجودة في الثمانينات إلى إعادة

تغيير أساليب العمل

هندسة العمليات اإلدارية في التسعينيات ،وأخي ار إلى التحول الجوهري في أساليب العمل
في القرن الحادي والعشرين ،حيث اتجهت المنظمات إلى تطوير عملياتها وابتكار أساليب

جديدة تمكنها من إدارة التغيير باستمرار.

يمتلك المستفيدين قوة تأثير في تحديد خطة سير عمل المنظمات واستراتيجياتها وتنفيذ

زيادة تأثير المستفيدين

عملياتها ،حيث لهم القدرة على توجيه إدارتها إلى أولوية الجودة من خالل معايير جديدة

لألداء ،واالستجابة المستمرة لحاجات المستفيدين ،مما أدى إلى اهتمام المنظمات المعاصرة
بتوظيف جميع إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية .لتحقيق أهدافها.

تعد من أهم مصادر الثروة وأكثر الموجودات أهمية ألي منظمة ،وأصبح العنصر البشري

المعرفة

المصدر الرئيسي لقوة المنظمة ،حيث يتم توليد المعرفة بشكل مستمر في كل ركن من

أركان المنظمة ،والمعرفة ضرورية لزيادة قدرة الموظفين على تحسين األداء ،وهي الزمة
لتغيير األنشطة وحل المشكالت وتحقيق االبتكار في الموارد البشرية.

تزداد قيمة معرفة الموارد البشرية بزيادة التعلم والخبرات عكس الموارد األخرى (اآلالت-

تطوير أداء العاملين
وتوقعاتهم

المواد الخام) التي تتناقص قيمتها باالستخدام والتقادم ،لذا فإن هذا يتطلب من المنظمات

المعاصرة أن تسعى الستقطاب صناع المعرفة ،واالحتفاظ بهم وتحفيزهم ،وتوفير البيئة

المالئمة المشجعة لهم على أداء المهام بالشكل المطلوب.

- 64 -

المصدر :من إعداد الباحثة ،باالعتماد على (الشريفي وآخرون )220 :2012 ،و(الرشودي)96-92 :2007 ،

الفصل الثاني

اإلطار المفاهيمي للمنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل

ومما سبق ترى الباحثة أن كثير من الدراسات أشارت إلى وجود العديد من األسباب والمبر ارت

المؤدية إلى التسارع لتبني مفهوم المنظمة المتعلمة وتطبيقها والحفاظ عليها ،وأن المنظمات

المعاصرة يمكنها التصدي للتغيرات البيئية المستمرة ورغبات العمالء من خالل امتالكها للمعرفة

حيث أن المنظمات التي تتعلم أسرع تكون أقدر على التكيف وتحقيق أهدافها االستراتيجية ،حيث

تخلص الباحثة أنه يمكن إضافة بعض المبررات التي تدعم فكرة التحول إلى منظمة متعلمة تستطيع
التكيف والتغير بشكل مستمر لمواكبة التطور وتحقيق أهدافها ،وهي:

 .0المنافسة القوية بين المنظمات على المستوى اإلقليمي والمحلي والدولي للحصول على العقود
والمناقصات الكبيرة لتنفيذ المشاريع والتوسع والبقاء في المستقبل.

 .3زيادة االهتمام بالمعرفة ويظهر ذلك واضحا من خالل زيادة عدد العاملين الحاصلين على
الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه ،مما يزيد من االهتمام بالبحث والتطوير والتدريب
الذي يساهم من تطوير العمل وتحسين األداء.

 .2تحسين عملية اتخاذ الق اررات وتنفيذها بطريقة أفضل ،حيث يتم اتخاذ الق اررات بشكل أسرع
وبموارد أقل في جميع المستويات اإلدارية وهذا يكون نتيجة تطوير مهارات األفراد بشكل مستمر

من خالل تبني نشر ثقافة التعلم والتدريب المستمر بين أفراد المنظمة.

 .2يصبح لدى العاملين القدرة على التعاون فيما بينهم بشكل أفضل وأكثر وعيا فيما يتعلق بعمليات
العمل ،فيكون لديهم فهم أكبر حول كيفية اعتماد كل منهم على اآلخر واالستفادة من معرفة

اآلخرين.

رابعاً-خصائص المنظمة المتعلمة:
هناك العديد من الخصائص التي تميز المنظمة المتعلمة عن غيرها من المنظمات التقليدية

مثل التعلم المستمر ،والتعلم من الخبرات السابقة ،والعمل الجماعي ،وادارة المعرفة ،ومشاركة األفراد
في صنع الق اررات ،والعمل على رفع مستوى األداء واإلنتاجية للمنظمة ،وقدرتها على مواجهة
التغيرات البيئية السريعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وقد تباينت اآلراء حول الخصائص التي تميزت بها المنظمة المتعلمة ومنها ما ذكره الطراونة

وآخرون ( )211 :3103حيث ذكر مجموعة من الخصائص ومنها:

 .0لها قدرة كبيرة على التغير من خالل الحصول على المعرفة واستخدام التكنولوجيا ومشاركة
المعرفة ،ألنه كلما حصل األفراد على المعرفة أكثر كلما زادت مرونتهم للتعامل مع البيئة

المتغيرة.
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 .3التعلم من الخبرات السابقة ،ومراجعة الماضي بنجاحاته وفشله ،والتعلم من اآلخرين ،والبحث
المستمر عن األفكار الجديدة.

 .2تعتبر المنظمة المتعلمة األفراد بأنهم القلب النابض للمنظمة فتسعى إلى زيادة معرفتهم ومهاراتهم
وقدراتهم على اإلبداع واالبتكار.

 .2المشاركة في صنع الق اررات ،ووضع السياسات ،ومراجعة مستمرة وجماعية لخطل العمل.

 .0تشجيع النشاطات الخالقة في تحليل المشكالت وايجاد الحلول لها من خالل جمع مستمر
للبيانات من البيئة ومعالجتها والخروج باستدالالت إحصائية.

 .2تتميز باإلنجاز العالي ،واإلنتاجية المرتفعة ،ونمو بالعائد.
وترى الحيلة ( )29 :3102أن المنظمات المتعلمة لها خصائص أساسية وهي:
 .0منظمات دائمة التعلم والتطور ،ليكون لديها القدرة على االستمرار في ظل البيئة شديدة التغير.
 .3تشجع المشاركة ،والعمل بروح الفريق من خالل استخدام هياكل تنظيمية مرنة.
 .2تتبنى الحلول الجذرية للمشكالت واألفكار الجديدة الخالقة.

 .2توفر نظام اتصاالت قادر على إيصال وتشارك المعرفة في جميع مستويات المنظمة.
 .0تمثيل األهداف لجميع المستويات اإلدارية في المنظمة نتيجة مشاركة العاملين في صنع القرار.
 .2العمل على تمكين العاملين وتبني أسلوب العمل المستمر لتمكنهم من حل المشكالت.
 .7العمل على االستفادة من تجارب اآلخرين سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات فقد خلصت الباحثة إلى تحديد أهم الفروق
الجوهرية ما بين خصائص المنظمة التقليدية وخصائص المنظمة المتعلمة موضحة في الجدول(-3

 )3التالي:

جدول ()2-2

االختالف بين خصائص المنظمة التقليدية وخصائص المنظمة المتعلمة
وجه المقارنة

المنظمة المتعلمة

المنظمة التقليدية

التركيز على

اإلنتاجية ،الرقابة ،التدريب ،المدير

األداء ،التمكين ،التعليم المستمر ،المدرب

اال تجاه لألفكار الجديدة

يتم رفض الفكرة إذا لم تكن من المنظمة نفسها

يتم قبول وتبني األفكار االبتكارية واإلبداعية

المسؤول عن اإلبداع

قسم األبحاث والدراسات

كل فرد في المنظمة

الميزة التنافسية

السلع والخدمات

القدرة على التعلم والمعرفة والخبرة.

وظيفة المدير

مراقبة اآلخرين

تمكين اآلخرين
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الهيكل التنظيمي

رأسي

أفقي

ثقافة المنظمة

ثابته ويجب تنفيذ األوامر

التكيف مع التغيرات البيئية وااللتزام بتحقيق النتائج

تنفيذ المهام

تنفذ بشكل روتيني

التفويض وتمكين العاملين

األسلوب

أسلوب التدريب التقليدي لزيادة مهارة العاملين أسلوب التحفيز لتحسين األداء وانجاز المهام بتميز

أسلوب التدعيم

(أوتوقراطي)

وابداع (مشاركة)

التدعيم السلبي أكثر من اإليجابي

التدعيم اإليجابي أكثر من السلبي
كبيرة لوجود ذاكرة تنظيمية

االستفادة من التجارب قليلة لضعف الذاكرة التنظيمية

والخبرات

هرمية

العالقات

زميل -زميل

اإلدارية مستويات متعددة وحدود ثابته

المستويات

مستويات قليلة وحدود متحركة

والحدود
البناء التنظيمي

وظيفي

فرق عمل متداخلة ومتفاعلة

التركيز االستراتيجي

الفاعلية

االبتكار

المصدر :من إعداد الباحثة ،باالعتماد على (أبو مدللة( ،)11 :2014 ،أبو زيد( ،)22 :2013 ،الطراونة
وآخرون( ،)211 :2012 ،الرشودي.)22 :2001 ،

وترى الباحثة أن خصائص المنظمة المتعلمة ماهي إال مميزات ومتطلبات البد من توافرها
للتحول من منظمة تقليدية إلى منظمة متعلمة ،باإلضافة إلى أن جميع الباحثين قد تناولوا هذه
الخصائص من كافة الجوانب المختلفة سواء معنوية أو مادية وذلك للوصول إلى صورة متكاملة

للمنظمة المتعلمة.

خامساً-بناء المنظمة المتعلمة:
 .1استراتيجيات بناء المنظمة المتعلمة
ال يوجد اتفاق بين الباحثين على وجود أسلوب معين لبناء المنظمة المتعلمة ،فمنهم من يرى
أن تغيير ثقافة المنظمة وتوفير مناخ تنظيمي مناسب يعتبر األفضل في تحويل المنظمة من

التقليدية إلى المنظمة المتعلمة .وستتناول الباحثة بعض االستراتيجيات التي يساعد تطبيقها في
بناء المنظمة المتعلمة وهي (الرشودي:)030 :3117 ،

أ -استراتيجية بناء الرؤية المشتركة :وتعتمد على وجود رؤية مشتركة تستند على التعلم والتفاعل
بين العاملين ويظهر ذلك من خالل اقتراحات أعضاء الفريق أثناء العمل ،وكذلك االجتماعات
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بين أعضاء الفريق والفرق األخرى لبناء الرؤية المشتركة ،ووضع الخطل لتحقيق األهداف

المستقبلية للمنظمة.

ب -استراتيجية تشجيع وممارسة التفكير النظمي :حيث يساعد التفكير النظمي العاملين على
تحديد وتوضيح أكثر الطرق والنماذج فعالية في إحداث التغيير المطلوب ألنه يتطلب فهم
العالقات التي تربل بين التصرفات المختلفة ،وبالتالي اكتشاف األسباب الكامنة و ارء النجاح

والفشل.

ج -استراتيجية تطوير البراعة الشخصية :وهي تستهدف تحسين قدرات األفراد اآلخرين وذلك من
خالل تقديم نموذج القدوة الذي يمتلك الحس الجيد والمصداقية في التأثير على اآلخرين ،وكذلك

تشجيع األفراد على اهتماماتهم الشخصية من خالل برامج التنمية الذاتية مما يؤدي إلى جعل

العاملين يستمتعون بالتعلم والحياة وقدرتهم على التكيف مع التغيرات المستقبلية على المستويين

الشخصي والتنظيمي.

د -استراتيجية التعامل مع النماذج العقلية :ولبناء هذه االستراتيجية البد من توافر مهاراتي التأمل
واالستفسار مما يمكن األفراد من التحدث بشفافية أكبر والدخول في محادثات عميقة لها تأثير

إيجابي على تجنب الصراع ودعم العالقات اإلنسانية.

ه -استراتيجية دعم تعلم الفريق :تبرز أهمية هذه االستراتيجية في بناء المنظمة المتعلمة من

خالل أهمية فرق العمل التي تكون الروابل بين العاملين والمنظمة ،وهي التي تمكن المنظمة

من استخدام الموارد الكامنة لدى أفرادها ،ومن الطرق التي تساهم في تعلم الفرق :توليد المعرفة
من خالل تحليل القضايا المعقدة ،وحل المشكالت بأسلوب جماعي.

بينما أشار أبو عفش ( )20-29 :3102إلى أنه يمكن اتباع بعض االستراتيجيات لبناء
منظمة متعلمة وهي كالتالي:
 -0استخدام مؤتمرات بحثية في المستقبل لتطوير الرؤية.
 -3كسب دعم من أعلى مستوى في اإلدارة.
 -2خلق مناخ التعلم المستمر في المنظمات.
 -2إعادة هندسة السياسات والهياكل حول التعلم.
 -0مكافأة أفراد وفرق التعلم.
 -2دمج التعلم في جميع السياسات واإلجراءات.
 -7إنشاء مراكز التميز وعرض المشاريع.
 -0قياس المجاالت المالية وغير المالية كنشاط للتعلم.
 -9توفير الوقت والمكان للتعلم.
 -01جعل التعلم المقصود في كل وقت وفي كل مكان.
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ومما سبق ترى الباحثة أنه البد من اتباع وتطبيق عدة استراتيجيات خاصة ببناء العناصر

األساسية الواجب توافرها كي تصبح المنظمة متعلمة ،مما يتطلب جهدا كبي ار من قبل أعضاء
المنظمة ،باإلضافة إلى أهمية وجود القناعة واإليمان لديهم بضرورة التحسين الدائم والتغيير

نحو األفضل.

 .2خطوات بناء المنظمة المتعلمة
ويرى الرشودي ( )022 :3117أن هناك خطوات متسلسلة يجب القيام بها لعملية بناء المنظمة

المتعلمة وذلك موضح في الشكل التالي رقم ()2-3

شكل ()2-3

خطوات بناء المنظمة المتعلمة

الخطوة األولى:

تقييم ثقافة التعلم في المنظمة

الخطوة الثانية:

تشجيع اإليجابيات

الخطوة

الثالثة:

توفير بيئة عمل آمنة من أجل التفكير النظمي

الخطوة

الرابعة:

مكافأة المجازفة

الخطوة الخامسة:

مساعدة األفراد ليصبحوا مصادر معرفية لآلخرين

الخطوة السادسة:

تركيز قوة التعلم في العمل

الخطوة السابعة:

تحديد الرؤية المشتركة

الخطوة الثامنة:

التخطيط الحركي

الخطوة التاسعة:

ربط األنظمة

الخطوة العاشرة:

العرض على الجمهور

المصدر :من إعداد الباحثة ،باالعتماد على (الرشودي.)142-132 :2001 ،
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ومما سبق ترى الباحثة أن بناء المنظمة المتعلمة يتطلب تحقيق شروط تتمثل في اإليمان بأن

المنظمات اإلدارية هي منظمات إنسانية تكيفية عليها أن تتواءم مع التغير في بيئتها المحيطة ،كما
أن المنظمات تقاس بجودة العملية التنظيمية ،لذلك البد من اتباع العشر خطوات السابقة لتحويل

المنظمة التقليدية إلى منظمة متعلمة تستطيع مواكبة التغير والتطور السريع الذي تشهده المنظمات
المعاصرة.

سادساً-أهم النماذج في بناء المنظمة المتعلمة:
تناولت العديد من األبحاث والكتابات أبعاد المنظمة المتعلمة ،واختلفت حسب وجهة نظر
واضعيها وطريقة تفكيرهم ونتاج خبراتهم في مجالهم ،وتستعرض الباحثة أبعاد هذه النماذج كما هو

موضح بالجدول رقم (:)2-3

جدول ()2-3

أبعاد المنظمة المتعلمة

النموذج
()Senge, 1990

أبعاد المنظمة المتعلمة
تكون النموذج من ( )0أبعاد:


التفكير النظمي



البراعة الشخصية



الرؤية المشتركة



النماذج العقلية


)(Marquardt, 1996

تعلم الفريق

تكون النموذج من ( )0أبعاد:


نظام التعلم



نظام التنظيم



نظام األفراد



نظام المعرفة

 نظام التكنولوجيا
()Redding, 1997

تكون النموذج من بعدين:



()Marsick & Watkins Model, 1997

التعلم

منظومة التنظيم

تكون النموذج من ( )7أبعاد:


خلق فرص للتعلم المستمر



تشجيع الحوار
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()Addelson, 1998



تمكين العاملين نحو رؤية مشتركة



إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم



ربل المنظمة بالبيئة الخارجية



القيادة االستراتيجية

تكون النموذج من ( )2أبعاد:



()Al-Otaibi, 2000

تشجيع التعاون والتعلم الجماعي

التعلم المستمر

تمكين العاملين نحو رؤية مشتركة



تشجيع التعاون والتعلم الجماعي



إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم

تكون النموذج من ( )2أبعاد:


نظام المنظمة



نظام التعلم



نظام الثقافة االجتماعية

المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.

-1أنموذج بيتر سينج (:)Senge, 1990
أكدت دراسة  (2014: 726) Yaşlıoğlu & Othersأن هناك إجماع على أن نموذج سينج

( )Sengeهو األكثر شيوعاً على نطاق واسع ،وأن األبعاد الخمسة هي األبعاد األساسية التي
يجب توافرها في أي منظمة ليتم اعتبارها منظمة متعلمة.

ووفقاً لذلك فقد اعتمدت هذه الدراسة على األبعاد التي وضعها سينج ( ،)Sengeوالتي سيتم

تناولها بشيء من التفصيل:

يعد  Sengeهو أول من ابتكر فكرة المنظمة المتعلمة ،والتي قدم من خاللها خمسة مبادئ أو

قواعد أساسية البد من توافرها في أي منظمة تسعى ألن تكون منظمة متعلمة وهي كالتالي:

أ -التفكير النظمي ( :)System Thinkingوهو منهج واطار عمل يقوم على رؤية الكل بدال من
الجزء ،ورؤية العالقات البينية التي تربل بين أجزاء النظام فضال عن التركيز على األجزاء

ذاتها .وقد أشار كال من عبد الفتاح ) )20 :3102و )2006: 199( Sengeأن التفكير النظمي
هو الطريقة لفهم العالقات االعتمادية المعقدة بين عمليات المنظمة ،وأن أي تغيير في جزء
من أجزاء النظام سيؤثر على باقي األجزاء.
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وأشارت حمادي ) )76 :3102بأن أساس التفكير النظمي ينبع من وجود نظم جديدة للتفكير

أصبحت هي جوهر التعامل مع الكم الهائل من التعقيد ،الذي يغمر جميع مجاالت األعمال اليوم،
حيث أن العنصر البشري لديه القدرة على إنتاج كم من المعلومات ال يستوعبها أي فرد ،فضال
عن سرعة التغيير الذي ال يمكن ألي شخص مالحقته.

وتعرف الباحثة التفكير النظمي إجرائيا بأنه" :هو أعلى مراحل التعلم التنظيمي لحل المشكالت

من خالل رؤية هذه المشكالت كأجزاء من نظام كلي بدال من التجاوب ألجزاء معينة ،والتي يمكن
فهمها بشكل أفضل من خالل العالقة مع بعضها البعض".
ب -البراعة الشخصية ( :)Personal Masteryوتعرف بالتفوق الشخصي وهي العمل باستمرار
على توضيح وتحديد الرؤية الشخصية بدقة ووضوح ،وشحذ الطاقات ،ورؤية الواقع بموضوعية،
والتأني في التطوير ،والمثابرة على تحقيق ما يطمح الفرد إلى تحقيقه في المستقبل ( Senge,

.)2006: 199

وأوضحت عبد الفتاح ) )31 :3102بأن البراعة الشخصية تعني المستوى العالي من اإلتقان

العلمي واالحتراف المهني ،والتي يمكن الوصول إليها بتبني نهج التعلم المستمر ،مما يجعل الفرد

أكثر مقدرة على التحقق الفاعل لألهداف المرغوب فيها ،ويشكل هذا المبدأ أو البعد مستوى متقدم

من الفعالية سواء على المستوى الشخصي أم المهني ،حيث يكون التعلم والتطوير الشخصي،

فاألشخاص ذوو اإلتقان دائما يطورون مقدرتهم للوصول إلى النتائج التي يرغبونها بطريقة مبدعة.
كما وأكدت حمادي ( )72 :3102بأن التعلم المستمر وطوال الحياة هو أساس التفوق والبراعة

الشخصية التي تمثل عصب المنظمة المتعلمة والتي تنبع من النمو الذاتي للفرد ،وال يعني ذلك

اكتساب المزيد من المعلومات ولكن توسيع القدرات الشخصية للوصول إلى أقصى ما يمكن
الوصول إليه من نتائج في كل نواحي الحياة ،فهو تعلم إيجابي مستمر لدى الفرد ،وبدون وجود
أفراد يمارسون هذا النوع من التعلم في جميع المستويات التنظيمية فال توجد منظمة دائمة التعلم.

وحتى تتحقق عملية التعلم الفردي البد أن يكون األفراد موجهين ذاتيا ،يعملون لتحقيق أهداف

واضحة ،ويتمتعون بالج أرة للمضي قدما ،بغض النظر عن مخاوفهم ،مفعمين بالثقة بالنفس بأنهم

قادرون على عمل كل شيء (الطراونة وآخرون.)206 :3103 ،

وتعرف الباحثة البراعة الشخصية إجرائيا بأنها" :هي الوصول إلى ذروة األداء الشخصي واللياقة

الذهنية المتميزة والتطوير الذاتي والقدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية لتحقيق طموحات

الفرد المستقبلية".
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ج -الرؤية المشتركة ( :)Shared Visionويعرف  )2006: 199( Sengeالرؤية المشتركة بأنها

عملية رسم ووضع صورة مشتركة أو متماثلة من قبل مجموعة من األفراد لما يرغبون في

تحقيقه مستقبال.

وتشير الرؤية المشتركة إلى قدرة القادة اإلداريين على بناء صورة مشتركة لمستقبل المنظمة

التي يسعون للوصول إليها وتحقيقها ،والتي تبدأ بما يقتنع به الفرد أنه حقيقة ،ثم يتم دمج الرؤى
الفردية في اتجاه واحد يعبر عن الرؤية المشتركة للمنظمة ،وتعد الرؤية المشتركة قلب المنظمة

المتعلمة إذ أن وضوحها يوجه العاملين للعمل الجماعي ،واذا تم بناؤها بشكل تشاركي ،فهذا يجعل

العاملين أكثر التزاما من أجل تحقيقها (عبد الفتاح.)30 :3102 ،

وأكد الطراونة وآخرون ) )206 :3103بأن تكوين صورة مشتركة للمستقبل الذي تسعى المنظمة

للوصول إليه ،له دور في التشجيع على اإلبداع والعمل ضمن األجل الطويل ،والرؤيا الواضحة،
وأنه كلما زادت المشاركات في النقاش زادت الرؤيا وضوحا.
وتعرف الباحثة الرؤية المشتركة إجرائيا بأنها" :هي عملية وصف طموح لما يرغب الفريق أو
المنظمة في تحقيقه مستقبال".
د -النماذج العقلية ( :)Mental Modelsكما جاء عن  )2006: 199( Sengeبأنها تلك االفتراضات
والتعميمات ،والصور الذهنية الراسخة في األعماق ،والتي تؤثر في تصور الناس للعالم
وتفسيرهم لألحداث من حولهم ،وكيفية التعامل معها .وهي الطريقة التي يفهم فيها الفرد

المنظمة ،حيث يمكن بناء نماذج عقلية يتشارك فيها كل من الفرد والجماعة.

وهي عبارة عن صور يختزنها القادة اإلداريون في عقولهم وتؤثر في الطريقة التي يفهمون بها

األشياء من حولهم ويتصرفون من خاللها ،أي أنها تؤثر في فهمهم لألشياء والتصرف حيالها ،فهي

تؤثر على أسلوب أداء العمل في المنظمات ،وقد عبر عن النماذج العقلية بأنها صور داخلية في
الدماغ لما يدور في العالم والتي تقوم على مجموعة من المعتقدات والمسلمات التي تتحكم في فهم
األشخاص لألشياء من حولهم ،وبالتالي تتحكم بسلوكهم (عبد الفتاح.)31 :3102 ،

وتعرف الباحثة النماذج العقلية إجرائيا بأنها" :هي األدوات التي تستخدم للتفكير وتمثل كيفية

فهم الفرد للعالم المحيل به ،وتستند على تصورات بديهية وتجارب وخبرات ماضية ،وتؤثر على

ق اررات األفراد في كيفية فهم وحل المشكالت".

ه -تعلم الفريق ( :)Team learningويرى  )2006: 199( Sengeبأن مجموعات العمل وليس
األفراد هي وحدات التعلم األساسية في المنظمات المعاصرة ،باإلضافة إلى أن الحوار بين
أعضاء الفريق يعزز قدرة المنظمة على التطور والنمو ،وأن تعلم الفريق هي العملية التي يتم
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بموجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود مجموعة من األفراد لتحقيق النتائج التي يرغبون في

تحقيقها.

وأكدت عبد الفتاح ) )30 :3102بأن درجة امتالك العاملين القدرة على العمل كفريق لتطوير

مهاراتهم وقدراتهم عن طريق تبادل الخبرات بصورة جماعية تساعدهم في تحسين وتطوير أدائهم
بصورة أفضل من خالل الحوار وتبادل اآلراء ووجهات النظر حول القضايا والمواضيع المختلفة،
وهي عملية رئيسية في المنظمات الحديثة المعاصرة.

وتعرف الباحثة تعلم الفريق إجرائيا بأنه" :العملية الرئيسية في المنظمات المعاصرة التي من

خاللها يستطيع األفراد العمل كفريق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خالل مشاركة المعلومات وتبادل
وجهات النظر من أجل تحقيق األهداف المرجوة".

ومن خالل استعراض الباحثة لألبعاد الخمسة وهي التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،الرؤية
المشتركة ،النماذج العقلية ،وتعلم الفريق ،يتضح أهمية تبني المنظمات لهذه األبعاد حتى تستطيع
التحول إلى منظمة متعلمة تعمل على تنمية قدرات العاملين فيها وتحقيق ميزة تنافسية عن غيرها
من المنظمات ،وكذلك تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ،كما يتضح أن التفكير النظمي ضروري على

مستوى المنظمة سواء أفرادا أو جماعات ،وأن الرؤية المشتركة وتعلم الفريق يعتمد كل منهما أساسا
على الجماعات ،بينما البراعة الشخصية والنماذج العقلية فتعتمد كل منهما على األفراد.

ويرى  )79 :3119( Bryanأنه يتعين على المديرين في المنظمات المتعلمة أن يضعوا

الطرق القديمة في التفكير جانبا (النماذج العقلية) ،وأن يتعلموا بأن يكونوا منفتحين مع اآلخرين
(البراعة الشخصية) ،والفهم الحقيقي بكيفية عمل منظمتهم (التفكير النظمي) ،وتشكيل خطة يتفق
عليها الجميع (رؤية مشتركة) ،ومن ثم العمل معا لتحقيق هذه الرؤية (تعلم الفريق).

وأكد  )2014: 612( Bordeianu & Othersعلى أن أبعاد المنظمة المتعلمة هي عناصر متكاملة

ومترابطة ال تتج أز داخل المنظمة التي توفر األدوات واألساليب التي يمكن تطبيقها والفعالة في

التعلم التنظيمي حيث أن كل من هذه األبعاد ضروري لضمان نجاح التحول إلى منظمة متعلمة.

ويوضح الشكل رقم ( )2-4أبعاد المنظمة المتعلمة وفق نموذج :Senge
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الشكل رقم ()2-4

أبعاد المنظمة المتعلمة وفق نموذج Senge

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نموذج ))Senge, 2006

 -3أنموذج ماركواردت (:)Marquardt, 1996
توصل  Marquardtعام  0992بعد تجاربه الطويلة في مجالي التعلم التنظيمي وتطوير

المنظمات إلى نموذج للمنظمة المتعلمة يتكون من خمسة أنظمة فرعية ضرورية تسهم في تحقيق
التعلم التنظيمي والحفاظ على استم ارريته وضرورته لبناء المنظمة المتعلمة ،وهي كاالتي

(:)Marquardt, 2002: 24-31
أ -نظام التعلم في المنظمة :حيث يمثل تكوينا جوهريا في المنظمة ،ويشمل ثالثة عناصر وهي
مستويات التعلم في المنظمة ،مهارات التعلم التنظيمي ،وأنماط التعلم.

ب -نظام التنظيم :ويتكون من أربعة عناصر أساسية تؤثر بشكل واضح على سلوك األفراد داخل
المنظمة وهي الرؤية ،الثقافة ،االستراتيجية ،والهيكل التنظيمي.

ج -نظام األفراد :وهو أحد أهم األنظمة الفرعية التي تهتم بها المنظمة المتعلمة ،حيث أن المنظمة
تستمد تميزها وقدرتها على اإلبداع واالبتكار من األفراد.
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د -نظام المعرفة :وهو النظام المسؤول عن إدارة عمليات المعرفة في المنظمة حيث يشتمل على
مجموعة من العمليات تتمثل في توليد المعرفة ،واكتسابها ،وتخزينها ،وتحليل البيانات والبحث

عنها ونقلها ،وتطبيقها والمصادقة عليها.

ه -نظام التكنولوجيا :ويتكون من األجهزة التقنية واألدوات والشبكات واألنظمة ،والهياكل
والعلميات ،التي تعمل على تهيئة بيئة تساعد على تبادل المعلومات والمعارف والتعلم بسرعة

أكبر نسبيا.

ويؤكد ماركواردت أن جميع هذه األنظمة الفرعية تعزز عملية التعلم في المنظمة ،وأن نظام

التعلم يتداخل مع جميع النظم الفرعية ،ويتفاعل معها ،وأن هذه األنظمة الفرعية تتكامل معا لتحويل

المنظمة إلى منظمة متعلمة.

 -2أنموذج ريدينج (:)Redding, 1997

تمكن  Reddingعام  0997من بناء أنموذج لتقويم خصائص المنظمة المتعلمة ،حيث يقترح

دليال لتقويم المنظمة المتعلمة مستندا إلى مسح العديد من المنظمات قام به مركز التعلم االستراتيجي
في  Napevilleبوالية إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية ،واستخدم في هذا المسح أدوات قياس
متنوعة ،وجرى تنفيذ اإلجراءات وفق دليل التقويم كاآلتي (:)Redding, 1997: 62-66

أ -أي منظمة يمكن أن تصبح منظمة متعلمة عندما تبني قدرتها على التعلم كنظام كلي في
جميع المجاالت (الرؤية ،االستراتيجية ،القيادة ،اإلدارة ،الثقافة ،البناء ،النظم ،والعمليات)

نحو تحيق الغاية.

ب -إن المنظمة المتعلمة أكثر قدرة من المنظمات التقليدية على التكيف والمرونة واعادة
التفكير ،وعلى توجيه قدرات األفراد الكامنة إلى التعلم.

ج -إن أدوات تقويم المنظمة المتعلمة تساعد المنظمات على االستقصاء الذاتي وتقرير الدرجة
التي تتحقق بها تلك الخصائص.

ويتضمن هذا األنموذج بعدين رئيسيين هما :بعد التعلم ،وبعد منظومة التنظيم ،ويرتبل كل
منهما بعدد من األبعاد الفرعية.
 -2أنموذج مارسك وواتكنز ):(Marsick& Watkins Model, 1997
يحدد هذا األنموذج عنصـ ـرين أسـ ــاســـيين للمنظمة المتعلمة متكاملين ومتداخلين مع بعضـ ــهما
البعض في التــأثير على قــدرة المنظمــة على التغيير والتطوير ،وهمــا (األفراد والبنــاء التنظيمي)،

ويركز هــذا النموذج على التعلم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر لجميع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات التعلم التنظيمي (أفراد وجمــاعــات
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ومنظمة) ،حيث يشـ ــتمل كل عنصـ ــر على مجموعة من العناصـ ــر الفرعية التي تتداخل فيما بينها

لتكون األبعاد السبعة للمنظمة المتعلمة ،وهي (:)Marsik & Watkins, 1997:27
أ -خلق فرص للتعلم المستمر.

ب -تشجيع الحوار.

ج -تشجيع التعاون والتعلم الجماعي.

د -تمكين العاملين نحو رؤية مشتركة.

ه -إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم.
و -ربل المنظمة بالبيئة الخارجية.

ز -والقيادة االستراتيجية.

 -0أنموذج أدلسون (:)Addelson, 1998
توصل  Addelsonإلى تحديد أنموذج للمنظمة المتعلمة أطلق عليه البديهيات األربعة The

 Four Axiomsللمنظمة المتعلمة عام  ،7334وانطلق من خالله بعدد من المسلمات وهي

(:)Addelson, 1998: 5-6

أ -إن المنظمة المتعلمة هي عملية اكتساب المعرفة وتطوير المهارات التي تقوي الفهم ،وهذا
ما يحدث بفاعلية في المؤسسات االجتماعية واإلدارات الحكومية والجمعيات الخيرية.

ب -إن للمنظمة المتعلمة رؤية جديدة تركز على أن التنظيم نشاط اجتماعي.

ج -إن المنظمة المتعلمة تبني العالقات التعاونية للوصول إلى القوة المستمدة من خالل تباين

المعرفة والتجارب والقدرات والطرق واألساليب التي يستخدمها األفراد في إنجاز المهمات.

د -إن األفراد يستطيعون بعملهم معا أن ينجزوا األعمال أكثر مما يستطيعون فعله وهم فرادى.

 -2أنموذج العتيبي (:)Al-Otaibi, 2000
انطلق العتيبي عام  3111في بناء أنموذجه من أن مفهوم المنظمة المتعلمة يعد أحد المداخل

اإلدارية القابلة للتطبيق ،والذي ساعد المنظمات على التكيف مع التغييرات وكذلك التحول من
منظمات تقليدية إلى منظمات تعلم.

وتوصل إلى أن بداية التحول إلى المنظمة المتعلمة يتطلب معرفة الحالة الراهنة للمنظمة

كنظام تعليمي ،وكشف عن أن هناك عاملين مؤثرين في نوعية وانتشار التعلم التنظيمي في
المنظمات وهما :خصائص المنظمة نفسها ،والثقافة االجتماعية السائدة في البيئة المحيطة
بالمنظمة.
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وقد أطلق على نموذجه تقويم المنظمة المتعلمة ،وتضمن ثالثة نظم رئيسية وأربعة عشر متغي ار،

وأكد األنموذج على ما يلي ):(Al-Otaibi, 2000: 116

أ -نظام المنظمة :ويتضمن ثمانية متغيرات وهي( :الهوية ،والرؤية ،واالستراتيجية ،والهيكلية،
والنظم ،واألساليب ،والموظفون ،والمهارات ،واألهداف الرئيسة).

ب -نظام التعلم :ويتضمن أربعة متغيرات وهي( :توجيه التعلم ،وادارة المعرفة ،ونشاطات التعلم
ومستواها ،وتسهيالت التعلم).

ج -نظام الثقافة االجتماعية :ويتضمن متغيرين هما( :أنماط السلوك المشتقة من القيم
االجتماعية ،واالتجاهات الثقافية).
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المبحث الثاني :أخالقيات العمل
مقدمة:
أص ـ ـ ــبح موض ـ ـ ــوع أخالقيات العمل من الموض ـ ـ ــوعات الهامة التي زاد االهتمام بها في اآلونة

األخيرة نتيجة للعديد من األسـ ـ ـ ـ ـ ــباب التي يقع في مقدمتها انتشـ ـ ـ ـ ـ ــار العديد من السـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيات غير

األخالقية والنقد الموجه لألعمال التي تعتمدها المنظمات بعيدا عن أخالقيات العمل.

حيث تعد أخالقيات العمل اليوم من األمور المهمة لشغل الوظيفة في المنظمة ،اذ يتم التأكيد

عليها من إداراتها ألنها تعد بمثابة الرقابة الذاتية للفرد ألنه يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ

في سـ ـ ـ ــلوكه أثناء العمل .ولهذا يتم اسـ ـ ـ ــتقطاب األفراد ذوي األخالقيات العالية للعمل في المنظمة
على أسـ ـ ــاس أن هؤالء األفراد هم الذين يجلبون األخالقيات لها او أن المنظمة تسـ ـ ــتمد أخالقياتها

من األفراد العاملين فيها (.)Daft, 2003: 326

فأخالقيات العمل إنما هي محاولة لتحديد معيار يمكن من خالله معرفة المتوقع من جميع

العاملين بالمنظمة ،وهي محاولة أيضا لحث الموظفين والمديرين وأعضاء مجالس اإلدارات على
ررات من خالل منظوم ــة موح ــدة لبعض القيم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ــة ( & Sullivan
التفكير واتخ ــاذ الق ا
.)Shkolnikov, 2006: 16

ولقد تناولت الباحثة في هذا المبحث عرض لمفاهيم أخالقيات العمل وأهميتها وأبعادها ،واألنماط

والمصادر المختلفة ،وأسباب انهيار األخالقيات في منظمات األعمال باإلضافة إلى العوامل التي
تؤثر في أخالقيات العمل.

أوالً-مفهوم أخالقيات العمل:
اختلفت آراء الباحثين حول وضع تعريف محدد ألخالقيات العمل ،حيث أن محاولة وضع

تعريف محدد لألخالقيات يعد أم ار صعبا ألنه يرتكز على مبادئ ومعايير تحكم سلوك األفراد في

بيئات مختلفة .ولقد قامت الباحثة بعرض بعض من تلك التعريفات لمفهوم أخالقيات األعمال والتي
تتناسب ومجال التطبيق للدراسة الحالية ،كما هو مبين في الجدول التالي رقم (:)2-4
جدول ()2-4
مفاهيم أخالقيات العمل
الباحث

مفهوم أخالقيات العمل

 (Bhatia, 2004:هي مجموعة القيم والمعايير التي يعتمد عليها األفراد في التمييز بين ما هو سيئ ،وبين
)6
ما هو صواب وما هو خاطئ.
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هي مجموعة من القيم األخالقية التي تحدد سلوكيات األفراد في تعامالتهم مع بعضهم

البعض ومع اآلخرين خارج المنظمة.

 (Jones, 2007:هي المعتقدات عن السلوك الصحيح أو الخاطئ وترشد األشخاص في التعامل مع
) 45-47اآلخرين وتحكم على القرار إذا ما كان صحيحا وخالقا.
(ياغي:3103 ،

)7

هي مجموعة القواعد واألسس التي يجب على المهني التمسك بها والعمل بمقتضاها ليكون

ناجحا في تعامله مع الناس ،وناجحا في مهنته ما دام قاد ار على اكتساب ثقة زبائنه
والمتعاملين معه من زمالء ورؤساء ومرؤوسين.

(السكارنة :3102 ،هي مجموعة من المعتقدات والقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد في اتخاذ الق اررات
والتمييز بين ما هو صواب أو خطأ أو سيئ ،وحالل أو حرام.

)30

 (Williams,وهي التي تتعلق بجميع مظاهر السلوك البشري واتخاذه للق اررات ،وتتحدد هذه األخالقيات
)2015: 9
من المجتمع وخصائصه (قوانين ،أعراف ،قيم ،وديانات) أو من خالل الخصائص الفطرية
للفرد.
المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.

بعد تناول المفاهيم المختلفة ألخالقيات األعمال ،أمكن للباحثة التوصل إلى ما يلي:
 .0إن تطبيق السياسات الداعمة ألخالقيات العمل بالمنظمة ،سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف الفرد
والجماعة واألطراف ذوي العالقة والمنظمة.

 .3يتضمن مفهوم أخالقيات العمل إيجاد بيئة عمل مناسبة الستقطاب العاملين وزيادة االنتماء
والوالء للمنظمة.

 .2يجب على المنظمات أن تلزم العاملين بأخالقيات العمل كجزء من متطلبات العمل وتحديد ما
هو أخالقي وغير أخالقي وليس بناء على قناعاتهم.
وفي إطــار ذلــك قــامــت البــاحثــة بتعريف أخالقيــات العمــل إجرائيــا على أنهــا :مجموعــة من
المعايير الســلوكية التي تحكم ســلوك األفراد وتحدد كافة تعامالتهم داخل المنظمات غير الحكومية
وخـارجهـا ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمهـا اإلدارة في الحكم على مدى التزام العاملين بها مما ينعكس إيجابيا على

سلوكهم ،وبالتالي تساهم في تحقيق أهداف المنظمة.

ثانياً-أهمية أخالقيات العمل:
تكمن أهمية أخالقيات العمل من خالل دورها في التأثير على العديد من المجاالت مما يجبر

المنظمات على االلتزام بها ،حيث تعد األخالق أس ـ ــاسـ ـ ــا مهما في حياة األفراد ،حيث أنها تنظم

العالقات فيما بينهم .وقد أكد ناصــر ( )27 :3112بأن التجمع البشــري أمر ضــروري البد منه،
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وأن هذه الضـ ـ ــرورة تقتضـ ـ ــي بأن يكون بينهم تعامل مما يترتب عليه وجود قيم أخالقية توظف

للتمييز بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة.

إن لألخالق أهمية بالغة باعتبارها من أفض ـ ـ ـ ــل العلوم وأشـ ـ ـ ـ ـرفها وأعالها قد ار حيث يقول عنه

بعض العلماء بأنه اكليل العلوم جميعا ،وأن الس ـ ـ ــلوكيات األخالقية وآدابها هي التي تميز سـ ـ ـ ــلوك
اإلنس ــان عن س ــلوك البهائم في تحقيق حاجاته الطبيعية ،أو في عالقاته مع غيره ،باإلض ــافة إلى
أنها وسيلة لنجاح اإلنسان في الحياة ،ووسيلة للنهوض باألمة (السكارنة.)33 :3102 ،

وتؤكد الممارسـ ـ ـ ــات العملية لمنظمات األعمال ،س ـ ـ ـ ـواء على المس ـ ـ ـ ــتوى المحلي أو القومي أو
اإلقليمي أو العـالمي ،أن وجود إطـار محـدد متكـامـل من أخالقيـات العمل ،مع تفعيل هذا اإلطار،
يمكن أن تحقق منظمات األعمال –وكافة األطراف ذوي العالقة بها-عديدا من المنافع والمكاسب

في األجل القصير والطويل معا (أبو بكر.)93 :3100 ،
وأن أخالقيات األعمال تمثل جوانب وعناصـ ـ ـ ـ ــر كثيرة معقدة ومتشـ ـ ـ ـ ــابكة ،ومجال األخالقيات

واسـ ـ ـ ـ ــع جدا مثل مجاالت :حوكمة المنظمة ،سـ ـ ـ ـ ــمعة اإلدارة ،دقة العمليات المالية والمحاسـ ـ ـ ـ ــبية،
المراجعة المالية ،وعدالة الممارسات الخاصة بالعمل (جاد الرب.)022 :3100 ،

وأكد البطي ( )22 :3102على أن االلتزام بالمبادئ األخالقية س ـ ـ ـواء على مسـ ـ ــتوى الفرد أو

الجمــاعــة أو منظمــات األعمــال ،يعتبر ذو أهميــة بــالغــة حيــث أنــه يقوي االلتزام بمبــادئ العمــل

الصحيح ،ويبعد المنظمة على أن ترى مصالحها بمنظور ضيق ال يرى إال االعتبارات المالية.

ولـذلـك تحظى المنظمـات المختلفـة بفوائـد عظيمة جراء التزامها بالمنظور األخالقي ،وذلك من
خالل هذه االعتبارات التالية (الغالبي والعامري:)020 :3110 ،
 .0وجود عالقـة إيجابية بين االلتزام األخالقي والمردود المادي الذي تحققه المنظمة ،وان لم يكن
واضحا على المدى القصير فهو بالتأكيد يكون واضحا على المدى الطويل.

 .3قد تتكلف المنظمات كثي ار نتيجة عدم التزامها بالمعايير األخالقية ،وهنا يأتي دور السلوك
األخالقي ،الذي يضع المنظمة في مواجهة الكثير من الدعاوي القضائية.

 .2ينبغي للمنظمة أن تلتزم بالمعايير األخالقية في إطار اإلنتاج والتوزيع واالستهالك والخدمات
ودقة المعلومات للحصول على شهادات عالمية وامتيازات عمل خاصة.
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وأكد علي ( )02 :3101بأن أهمية أخالقيات العمل تبرز من خالل التالي:
 .0أن بناء منظومة لألخالقيات في شتى المجاالت العملية يعزز من ترابل الموظفين وتفاعلهم
مع بعضهم البعض ،ويساعد في االرتقاء بأخالقيات موظفيها وينعكس ذلك مباشرة على طريقة

تعاملهم مع العمالء أو الشركاء.

 .3وجود القوانين والتشريعات يساعد على تهدئة االختالفات واإلضطرابات.

 .2وجود قائمة باألخالقيات وبروتوكوالت التعامل يجعل الطريق واضحا لدى العاملين ويبعدهم
عن التوتر والخوف من المستقبل.

 .2تخفف هذه البروتوكوالت من تعزيز التحفيز الشخصي للفرد لعدم كسر القوانين.
 .0تطبيق األخالقيات في المنظمة يساعد من تحسين صورتها.

وترى الباحثة من خالل اإلطالع على األدبيات الس ـ ــابقة أن أهمية أخالقيات العمل تتمثل في

تكوين اتجاهات الفرد في تقييمه لألشياء ،وارشاده إلى السلوك القويم ،وأن تطبيق أخالقيات العمل
بالمنظمات لها تأثيرات إيجابية وفوائد أهمها:

 .0انخفاض معدل دوران العمل وانخفاض معدالت الغياب في المنظمة.

 .3انخفاض مظاهر الفساد اإلداري وتجنب السلوكيات غير األخالقية ،وتجنب تعارض المصالح.
 .2زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين.

 .2زيادة االلتزام التنظيمي لدى العاملين.
 .0زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة.

 .2ارتفاع الروح المعنوية للعاملين وجذب العاملين ذوي القدرات والمهارات والخبرات.
 .7تحسين العالقات بين العاملين وتحسين أدائهم.

ثالثاً-أنماط أخالقيات العمل:
وهي مجموعة من أنماط الس ـ ـ ـ ـ ــلوكيات الموجودة في العمل ،وقد قس ـ ـ ـ ـ ــمها جاد الرب (:3101
 )00-01إلى نوعين وهي:
 -0األنماط األخالقية الصريحة :حيث يعتبر كود األخالقيات من األنماط الشائعة لغرس القيم في
المنظمات ،وتعد أيضا قياسا مرجعيا لها ،وهي تؤثر إيجابيا على سلوك العاملين.

 -3األنماط األخالقية الضمنية :حيث تعتبر الثقافة التنظيمية أكثر األدوات أهمية في المنظمات
التي تصنع الخطوط األخالقية فيها.
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ومن هذه األنماط السلوكية التي قد تكون سلبية أو إيجابية كالتالي (السكارنة:)20 :3102 ،
أ -نقل االشاعات بين مجموعات العمل ،وارباك اآلخرين بسبب بعض اإلجراءات.
ب -االستفادة من إنجازات اآلخرين ،ودعم أفكارهم وآ ارئهم.

ج -الحفاظ على النظام والمواثيق واألسرار والحفاظ على أدوات وأجهزة العمل ،وبيئة آمنة للعمل.

د -تنفيذ السياسات واإلجراءات الوظيفية ،والتعامل مع التغيرات اإليجابية.
ه -االتصال من خالل القنوات الرسمية.

و -حل المشاكل المشتركة بين اآلخرين.
ومما سـبق ترى الباحثة أن هناك العديد من األنماط السـلوكية المختلفة والتي يصعب حصرها

والتي قد تكون إيجابية أو سلبية حسب الموقف الذي قد تظهر به.

رابعاً-أسباب انهيار األخالقيات في منظمات األعمال:
لقد أصـ ــبح موضـ ــوع أخالقيات األعمال على مسـ ــتوى المنظمات س ـ ـواء كانت محلية أو دولية
شـغال شـاغال لدى الكثير من فئات المجتمع ،نتيجة ألسباب عديدة يقع في مقدمتها تزايد الفضائح

األخالقية والنقد الموجه لألعمال التي تعتمدها بعيدا عن إطار أخالقي واضـ ــح وشـ ــفاف وفي ظل
تزايد الض ـ ـ ــغل القادم من مؤس ـ ـ ـ ـســ ـ ــات المجتمع المدني وجماعات الضـ ـ ـ ــغل األخرى واالتجاه نحو

العولمة.
وحيث أن معظم الد ارســات تشــير إلى أن الممارســات غير األخالقية على مختلف المســتويات
تتم بشكل يومي ومتزايد ،فقد قامت الباحثة بعرض أهم العوامل المؤدية إلى االنهيار األخالقي في

المنظمات ،ومنها (نور الدين وغضبان:)0 :3103 ،

 .0تقبل الرشاوي :التي تعتبر من أخطر الممارسات غير األخالقية.

 .3تضارب المصالح :تقديم وترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمنظمة.

 .2االفتقار إلى العدالة والنزاهة في المعاملة :حيث تظهر بأشكال متعددة كعدم احترام التشريعات
والقوانين ،وما قد يترتب على ذلك من إلحاق أضرار بالمجتمع الذي تعمل فيه المنظمات مثل
اإلضرار بالبيئة ،انتشار الحقد والخداع بين األفراد.

 .2المعلومات المضللة وغير الصحيحة :حيث تسلك بعض المنظمات سلوكا ال أخالقيا في عملية
اتصالها بالجمهور ،من خالل نشر إعالنات مخادعة أو ال تعرض الحقيقة عن منتجاتها وما قد
يترتب على ذلك من أضرار يتعرض لها مشتري تلك المنتجات.

 .0تهريب وغسيل األموال :وهذه الظاهرة يمارسها بعض المسؤولين الحكوميين الذين حصلوا على
األموال بطرق غير قانونية وغير شرعية في الدول النامية ،حيث تعددت أشكال التهريب فمنهم
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من يقوم بتهريبها إلى مصارف عالمية وأسواق المال في الدول األجنبية خاصة أوروبا والواليات

المتحدة األمريكية الستثمارها على شكل ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة ،أو بشراء
أسهم في شركات أجنبية ،أو شراء عقارات وغيرها.

 .2صراع المصالح :حيث تلجأ بعض المؤسسات إلى سلوك غير أخالقي في مواجهة المنافسة ،من
خالل اللجوء إلى استخدام حرب األسعار في مواجهة منافسيها ،أو استخدام سياسة اإلغراق .وقد
تلجأ بعض من هذه الشركات إلى رفع األسعار واإلضرار بالمستهلكين وخصوصا تلك الشركات

التي لديها درجة من االحتكار في أسواقها ،حيث ال تعير أهمية لمصلحة المستهلك ،وترجح
مصلحتها الخاصة.

وقد أضـ ــاف السـ ــكارنة ( )73 :3102بأن من أهم العوامل التي تؤدي إلى االنهيار األخالقي

في المنظمات كما يلي:

 -0الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على المؤسسة ليستمروا في مناصبهم.
 -3الخوف والصمت إزاء تجاوزات المديرين في المؤسسة.

 -2وجود مجلس إدارة ضعيف تمزقه الخالفات والصراعات.
 -2االعتقاد بأن حسن أداء بعض األعمال يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخالقية.
وترى الباحثة من خالل مراجعة األدبيات السابقة أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى
انهي ــار أخالقي ــات العم ــل داخ ــل المنظم ــات ،ويرجع ذل ــك إلى أن المنظم ــات تعم ــل في وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
إجتماعي ،وتتأثر بالظروف الس ــياس ــية ،واإلقتص ــادية التي تواجهها الدولة التي تعمل بها ،كما أن

العاملين هم من ينقلون إليها القيم والعادات التي تؤثر بش ـ ـ ــكل واض ـ ـ ــح على المنظمات رغم وجود
مدونة سلوك صريحة ومعممة تحد من أثرها داخل المنظمة.

خامساً-عناصر وأبعاد أخالقيات العمل:
تحتوي منظمات األعمال على ش ــبكة معقدة من العالقات اإلنس ــانية بين العاملين والمتعاملين

معهـا ،ولـذلـك كان ال بد من وجود أنماط وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيات أخالقية تحكم هذه العالقات حتى ال يتأثر
سلبا أداء هذه المنظمات في تحقيق أهدافها (جاد الرب.)001 :3100 ،
تتضـ ــمن أخالقيات العمل في المنظمات عددا من العناصـ ــر واألبعاد المكونة لها ،وقد اختلف

الباحثون حول تحديد تلك العناصر واألبعاد وفقا لألهداف التي قامت عليها تلك الدراسات ،ولذلك
فقد قامت الباحثة بتناول آراء الباحثين حول تلك األبعاد من خالل الجدول التالي رقم (:)2-5
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جدول ()2-5

عناصر وأبعاد أخالقيات العمل

الباحث
(الحياصات)27 :3110 ،

عناصر وأبعاد أخالقيات العمل
الكفاية واإلتقان في العمل – الرفق والتسامح – استشعار المسئولية –
األمانة – طاعة ولي األمر.

(رشاد)22 :3119 ،

الثقافة التنظيمية.

 (Shafer & Simmons, 2011:دعم اإلدارة العليا لألخالقيات -الثقافة التنظيمية األخالقية.
)649
(أكريم)29 :3103 ،

سلوكيات القيادة األخالقية.

(الطيرة)02 :3103 ،

أخالقيات العمل.

 (Romani & Szkudlarek,المعايير األخالقية -الهوية األخالقية -األكواد األخالقية.
)2013: 5
(عمران)86-87 :3102 ،

الثقافة التنظيمية األخالقية -الميثاق األخالقي -التدريب على
األخالقيات -دعم اإلدارة للسلوك األخالقي.

(الطراونة وأبو جليل)00 :3102 ،

االستقاللية –الموضوعية –األمانة –االستقامة –النزاهة والشفافية.

(العقيلي)30-37 :3102 ،

أخالقيات وظيفية –أخالقيات سلوكية.

(البطي)22 :3102 ،

دعم وتأييد اإلدارة العليا لألخالقيات –الثقافة التنظيمية األخالقية –
القيادة األخالقية.

(عامر)02-00 :3102 ،

محددات شخصية سلوكية –محددات أخالقية إدارية.

المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.

ويوضح الشكل التالي رقم ( )2-5بأن أخالقيات العمل قائمة على ثالثة أبعاد أساسية متمثلة
في أخالقيات األفراد ،وأخالقيات القيادة ،والهياكل واألنظمة األخالقية:
البعد األول-أخالقيات األفراد:
يجـب على المنظمـة أن تلزم العـاملين بـأخالقيـات العمل كجزء من متطلبات العمل وليس بناء

على قناعتهم الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية ،وتحديد ما هو أخالقي وغير أخالقي كي يلتزم بها الجميع ،وأهم هذه

األخالقيات :الصـدق ،العدل والمسـاواة ،الرحمة والعفو ،األمانة واستشعار المسئولية (المعاضيدي،
.)2 :3112
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شكل ()2-5

أبعاد أخالقيات العمل

المصدر)Daft, 2003( :

البعد الثاني-أخالقيات القيادة:
وهي تعبر عن مدى قدرة القيادات اإلدارية على إبداء تص ـ ـ ـ ـ ــرفات أخالقية مالئمة معياريا من
خالل األفعال ،والعالقات الش ـ ــخص ـ ــية ،وتش ـ ــجيع المرؤوس ـ ــين على هذه الس ـ ــلوكيات ( & Brown

 .)Others, 2005: 120وأهم هذه الممارسات األخالقية للقيادة (إبراهيم:)03-00 :3102 ،

 -0االلتزام بأخالقيات األفراد (الشخص األخالقي) :حيث يعتبر القادة هم الفئة الرئيسية من األفراد
في المنظمة ،ويجب أن يتسم هؤالء القادة بالصدق واالستقامة واألمانة ،وأن تنعكس هذه

السمات في ق ارراتهم وسلوكياتهم مما يترتب عليه إيجاد البيئة التنظيمية التي تشجع وتدعم

السلوك األخالقي لكل العاملين في المنظمة.

 -3تعزيز الممارسات األخالقية (المدير األخالقي) :من خالل توضيح التوقعات ،ومناقشة القضايا
األخالقية ،واتخاذ وتشجيع الق اررات األخالقية ،ودعم المعايير والسلوكيات األخالقية في العمل.
البعد الثالث-األنظمة والهياكل األخالقية :وتتضمن اآلتي (:(Daft, 2003, 156

 .0الثقافة التنظيمية األخالقية :وهي مجموعة من القيم والمعتقدات والمبادئ وطرق التفكير
المشتركة بين قادة المؤسسة وأفرادها القدامى ويتم تعليمها لألفراد الجدد .ومن الممارسات
لتطوير الثقافة التنظيمية األخالقية ما يلي:
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أ -التركيز على وضع معايير أخالقية في إطار األهداف التنظيمية ووضع ونشر الكود
األخالقي.

ب -وضع وتنفيذ اإلجراءات التي تستخدمها المنظمة في تحقيق المعايير األخالقية.

ج -تصميم واستخدام نظم المكافآت الصريحة والمعلنة التي تشجع الممارسات األخالقية.

د -إيجاد بيئة عمل تمكن من التعامل مع جميع العاملين بأمانة وشرف واحترام.

 .3المواثيق األخالقية :وهي وثيقة تصدرها المنظمة تتضمن مجموعة القيم والمبادئ ذات العالقة
بما هو مرغوب فيه من سلوك داخل المنظمة ،حيث تتجه أغلب منظمات األعمال اليوم نحو

إصدار مواثيق أخالقية ،والتي تعتبر تطو ار مهما على طريق أخالقيات العمل .ومن األهمية
مشاركة العاملين في بناء الكود األخالقي حتى تزداد درجة التزامهم به.

 .2الدور األخالقي إلدارة الموارد البشرية :حيث اعتبرت إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري
مجاال لالستثمار ،وأحد أهم أساليب تحقيق الميزة التنافسية ،والحرص على استقطاب أفضل
العناصر وتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم .ولعل من أهم أنشطة إدارة الموارد البشرية األخالقية

هي استقطاب واختبار أفراد يتميزون بالسلوكيات األخالقية ،والتدريب والتطوير األخالقي.

وترى الباحثة أن األبعاد المطلوبة لترســي أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية (قيد
الد ارســة) تتمثل في أخالقيات األفراد (الصــدق ،واألمانة ،والعدل وغيرها) ،وأخالقيات القيادة (دعم

وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع المع ــايير األخالقي ــة وغيره ــا) ،واألنظم ــة والهي ــاك ــل األخالقي ــة وتتمث ــل في( :المواثيق

األخالقية ،والثقافة األخالقية ،والدور األخالقي إلدارة الموارد البشرية).

سادساً-مصادر أخالقيات العمل:
هناك مجموعة من المص ــادر التي تعتبر األس ــاس الذي تنطلق منه أخالقيات العمل وتس ــاهم

في تش ــكيلها في أي مجتمع من المجتمعات ،والتي تعكس واقع المجتمع في مختلف ميادينه ،كما

أن أهمية هذه المصـ ـ ـ ــادر النسـ ـ ـ ــبية وقدرتها على تشـ ـ ـ ــكيل المعايير والمبادئ األخالقية تختلف من
مجتمع إلى آخر ومن فترة إلى أخرى .اختلف الباحثون في تحديد المصـادر األخالقية التي تشكل
القيم األخالقية لدى األفراد ،سـ ـ ـ ـ ـواء على المس ـ ـ ـ ــتوى الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــي أو اإلداري في أي مجتمع من
المجتمعات وهي الزمة لكل عمل.

ولذلك قامت الباحثة -اعتمادا على األدبيات السـ ـ ــابقة-بعرض هذه األبعاد في الجدول التالي

رقم (:)2-6
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جدول ()2-6

مصادر أخالقيات العمل

الباحث

مصادر أخالقيات العمل

(علي)2 :3101 ،

الدين – التاري – التقاليد واألعراف – الثقافة القومية والوطنية – التكوين القبلي والعائلي
– ظهور الجماعات المرجعية – القادة واألحزاب السياسية – وسائل االعالم وتطورها
– الخبرة العلمية والعملية للمجتمع.

(الطراونة :3101 ،القوانين واللوائح الحكومية :وهي مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل،
)20-22

والتي تحدد غالبا كافة اإلجراءات القانونية وواجبات الموظف واطار مسئوليته ضمن
حدود الوظيفة.

(األيوب:3101 ،

المعتقدات – البيئة االجتماعية – األنظمة واللوائح.

)7
(خيرة وعبد اللطيف ،التشريعات والقوانين – المعتقدات الدينية – القيم والمعتقدات الشخصية الذاتية.
)0 :3103
(الخوالدة وآخرون،

المصدر الديني (القران الكريم والسنة النبوية) – القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة

)30 :3102

بالوظيفة – آراء العلماء المختصين باألدب التربوي.

(الزيناتي:3102 ،

المصدر الديني – المصدر االجتماعي – المصدر االقتصادي – المصدر السياسي –

)30-32

المصدر اإلداري التنظيمي.

(السكارنة :3102 ،العائلة والتربية البيئية – ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته – التأثر بالجماعات المرجعية –
)22-00

الري – مجتمع
المدرسة ونظام التعليم في المجتمع – إعالم الدولة والصحافة مؤسسات أ
العمل األول – سلطة القيم الشخصية المتأصلة لدى العاملين – القوانين واللوائح
الحكومية والتشريعات – قوانين السلوك األخالقي والمعرفي للصناعة والمهن – الخبرة

المتراكمة والضمير الصالح – جماعات الضغل في المجتمع المدني.
المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.

وبناء على المصـ ـ ـ ــادر السـ ـ ـ ــابقة فإن الباحثة ترى أنه يمكن تلخيص المصـ ـ ـ ــادر األخالقية في

خمس مجموعات رئيســـية ،والتي لديها القدرة على تشـ ــكيل المعايير والمبادئ والقيم األخالقية لدى
األفراد ،والشكل التالي رقم ( )2-6يلخص هذه المصادر:
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شكل ()2-6

ملخص للمصادر األخالقية

مصادر أخالقيات العمل

الدين

البيئة والمجتمع

.0القران الكريم
.6السنة النبوية
.3االجماع
.4القياس

المنظمة

.0األسرة
.6التعليم
.3القدوة
.4المجتمع

القوانين والتشريعات

المصادر الشخصية

.0القوانين
.6اللوائح
.3السياسات
.4الدستور
األخالقي

.0الفطرة
.6العقل
.3العلم
.4الشخصية
 .5الخبرة

.0االستراتيجيات
.6قواعد العمل
.3سلوك
المديرين
.4الثقافة
التنظيمية

بناء على المصادر السابقة
المصدر :من إعداد الباحثةً ،

سابعاً-العوامل المؤثرة في أخالقيات العمل:
هنـاك العــديــد من العوامــل والمتغيرات التي تؤثر في تكوين أخالقيـات الفرد ،فرأى الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــارنــة
( )020-023 :3102بأنها تشــمل :اإليمان والتوحيد ،العبادات ،الصــحبة والصــداقة والمخالطة،
وأخي ار التربيـة .وقـد اتفقـت البـاحثـة مع العقيلي ( )32-32 :3102بـأن أهم العوامل المؤثرة التي
تساعد في تكوين االتجاهات نحو سلوك معين كما في الشكل التالي رقم (:)2-7
شكل ()2-7

العوامل المؤثرة في أخالقيات العمل

البيئة االجتماعية

البيئة االقتصادية

البيئة السياسية

• وهي البيئة التي تجمع بين
المنزل ،والحي ،والعمل والمجتمع
الذي يعيش فيه الفرد وما يسودها
من عادات وتقاليد والتي تساهم في
تشكيل سلوك الفرد وتكوين
اتجاهاته.

• تلعب األوضاع االقتصادية دورا
كبيرا في تكوين أخالقيات العمل
من مبادئ واتجاهات وسلوك،
وهي تؤدي إلى نشوء طبقات
اقتصادية داخل المجتمع لكل منها
مبادئه واتجاهاته.

• تؤثر خصائص البيئة السياسية
السائدة ومدى فعالية الرقابة على
أنماط السلوك اإلداري للموظف
العام بحيث تحفز السلوك اإلداري
األخالقي وتعاقب السلوك اإلداري
الالأخالقي.

المصدر :من إعداد الباحثة ،باالعتماد على (العقيلي )24-23 :2014 ،و(الزيناتي.)12-11 :2014 ،

ومما س ـ ـ ــبق ترى الباحثة أن البيئة المحيطة بالفرد لها التأثير األكبر على سـ ـ ـ ــلوكه وأخالقياته

داخل عمله ،حيث أن البيئة االجتماعية تس ــاهم بش ــكل مباش ــر وفاعل في تنمية وتطوير الس ــلوك
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إدركا لما حوله حيث تنمو اتجاهاته وممارس ـ ــاته
اإلنسـ ــاني ،وتسـ ــاعد الفرد على أن يكون أكثر ا

الس ــلوكية وتتطور بتطور مراحل النمو التي يمر بها ،كما أن الظروف االقتص ــادية لها دور كبير
في تكوين األخالقيات الوظيفية حيث أن كل فرد لديه طموحاته التي يس ـ ــعى من خاللها لتحس ـ ــين
أوضاعه المعيشية في ظل تدني الرواتب والحوافز فيلجأ الفرد إلى ممارسة سلوكيات غير أخالقية
للحصـ ــول على دخل إضـ ــافي ،باإلضـ ــافة على أن البيئة السـ ــياسـ ــية لها تأثير كبير على ممارسـ ــة

بعض السلوكيات الغير أخالقية من خالل ضعف الرقابة وفساد السياسيين وخرق القوانين.

ثامناً-دور األخالقيات في تأسيس وتطوير فلسفة المنظمة:
أدركــت المجتمعــات والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب دور المنظومــة األخالقيــة في تنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئــة األفراد والجمــاعــات،

وأصـ ـ ـ ـ ـ ــبحت العديد من المجتمعات تواجه أزمات أخالقية تتعارض مع تعاليم الديانات السـ ـ ـ ـ ـ ــماوية

والطبيعة البشرية.

ويؤكد جاد الرب ( )03 :3102على أنه يجب على جميع متخذي الق اررات االلتزام باإلطار

األخالقي عند اتخاذ الق اررات وممارسـ ـ ــة األفعال خاصـ ـ ــة تجاه العمالء والموظفين وحملة األسـ ـ ــهم

والمجتمع المحلي والعالم ككل .فحديثا أصـ ـ ـ ـ ــبح يتم صـ ـ ـ ـ ــياغة المبادئ في إطار األداء األخالقي،

حيث يمثل دور األخالقيات في الق اررات االستراتيجية قضية صعبة ومعقدة ،بسبب أن األخالقيات
تعكس جوانـب معنويـة وعاطفية غير ملموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كما أن كثي ار من المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل األخالقية تعترض

المديرين ،ومثال على ذلك ،ما يفرضــه القانون األمريكي من قيود صــارمة على صــناعة الس ـجائر
وبيعها داخل الواليات المتحدة من خالل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائب المتزايدة وقض ـ ـ ـ ـ ـ ــايا التعويض عن مض ـ ـ ـ ـ ـ ــار

التدخين ،وفي نفس الوقت تقوم هذه الشركات باستخدام كافة الوسائل لزيادة مبيعاتها من السجائر

في الـدول النـاميـة ،وهنا يكون المديرين تجاهلوا تطبيق المناهج األخالقية في وظائفهم .كما تعتمد

المبــادئ األخالقيــة على واحــدة أو أكثر من المنــاهج الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيــة مثــل مبــدأ العــدل ،ومبــدأ الحقوق
الشخصية ،ومبدأ المنفعة.
وقد أوضـحت الباحثة أن هذه المبادئ تقوم أساسا على مبدأ العدل ،ومبدأ الحقوق الشخصية،
ومبدأ المنفعة ،وقد تم توضيحها كما بالشكل التالي رقم (:)2-8
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شكل ()2-8

المبادئ األخالقية
مبدأ العدل
يجب أن تعتمد الق اررات األخالقية
على الصدق وتجنب التحيز
واالنحراف ،وأن تعكس مبادئ
االستقامة واالنصاف.

مبدأ الحقوق الشخصية
حيث تعتمد الق اررات األخالقية على

المبادئ
األخالقية

مبدأ المنفعة
حيث تعتمد الق اررات األخالقية على

كرامة االنسان .مثل عدم تكليف

تقديم أكبر قدر ممكن من أكبر قدر

العاملين بأنشطة تتعارض مع

من المنافع ألكبر قدر من األفراد

معتقداتهم الدينية أو اإلنسانية.

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على (جاد الرب)12 :2012 ،

وترى الباحثة أنه يمكن إضافة االلتزام المهني كأحد المبادئ األخالقية والتي تعني التزام الفرد
بإنجاز المهام الموكلة إليه في الوقت المحدد وتحمل مسـ ــئولية ما يلحق ذلك من ضـ ــرر او تأخير

أو نقص في المعلومات ،وكذلك تثمين الوقت والجهد المبذول من قبل زمالء العمل ،والتطلع دائما
لألفضل.

تاسعاً-العناصر األساسية لتأسيس أخالقيات العمل في منظمات األعمال:
تعتمد المنظمة على وجود عناصـ ـ ــر أسـ ـ ــاسـ ـ ــية يجب إنجازها لتش ـ ـ ـكيل التنظيم األخالقي وهي
كالتالي (جاد الرب:)22-22 :3101 ،
 .0التوجه األخالقي للقادة :ويعتبر عامل أساسي لتعزيز السلوك األخالقي بين الموظفين ،حيث
أن مهارات القيادة وحدها ال تكفي وأنه يجب دمجها بالسمات والسلوك األخالقي ،كي تساعد
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القائد في صياغة األهداف وتنفيذها بطريقة صحيحة ،ولذلك يجب أن يكون القائد موجه أخالقيا
وبقوة ألنه يصبح نموذج يحتذى به لآلخرين في المنظمة.

 .3دعم اإلدارة العليا :تحتاج المنظمة لدعم وتشجيع اإلدارة العليا إذا كانت توجه أخالقيا في
بدايتها ،حيث أنه عندما يربل المديرين التنفيذيين أداءهم بالمعايير األخالقية ،فإن العاملين

سوف يقلدونهم .وتلعب اإلدارة العليا دو ار في إنجاز السلوك األخالقي المقبول بالمكافآت
وأساليب العقاب ،فاذا كان السلوك مقبوال فإنه سيتم تقليده باستمرار من قبل المرؤوسين.

 .2بناء سياسة أخالقية للمنظمة :حيث تقدم قائمة باألنماط والمعتقدات ألي منظمة ،وتشمل
دستور األخالقيات الذي يصف وينظم القيم للمنظمة والذي يمثل إرشادات لصنع الق اررات
والممارسات .سوف تمد هذه السياسة الموظفين بفهم واضح للموقع التنظيمي المرتبل بسلوك

الموظفين ،ويقدم دستور األخالقيات لألفراد الدعم للتعامل مع الممارسات غير األخالقية
ويساعدهم في إدراك القضايا األخالقية قبل أن تواجههم .لذلك فإن سياسة أخالقيات المنظمة

تكون في صيغة مكتوبة اعتمادا على القائد األخالقي والذي يحاول أن يؤسس أخالقيات العمل
في المنظمة ،وهذه السياسة بدورها تدعم ثقافة الوضوح والشفافية ،والثقة ،واألمانة بين العاملين

في المنظمة.

وتتفق الباحثة مع جواهر ( )32-33 :3100بأن هناك وسـائل أخرى تقوم بترسي أخالقيات

العمل داخل المنظمة وهي كالتالي:
 -0تنمية الرقابة الذاتية.

 -3وضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات الفردية الخاطئة.
 -2القدوة الحسنة.

 -2تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة.
 -0محاسبة المسئولين والموظفين.
 -2التقييم المستمر للموظفين.
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المبحث الثالث :العالقة بين المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل
مقدمة:
األخالقيات اإلس ــالمية ليس ــت فقل أفض ــل الحلول للحياة ولكنها أيض ــا مهمة لتلبية احتياجات

األعمال لتكون في أعلى مستوى (.)Abbasi & Others, 2012: 3

وعلى الرغم من تزايد االهتمام في الفترة األخيرة وتحديدا في العقدين األخيرين من القرن الماضي

والعقد األول من القرن الحالي بموضوع أخالقيات العمل من قبل الكتاب والباحثين في مجال التنظيم
والسلوك التنظيمي ،إال أن هذا الموضوع الزال يعتبر مجاال د ارسيا جدي ار بالبحث واالهتمام لعدد

من المبررات وهي كالتالي (عبد الغفار وأحمد:)63 :3102 ،
 .0تعتبر أخالقيات العمل أحد الموارد االجتماعية التي تملكها المنظمات والتي تساعد في انجاز
األعمال والمهام حيث سيتم بذل الكثير من الجهد وتحقيق النتائج المرغوبة ،وفي حال عدم
توفرها سيتم فقد كل المحاوالت التي تبذل إلنجاز النتائج المرغوبة.

 .3تؤثر أخالقيات العمل على مخرجات العمل الموقفية والسلوكية حيث تمثل العمود الفقري للمناخ
التنظيمي في المنظمات.

 .2تعتبر أخالقيات العمل عنصر محوري في تحقيق التكامل والتعاون بين المنظمات التي تعمل
بنفس المجال أو التي تعمل في مجال مختلف ،كما وتعمل على نجاح العديد من التحالفات

في مختلف المجاالت.

 .2تعتبر أخالقيات العمل من أهم التحديات التي تواجهها اإلدارة على كافة المستويات التنظيمية،
حيث تساهم في حل العديد من المشكالت في العمل ،فهي تعتبر من العوامل المحفزة التي

تشجع العاملين على البقاء في المنظمة واستمرارهم بها حتى في أوقات األزمات وبدون الحصول

على العوائد.

ويمكن للباحثة توضيح العالقة بين المنظمة المتعلمة وتعزيز أخالقيات العمل من خالل اآلتي:
أوالً :العالقة بين تعلم الفريق وأخالقيات العمل:
إن أخالقيات العمل اإلسالمي تؤكد على العمل الجماعي وتعتبر أسلوب الشورى والعمل

التعاوني وسيلة لقهر العقبات والتهرب من األخطاء لتلبية احتياجات الفرد واقامة التوازن في حياة
المرء الفردية واالجتماعية ،كما تؤكد أخالقيات العمل اإلسالمية على العمل اإلبداعي واالبتكاري
كوسيلة للمتعة واالنجاز .وتدلل أخالقيات العمل اإلسالمي على أن مزاولة األعمال في جو محدد
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سيؤدي إلى رفع مستوى األداء ونجاح واسع النطاق ،حيث ستتوفر األمانة والعدالة في مكان العمل

(.)Abbasi & others, 2012: 3

ولذلك يجب التأكيد على عالقات سلوك األفراد المتبادلة رغم أن الناس يتصرفون كأفراد ،فإن

السلوك يكون في كثير من الحاالت دليال على أعراض لما يحدث في المجموعة أو التنظيم ،كذلك

فإن أثار األعمال ذات تأثير واسع وال يرتبل فقل بالجماعة وانما يرتبل بالجماعة والتنظيم (الطويل،
.)021 :3110
وترى الباحثة أنه إذا اعتمد العمل في المنظمة على روح الفريق وتبادل األدوار ،واستخدام

أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع العاملين ،باإلضافة إلى اختيار فرق العمل وفق المهارات
التي يمتلكها العاملين وتتالءم مع طبيعة العمل ،فإن هذا سوف يؤدي إلى االلتزام التنظيمي واإلبداع،

مما يعزز أخالقيات العمل المرغوبة داخل المنظمة وذلك لتحقيق األهداف المرسومة.
ثانياً :العالقة بين النماذج العقلية وأخالقيات العمل (:)Abbasi & others, 2012: 4

تشجع أخالقيات العمل اإلسالمي على العمل اإلبداعي واإلنتاجي في كل المناصب التي يتوالها

الموظفين ألداء أفضل للمنظمة ككل ورضا األفراد.

وقد أعطى اإلسالم قانون مدونة سلوك كاملة للحياة ،ولذلك فإن أخالقيات العمل توفر مبادئ
توجيهية واضحة موجودة في القرآن الكريم وفي حياة النبي محمد (عليه الصالة والسالم) ،كما أن

الصدق والنزاهة في مكان العمل تعد أحد المبادئ األساسية لألخالقيات ،باإلضافة إلى أن أخالقيات
العمل اإلسالمي تمنع مضيعة الوقت في المشاركة بعمل غير منتج.
كما أن العمل الدؤوب هو السبب الوحيد للحصول على النجاح في الحياة ،بينما الفشل فهو

نتيجة الكسل وعدم الرغبة في العمل .وعندما يشغل جميع العاملين في أي منظمة أنفسهم في
األنشطة اإلنتاجية فإن هذا يعزز العدالة ،ويؤدي إلى اإلبداع ورضا النفس.
باإلضافة إلى أن البيئة التي تم إنشاؤها من قبل الموظفين في مكان العمل تؤثر تأثي ار مباش ار
على التعلم من زمالء العمل وقدرتهم على القيام بالعمل اإلبداعي حيث ترتبل ارتباطا وثيقا بسلوك

أقرانهم.

واذا عمل جميع الموظفين بشكل إيجابي نحو تحقيق األهداف التنظيمية فإن ذلك سيؤدي إلى
االبتكار وتحسين األداء.
وترى الباحثة أنه إذا تم مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات وتوجيههم نحو بناء قدراتهم ،وتوفير
مناخ مناسب لحل المشكالت التي قد تواجه المنظمة ،باإلضافة إلى التشجيع المستمر لوجهات
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النظر الهادفة ،فإن هذا سيزيد من الثقة التنظيمية لدى العاملين ،ويزيد االلتزام التنظيمي وبالتالي

يعمل على تحسين األداء وتحقيق األهداف المرغوبة ،كما يحفز العاملين على ممارسة سلوكيات

المواطنة التنظيمية ،وهذا بدوره سوف يعزز أخالقيات العمل المرغوبة داخل المنظمة.
ثالثاً :العالقة بين التفكير النظمي وأخالقيات العمل (الطويل:)039-002 :3110 ،
لقد أصبحت مصطلحات التفكير النظمي من المصطلحات التي ال غنى عنها في مجاالت
اإلدارة ،فمصطلحات مثل( :مدخالت ،وعمليات ،ومخرجات ،وتغذية راجعة) أصبحت متداولة بين

معظم اإلداريين ،كما أصبح الدارسون يؤكدون على أهمية فهم شبكة العالقات بين مكونات الظاهرة
موضع الدراسة في مقابل عنايتهم السابقة بتحليل األجزاء ودراستها بشكل مستقل ،ومرد هذا التحول

في االهتمام إدراك الدارسين أن كل نظام هو أكثر من مجرد مجموع األجزاء التي يشملها.
فالتفكير النظمي هو تجمع وتمحور ألشياء أو أفكار أو مبادئ أو عقائد أو ما إلى ذلك ليشكل

كال متناغما مترابطا ضمن شبكة منظمة من التفاعالت المعتمدة على بعضها البعض ،وبهذا يكون
النظام تصميما وخطة مدروسة لتنظيم وتفعيل مجموعة من النشاطات ضمن مسعى من تحقيق
ألهداف ومرام متفق عليها.

إن تفعيل أي نظام اجتماعي ال يتم بمنأى عن دور اإلنسان فيه ،فالعنصر البشري من أهم

المصادر والموارد الالزمة لضمان كفاءة النظام إذ يقوم برسم األهداف وتحليلها وتصميم نظم

تشغيلها وتوظيف نتائجها المستخرجة من النظم .لذا فان لكفاءة وفاعلية العاملين في النظام أث ار

مهما في نجاحه مع األهداف والمرامي التي صمم من أجلها وتحقيق تطلعات المستفيدين من تلك

النظم علما بأنه ال يكفي ضمان وجود إنسان ليعمل في النظام بل البد من التأكد من أن هذا

اإلنسان مناسب فعال للعمل في النظام وأن أبعاد شخصيته تتناغم وتنسجم مع متطلبات اإلشباع
ومع توقعات وحاجات وطموحات هذا اإلنسان .كل ذلك بهدف الوصول إلى تحقيق االستخدام

األمثل للقوى البشرية التي يستعين بها النظام لتفعيل مدخالته كافة عبر تشابكية مكوناته الفرعية

سعيا للوصول إلى أهدافه ومراميه.

كما أن ممارسة أسلوب النظم ال يخلو من األبعاد األخالقية أو القيمة باعتبار أن التعامل مع

هذه النظم تتم من خالل اإلنسان الذي اليمكن إال أن يكون لديه مكونات أخالقية تشكل بعدا مهما

في إطار فكري وهذه تؤثر في طريقة إدراكه لألمور ،وعليه فإنه من الصعب أن تتحقق الموضوعية

المطلقة ولذلك فإنه بقدر قرب اإلنسان العامل في النظام من حد الموضوعية يكون أحكم في
تفسيراته وق ارراته.
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ويالحظ كثي ار في عملية توظيف الخريجين أنه يؤخذ في االعتبار مدى تمكن الفرد من

المعلومات والمفاهيم والمعارف التي درسها ،بينما ال يتم النظر إلى ما يتعلق ببعد قيمهم ،وتطوير
مهاراتهم عبر ما عايشوا من خبرات وما تلقوه من معارف ،وتنامي قدراتهم على تبصر سالمة

المنطلقات التي يعتمدونها في إدراكهم األمور بما فيها إدراكهم لمسلماتهم ومنطلقاتهم الذاتية في
التعامل مع مدركاتهم إذ ال تولي إدارة المنظمة في مثل هذه األمور العناية الكافية واالهتمام الالزم

الذي تستحقه.

وترى الباحثة أنه إذا تم تهيئة العاملين لعمليات التغيير والتحديات المستمرة التي تواجه المنظمة،
ومنحهم القدرة على التعامل مع المشكالت التي تواجهها بشكل جماعي ،باإلضافة إلى تعزيز

العاملين في حال تم تقديم فكرة إبداعية أو حل مبتكر لمشكلة معينة ،فإن ذلك بال شك يعزز العدالة
التنظيمية ،وتنمية سلوكيات المواطنة التنظيمية لديهم مما يعزز أخالقيات العمل داخل المنظمة.
رابعاً :العالقة بين البراعة الشخصية وأخالقيات العمل (:)Leonardi, 2013: 2
يقول سينج ( )Sengeأن األشخاص الذين لديهم درجة عالية من البراعة الشخصية يدركون

تماما مناطق الجهل وانعدام الكفاءة ونموها ،كما أنها تعمق الثقة بالنفس.

البراعة الشخصية هي ضوابل لتوضيحات مستمرة وتعميق للرؤية الشخصية ،مع التركيز على

الطاقات ،وتطوير الصبر ورؤية الواقع بشكل موضوعي حتى يعيش الفرد في خدمة أعلى طموحاته.
ويستند انضباط البراعة الشخصية على عدد من المبادئ والممارسات األساسية وهي:
 -الرؤية الشخصية.

 الغرض الشخصي. التخفيف من تأثير المعتقدات الراسخة التي تتعارض مع البراعة الشخصية. -التزام الحقيقة.

 فهم العقل الباطن.كما ال توجد حلول سريعة في المجتمع ،والتي انتقلت بعيدا عن األخالقيات الشخصية والمبادئ

الغير قابلة للتغيير ،إلى عقلية الشخصية سريعة اإلصالح أو "األخالقيات الشخصية" فهي تعبر

عن المظاهر الخارجية بأنها أكثر أهمية من المضمون الداخلي وقوة الشخصية ،وهو ما يدعو إلى
السطحية والتالعب وخدمة المصالح الذاتية.

وتستند البراعة الشخصية إلى إعادة ترتيب القيم الشخصية الخاصة بالفرد مع المبادئ العالمية

والخالدة لألخالقيات الشخصية مثل الصدق واألمانة والنزاهة ،ولذلك يجب بناء قوة الشخصية
واالبتعاد عن المصلحة الذاتية نحو خدمة اآلخرين بصدق.
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وتنطوي عملية البراعة الشخصية على فهم عميق لـ:
 القيم الخاصة بالفرد نقاط القوة لدى الفرد -مبادرة الفرد.

وترى الباحثة أنه إذا توفر لدى العاملين في المنظمة المهارات الالزمة ألداء األعمال المطلوبة

منهم ،واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في ورش العمل والتدريبات لبناء قدراتهم ،وتقديم الدعم الالزم
لهم في تطوير كفاياتهم المهنية ومساعدتهم على التعلم المستمر ،فإن هذا سيولد لديهم االلتزام
التنظيمي ،وسلوكيات المواطنة التنظيمية وبالتالي يعمل على تحسين األداء الوظيفي ،وهذا بدور

يعزز أخالقيات العمل داخل المنظمة.

خامساً :العالقة بين الرؤية المشتركة وأخالقيات العمل (:)Paroby and White , 2010: 134

يمكن تعريف القيم وأخالقيات العمل بأنها تلك األشياء المهمة والقيمة لكل فرد أو جماعة أو

منظمة ،حيث تعد هذه القيم ضرورية وتؤخذ في عين االعتبار بربطها بالرؤية .من الضروري

للرؤية التنظيمية أن تقوم على أساس وبما يتفق مع القيم األساسية الالزمة للمنظمة كالنزاهة والكفاءة
المهنية ،والعمل الجماعي ،ليتم تضمينها مع بيان رؤية المنظمة .كما أن وضع القيم المشتركة من

قبل جميع أعضاء المنظمة يعد من األدوات المهمة للغاية إلصدار األحكام ،وتقييم النتائج المحتملة،
واالختيار من بين البدائل.
إن فشل تضمين قيم المنظمة وأخالقيات العمل في رؤية المنظمة ،من الممكن أن يؤدي إلى

مجموعة من القضايا ،والى خسارة العديد من العوائد.

وترى الباحثة أنه من المهم مشاركة العاملين في وضع خطة ورؤية استراتيجية للمنظمة

ومراجعتها بصورة مستمرة ودائمة ،باإلضافة إلى المشاركة في ممارسة السلطة والمسئولية ،وفي

حال تحقق ذلك فإنه سوف يعزز الثقة التنظيمية وبالتالي يخلق االلتزام التنظيمي داخل الفرد ،وهذا
كله يؤدي إلى تعزيز أخالقيات العمل في المنظمة.
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المبحث الرابع :المنظمات غير الحكومية
مقدمة:
تلعب المنظمات غير الحكومية دو ار مهما في تنمية المجتمعات وتطويرها حيث تعتبر مكمال

للقطاع الحكومي والخاص من حيث تقديم الخدمات وتقديم الدعم لشرائح المجتمع المختلفة ،وتشكل

منظمات المجتمع المدني في األراضي المحتلة قطاعا واسعا ومتنوعا ومؤث ار بسبب اتساع نطاق

األنشطة التي تقوم بها في كافة المجاالت (كوستانيني وآخرون.)0 :3100 ،

وقد شهدت السنوات األخيرة تطو ار نوعيا في ولوج هذه المنظمات إلى مجاالت عمل جديدة

تركز على حقوق اإلنسان ،والديمقراطية ،وحقوق المرأة والطفل ،كما عملت هذه المنظمات في

جميع أنحاء مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مستوى جميع المحافظات الفلسطينية مما
وسع أعداد المستفيدين منها ،كما تميزت بشكل عام بقدرات مالية وبإداريين وكوادر على مستوى

رفيع (الحلو.)70 :3103 ،
وأضاف السراج ( )43 :6101بأن منظمات المجتمع المدني أصبحت اليوم عنصر أساسي
في عمليات التنمية والتحديث في كل مجتمعات العالم ،فمنظمات المجتمع المدني باألساس وبحكم

كونها تعبير عن مبادرات مستقلة ومنظمة من جانب مجموعات متنوعة من مختلف الفئات

االجتماعية ،تعتبر أفضل آلية للمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات العامة التي تتعلق بنمل
توزيع الثروة والقوة في المجتمع ،وذلك من خالل ما تقدمه من دعم وجهد مادي ومعنوي ،وما

تطرحه من مباد رات وحلول ،وما تقوم به من أدوار في مجال متابعة ومراقبة وتقييم السياسات
العامة والتدخل أو الضغل لتعديل مسارها.
وتعتبر المنظمات غير الحكومية ظاهرة عالمية بدأت بالظهور بعد الحرب العالمية الثانية في

أوروبا الشرقية والغربية والواليات المتحدة األمريكية ،وتزايد دورها مع تسعينات القرن الماضي لمكافحة
الفساد في المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء ،وبدأت المنظمات غير الحكومية في ظل عصر

العولمة المتنامي تتطور وتنمو تدريجيا في كافة نشاطات المجتمع اإلنساني المعاصر (شاهين،
.)79 :2007
فالمنظمات غير الحكومية هي منظمات أو مؤسسات اجتماعية وغير ربحية ال صلة لها

بمؤسسات الدولة الرسمية ،أو بمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف أساسا إلى تحقيق الربح
المادي ،ويقوم بعمل تلك المؤسسات األفراد أو المجموعات وتستمد قوتها من الحريات الطبيعية

لإلنسان ،وبالقدر الذي تتاح أو تقيد فيه هذه الحريات من مكان ألخر (محسن.)2 :3110 ،
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وتعد المنظمات غير الحكومية جزء من النسيج المجتمعي يتحرك ويتبدل وفق تحوالت المجتمع،

فهي ليست منظمات جامدة من حيث أوضاعها الداخلية أو وظائفها ،أو عالقتها مع جمهورها أو
مصادر تمويلها أو مع غيرها من المنظمات غير الحكومية (لدادوة.)30 :3110 ،
ويمثل دور المنظمات غير الحكومية مؤش ار تنمويا مهما في تقارير التنمية البشرية لتقدم مجتمع
ما وديمقراطيته وتعدديته ،وقد تمثل هذا الدور في تعبئة الموارد البشرية واالقتصادية وزيادة اإلنتاج

القومي ورفع مستوى اإلنسان سياسيا واجتماعيا ،وتشجيع الحرية ،كما ساهمت المنظمات غير
الحكومية في إيجاد حلول للكثير من مشكالت المجتمع مثل تقديم خدمات في مختلف المجاالت

كالصحة والبيئة ومحاربة الفقر والتعليم وتنمية المهارات (شهاب.)00 :3102 ،
ولقد نشأت المنظمات غير الحكومية لمواجهة المشكالت التي عجزت المنظمات الحكومية
عن عالجها وخاصة في المناطق ذات المشكالت االجتماعية واالقتصادية المعقدة ،حيث تنتشر

هذه المنظمات غير الحكومية في كل مكان بالمجتمع المحلي وبالتالي يسهل عليها التعامل مع

مشكالت هذه المناطق بطريقة مباشرة وسريعة وعن قرب وتقديم خدماتها للفئات المحتاجة والمهمشة
في المجتمع (العشي.)29 :3102 ،
وأشار البحيصي ( )0 :3119بأنه نتيجة للظروف التي تمر بها األراضي الفلسطينية وتحديدا
قطاع غزة ،فإن المؤسسات الخيرية انتشرت بشكل كبير وأصبحت تشرف على كثير من نواحي

الحياة التي عجزت الجهات الرسمية عن اإلشراف عليها.

ويعتبر العمل الخيري في األراضي الفلسطينية الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية واحدا

من أبرز أشكال التعاون والتكافل لدى الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه ،حيث كرس العمل

الخيري كل خصائص الشعب الفلسطيني ،المبنية على روح التعاون والجماعة من أجل رفع مستوى
المعيشة وتقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والصحية ،حيث لعبت المنظمات غير الحكومية

أدوا ار مختلفة انسجمت مع األوضاع السياسية واالجتماعية التي مر بها المجتمع الفلسطيني (أبو

الكاس.)23 :3100 ،

أدركت الباحثة أنه البد من التعرف على واقع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،نظ ار

ألهمية ودور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية_مجتمع الدراسة_في تنمية المجتمع الفلسطيني
وتطويره ،وتكاملها مع القطاعين الحكومي والخاص ،حيث تناولت الدراسة في هذا الفصل

المنظمات غير الحكومية من عدة جوانب تتعلق بماهية وأهمية وخصائص المنظمات غير
الحكومية ،وكذلك الخدمات التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني ،وواجباتها تجاه المجتمع الفلسطيني،
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ومن ثم إبراز أهم عناصر نجاح المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ،وأخي ار تحديد مجاالت عمل

المنظمات غير الحكومية وأهم العقبات التي تواجه هذه المنظمات في فلسطين.

أوالً-مفهوم وماهية المنظمات غير الحكومية:
يوجد اختالف كبير في تعريف المنظمات غير الحكومية بحسب الجهات المعرفة واألزمنة
واألمكنة والنظريات والقناعات السياسية حتى وقتنا هذا ،لذلك تعددت مسمياتها وتعريفاتها ،فيطلق

عليها البعض مصطلح (المنظمات غير الربحية) أو (المنظمات الطوعية الخاصة) ،أو كما يطلق
عليها في الواليات المتحدة األمريكية مصطلح (المنظمات الوسيطة) ،أو (المنظمات التطوعية أو

الخيرية) كما يطلق عليها في بريطانيا ،أو (الجمعيات األهلية) كما يطلق عليها في الدول العربية

ومنها فلسطين (بدر.)71 :3119 ،

وقد أصبح مصطلح المنظمات غير الحكومية من المصطلحات شائعة االستخدام في ظل

تنامي الحديث عن المجتمع المدني ،وتهيئة المناخ للمبادرات الفردية واألهلية بعيدا عن تعقيدات
البيروقراطية الحكومية (ناصر.)70 :3101 ،
وقد قامت الباحثة بعرض بعض التعريفات كما هو موضح في الجدول التالي (:)2-7
جدول ()2-7
مفهوم المنظمات غير الحكومية

الباحث

مفهوم المنظمات غير الحكومية

(أبو دقة:3119 ،

وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني رقم ( )0لعام 3111م فهي

)00

شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقق
أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين

األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
(الغول:3100 ،

منظمات مستقلة عن الحكومة ،وال تستهدف الربح ،وأن أهدافها موجهة للصالح العام

)02

ولرفاهية المجتمع.

(الحلو3103 ،

منظمات مستقلة في إدارتها عن الحكومة ،وهي منظمات غير هادفة للربح ،وذات

)72:

أهداف ورسالة محددة لخدمة فئة محددة في المجتمع.

(شهاب:3102 ،

تجمعات مدنية مستقلة ال تهدف إلى الربحية ،بل تسعى لتحقيق أهداف تلبي احتياجات

)02

المجتمع بشرائحه المختلفة المحتاجة من خالل برامج وأنشطة محددة يقوم بها مجموعة
من المتطوعين.

(العشي:3102 ،

منظمات مستقلة في إدارتها عن الحكومة ،وهي منظمات غير هادفة للربح ،وذات

)71

أهداف ورسالة محددة لخدمة فئة محددة في المجتمع.
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(أبو كريم:3102 ،

التنظيمات المدنية التي تنشأ بموجب عقد تأسيسي بين مجموعة من األفراد على أساس

(أبو شمالة،

المنظمات الخيرية غير الربحية الموجودة في قطاع غزة ،والتي تقدم الخدمات المختلفة

)30

)22 :3100

الطوعية وعدم الربحية لتحقيق غايات وأهداف مشتركة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
لكافة شرائح المجتمع ،مساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية.

المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.

والتعريفات السابقة جميعها تتفق في جوهر مفهوم المنظمات غير الحكومية ،من حيث أدائها

وطبيعة أهدافها ونطاق عملها وخصائص القائمين عليها ،لذا تخلص الباحثة لتعريف المنظمات
غير الحكومية إجرائيا بأنها" :منظمات خاصة تطوعية وغير هادفة للربح ،وتعمل بشكل مستقل

عن الحكومة ،وتساهم في تنمية المجتمع ،وقد أنشئت من قبل مجموعة من األشخاص في إطار

المجتمع المدني ،يعملون لخدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية له ،كما أن العائد المادي لبرامجها يوجه
لتمويل أنشطة المنظمة بشكل أساسي".

ثانياً-أهمية المنظمات غير الحكومية والخدمات التي تقدمها:
تلعب المنظمات غير الحكومية دو ار كبي ار في مختلف المجتمعات اإلنسانية المعاصرة ،من

خالل المساعدات الصحية والتعليمية والرعاية االجتماعية ،ويستفيد منها الماليين من الفقراء والنساء
واليتامى والمعاقين والبؤساء ،كما تسهم أيضا في إحداث التغيير االجتماعي والسياسي في المجتمع،

وهي أيضا مراكز خدمية تسد الثغرات في أداء السياسات العامة (الحكومية) ،كما أن لها دور

رئيسي في توفير العديد من أوجه الرعاية وبرامج التنمية في المجتمع (حماد.)01 :3101 ،

وأبرز الغول ( )00 :3100دور وأهمية المنظمات غير الحكومية من خالل ما تقدمه من

خدمات مختلفة ألفراد المجتمع ،حيث تقوم هذه المنظمات بتقديم اإلعانات في حالة الكوارث
والحروب ،وتقديم المساعدات الفنية والتدريبية للمنظمات غير الحكومية األخرى العاملة في مجال

التنمية ،كما تقوم أيضا بتقديم الخبرات وتنسيق البرامج وصياغة خطل العمل للمنظمات العاملة
في ذات القطاع ،باإلضافة إلى دعمها للسياسات والتغيير المؤسسي.

ولعبت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية خالل العقدين الماضيين دو ار مهما في توفير

خدمات واسعة شملت مجاالت الحياة :التنمية والتعليم والصحة واإلعالم وحقوق اإلنسان والمرأة،
ومراكز البحوث والتدريب المهني ،باإلضافة إلى خدمات إغاثة قدمتها الجمعيات الخيرية ولجان

الزكاة كي تواجه مشكالت الفقر التي أوجدها االحتالل ،كما ساهم وجود هذه المنظمات في التأثير

على اتجاهات العملية التنموية في فلسطين حيث كان لها دور حيوي في تقديم الخدمات األساسية

خالل وجود االحتالل ،ومازالت أيضا تقدم خدماتها في ظل وجود السلطة الفلسطينية بالتعاون مع
منظمات السلطة الفلسطينية (أبو الكاس.)29: 3100 ،
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وقد استحوذت المنظمات غير الحكومية على حيز مهم من الثروة القومية في البلدان المتقدمة،

وتقدم خدمات كثيرة في مجاالت عدة ،حيث أصبح القطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات

الخيرية والمنظمات غير الحكومية يشكل رقما هاما في المعادلة االقتصادية في الكثير من البلدان
الصناعية ،وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين اآلخرين (القطاع العام والقطاع الخاص) في عملية

التنمية البشرية ،بما يملكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمار ة (الحلو،
.)10 :2372
ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ما يلي (العشي:)70 :3102 ،
 -0توفير خدمات في مجاالت أساسية منها رعاية األيتام واألسر المحتاجة.
 -3إنشاء مدارس ورياض أطفال ومرافق تربوية.
 -2رعاية المعاقين والعجزة واعادة تأهيلهم.
 -2تقديم خدمات صحية وزراعية واجتماعية على المستويات المختلفة.
 -0إنشاء مشروعات إنتاجية وتوفير فرص للعمل.
 -2متابعة وتوثيق الحقوق اإلنسانية المنتهكة.
 -7إيجاد نواد رياضية واجتماعية ومراكز ثقافية وفنية.

ثالثاً-خصائص المنظمات غير الحكومية:
تتميز المنظمات غير الحكومية عن غيرها من تنظيمات األعمال بخصائص ومميزات خلصت
إليها الباحثة من خالل اإلطالع على األدبيات السابقة ذات العالقة وهي كالتالي (الغول:3100 ،
( ،)00الجرجاوي( ،)20 :3103 ،العشي:)70 :3102 ،

 .0المنظمات غير الحكومية هي تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة ،أو غير مباشرة
إلشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية االجتماعية للمواطنين.

 .3المنظمات غير الحكومية هي مؤسسات اجتماعية خارج السوق االقتصادية والتنافس ،وهي
ال تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي للوجود ،إنما تقوم على توفير الخدمات التي تقابل
احتياجات المواطنين.

 .2المنظمات غير الحكومية لها فلسفة تستمد سياستها من النظام األساسي لها ،ولها حق تشريع
اللوائح وتعديل هذه اللوائح طالما استلزم األمر بسهولة ويسر أكثر من المنظمات الحكومية.

 .2يمتاز أسلوب العمل في هذه المنظمات بالمرونة ،حيث تستطيع تعديل نظامها ،وقواعد العمل
فيها بل وأهدافها وجهازها اإلداري ،فهي التي تحدد لنفسها النظم والقواعد اإلدارية والمالية
المرنة ،وبأسلوب أكثر طواعية لتناسب متطلبات أي تغير يحدث في المجتمع.
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 .0الهيكل التنظيمي للمنظمات غير الحكومية بدءا من القمة ممثلة في الجمعية العمومية كأعلى

سلطة ثم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ،والجهاز اإلداري والفني القائم على أداء الخدمات.

 .2تعد المنظمات غير الحكومية أكثر انطالقا في خدماتها وأكثر قدرة على التجديد واالبتكار
واجراء التجارب لتطور العمل بها ،وكذلك السرعة في تقديم الخدمات والتقليل قدر اإلمكان

من اإلجراءات اإلدارية الطويلة.

 .7المنظمات غير الحكومية هي ظاهرة صحية في تطوير حياة المجتمعات ،فهي ال تحقق جانب
االنتماء فقل ،ولكن تعطي الحق لكل مواطن في المشاركة والتخطيل الحتياجاتهم وكذلك
حقوقهم.
كما أضاف آخرون بأن المنظمات الحكومية لها الخصائص التالية (مكي:)71 :3119 ،
 .0تعكس مبادرة تطوعية من مجموعة من األفراد ،تسعى لمصلحة عامة لفئة من المجتمع.
 .3تعتبر تنظيم يحكمه قانون يتسم باالستقالل الذاتي.

 .2في حال وجود أرباح (تدخل ضمن الموارد المالية) فإنها ال توزع على مجلس اإلدارة.
 .2أنها تتلقى مساهمات وهبات من المانحين نقد ة وعينية في عمليات غير تبادلية.
 .0غياب رأس المال (حقوق الملكية) المعروفة في منظمات األعمال.
 .2تعتمد على مفاهيم الكفاءة ،الفاعلية ،الشراكة ،والمشاركة.

 .7ليس لها تحالفات مع األحزاب السياسية ،رغم ما يكون لها من مواقف بشأن بعض القضايا
السياسية.

 .0ارتباط القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة على مستوى المتبرعين
بالعمل وبعض القيادات العليا لهذا القطاع ،حيث تتسم المنظمات الخيرية غير الحكومية بأنها

أكثر كفاءة وجودة من المنظمات الحكومية.
وأبرز البلبيسي ( )22 :3103بعض خصائص المنظمات غير الحكومية ومنها:
 .0أنها وسيلة فعالة إلشباع احتياجات المجتمع بواسطة الناس أنفسهم.
 .3تعد األقرب إلى الناس واألكثر إحساسا بمشاكلهم مقارنة بالمؤسسات الحكومية.

 .2وأن األعضاء المؤسسين للجمعية يشتركون معا في اإلحساس بحاجات ومشاكل المجتمع.
 .2يعد التطوع والتبرع العنصران األساسيان لحيوية هذه المجتمعات.
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رابعاً-عناصر نجاح المنظمات غير الحكومية الفلسطينية
البد من توافر العديد من العناصر لتحقيق النجاح للمنظمات غير الحكومية وهي كالتالي

(ناصر:)01 :3101 ،

 .0القيادة :تعاون القيادات داخل الجمعيات وعدم وجود مركزية في العمل.

 .3المجتمع :كسر الحاجز النفسي بين المنظمة والمجتمع المستهدف العمل معه.

 .2الحكومة :العالقة بين الجمعية والجهات الحكومية ،ودرجة القيود أو الحرية التي تتمتع بها.
 .2المشاركة :المشاركة اإليجابية بين مجموعة العمل.

 .0التمويل :التمويل ليس هو األساس بل األفكار والمشروعات حيث يمكن أن تنفذ بجهود تطوعية
وتعطي عائد جيد ،ولكن التمويل يلعب دور في دعم األفكار والمشروعات.
ويضيف البلبيسي ( )23 :3103بأن عناصر العمليات التنظيمية لها تأثير على نجاح المنظمة

ويتضح ذلك مما يلي:

 .0تعتبر جودة العمل عامال مهما في نجاح المنظمة ،ومن المهم سد الفجوة بين االستراتيجية
والتنفيذ.

 .3كفاءة العمليات وامكانية االعتماد عليها.
 .2التكيف المتزامن مع متغيرات البيئة الخارجية.
 .2وجود إدارة موارد بشرية قوية.

 .0المتغيرات الظرفية التنظيمية وهي المتغيرات التي تحدد أي من التحديات التنظيمية تعتبر
األكثر أهمية للمنظمة في أي وقت من األوقات.

 .2سلوك القائد المباشر والغير مباشر.

خامساً-دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تجاه المجتمع الفلسطيني:
تتحمل المنظمات غير الحكومية مسئولية مضاعفة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية

وحقوق اإلنسان وذلك في العديد من األعمال والمتطلبات الواجب تأديتها ،ومنها ما يلي (محسن،
:)97 :3110

 .0إجراء تقييم شامل لهياكلها وبرامجها وخياراتها وخططها في ضوء ما يجري اليوم.

 .3محاولة فهم وتحليل ما يجري وامتالك رؤية وموقف يساعد على وضع السيناريوهات.
 .2إعداد خطل طوارئ بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة.

 .2وقف كافة أشكال التطبيع والمشاريع المشتركة مع المؤسسات اإلسرائيلية.
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 .0دعوة وفود أجنبية لزيارة األراضي الفلسطينية ،وارسال وفد للخارج لشرح األوضاع التي يعاني
منها شعبنا وتفنيد الرواية اإلسرائيلية وكسب تعاطف هيئات ومؤسسات دولية.

 .2االنشغال بالمشاريع والبرامج قصيرة األجل والتي توفر الحد األدنى من األمن الغذائي وبما
يعزز من الصمود والبقاء.

 .7ترشيد اإلنفاق ووقف مظاهر البذخ ،وضرب المثل في التكافل االجتماعي وتشكيل صندوق
لدعم األسر المحتاجة والمتضررة.

 .0االشتراك بفاعلية في اللجان الوطنية والعامة التي تتشكل لمتابعة قضايا الجمهور ،والمساهمة
في بلورة خطة اقتصادية واجتماعية وطنية عامة.

 .9تعزيز الدور الميداني وخاصة في مواقع المواجهة وزيارة المتضررين والمشاركة في الفعاليات
الجماهيرية التي تدعو لها قيادة االنتفاضة.

 .01إعادة االعتبار لقيم الطوعية والجماهيرية وتفعيل المبادرات في هذا االتجاه ،واعادة هيكلة
األوضاع التنظيمية لمعظم هذه المنظمات بما يتالءم واألوضاع الناشئة على األرض.

 .00المساهمة في رفع الروح المعنوية للجمهور والقيام بفعاليات تعبئة وتوعية وتأهيل تمكن الفئات
من التفاعل مع المتغيرات بإيجابية وتسهم بدورها بفعالية.

وهناك وجهات نظر أخرى تعبر عن دور المنظمات غير الحكومية وواجباتها تجاه المجتمع

الفلسطيني ،كما يلي (بدر:)70 :3119 ،

 -0تعمل المنظمات غير الحكومية كوكالء لوكاالت المساعدات الدولية والتي تعمل بناء على

مصالح القوى اإلمبريالية عبر العديد من المنظمات كالبنك الدولي ووكاالت التنمية الحكومية
الغربية.

 -3تعتبر المنظمات غير الحكومية بمثابة وسائل اجتماعية إلحداث التغيير في ظل سياسات
الخصخصة وتراجع دور الدولة ،وقاعدة للتحول الديمقراطي ،وتنظيم المواطنين من أجل
المشاركة الفاعلة في العملية التنموية المعتمدة أساسا على البشر.

 -2تقوم المنظمات غير الحكومية بالدفاع عن الحقوق الوطنية ،وتقديم الخدمات األساسية ،وتعزيز
المجتمع المدني ،وتشجيع الحوار وتمكين المجتمع.
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سادساً-مجاالت عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية:
يمكن تقسيم مجاالت عمل المنظمات غير الحكومية في غزة إلى المجاالت التالية:
 -1المجال الصحي :من خالل إنشاء الجمعيات والنقابات الصحية والتي تقدم الخدمات الصحية
للمواطنين وذوي االحتياجات الخاصة ،باإلضافة إلى الجمعيات التي تقدم خدمة الصحة النفسية

لألطفال والنساء (الطهراوي.)23 :3101 ،

 -2مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان :بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية عام ()0992
وتغير االستراتيجية المعمول بها في المنظمات غير الحكومية الستراتيجية المقاومة والبناء،

أخذت مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان بالتزايد لتلبي الحاجات الجديدة للمجتمع الفلسطيني
من جهة ،ومتطلبات المانحين من جهة أخرى ،فبدأت تتشكل مؤسسات تعنى بالشفافية والنزاهة
والحكم الصالح وحقوق اإلنسان والديمقراطية ،وقد ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في زيادة

الوعي لدى المواطنين في مفاهيمها الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى دورها في

رصد انتهاكات حقوق اإلنسان (الطهراوي.)23 :3101 ،

وأضاف الغول ( )07 :3100بأن المنظمات غير الحكومية شاركت في الحمالت الدولية

ضد انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعة قضايا المعتقلين ،والدفاع عن حقوق العمال ،كذلك
إصدار نشرات منتظمة حول االنتهاكات باللغتين العربية واالنجليزية ،ونشر الوعي بحقوق
اإلنسان على نطاق شعبي واسع وتنظيم زيارات أهالي المعتقلين وانشاء مكتبات قانونية
متخصصة ،وتنظيم ورش عمل قانونية وانشاء روضات ألبناء األسرى.

 -3مجال التنمية االقتصادية :أنشئت مراكز لتطوير المشاريع الصغيرة ،ولتنظيم عملية اإلرشاد
الزراعي ومنح القروض الزراعية ،وكذلك تم إنشاء مراكز لصحة الحيوانات ،والحفاظ على
الثروة الحيوانية (الغول.)07 :3100 ،

كما حاولت المنظمات االستفادة من المنح المقدمة من الممولين في خلق حالة من التنمية رغم
القيود المفروضة على تلك المنح من خالل استغالل تلك المنح في دعم قطاعات مختلفة من

المجتمع الفلسطيني ،فأنشأت جمعيات المزارعين والصيادين والحرفيين ،والنقابات المهنية

المتخصصة ،إضافة لمراكز تطوير المشاريع الصغيرة واإلق ارض ،ومشاريع الثروة الحيوانية،
واإلق ارض اإلسكاني ،وغيرها من المنظمات الهادفة إلحداث تنمية مستدامة (الطهراوي:3101 ،

.)23

 -4مجال المرأة والطفل :طورت المنظمات غير الحكومية برامجها المتعلقة بحقوق المرأة والطفل،
وامتدت لتشمل النساء في المجتمعات والقرى واألحياء الفقيرة (أبو الكاس.)70 :3100 ،
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حيث ظهرت العديد من المنظمات المتخصصة في مجال دعم قضايا المرأة والطفل ،والتركيز

على حقوق المرأة والطفل حسب المواثيق الدولية ،وحماية المرأة من العنف ،إضافة إلى ظهور
مؤسسات االقراض النسوية التي تعمل على مساعدة ومساندة المرأة اقتصاديا (الطهراوي،
.)23 :3101

 -3مجال التأهيل والتدريب :مع ازدياد تعداد المنظمات غير الحكومية في فلسطين ،ظهرت الحاجة
إلى وجود كوادر مؤهلة للعمل في تلك المنظمات ،مما أدى إلى ظهور مؤسسات متخصصة

في بناء القدرات من خالل التأهيل والتدريب للعاملين في قطاع المنظمات غير الحكومية،

والذي امتد عملها في تدريب وتأهيل الخريجين ،والشباب الجامعي ،والعاملين في المنظمات

الحكومية ،مما أدى لبروز قطاع واسع من تلك المنظمات والتي هدفت باألساس لبناء قدرات
وتأهيل القطاعات المختلفة من المجتمع الفلسطيني (أبو كريم.)22 :3102 ،

 -2مجال الثقافة والفنون :كانت مؤسسات الثقافة والفنون أبان االحتالل االسرائيلي تمثل ارفد
أساسي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية ،وقد زادت المنظمات مع وجود السلطة الوطنية
وتنوعت مجاالت عملها الفنية والثقافية من خالل المسرح والتمثيل والرسم وعقد المؤتمرات

الهادفة للحفاظ على التراث الفلسطيني (الطهراوي.)22 :3101 ،

 -1مجال المحافظة على البيئة :قامت المنظمات غير الحكومية بنشاطات التثقيف البيئي ،والحد
من التلوث ونشر مطبوعات عن الزراعة ،وتطوير نماذج زراعية حديثة ،وتنمية المشروعات

الصغيرة الزراعية والمساهمة في حل مشاكل التسويق الزراعي ،وبرامج األمراض واالدخار
(الغول.)07 :3100 ،

سابعاً-المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة:
رغم الدور الفعال والكبير الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة وما تقدمه من

خدمات في شتى المجاالت المختلفة التي تم ذكرها سابقا ،إال أنها تواجه مجموعة من الصعوبات
والتحديات التي تعيق عملها ،والتي قد تفقد القدرة على البقاء واالستم اررية نتيجة هذه المعوقات

ومنها التالي:
 -1التمويل:
تعتبر مشكلة التمويل من أهم العوامل التي تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية وتقلل من
نشاطها ،وتلعب المساعدات المادية دو ار محوريا في تحديد اتجاهات عمل المنظمات غير

الحكومية ،وتتأثر فرصة الحصول على التمويل بنوعية النشاط والتوجيهات واألهداف المعلنة من
قبل هذه المنظمات سواء كان التمويل من جهة محلية أو دولية ،باإلضافة إلى أن التنافس على
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مصادر التمويل ذاتها يشكل عائقا كبي ار في الحصول على التمويل الالزم ،وكثي ار ما يرتبل ذلك

بشروط عديدة منها جودة المشاريع المقدمة والمدروسة تقنيا وامكانية تنفيذها ،وأيضا وجود الكادر

البشري الالزم لتنفيذ تلك المشاريع المقدمة إلى جهات التمويل ،كما يجب مطابقة األنشطة المقدمة
والمقترحة مع أهداف وأولويات الجهة الممولة (حماد.)00 :3101 ،

 -2الوضع السياسي:
إن نوعية المناخ السياسي وعدم استق ارره وحالة االنقسام الفلسطيني ،واألجندات السياسية

للحكومات المتتالية وللممولين والداعمين ،ومحدودية التنقل والحركة ،تعد من العوامل التي تؤثر

على عمل وفعالية المنظمات غير الحكومية وتحد من نشاطها واستقالليتها وحريتها في الحركة
وآلية اتخاذ القرار فيها وتضع قيودا على إدارتها (أبو الكاس.)72 :3100 ،
 -3ضعف البناء المؤسسي ونقص القدرات البشرية:
إن النقص في الكوادر والمهارات والخبراء الفنيين واإلداريين للقيام بنشاطات المنظمات غير

الحكومية قد يعوق من تطورها؛ باإلضافة إلى ضعف البناء المؤسسي .وهذان العامالن أساسيان
في تنشيل دور المنظمات غير الحكومية والشراكة مع الحكومة (حماد.)03 :3101 ،

حيث يضيف أبو الكاس ( )70 :3100بأن أهم عناصر نجاح المنظمة هو قدرتها على توفير
الخبرات والكفاءات والمهارات على جميع المستويات اإلدارية في المنظمة ،والذي من شأنه أن

يحقق تقديم خدمات نوعية ويحقق أهداف المنظمة.

 -4ضعف التنسيق والتنظيم بين المنظمات غير الحكومية:
إن سوء وضعف الوعي بأهمية التنسيق بين المنظمات غير الحكومية ،وعدم توحيد الجهود

في قضية معينة كالبيئة وحقوق اإلنسان أو الفقر ،يؤدي إلى تشتت الجهود الالزمة لتحقيق األهداف
المرجوة ،ويضعف من جودة العمل المؤسسي (حماد.)03 :3101 ،
 -3غياب االستراتيجيات اإلنمائية:
إن غياب التخطيل واالستراتيجيات اإلنمائية التي يجب أن تضعها المنظمات غير الحكومية

لتسيير وتنشيل عملها يعتبر من أهم المعوقات لدور هذه المنظمات في التنمية المحلية ،والجدير
بالذكر أن دور المنظمات غير الحكومية مازال ضعيفا وغير ملموس ،وكذلك فإن الشراكة المطلوبة

مع السلطة ما تزال موضع جدل رغم تزايد عدد هذه المنظمات وتنوع أنشطتها واتساع دائرة عملها
جغرافيا ومشاركتها في المؤتمرات العالمية ،مما وسع أفقها وانفتاحها وزاد من وعيها بالقضايا ذات

األهمية الحاسمة المشتركة التي ركزت عليها معظم توصيات تلك المؤتمرات لتحسين نوعية الحياة
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ومنها قضايا الفقر ،والدفاع عن حقوق اإلنسان ،ومحو األمية األبجدية والقانونية ،وتمكين المرأة،

وقضايا النوع االجتماعي ،والمساواة بين المرأة والرجل ،وقضايا البيئة ،والتنمية البشرية المستدامة،

والعمل المنتج ،وادماج الفئات المهشمة في المجتمع ،وقضايا السكان ،والصحة اإلنجابية ،والتنمية

المحلية ،والعمل على بناء القدرات المؤسسية والبشرية (حماد.)03 :3101 ،

ثامناً-المبادئ األخالقية في المنظمات غير الحكومية (:)wango, 2015: 1-6
يمارس كل فرد دوره وفقا لمبادئ أساسية سواء أكانت منصوص عليها صراحة أو متعارف
عليها ضمنا ،وقد تناولت )مدونة األخالق والسلوك-التجمع العالمي للمنظمات غير الحكومية(
المبادئ والمعتقدات األساسية التي تساعد على نجاح هذه المنظمات ،وأهم هذه المبادئ ما يلي

(:)wango, 2015: 1-6

أ -المسئولية والخدمة واالهتمام بالجمهور :يتعين على المنظمات غير الحكومية الموازنة بين
االهتمامات الفردية واالهتمامات العامة وتقديم خدمات واسعة النطاق للجمهور ،من خالل إدارة
شئونها بمسئولية ،وعدم إساءة استخدام المال العام واستغالله لمنافع شخصية ،كما أنه عليها

المشاركة في تحمل مسئولية كسب ثقة الجمهور ،وأن تظهر في جميع أنشطتها سلوكا مسئوال
تجاه البيئة.

ب -تعاون بال حدود :يجب على المنظمات غير الحكومية أن تسعى للحفاظ على عالقات تعاونية

وأخالقية مع المنظمات غير الحكومية األخرى لتحقيق المصلحة العامة الكبرى ،وأن تكون
مستعدة للعمل عبر الحدود السياسية والدينية والثقافية والعرقية وفي إطار الوثائق التنظيمية.

ج -حقوق اإلنسان والكرامة :يجب على المنظمة غير الحكومية احترام الحقوق األساسية للجميع،
واالعتراف أن كل الناس ولدوا أح ار ار ومتساويين في الكرامة ،وأن تكون ملمة بالقيم األخالقية
والدين والعادات والتقاليد والثقافة في البلدان التي تعمل بها ،كما يجب أن تحترم وحدة األسرة

وتدعم أسلوب الحياة الذي يقوم على نظام األسرة.

د -حرية األديان :يتعين على المنظمة غير الحكومية أن تحترم حرية األديان ،حيث أن كل
شخص له الحق في تغيير ديانته وعقيدته ،وحرية التعبير عنها سواء بالتعليم أو الممارسة أو

إقامة الشعائر ،كما نص عليه (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة رقم (.))00

ه -الشفافية والمسئولية :ينبغي للمنظمة غير الحكومية أن تعمل بشفافية ومصداقية سواء داخل

المنظمة أو في تعاملها مع الجهات المانحة وأفراد الجمهور ،كما يجب أن تكون المعلومات
المتعلقة بالشئون المالية والهيكل التنظيمي والنشطة وقوائم الموظفين والشركاء متاحة وميسرة
للجميع لإلطالع عليها ،ويجب أن تبذل جهدها إلحاطة الجمهور باألعمال التي تقوم بها
ومصادر مواردها وأوجه صرف تلك الموارد.
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اإلطار المفاهيمي للمنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل

و -الصدق ومراعاة القانون :يجب على المنظمة غير الحكومية أن تتصف باألمانة والصدق في
جميع تعامالتها مع المانحين ،والمستفيدين من برامجها ،وموظفيها ،وأعضائها ،والمنظمات

الشريكة ،والحكومات ،والجمهور ،من خالل تقديم معلومات صحيحة ،والوفاء بالتزاماتها بموجب
قوانين الدولة ،كما يجب أن تقاوم بشدة أعمال الفساد وأي تصرفات مالية غير الئقة أو غير
قانونية ،كما يتوجب عليها أن تسرع في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية فور اكتشاف سلوك

خاطئ صادر عن موظفيها أو الجهاز اإلداري أو المتعهدين أو الشركاء.
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الدراسات السابقة
املقدمة

ا
أول-الدراسات التي تناولت املنظمة املتعلمة
ا
ثانيا-الدراسات التي تناولت أخالقيات العمل
ا
ثـالثـا-الـدراســـات التي تنـاولت املنظمة املتعلمة وعالقتها بأخالقيات
العمل.
ا
رابعا -التعليق على الدراسات السابقة وحتليلها وحتديد الفجوة البحثية.
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المقدمة:

تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يعتمد عليها تحديد وصياغة مشكلة الدراسة،

وفيما يلي مجموعة من الدراسات البحثية والنماذج العملية التي ارتبطت بهذا المفهوم للوقوف على

أهم المشكالت والقضايا التي تناولتها تلك الدراسات والتعرف إلى األساليب واإلجراءات التي اتبعتها،
والنتائج وأهم التوصيات التي توصلت لها هذه الدراسات.
ومن خالل تناول الباحثة للد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة المرتبطة بعنوان ومكونات الد ارس ـ ــة الحالية،
أمكن للباحثة تقسيم وتصنيف الدراسات إلى ثالث مجموعات أساسية تشتمل كل منها على عنوان

الد ارس ـ ــة واألهداف المقص ـ ــودة منها والنتائج التي توص ـ ــلت إليها تلك الد ارس ـ ــات وأهم التوصـ ـ ـيات؛

وذلـك لتتمكن البـاحثـة من تحـديـد أهم األبعـاد التي يمكن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة منها ،وتحليل وتحديد الفجوة
البحثية وتحليل الجوانب اإلضافية التي يمكن للباحثة إضافتها والوصول إليها ،وفي ضوء ما سبق

قامت الباحثة في هذا الفصـ ــل بتناول الد ارسـ ــات وفقا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم ،والتدرج
من الدراسات الفلسطينية فالعربية ثم األجنبية كما يلي:

أوالً :الدراسات التي تناولت المنظمة المتعلمة.
ثانياً :الدراسات التي تناولت أخالقيات العمل

ثالثاً :الدراسات التي تناولت العالقة بين المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل.
رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية.
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أوالً-الدراسات التي تناولت المنظمة المتعلمة:
أ .الدراسات الفلسطينية:

 .1دراسة (النويري )2012 ،بعنوان( :درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتها بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة
الشخصية ،النماذج الذهنية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق) في المدارس الثانوية بمحافظات غزة،
وعالقتها بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها من وجهة نظر مديريها .واستخدمت الباحثة المنهج

الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري
المدارس الثانوية في محافظات غزة والبالغ عددهم ( )020مدي ار ومديرة حسب سجالت و ازرة التربية
والتعليم للعام الدراسي ( ،)3102-3100حيث بلغت العينة ( )020مفردة تم أخذها بطريقة المسح

الشامل .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة

في المدارس الثانوية بمحافظات غزة جاءت بدرجة كبيرة بوزن نسبي ( ،)%79.01وأنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدرجة

توافر توافر أبعاد المنظمة المتعلمة تعزي لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العملي ،سنوات الخدمة)،
باإلضافة إلى أن الدرجة الكلية ألنماط الثقافة التنظيمية جاءت كبيرة جدا بوزن نسبي (،)%00.21

وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقديرات مديري المدارس الثانوية لدرجة توافر أبعاد المنظمة

المتعلمة وبين تقديراتهم ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها .وأوصت الدراسة بمجموعة من
التوصيات أهمها :أن تتبنى و ازرة التربية والتعليم خطة استراتيجية إلدخال مفهوم المنظمة المتعلمة

في المدارس تعتمد على نشر مفهوم التعلم المستدام ،وتعزيز العاملين الذين يبحثون عن فرص

التعلم.

 .2دراسة (خضير )2013 ،بعنوان( :نموذج الخصائص الوظيفية وعالقته بالمنظمة المتعلمة:
دراسة ميدانية على شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" بقطاع غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نموذج الخصائص الوظيفية والمنظمة المتعلمة

في شركة االتصاالت الخلوية "جوال" من وجهة نظر العاملين فيها .واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين
في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بقطاع غزة ،واشتملت العينة على ( )322موظفا

وموظفة حيث تم أخذها بطريقة المسح الشامل ،وتم استرداد ( )300استبانة بنسبة (.)%93.3
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد
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العينة على المجال المتعلق بالمنظمة المتعلمة بوزن نسبي ( ،)%77.22ووجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين أبعاد نموذج الخصائص الوظيفية والمنظمة المتعلمة لدى العاملين في شركة جوال،

باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين للمنظمة

المتعلمة لدى العاملين تعزى للمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي) ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين للمنظمة المتعلمة لدى العاملين تعزى

للمتغيرات (العمر ،سنوات الخبرة) .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة اهتمام
شركة جوال بمختلف أبعاد المنظمة المعلمة والقيام بتنمية وتطوير قدراتها المنظمية ،وكذلك إشاعة

أجواء من الحرية واالستقاللية في بيئة العمل لدفع الموظفين نحو اإلنجاز ،وتحفيز نشر ثقافة

الحوار والتساؤل.

 .3دراسة (الحيلة )2014 ،بعنوان( :أنمـــوذج مقتـــرح للمنظمــة المتعلمــة كمدخـــل للتميــز
المؤسســــي -دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطـاع غزة).

هدفت الدراسة إلى تصميم نموذج مقترح للمنظمــة المتعلم ـة كمدخـ ـل لتحقيق التمي ـز المؤسس ـ ـي

في الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة وبيان أثر متغيرات المنظمة المتعلمة (المكون
التنظيمي ،المكون البشري ،المكون المعرفي ،والمكون المجتمعي) في تحقيق التميز المؤسسي

(القيادي ،الخدماتي ،المعرفي) في الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة .واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات إضافة للمقابلة ،وبلغ مجتمع

الدراسة ( )3339موظفا وموظفة موزعين على ( )2جامعات فلسطينية (الجامعة اإلسالمية ،جامعة
األزهر ،وجامعة األقصى) ،وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من العاملين في الجامعات الفلسطينية
عددها ( )730موظفا بنسبة استرداد ( ،)%71و( )200طالبا وطالبة بنسبة استرداد (.)%92.2

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة أهمية المكون التنظيمي للمنظمة

المتعلمة كانت مرتفعة ،وأن درجة أهمية كل من المكون البشري والمكون المعرفي والمكون المجتمعي
كانت متوسطة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين مكونات

المنظمة المتعلمة (المكون التنظيمي ،المكون البشري ،المكون المعرفي ،والمكون المجتمعي )
وتحقيق التميز المؤسسي (القيادي ،الخدماتي ،المعرفي) في الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع

غزة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول مكونات منظمات التعلم وتحقيق التميز المؤسسي تعزى لمتغير الجامعة من وجهة
نظر أعضاء (اإلدارة العليا ،هيئة التدريس ومعاونيهم ،والهيئة اإلدارية) ،ووجود تأثير ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مكونات

منظمات التعلم مجتمعة معا على التميز المؤسسي ،من وجهة نظر أعضاء(اإلدارة العليا ،هيئة
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التدريس ومعاونيهم ،والهيئة اإلدارية) .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة

االهتمام بالبيئة التنظيمية الداعمة لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة من قبل اإلدارة العليا للجامعات

والعمل على تطويرها ،باإلضافة إلى وجوب ترسي مفهوم المنظمة المتعلمة لدى قيادات الجامعة
والموظفين من خالل الدورات وورش العمل.

 .4دراسة (أبو عفش )2014 ،بعنوان( :دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين
في الو ازرات الفلسطينية)

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في

الو ازرات الفلسطينية (الصحة ،التربية والتعليم العالي ،الداخلية ،األوقاف والشئون الدينية ،المالية)،

وتكون مجتمع الدراسة من أصحاب المسميات اإلشرافية في الو ازرات الفلسطينية التي يزيد عددها
عن ( )011مسمى إشرافي والبالغ عددهم ( )0929موظف .واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع االستبانة على ( )209موظفا وبلغت نسبة
االسترداد ( .)%90.2وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن عناصر المنظمة
المتعلمة تتوافر في الو ازرات الفلسطينية بنسبة ( ،)%09.19كما أثبتت النتائج وجود عالقة طردية

بين مدى توافر عناصر المنظمة المتعلمة في الوزارات الفلسطينية وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين
فيها حيث أن دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في الو ازرات الفلسطينية بلغ

( .)%22.02وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :استحداث وحدة مساندة في كل
دائرة حكومية تسمى "وحدة التعلم" تشرف على تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة في الو ازرات
الفلسطينية وفق خطة استراتيجية لتطوير وتمكين العاملين في الو ازرات واالهتمام بالتعلم في كل

مستوياته وادراجه ضمن البرامج التدريبية ودمجه في كل العمليات واإلجراءات.

 .3دراسة (أبو مدللة )2014 ،بعنوان( :العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز
المؤسسي ،دراسة ميدانية على المؤسسات الدولية العاملة في محافظات قطاع غزة)

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز المؤسسي

ومستوى تطبيق كل منهما في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة .وتكون مجتمع

الدراسة من جميع العاملين في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة ،حيث تكونت عينة
الدراسة من ( )7مؤسسات بناء على أكبر عدد من العاملين فيها .واستخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع ( )370استبانة على أفراد العينة
وبلغت نسبة االسترداد ( .)%09وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود درجة

مرتفعة من توفر أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز المؤسسي في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع

غزة بوزن نسبي ( ،)%77وكذلك وجود عالقة طردية قوية وذات داللة احصائية بين أبعاد المنظمة
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المتعلمة وبين التميز المؤسسي في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة ،باإلضافة إلى عدم

وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة
ودرجة توفر التميز المؤسسي في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات

الديموغرافية(العمر ،الجنس ،المستوى التعليمي) ماعدا (عدد سنوات الخدمة) في الوظيفة الحالية
لصالح (الفئة االكثر من  00عام) .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة تقديم
الدعم للعاملين في المؤسسات الدولية باستمرار سواء بتقديم فرص للتعلم أو تعزيز قدرات العاملين

اإلدارية ،وتشجيعهم على التعاون الجماعي لضمان وصول المؤسسة إلى التميز المؤسسي.

 .2دراسة (سمير )2013 ،بعنوان( :دور اإلدارة الجامعية في تفعيل ضوابط المنظمة المتعلمة
في جامعات الضفة الغربية العامة في فلسطين).

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور اإلدارة الجامعية في تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة

(البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،وتعلم الفريق ،والتفكير النظمي) في جامعات
الضفة الغربية العامة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها .استخدمت الباحثة

المنهج الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات .وقد تكون مجتمع الدراسة من

جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعات الضفة الغربية العامة في فلسطين البالغ عددهم ()079
في العام ( ،)3102/3103وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية ،وتكونت من ()302
عضو هيئة تدريس .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة تقدير أعضاء هيئة

التدريس لدور اإلدارة الجامعية في تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة كبيرة في مجال الرؤية المشتركة،
ومتوسطة في باقي المجاالت ومتوسطة لألداة ككل ،وأن هذه الضوابل الخمسة مرتبة تنازليا حسب

دور اإلدارة الجامعية في تفيلها كاالتي :الرؤية المشتركة ،البراعة الشخصية ،التفكير النظمي،

النماذج العقلية ،التعلم الجماعي ،كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )α≤0.05في درجة تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة تعزى لمتغير التخصص والرتبة األكاديمية
والخبرة عند جميع مجاالت الدراسة واألداة الكلية ،باإلضافة إلى أن درجة تقدير أعضاء هيئة

التدريس النعكاسات دور اإلدارة الجامعية في تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة على األداء التنظيمي

كبيرة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :نشر ثقافة المنظمة المتعلمة في الجامعات
الفلسطينية وتفعيل ضوابطها.
 .1دراسة (عبد الفتاح )2013 ،بعنوان( :درجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة لدى مديري
المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها من وجهات نظرهم).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة لدى مديري المدارس

الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها من وجهات نظرهم ،ومعرفة وجهات نظر
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المديرين تبعا لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،التخصص ،والمديرية) في درجة توافر

خصائص المنظمة المتعلمة لديهم .وتكون مجتمع الدراسة من كافة مديري المدارس الحكومية في

محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها والبالغ عددهم ( )072مدي ار .واستخدمت الباحثة المنهج

الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )211مدي ار تم
اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية على متغير المديرية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أهمها :أن درجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة كانت كبيرة جدا لدى مديري المدارس الحكومية
في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات مديري المدارس الحكومية لدرجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة لديهم تعزى لمتغيرات

(الجنس ،التخصص ،المؤهل العلمي ،والخبرة اإلدارية) .وأوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات

أهمها :تعزيز مفهوم التمكين والمشاركة في اتخاذ الق اررات من خالل العمل الجماعي وفرق العمل،

والعمل على توعية مديري المدارس الحكومية بأهمية خصائص المنظمة المتعلمة من خالل عقد

دورات وورش عمل جماعية.

 .8دراسة (أبو زيد )2013 ،بعنوان( :درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث
في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها ،وعالقتها برضأهم الوظيفي).

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة

الشخصية ،الرؤية المشتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) بمدارس وكالة الغوث في محافظات
غزة من وجهة نظر مديريها ،وتحديد العالقة بين متوسل تقديرات المبحوثين لدرجة توافر أبعاد

المنظمة المتعلمة ومتوسل تقديراتهم لدرجة الرضا الوظيفي .وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري

ومديرات مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة للعام الدراسي ( )3102-3103البالغ عددهم
( )320مدي ار ومديرة ،وبلغت عينة الدراسة ( )090مدي ار ومديرة بنسبة ( .)%01.03واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة

من النتائج أهمها :أن المتوسل الحسابي النسبي الكلي لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس
وكالة الغوث في محافظات غزة بلغ ( )%72وبدرجة توافر كبيرة ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس

وكالة الغوث في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ومستوى المدرسة لصالح

المدارس االبتدائية ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي عدا بعد

التفكير النظمي حيث وجدت فروق لصالح البكالوريوس .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات

أهمها :نشر ثقافة التعلم من خالل الدورات التدريبية وورش العمل ،وتزويد المدارس بالمستلزمات
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التي تساهم في إيجاد بيئات تعليمية مناسبة وسليمة ،واشراك المعلمين في بناء رؤى مدرسية مناسبة
وايجابية.

ب .الدراســـــــات العربية:

 .1دراسة (العياصرة والحارثي )2013 ،بعنوان( :درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية
بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعلمة)

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف

الستراتيجيات المنظمة المتعلمة من وجهة نظر المعلمات .وتكون مجتمع الدراسة من جميع

معلمات مدارس المرحلة الثانوية الحكومية للبنات التابعة إلدارة التربية والتعليم بمدينة الطائف

للعام الدراسي ) )2013والبالغ عددهن ) (2238معلمة ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ
حجمها ( )270معلمة .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية

بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعلمة كبيرة بمتوسل حسابي ( ،)2.21وأنه توجد فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة
ممارسة مديرات مدارس الثانوية بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعلمة تعزى لمتغير

(سنوات الخبرة) لألداة ككل ،ولمجال (تمكين المعلمات من تكوين رؤية جماعية مشتركة) ولصالح

المعلمات ذوات الخبرة (أكثر من  10سنوات) ،كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرات المدارس

الثانوية بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعلمة تعزى لمتغيرات (المؤهل العلمي
والتخصص) لألداة ككل ،أو على أي من مجاالت الدراسة السبعة .وقدمت الدراسة توصيات من

أهمها االستمرار في تفعيل الدورات التدريبية لمديرات المدارس ومعلماتها لبيان كيفية تطبيق
استراتيجيات المنظمة المتعلمة ومستجداتها.

 .2دراسة (الذياب )2014 ،بعنوان( :مدى توافر متطلبات المنظمة المتعلمة ومجاالت تطبيقها
بالكلية التقنية بالخرج)

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات المنظمة المتعلمة ومجاالت تطبيقها

ومعوقات تطبيقها بالكلية التقنية بالخرج من وجهة نظر المبحوثين .وتكون مجتمع الدراسة من
جميع موظفي الكلية التقنية بالخرج وعددهم ( )031موظف بين إداري وعضو هيئة تدريب،

واستخدم الباحث الحصر الشامل حيث بلغ عدد االستبانات المستردة والصالحة لإلدخال والتحليل

( )000استبانة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن الخصائص التي تؤهل الكلية التقنية بالخرج
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الن تكون منظمة متعلمة متوفرة بدرجة متوسطة بمتوسل حسابي ( ،)3.92باإلضافة إلى اتفاق

المبحوثين على وجود معوقات لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة في الكلية التقنية بالخرج بمتوسل

حسابي ( )2.00في عدة مجاالت بالكلية التقنية بالخرج بمتوسل حسابي ( ،)2.123كما أن أفراد
مجتمع الدراسة موافقون على أنه أحيانا ما يتم تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة .وأوصت الدراسة

بمجموعة من التوصيات أهمها :تخفيف األعباء الوظيفية على العاملين وتوزيع المهام إلتاحة فرص

التعلم ،تنمية مهارات التعلم والتجديد واالبتكار ،ومنح الصالحيات الالزمة للموظفين واستخدام

الالمركزية لتمكين األفراد من القيام بمهامهم.

 .3دراسة (الحارثي )2013 ،بعنوان( :الجامعات السعودية كمنظمات متعلمة :تصور مقترح/
دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى).

هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتحويل الجامعات السعودية إلى منظمات متعلمة تتوافر

فيها الضوابل الخمسة (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،وتعلم الفريق ،والتفكير

النظمي) .وتكون مجتمع الدراسة من القياديين وأعضاء هيئة التدريس من القيادات األكاديمية
وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )200قياديا وعضو

هيئة تدريس من القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى .استخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أهمها :أن درجة توافر أبعاد تطبيق ضوابل المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية كانت بدرجة ضعيفة بمتوسل ( ،)3.02وأن درجة أهمية
تطبيق ضوابل المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والقيادات

األكاديمية كانت بدرجة عالية بمتوسل ( ،)2.02باإلضافة إلى أن هناك عالقة ارتباطية ضعيفة
بين درجة توافر ضوابل المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى ودرجة أهميتها من وجهة نظر

أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية ،وأن أبعاد متطلبات تطبيق ضوابل المنظمة المتعلمة
في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية كانت بدرجة عالية

بمتوسل ( ،)2.72باإلضافة إلى أن مستوى المعوقات التي يمكن أن تواجه تطبيق ضوابل المنظمة

المتعلمة في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية فيها كان
بدرجة عالية بمتوسل ( .)2.12وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :العمل على

تحسبن الجو السائد في الجامعة ،وتشجيع العاملين على طرح أفكارهم الجريئة ومناقشتها ،وتعزيز

اإلمكانات الفردية للعاملين من خالل التدريب المستمر والتشجيع على التنمية الذاتية.
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 .4دراسة (الرفاعي وآخرون )2013 ،بعنوان( :مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها
كما يراها العاملون في المؤسسات العامة األردنية في محافظة إربد).

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة ومعوقاتها في المؤسسات

العامة األردنية في محافظة إربد .تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات العامة في
محافظة إربد ذات النشاط المالي جميعها وقد تم اختيارها قصديا .وتكونت عينة الدراسة من ()011
موظف في ست مؤسسات عامة ذات النشاط المالي في محافظة إربد .واستخدم الباحثون المنهج

الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة كان بدرجة متوسطة بمتوسل حسابي ( ،)2.20وأن مستوى
معوقات تطبيق المنظمة المتعلمة كان بدرجة متوسطة بمتوسل حسابي ( ،)3.09باإلضافة إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05تعزى لمتغير (النوع االجتماعي) في تطبيق المنظمة

المتعلمة لصالح (اإلناث) ولمتغير (الحالة االجتماعية) لصالح (غير متزوج) ولمتغير (العمر)
لصالح ( 00سنة فأكثر) ولمتغيرات (الفئة العمرية) لصالح ( 21سنة فأقل) و(سنوات الخبرة)

لصالح ( 01-2سنوات) .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :وضع آليات لتعزيز
التعلم التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية من خالل استحداث برامج تدريبية تعزز ثقافة التعلم

الجماعي ،باإلضافة إلى وضع استراتيجية شاملة لتبني عناصر المنظمة المتعلمة في القطاع العام
األردني.

 .3دراسة (حسين )2012 ،بعنوان( :تقويم خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات المصرية
"الجامعات الخاصة-دراسة حالة").

هدفت الدراسة إلى بيان مدى توافر خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات المصرية ،ووصف
وتحليل مفهوم المنظمة المتعلمة من خالل عرض لبعض النماذج الدولية والعربية ،ورصد وتحليل

آراء أعضاء هيئات التدريس العاملة فيها حول مدى توافر تلك خصائص .تكون مجتمع الدراسة
من جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جامعة  2أكتوبر الخاصة (دراسة حالة) في ثالث

كليات (التربية ،الفنون التطبيقية ،الحاسبات ونظم المعلومات) والبالغ عددهم ( )023وتكونت العينة

من ( )331عضوا .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :ضعف الخصائص المتوفرة لدى جامعة  2أكتوبر

الخاصة في جعلها منظمة متعلمة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات أعضاء هيئة
التدريس ألهمية خصائص المنظمة المتعلمة بسبب اختالف خصائصهم الديموغ ارفية تبعا لمتغيرات

(مدة الخدمة ،العمر) ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصوراتهم ألهمية خصائص
المنظمة المتعلمة تبعا لمتغير كل من (الجنس ،المؤهل العلمي ،نوع الكلية) .وأوصت الدراسة
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بمجموعة من التوصيات أهمها :تطوير القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم من خالل تبني مفهوم
المنظمة المتعلمة ونشر ثقافتها بين العاملين ،وضرورة توفير الجامعة فرص التعلم المستمر لجميع

أفرادها ،وتشجيع الحوار واالستفسار ،وتشكيل فرق العمل داخل اإلدارة إلنجاز المهام وحل
المشكالت.

 .2دراسة (أيوب )2012 ،بعنوان( :دور القيادة االستراتيجية في بناء منظمات متعلمة ،دراسة
تطبيقية لمؤسسة اتصاالت الجزائر)

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيادة االستراتيجية والمنظمة المتعلمة من خالل

عالقة نمل القيادة اإلجرائية ونمل القيادة التحويلية حسب وجهة نظر عينة من موظفي مؤسسة

اتصاالت الجزائر بالوادي مع المنظمة المتعلمة حسب نموذج  Sengeونموذج .Moilanen
وتكون مجتمع الدراسة من موظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية الوادي حيث تكونت عينة

الدراسة من ( )011موظف .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع
البيانات .وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن شركة اتصاالت الجزائر بالوادي

تملك صفات المنظمة المتعلمة حسب نموذج  Moilanenبدرجة مقبولة ،ويوجد عالقة ارتباط

إيجابية بين القيادة التحويلية والمنظمة المتعلمة أكثر من القيادة اإلجرائية ،كما ال يوجد هناك فروق
تبعا للمتغيرات الديموغرافية باستثناء متغير (العمر) فقل ،على محور القيادة اإلجرائية ،وأن نموذج

 Sengeغير صالح لقياس صفات المنظمة المتعلمة وسل شركة اتصاالت الجزائر بالوادي وذلك

لعدم توافر صفات المنظمة المتعلمة فيها حسب نموذج  .Sengeوأوصت الدراسة بمجموعة من

التوصيات أهمها :ضرورة إجراء دورات تدريبية لتغطية النقص في التعلم الجماعي ،وضرورة العمل

على تكوين رؤية واضحة مشتركة بين مؤسسة اتصاالت الجزائر بالوادي وموظفيها ،ووجوب اعتماد

المؤسسة على القدرات الذهنية لموظفيها في التعلم التنظيمي.
 .1دراسة ( )Al-Mahdy and Al-Harby, 2012بعنوان( :المدرسة المتعلمة :مدى قدرة مديري

المدارس المصرية والسعودية على تحويل مدارسهم إلى منظمات متعلمة "دراسة استكشافية")
(Learning School: The Ability of Egyptian & Saudi School Principals to Turn
)"their Schools into Learning Organizations "An Exploratory Study
هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص المنظمة المتعلمة والكشف عن مدى قدرة مديري

المدارس في مصر والسعودية على دعم هذه الخصائص في تحول مدارسهم لمنظمة متعلمة
والكشف عن المعوقات التي تعوق ذلك .وتضمنت عينة الدراسة فئتين من مراحل تعليمية مختلفة

حيث كانت الفئة األولى ( )327من مديري المدارس ( 022مدي ار مصريا و 000مدي ار سعوديا)،

والفئة الثانية ( )022من المعلمين ( 203معلما مصريا و 330معلما سعوديا) .وقد استخدم
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الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج أهمها :اتفاق المديرين على أن تطبيق الضوابل التي تحول مدارسهم إلى منظمات

متعلمة هي :اإلبداع ،والتجريب ،ودعم البحوث والتعلم ،والتمكين ،وااللتزام القيادي ،ووضوح مهمة

المدرسة وهدفها ،كما أن النسبة الكلية لممارسة المديرين الداعمة لخصائص المنظمة المتعلمة من

وجهة نظر المعلمين هي ) (0.52في مصر ،و) (0.66في السعودية ،وهذه النسب إجماال ليست

مرتفعة وان كانت أكثر تواف ار لدى العينة السعودية ،وكانت أعلى األبعاد تقدي ار من وجهة نظر
المعلمين في مصر هو ُبعد (إدارة المعرفة) وأقلها هو ُبعد (التمكين وااللتزام القيادي) ،بينما كانت
أعلى األبعاد في رأي العينة السعودية هو ُبعد (ممارسة التجديد والتجريب) ،وأقلها هو ُبعد (دعم

البحث والتعلم) .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :توسيع الصالحيات الممنوحة

لمديري المدارس ،وتعزيز استمرار فرص التدريب للهيئة التدريسية واإلدارية في المدارس ،وكذلك

تشجيع العمل بروح الفريق ،والتخلص من المدارس القديمة والحصول على مباني مجهزة تجهي از

جيدا والتي تشمل مختبرات حديثة ،ومعدات حديثة متطورة.

 .8دراسة (الشلفان )2012 ،بعنوان( :دور المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي ،دراسة
مسحية على موظفي البنك السعودي للتسليف واالدخار في مدينة الرياض).

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي لموظفي البنك السعودي

للتسليف واالدخار في مدينة الرياض ،حيث استخدم الباحث مقياس أبعاد المنظمة المتعلمة الذي

أعده ( .)Marsick & Watkins, 2003وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي البنك السعودي

للتسليف واالدخار في مدينة الرياض .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة

كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )220موظفا حيث تم استرداد ( )022استبانة
قابلة لإلدخال والتحليل .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن قيمة المتوسل

الحسابي لمقياس المنظمة المتعلمة الكلي ولجميع محاور مقياس المنظمة المتعلمة كانت متوسطة،

ووجود عالقة إيجابية طردية متوسطة بين المنظمة المتعلمة وااللتزام الوظيفي .وأوصت الدراسة

بمجموعة من التوصيات أهمها :تقديم الدعم المعنوي والمادي للتعلم ،وتشجيع الموظفين على

المناقشة والدعم اإليجابي ،باإلضافة إلى تمكين الموظفين من اختيار مهامهم حسب تخصصهم
وتشجيعهم على التعلم والمشاركة الفعالة.
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 .2دراسة (عبابنة )2011 ،بعنوان( :تقديرات مديري المدارس العامة في ليبيا لمدارسهم
كمنظمات متعلمة).

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء آراء مديري المدارس العامة في ليبيا لمدارسهم كمنظمات

متعلمة .تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس األساسية والمتوسطة في مدينة مصراتة
والبالغ عددهم ( )01مدي ار ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )22مدي ار .واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أهمها :أن العاملين في المدارس الليبية يمارسون جميع مجاالت المدرسة المتعلمة بدرجة متوسطة،
ماعدا مجال تعلم الفريق الذي كانت درجة ممارسته قليلة ،وكانت الفروق دالة احصائيا تبعا لمتغير

(مستوى المدرسة) ،بينما لم تكن الفروق دالة احصائيا تبعا لمتغيري (مؤهل المدير أو خبرته).
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :العمل على تطوير خطة شاملة للممارسات

المدرسية وكذلك تشجيع الممارسات التي تساعد المدارس على التحول إلى منظمات متعلمة،

باإلضافة إلى ضرورة العمل على توفير الظروف المدرسية الالزمة لتنمية أسلوب التعلم الفريقي
بين العاملين ،وكذلك ضرورة تأهيل كافة المعلمين حسب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وعقد

دورات متخصصة للمعلمين.

 .10دراسة ) (Khasawneh, 2011بعنوان( :ضوابط المنظمة المتعلمة في مؤسسات التعليم
العالي :نهج تنمية الموارد البشرية في األردن)

(Learning Organization Disciplines in Higher Education Institutions: An
)Approach to Human Resource Development in Jordan

هدفت الدراسة إلى تحديد تصورات أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي حول تطبيق ضوابل

المنظمة المتعلمة وفقا لما قدمه سينج ( )Sengeعام ( )0991في البيئة الجامعية .وتكون مجتمع

الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية للسنوات الدراسية ()3119-3110
وعددهم ( )010مشارك .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات،

وقام باختيار عينة عشوائية بلغت ( )301مفردة وتم استرداد ( )313استبانة صالحة لإلدخال
والتحليل .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة تطبيق ضوابل المنظمة

المتعلمة في الجامعة الهاشمية في األردن كانت بدرجة كبيرة ،حيث بلغ المتوسل الحسابي لكل من
تعلم الفريق والرؤية المشتركة ( )2.02أي درجة كبيرة ،يليه بعد ذلك النماذج العقلية بمتوسل

حسابي ( )2.29بدرجة كبيرة ثم التفكير النظمي بمتوسل حسابي ( )2.22بدرجة كبيرة وأخي ار
البراعة الشخصية بمتوسل حسابي ( )2.21بدرجة متوسطة ،وأن أعضاء هيئة التدريس يدركون

أنهم يتقنون التعلم بشكل كاف من خالل التطوير المهني ،وتحدي النماذج العقلية لتحسين
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الممارسات التعليمية ،وتكون رؤية الفرد منسجمة مع الرؤية التنظيمية ،والعمل كفريق والتفكير

النظمي .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات العملية والنظرية أهمها :إنشاء قاعدة بيانات

محوسبة داخل الجامعة بحيث يمكن ألعضاء هيئة التدريس تحديد اهتماماتهم البحثية والتواصل

مع اآلخرين للعمل في البحوث المشتركة ،وقد تمتد قاعدة البيانات دوليا بحيث يمكن مشاركة
الخبرات والمعارف.
 .11دراسة (النسور )2010 ،بعنوان( :أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز

المؤسسي :دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية).
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر خصائص المنظمة المتعلمة (التعلم المستمر ،الحوار ،فرق

العمل ،التمكين ،واالتصال والتواصل) في تحقيق التميز المؤسسي (القيادة ،الموارد البشرية،

العمليات ،المعرفة ،والتميز المالي) في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية .تكون مجتمع
الدراسة من جميع العاملين في و ازرة التعليم العالي في المملكة األردنية الهاشمية ومن مختلف

المستويات اإلدارية ،والبالغ عددهم ( )211موظف ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )092من
موظفي الو ازرة حملة البكالوريوس فما فوق .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة
كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى امتالك

خصائص المنظمة المتعلمة في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية (التعلم المستمر،
والحوار ،فرق العمل ،التمكين ،واالتصال والتواصل) كان متوسطا ،باإلضافة إلى أن وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي األردنية تمتلك خصائص المنظمة المتعلمة عند مستوى داللة (.)1.10
وأوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات أهمها :أن تتولى و ازرة التعليم العالي دعم ممارسة التطوير

الذاتي للعاملين وبما ينعكس على مستوى التعلم من خالل نشر المعرفة وتبادلها بين العاملين،
باإلضافة إلى تعزيز عملية المشاركة في اتخاذ الق اررات كوسيلة من وسائل عمليات التطوير
والتحسين المستمر وكذلك تعزيز عملية التواصل المستمر مع الفئات المستفيدة.
 .12دراسة (عبابنة والطويل )2002 ،بعنوان( :درجة ممارسة العاملين في مدارس وزارة التربية
والتعليم في األردن لضوابط المنظمة المتعلمة حسب إطار سينج :أنموذج مقترح).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة المدرسة الحكومية األردنية لضوابل المدرسة

كمنظمة متعلمة حسب إطار سينج .وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الهيئتين اإلدارية
والتدريسية في المدارس األردنية الحكومية في نهاية العام الدراسي ( )3112/3110والبالغ عددهم

( ،)70102وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية حيث بلغت ( )0101فردا .واستخدم
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة
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من النتائج أهمها :أن العاملين في المدارس األردنية يمارسون الضوابل الخمسة للمدرسة كمنظمة
متعلمة بدرجة متوسطة ،وتترتب الضوابل الخمسة تنازليا حسب ممارستها في المدرسة األردنية

على النحو التالي :التمكن الشخصي ،التفكير النظمي ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،وتعلم

الفريق ،وكذلك قدم الباحثان نموذجا مقترحا لتحويل المدارس األردنية إلى منظمات متعلمة .وأوصت

الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :أن تتبنى و ازرة التربية والتعليم األنموذج المقترح لتحويل

مدارسها إلى منظمات متعلمة.

 .13دراسة (عاشور )2002 ،بعنوان( :تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة إربد لتطبيق ضوابط (سينج( في المنظمة المتعلمة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة إربد لتطبيق ضوابل (بيتر سينج) في المنظمة المتعلمة ،والى التعرف على وجود فروق
ذات داللة إحصائية في تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

إربد لتطبيق ضوابل المنظمة المتعلمة (التفكير النظمي ،البراعة الشخصية ،النماذج الذهنية ،بناء

رؤية مشتركة ،وتعلم الفريق) تعزى إلى متغيرات (النوع االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة).
تكون مجتمع الدراسة من جميع المد ارء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة إربد

للعام الدراسي ( ،)3119-3110والبالغ عددهم ( .)0172واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى أن تصورات المدراء والمعلمين في
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة إربد لتطبيق ضوابل سينج في المنظمة المتعلمة جاءت
بدرجة متوسطة  ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة تعزى

لمتغير (النوع االجتماعي) على جميع المجاالت واألداة ككل ،وجاءت الفروق لصالح (اإلناث)،

إضافة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة إربد تعزى لمتغير (المؤهل العلمي) على جميع مجاالت ضوابل سينج في

المنظمة المتعلمة وذلك لجميع مجاالت أداة الدراسة ككل ،باستثناء مجال (البراعة الشخصية)،
وذلك لصالح المؤهل العلمي (بكالوريوس) ،باإلضافة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين

تصورت المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة إربد تعزى لمتغير (سنوات
ا

الخبرة) على جميع مجاالت ضوابل سينج في المنظمة المتعلمة وذلك لجميع مجاالت أداة الدراسة
ولألداة ككل .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :أن تتبنى المدارس األردنية نموذج

المنظمة المتعلمة وفقا لضوابل سينج.
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 .14دراسة (الطائي والعبادي )2008 ،بعنوان( :دور تطبيق نموذج  Sengeفي التعلم
التنظيمي لتحقيق اإلبداع في منظمات األعمال -مدخل إلى دراسة تفكير النظم).

هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح قد يستخدم من قبل منظمات األعمال لزيادة اإلبداع

الفردي والتنظيمي ويقدم وجهة النظر الشمولية لإلدارة ضمن هياكل المنظمة ،حيث تقدم هذه

الدراسة البدائل لإلدارة التقليدية ،واألساليب القيادية واستراتيجيات حل المشكلة باستخدام نموذج

 Sengeالذي بدوره يخلق منظمة متعلمة قادرة على اإلبداع .استخدم الباحثان المنهج الوصفي

التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتكون مجتمع الدراسة من جامعة الكوفة ،وشملت العينة
أعضاء الهيئة التدريسية في كل من كليات (اإلدارة واالقتصاد ،التربية للبنات ،القانون) حيث بلغت

( )23عضو هيئة تدريس وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )27استبانة .وتوصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن البراعة الشخصية والرؤية المشتركة والتفكير النظمي حصلت

على وسل حسابي عام أعلى من الوسل الفرضي وهذا دليل على تجانس إجابة أفراد العينة ووجود

اتفاق بينهم بخصوص هذا المتغير ،بينما حصلت النماذج العقلية على وسل حسابي مقارب

للفرضي مما يدل على عدم تفهم هذا المتغير من قبل أفراد العينة ،وقد حاز تعلم الفريق على أعلى

وسل حسابي عام من الوسل الفرضي مما يدل على أن هناك اتفاق عام من قبل أفراد المنظمة

على ضرورة العمل المشترك وخلق بيئة متماسكة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
ضرورة تشجيع العاملين من قبل اإلدارة العليا على المشاركة في تطوير بيئتهم ،والبد من مشاركة

العاملين في الرؤية المشتركة والسماح لهم بعملية التخطيل ،وكذلك مساعدة األفراد في عملية
االندماج مع المجموعة واالهتمام بصورة العمل النهائية وتوحيد القدرات العقلية.

ج -الدراســــــات األجنبيـــــــة:
-1دراسة ( )Kanten & Others, 2015بعنوان( :تأثير الهياكل التنظيمية والمنظمة المتعلمة
على الضمان الوظيفي واألداء التكيفي الفردي)

(The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job
)Embeddedness and Individual Adaptive Performance

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الهياكل التنظيمية والمنظمة المتعلمة على الضمان

الوظيفي واألداء التكيفي الفردي .وتكون مجتمع الدراسة من موظفي فنادق أربع نجوم وفنادق خمس
نجوم في مدينة أنقرة في تركيا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )230موظفا يعملون في خمس فنادق
مختلفة تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية حيث كان عدد االستبانات القابلة لإلدخال والتحليل

( )302استبانة .واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن إدراك الموظفين لمفهوم وأبعاد المنظمة
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المتعلمة كان مرتفعا نسبيا بمتوسل حسابي ( ،)2.09وأن المنظمة المتعلمة تؤثر في كل من
الضمان الوظيفي واألداء التكيفي الفردي بشكل إيجابي ،وأن المنظمة المتعلمة لها دور الوسيل في
العالقات بين الهيكل التنظيمي األساسي والضمان الوظيفي ،باإلضافة إلى أن المنظمة المتعلمة
لها دور الوسيل في العالقات بين الهيكل التنظيمي األساسي واألداء التكيفي الفردي .وأوصت

الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة تبني المنظمات الهياكل سواء كان ميكانيكي أو

عضوي تجاه رؤيتها والقيم واألهداف ،لذلك كان البد أن تكون منظمة متعلمة للحصول على ميزة
تنافسية مستدامة ولتحقيق النجاح التنظيمي.

-2دراسة ( )Dekoulou & Trivellas, 2015بعنوان( :قياس أثر المنظمة المتعلمة على الرضا
الوظيفي واألداء الفردي في قطاع اإلعالن اليوناني)

(Measuring the Impact of Learning Organization on Job Satisfaction and
)Individual Performance in Greek Advertising Sector

هدفت الدراسة إلى قياس أثر المنظمة المتعلمة على الرضا الوظيفي واألداء الفردي في قطاع
اإلعالن اليوناني .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.

وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في ( )29وكالة لإلعالن ،حيث تم توزيع االستبانة على
( )0302موظفا وتم استرداد ( )300استبانة صالحة للتحليل وكان معدل االستجابة ( .)%31وتم

قياس المنظمة المتعلمة باستخدام نموذج ) .Watkins and Marsick (1993وتوصلت الدراسة إلى

مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة كان بدرجة كبيرة ،وأن الرضا الوظيفي يمثل وسيطا للعالقة بين

المنظمة المتعلمة واألداء الوظيفي ،وأن المنظمة المتعلمة لها أثر إيجابي قوي على كل من الرضا
الوظيفي واألداء الفردي باإلضافة إلى وجود عالقة موجبة بين المنظمة المتعلمة والرضا الوظيفي.
وأنه من بين أبعاد المنظمة المتعلمة فان القيادة االستراتيجية والتمكين واالستفسار والحوار تعد من

أهم األبعاد التي لها عالقة مباشرة بالرضا الوظيفي .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات

أهمها :ضرورة تحسين األداء الفردي في قطاع اإلعالن اليوناني ،وتطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة
بدرجة أكبر لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وتحسين األداء.
-3دراسة ( )Erdem & Others, 2014بعنوان( :العالقة بين المنظمة المتعلمة والرضا الوظيفي
لدى معلمي المدارس االبتدائية)

(Relationship between Learning Organization and Job Satisfaction of Primary
)School Teachers

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين المنظمات المتعلمة والرضا الوظيفي لدى العاملين في

المدارس االبتدائية .وتكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس االبتدائية وعددهم ( )3207للعام
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الدراسي ( )3103-3100في مركز مدينة محافظة فان-الجزء الشرقي من تركيا ،وتم اختيار عينة

عنقودية تكونت من ( )201معلما في المدارس االبتدائية .واستخدم الباحثون المنهج الوصفي

التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن
تصورات المعلمين في مدارسهم كانت إيجابية وأن مستوى تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في

مدارسهم كان متوسطا ،حيث حصلت البراعة الشخصية على موافقة بنسبة ( ،)2.00والنماذج

العقلية ( ،)2.22والرؤية المشتركة ( ،)2.20والتفكير النظمي ( ،)2.33ومدى دعم تعلم الفريق

( ،)2.0وكان المتوسل العام لمستوى خصائص المنظمات المتعلمة بشكل عام ( ،)2.27ولم تكن
هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير (الجنس) عند مستوى أبعاد المنظمة المتعلمة والرضا

الوظيفي للمعلمين ،وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية في اثنين من أبعاد المنظمة المتعلمة

وهما (الرؤية المشتركة وتعلم الفريق) تعزى لمتغير (مدة الخدمة) للمعلمين ،في حين لم يكن هناك

فروق دالة إحصائيا في أبعاد المنظمة المتعلمة التالية( :البراعة الشخصية ،والنماذج العقلية،
والتفكير النظمي) ،باإلضافة إلى وجود عالقة إيجابية بين الرضا الوظيفي وأبعاد المنظمة المتعلمة

بمستوى معتدل .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة زيادة الرضا الوظيفي

للمعلمين والذي يعتبر عامل مهم ألداء المعلمين ،باإلضافة إلى ضرورة زيادة إدراك المعلم بأهمية
المنظمة المتعلمة.
-4دراسة ( )Adamska & Minarova, 2014بعنوان( :دور المنظمة المتعلمة في بناء ثقة
المستهلك)

)(Role of Learning Organization in Building Consumer Confidence
هدفت الدراسة إلى التأكيد على أهمية مفهوم المنظمة المتعلمة وتحديد دورها في إدارة وبناء

ثقة المستهلك خالل مراحل دورة حياة المنتج مع األخذ باالعتبار المراحل المختلفة ألنشطة العمالء،

باإلضافة إلى عرض نتائج لمشروعات بحثية تتعلق بالمنظمات المتعلمة سواء كانت المشروعات
متوسطة أم صغيرة ،والتأكيد على أهميتها في التحسين المستمر لبناء ثقة المستهلك الحالي

والمستقبلي .تكون مجتمع الدراسة من مدراء لشركات كبيرة ومتوسطة في سلوفاكيا وعددهم ()711
مدير .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تم توزيع

( )001استبانة واسترجاع ( )027قابلة لإلدخال والتحليل .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج أهمها :أن معظم المنظمات تركز على العميل وتحمل شعار بأن المستهلك هو محور

االهتمام بنسبة موافقة ( ،)2.99وتشجع القيادة تطوير المعارف والمهارات من خالل فتح المجال
للحوار والمناقشة حيث حصلت على نسبة موافقة ( ،)2.99وتشجع القيادة أيضا مشاركة المعلومات
والمعرفة حيث حصلت على نسبة موافقة ( ،)2.10كما أن المكافآت المتعلقة بتطوير وتحسين
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األداء المستمر للعاملين تحظى بأهمية منخفضة من قبل القيادة حيث حصلت على نسبة موافقة

( ،)2.30وأن القيادة توفر المعلومات ذات العالقة بالعمل بشكل سريع بنسبة موافقة (.)2.00
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة تنمية الوعي لدى المنظمات الحديثة

بالحاجة إلدارة رأس مال شاملة للعمالء من المؤسسات في مختلف مراحل دورة الحياة ،وضرورة

مشاركة المعرفة والمعلومات بين العاملين في المنظمة والتي تعد واحدة من الشروط األساسية لبناء

المنظمة المتعلمة.

 -5دراسة ( (Khamis, 2012بعنوان( :تصورات أعضاء هيئة التدريس لخصائص المنظمة
المتعلمة في مؤسسة التعليم العالي)

(Academic staff’s perceptions of characteristics of learning organization in a
)higher learning institution

هدفت الدراسة إلى معرفة تصورات أعضاء هيئة التدريس لخصائص المنظمة المتعلمة في
مؤسسات التعليم العالي بالتطبيق على الجامعة اإلسالمية الدولية في ماليزيا ،وكذلك معرفة العالقة
بين خصائص المنظمة المتعلمة والرضا في أداء أنشطة البحث والتدريس .وقد تكون مجتمع الدراسة

من األعضاء األكاديميين في الجامعة اإلسالمية الدولية في ماليزيا والبالغ عددهم ( )911عضو

أكاديمي .وتم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية البسيطة والتي بلغت ( )211عضو أكاديمي
وتم استرداد ( )302استبانة قابلة لإلدخال والتحليل .وقد استخدم الباحث استبانة Marsick and

 Watkinsلقياس خصائص المنظمة المتعلمة وجمع بيانات الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج أهمها :أن أعضاء هيئة التدريس قد أشاروا لمستوى متوسل من الخصائص

المميزة للمنظمة المتعلمة والرضا في أداء أنشطة التدريس ،باإلضافة إلى أن هناك عالقات إيجابية
بين خصائص المنظمة المتعلمة والرضا في أداء أنشطة التدريس .وأوصت الدراسة بمجموعة من

التوصيات أهمها :ضرورة أن يسعى عمداء الكليات ورؤساء األقسام في الجامعات جاهدين لخلق
خصائص واضحة للمنظمة المتعلمة وذلك لما أثبتته هذه الدراسة من وجود عالقة بين خصائص
المنظمة المتعلمة والرضا في أداء أنشطة التدريس ،وكذلك ضرورة تطوير خصائص المنظمة

المتعلمة الخاصة بها والقائمة على المفاهيم الخمسة التي وضعها سينج ( )0991وهي البراعة

الشخصية ،التفكير النظمي ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،وتعلم الفريق.
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 -6دراسة ( )Zietlow, 2011بعنوان( :المدارس الثانوية كمنظمات متعلمة :مقارنة بين المدارس

الثانوية النموذجية والمدارس منخفضة األداء في جنوب كاليفورنيا باستخدام الضوابط
الخمسة األساسية للمنظمة المتعلمة وفق نموذج سينج)

(High schools as learning organizations: A comparison of exemplar and
underperforming high schools in Southern California using Senge's Five Key
)Disciplines of a learning organization

هدفت الدراسة إلى المقارنة بين المدارس منخفضة األداء والمدارس التي تعتبر منظمة متعلمة

وفق ضوابل سينج .وتكون مجتمع الدراسة من ( )0مدارس ثانوية منخفضة األداء ومد ارءهم و()0
مدارس ثانوية نموذجية ومدراءهم في جنوب كاليفورنيا .وتكونت عينة الدراسة من ( )011معلم
يعملون في هذه المدارس .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والكمي باستخدام أداتين االستبانة
لعمل مسح شامل ألعضاء الهيئة التدريسية والمقابلة للمديرين بهدف جمع البيانات .وتوصلت

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود فروق ذات داللة إحصائية في فهم خصائص المنظمة
المتعلمة لصالح معلمي المدارس النموذجية في مجاالت تعلم الفريق والتفكير النظمي مقابل معلمي

المدارس متدنية األداء ،وتبين أن مديري المدارس يمارسون المنظمة المتعلمة من خالل القيادة
التشاركية والرؤية المشتركة لتنفيذ ثقافة تنظيمية تعليمية بدرجة متوسطة ،كما تبين وجود حاجة

لتطبيق ضوابل سينج الخمسة لتحويل المدارس منخفضة األداء إلى منظمات متعلمة .وأوصت
الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة فهم مدراء المدارس الثانوية والموظفين في المدارس

الثانوية ذات األداء المنخفض الفوائد المحتملة في حال جرب الموظفين ضوابل سينج الخمسة
الرئيسية للمنظمة المتعلمة ،باإلضافة إلى ضرورة عمل المزيد من األبحاث حول كيفية تطبيق

المدارس لتصبح منظمة متعلمة.

ثانياً-الدراسات التي تناولت أخالقيات العمل:
أ -الدراسات الفلسطينية:

 -1دراسة (أبو غالي )2012 ،بعنوان( :أثر األخالقيات اإلدارية على األداء الوظيفي في وزارتي
العمل والشئون االجتماعية بقطاع غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر األخالقيات اإلدارية على األداء الوظيفي في و ازرتي العمل

والشئون االجتماعية بقطاع غزة .وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في الوظائف اإلشرافية

في و ازرتي العمل والشئون االجتماعية بقطاع غزة ،حيث بلغت عينة الدراسة من ( )031موظفا تم
أخذها بطريقة المسح الشامل .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع
البيانات .وتوصلت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة توافر أبعاد األخالقيات
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اإلدارية في و ازرتي العمل والشئون االجتماعية بقطاع غزة كانت بدرجة متوسطة بوزن نسبي

( ،)%07.2وأن أخالقيات الفرد هي أكثر أبعاد األخالقيات تأثي ار على األداء الوظيفي ،ووجود
عالقة طردية موجبة بين متوسل األخالقيات اإلدارية وبين األداء الوظيفي في و ازرتي العمل

والشئون االجتماعية في قطاع غزة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :التأكيد على

تحسين أداء و ازرتي العمل والشئون االجتماعية من خالل إعطاء المكافآت للموظفين نتيجة للتميز
في أدائهم ،والتأكيد على إصدار المنشورات استكماال للتعليمات واإلرشادات المدونة مسبقا،
باإلضافة إلى إصدار مدونات أخالقية يتم العمل بها بشكل رسمي داخل الو ازرات.

 -2دراسة (أبو الكاس )2013 ،بعنوان( :أخالقيات المهنة ودورها في األداء الوظيفي للعاملين
في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أخالقيات المهنة في األداء الوظيفي للعاملين في

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المنظمات غير
الحكومية بقطاع غزة البالغ عددهم ( )022موظف ،وتم اختيار عينة عشوائية عددها ()322

موظفا ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة

إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى التزام العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
بأخالقيات المهنة بشكل عام بلغ  ،%02.22باإلضافة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية
بين أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،وأنه ال

يوجد فروق معنوية في استجابات المبحوثين حول مجال أخالقيات المهنة ،وحول مجال األداء

الوظيفي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات الدراسة الديمغرافية (الجنس،

العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة) ما عدا متغير (مكان العمل) الذي
تبين وجود فروق معنوية لصالح (منطقة رفح) في كل من مجال أخالقيات المهنة ومجال األداء

الوظيفي .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :تشكيل هيئة رقابية متخصصة لمتابعة

التزام العاملين بأخالقيات المهنة ومنحها الصالحيات التي تمكنها من ضبل إجراءاتها الرقابية،
والتعامل مع جميع العاملين بمستوى واحد من العدالة والمساواة.

 -3دراسة (جواهر )2013 ،بعنوان( :عالقة أخالقيات األعمال بأمن وحماية نظم المعلومات في
جامعات قطاع غزة)

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة أخالقيات األعمال بأمن وحماية نظم المعلومات في

جامعات قطاع غزة .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بأقسام ودوائر نظم المعلومات
في الجامعات الفلسطينية الثالث (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) ،والبالغ

عددهم بنهاية العام ( )3102نحو ( )97مفردة .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكال
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من االستبانة والمقابلة كأداة لجمع البيانات ،حيث قام الباحث بمسح شامل لجميع أفراد العينة

وتوزيع ( )97استبانة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة ممارسة أخالقيات

العمل في جامعات قطاع غزة كانت متوسطة ،ووجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية
بين (التنظيم اإلداري ،القوانين واللوائح والتشريعات ،المدونات األخالقية ،ثقافة المنظمة) ،وأمن
وحماية نظم المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين استجابات المبحوثين حول عالقة أخالقيات األعمال وأمن وحماية نظم المعلومات

في جامعات قطاع غزة تعزى لمتغير (الجامعة) حيث كانت الفروق لصالح (الجامعة اإلسالمية)
على حساب جامعة األزهر وجامعة األقصى .وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:

ضرورة اهتمام إدارة الجامعات في قطاع غزة بعقد ورش عمل مع الجامعات األخرى في مجال

أمن وحماية نظم المعلومات ،باإلضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات الفلسطينية بإعداد مدونات

أخالقية تشير إلى سلوكيات أخالقيات األعمال للعاملين بدوائر نظم المعلومات والدوائر األخرى،
وكذلك ضرورة تفعيل أنظمة حوافز يكون معيارها التزام الموظف بأخالقيات األعمال والمهن

المختلفة في جامعات قطاع غزة.
 -2دراسة (الزيناتي )2014 ،بعنوان( :دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية
في المستشفيات الحكومية الفلسطينية :مجمع الشفاء الطبي نموذجاً).

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية في

المستشفيات الحكومية الفلسطينية (مجمع الشفاء الطبي نموذجا) .وتكون مجتمع الدراسة من

أصحاب المواقع اإلشرافية (رئيس شعبة ،رئيس قسم ،مشرف تمريض ،نائب مدير دائرة ،مدير عام)
في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة

لجمع البيانات ،حيث استخدم المسح الشامل وتم توزيع ( )001استبانة على عينة الدراسة ،وتم

استرداد ( )003استبانة أي ( .)%02.22وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن واقع أخالقيات المهنة لدى أصحاب المواقع اإلشرافية في مجمع الشفاء الطبي بغزة كان بدرجة
كبيرة حيث أن بعد أخالقيات المهنة نحو اإلدارة العليا حاز على المرتبة األولى ،ثم تبعه أخالقيات

المهنة نحو الزمالء ،ثم بعد ذلك أخالقيات المهنة نحو المجتمع المحلي في المرتبة الثالثة ،ثم

أخالقيات المهنة نحو العاملين في المرتبة الرابعة ،وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابة المبحوثين حول دور أخالقيات المهنة في تعزيز
المسئولية االجتماعية في مجمع الشفاء الطبي بغزة تعزى لمتغيرات (الجنس ،العمر ،المؤهل

العلمي) ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير (عدد سنوات الخدمة) .وأوصت الدراسة

بمجموعة من التوصيات أهمها :تطبيق ميثاق أخالقيات العمل الصحي الفلسطيني ،والعمل على
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تكامل القطاع الصحي الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمة للمواطنين بحيث تقوم

منظمات المجتمع المدني بسد النقص الذي تعانيه بعض مناطق قطاع غزة من حيث المراكز
الصحية والمستشفيات.
 -3دراسة (العاجز )2014 ،بعنوان( :درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في
محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم).

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية

في محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم والكشف عن داللة الفروق

لمتغيرات (الجنس-سنوات الخدمة-المنطقة التعليمية) .وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري

المدارس والمرشدين التربويين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي (،)3102-3102

والبالغ عددهم ( )027مدي ار ومديرة ،و( )022مرشدا ومرشدة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي باستخدام أداتين لجمع البيانات وهما المقابلة واالستبانة .وتوصلت الدراسة لمجموعة من

النتائج أهمها :أن درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات المهنة من وجهة نظر مديري
المدارس الثانوية بلغت ( )%79.9بدرجة كبيرة ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين

التربويين ألخالقيات مهنة االرشاد تبعا لمتغير (الجنس ،سنوات الخدمة) ،باإلضافة إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير عينة
الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة االرشاد تبعا لمتغير (المنطقة التعليمية)

لصالح (منطقة رفح) ،كما أن درجة تقدير المرشدين التربويين للرضا الوظيفي من وجهة نظرهم
كانت ( )%70.2بدرجة كبيرة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة وجود
هيئة رقابية تنظم عملية الترقيات للمرشدين التربويين ،لضمان العدالة بين الجميع.
 -2دراسة (الرزي ومنصور )2012 ،بعنوان( :مبادئ وقواعد السلوك األخالقي كرابط فاعل بين

حوكمة المؤسسات ومكافحة الفساد -دراسة تطبيقية على الو ازرات الحكومية في قطاع غزة)
هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهمية تطبيق مدونة قواعد السلوك األخالقي في و ازرات السلطة

الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ،والتعرف على مدى التزام موظفيها بتلك المبادئ والقواعد

المتعارف عليها .وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية في
قطاع غزة وعددها ( )33و ازرة عام ( .)3119واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة
كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيعها بطريقة العينة العشوائية البسيطة وعددها ( )٠٢١مفردة واسترد

منها ( .)%72.2وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن معظم أفراد عينة

الدراسة والذين يعملون في الو ازرات الحكومية في قطاع غزة تعتمد مدونة قواعد السلوك والمعايير
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األخالقية لموظفي القطاع العام بدرجة كبيرة ،حيث بلغت نسبة المتوسل الحسابي لدى الو ازرات

الحكومية للموظف الذي يحترم األنظمة والقوانين والتعليمات ( ،)%91.37وأن نسبة الو ازرات
الحكومية في قطاع غزة والتي فيها يحافظ الموظف الحكومي على أسرار وظيفته بلغت

( ،)%72.03وأن نسبة الو ازرات التي يتوفر لديها الموظف المقتصد والمحافظ على أموال وأصول
و ازرته بلغت ( )%02.20باإلضافة إلى نسبة االحترام بين الموظفين بلغت ( ،)%02.71بينما
بلغت نسبة النزاهة لدى الموظفين في الو ازرات الحكومية ( )%20.72وهي ليست جيدة .وأوصت

الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :العمل على إطالع الموظفين على المدونة األخالقية
رسميا ،وتسمية لجنة األخالق في الو ازرة لتقديم المشورة األخالقية والبت األخالقي في القضايا

المتعلقة ،كما تُعد المحاسبة الذاتية والنقد الذاتي للممارسات والتصرفات خطوة مهمة وانطالقة
للتصدي للفساد والرشوة حيث يبدأ الشخص بنفسه قبل التوجه لآلخرين.
 -1دراسة (جبر وصنوبر )2011 ،بعنوان( :األخالقيات اإلدارية وأثرها في األداء المؤسسي).
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين أخالقيات اإلدارة في المراحل الثالث (قبل التقليدية،

والتقليدية ،والحديثة) وأثرها على األداء المؤسسي .وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة

العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة ممثلة للمجتمع

مقدارها ) (36شركة .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى التطور األخالقي لدى الشركات
المساهمة العامة في فلسطين كان بدرجة متوسطة ،وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

أخالقيات اإلدارة قبل التقليدية واألداء المؤسسي ،ووجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين
أخالقيات اإلدارة الحديثة واألداء المؤسسي حيث وصل معامل االرتباط إلى ( .)%77.3وأوصت

الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :زيادة االهتمام بأخالقيات اإلدارة وتبني نهج أخالقيات

اإلدارة الحديثة التي تعمل على تحسين األداء المؤسسي ،ووضع مدونات أخالقية مكتوبة للشركات.
 -8دراسة (الرومي )2002 ،بعنوان( :درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة
بأخالقيات المهنة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة بأخالقيات

المهنة ،والكشف عن وجود فروق بين متوسطات درجات تقديرهم لدرجة التزامهم بأخالقيات المهنة

من وجهة نظرهم تعزى للمتغيرات (سنوات الخدمة في اإلشراف التربوي-سنوات الخدمة في

التدريس-التخصص-المؤهل العلمي-جهة العمل) ،وطرق تطوير التزام المشرفين التربويين في
محافظات غزة بأخالقيات المهنة .وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في مدارس
الو ازرة والوكالة في محافظات غزة وبلغ عددهم ( )022مشرفا في عام ( )3119وكانت نسبة
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المستجيبين من الو ازرة ( )%09.27بينما من الوكالة ( )%79.70والنسبة الكلية بلغت

( .)%00.27واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة في جمع البيانات.
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها :أن النسبة المئوية لدرجات تقدير المشرفين التربويين

لدرجة التزامهم بأخالقيات المهنة تراوحت بين أعلى استجابة لالستبانة ككل ( )%90وأدناها

( ،)%21وكان متوسل الدرجة الكلية ( )%00.0وهي نسبة كبيرة جدا ،كما أنه ال توجد فروق

دالة بين متوسطات درجات تقدير المشرفين التربويين في محافظات غزة لدرجة التزامهم بأخالقيات
المهنة من وجهة نظرهم تعزى لمتغير (سنوات الخدمة أو التدريس أو التخصص أو المؤهل العلمي

أو جهة العمل) ،باإلضافة إلى وجود فروق دالة تعزى لمتغير( التخصص) في المجال األول فقل
نحو المعلمين لصالح (اآلداب) ،وكذلك فروق تعزى لمتغير (جهة العمل) في المجال الثالث فقل

نحو الزمالء لصالح الوكالة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :عقد دورات تدريبية

متخصصة في أخالقيات المهنة للمشرفين التربويين ،واعتبار المعيار األخالقي من ضوابل اختيار

المشرفين التربويين عند تعيينهم ،وجعل االلتزام به من عناصر التقويم والترقية ،واعتبار اإلخالل

به أثناء الوظيفة من مبررات العقوبة ،ووضع دستور فلسطيني بأخالقيات المهنة للمشرفين التربويين
يلتزمون به ،واصدار مجلة متخصصة بأخالقيات المهنة ،وتشكيل هيئة وطنية عليا ألخالقيات
المهنة في فلسطين.
ب -الدراســـــــات العربيــــــــــــــة:

 -1دراسة (النويقة )2012 ،بعنوان( :أثر أخالقيات األعمال والمسئولية االجتماعية في تعزيز
الميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في منطقة مكة المكرمة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في تعزيز الميزة

التنافسية من خالل دراسة تطبيقية الستقصاء آراء العاملين في اإلدارة العليا في البنوك التجارية
السعودية العاملة في منطقة مكة المكرمة .وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين في اإلدارة العليا

من مختلف البنوك التجارية العاملة في منطقة مكة المكرمة حيث بلغ عددهم نحو ( 02.0ألف)

عامل عام ( .)3102استخدم الباحث منهجية البحث الوصفي مستخدما االستبانة لجمع البيانات.

حيث استخدم أسلوب العينة العشوائية البسيطة لجمع بيانات الدراسة ،وبلغت العينة ( )001عنصر

من المدراء العاملين في البنوك السعودية في منطقة مكة المكرمة واستجاب منهم ( )021موظفا

بنسبة ( .)%92.2وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :وجود مستوى مرتفع ألخالقيات األعمال
والمسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية حسب تقدير المستجيبين ،وكذلك وجود أثر إيجابي

ألخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في تعزيز أبعاد الميزة التنافسية .وأوصت الد ارسة

بمجموعة من التوصيات أهمها :وضع وتعزيز أخالقيات األعمال ،وضرورة أن تقوم البنوك التجارية
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في منطقة مكة المكرمة بتحديد السياسات األخالقية وتوزيعها عبر البنك ،وتدريب العاملين فيها

على تعزيز قدرتهم لمواجهة المشاكل األخالقية الصعبة ،وضرورة اهتمام البنوك التجارية في منطقة

مكة المكرمة بالموضوعية واالستقاللية والقدرة على مراعاة توازن المصالح ،والتحقق من القدرة على

العمل واتقانه ،وكذلك التأكيد على أهمية النزاهة والشفافية بهدف التأكد من الحيادية والبعد عن أي
تأثيرات جانبية ،وذلك لتأثيرها الواضح على الميزة التنافسية من وجهة نظر عينة الدراسة ،باإلضافة

إلى ضرورة العمل على إيجاد وتفعيل مدونات أخالقية خاصة بالبيئة وااللتزام بها من الجميع.

 -2دراسة ( )AL-Gharaibeh & Others, 2015بعنوان( :العدالة التنظيمية وأثرها على التزام

أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات العمل :دراسة ميدانية على الجامعات الخاصة في المحافظات
الشمالية)

(Organizational Justice and Its Impact on the Commitment of Faculty Members
)to Work Ethics: Empirical Study on Private Universities in North Provinces

هدفت الدراسة إلى التعرف على العدالة التنظيمية وأثرها على التزام أعضاء هيئة التدريس

بأخالقيات العمل في الجامعات الخاصة في األردن .وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة

التدريس في الجامعات الخاصة األردنية .واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة
كأداة لجمع البيانات حيث تم اختيار عينة عشوائية وهي ( )211عضو من هيئة التدريس في

الجامعات الخاصة األردنية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن هناك أثر ذو
داللة احصائية للعدالة التنظيمية (العدالة التفاعلية ،والعدالة اإلجرائية ،والعدالة التوزيعية) ككل على

التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات العمل ،باإلضافة إلى أن أخالقيات العمل تطبق بدرجة
عالية في الجامعات الخاصة في المحافظات الشمالية في األردن .وأوصت الدراسة بمجموعة من

التوصيات أهمها :ضرورة تحديث اإلجراءات والسياسات بشكل مستمر للجامعات الخاصة لتعزيز
العدالة التوزيعية ،وزيادة االهتمام من قبل رؤساء الجامعات الخاصة األردنية بأبعاد العدالة التوزيعية

حيث وجد أن مستوى تطبيقها أقل من مستوى تطبيق العدالة التفاعلية واالجرائية ،باإلضافة إلى

ضرورة توفير فرص تدريب ألعضاء هيئة التدريس ،وكذلك ضرورة تطبيق جميع الق اررات اإلدارية
على جميع أعضاء هيئة التدريس بشكل عادل وموضوعي.

 -3دراسة (دروزة والقواسمي )2014 ،بعنوان( :أثر مناخ العمل األخالقي في الشعور باالغتراب
الوظيفي دراسة تطبيقية – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير المناخ األخالقي (الجانب الفردي ،والجانب
المنظمي) على الشعور باالغتراب الوظيفي (الشعور بالتشاؤم ،والشعور بالعجز ،واالنعزالية ،وعدم

الرضا) في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن ،حيث بلغ عدد موظفي الو ازرة ()311
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موظف .وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي في

المملكة األردنية الهاشمية البالغ عددهم ( )311موظف .واعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي

التحليلي بأسلوبيه النظري والميداني مستخدمتان االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة

إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى تصورات المبحوثين حول وجود مناخ عمل أخالقي
في الو ازرة ،بينما جاءت تصوراتهم حول مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي بمستوى متوسل،

باإلضافة إلى وجود أثر معنوي لمناخ العمل األخالقي ببعديه على الشعور باالغتراب الوظيفي في

الو ازرة ،حيث أظهرت وجود أثر معنوي للجانب الفردي األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي،
وعدم وجود أثر معنوي للجانب المنظمي األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي .وأوصت

الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة االهتمام ببيئة العمل من حيث نظام الحوافز المتبع
داخل الو ازرة ،وأهمية دور الفرد واألمن الوظيفي وكذلك ضرورة السعي نحو بناء ثقافة تنظيمية يلجأ

إليها األفراد طوعا.

 -4دراسة (حسين والجميل )2014 ،بعنوان( :المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها
على أخالقيات العمل ،دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل).

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أبعاد المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وبين أخالقيات

العمل .وتكون مجتمع الدراسة من منتسبي المستشفيات توزعوا على ثالثة فئات :أطباء ()31
وفنيين ( )00واداريين ( ،)01وبلغت عينة الدراسة ( )20فردا .استخدم الباحثان المنهج الوصفي

التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :اتفاق
أغلبية المبحوثين على أهمية أبعاد المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في المستشفيات وضرورة

توفيرها وباألخص تقديم الخدمات الصحية ومنع تسرب العاملين واالهتمام بالحوافز وتعويض
إصابات العمل ومراعاة السلوك األفضل للعاملين ،وأن الغالبية العظمى من فئات األفراد من األطباء
والفنيين واإلداريين متفقون بدرجة كبيرة على أهمية أبعاد أخالقيات العمل مادام األفراد يستطيعون

تقديم عمل متفان وذو إتقان مع سلوك يتضمن اإلخالص والنزاهة في عمل الفرد الذي يحاول

الحفاظ على مكانته وسمعته ،وكذلك وجود فروق معنوية إلجابات المبحوثين من األطباء والفنيين

العاملين في المستشفيات في حين لم تظهر فروق معنوية لدى اإلداريين وكان أهم متغير متميز
لدى األطباء هو ضرورة تقديم خدمات صحية لألفراد العاملين في المستشفيات مقارنة مع الخدمات

األخرى أما العامل المتميز ذو األهمية بالنسبة للفنيين هو ضرورة زيادة اهتمام المدراء والمشرفون
في المستشفيات وحثهم على المزيد من العمل .وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:

ضرورة اهتمام المستشفيات بأبعاد المسؤولية االجتماعية وأبعاد أخالقيات العمل ضمن إطار الثقافة

المنظمية من خالل إنشاء وحدات متخصصة للمسؤولية االجتماعية ،باإلضافة إلى وضع خطة
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متكاملة للثقافة المنظمية التي يمكن أن تنتهجها المستشفيات لكي تستطيع تطبيق وممارسة أبعاد

المسؤولية من جانب وأبعاد أخالقيات العمل من جانب آخر ،وكذلك ضرورة التزام المنظمة بتطبيق
العديد من القواعد الخاصة بأخالقيات العمل.

 -3دراسة (العقيلي )2014 ،بعنوان( :أخالقيات العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي للموظفات
اإلداريات في جامعة الملك سعود بالرياض).

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التزام الموظفات اإلداريات في جامعة الملك سعود

بالرياض بأخالقيات العمل ،وأيضا التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى هؤالء الموظفات،

باإلضافة إلى معرفة طبيعة العالقة بين أخالقيات العمل والرضا الوظيفي للموظفات اإلداريات في

جامعة الملك سعود بالرياض .وتكون مجتمع الدراسة من الموظفات اإلداريات في جامعة الملك
سعود في الرياض البالغ عددهم ( )0711موظفة وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة عددها ()202
موظفة .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى

مجموعة من النتائج أهمها :أن واقع التزام الموظفات اإلداريات في جامعة الملك سعود بالرياض

بأخالقيات العمل جاء بدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى أنه يوجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية

بين أخالقيات العمل الوظيفية ومستوى الرضا الوظيفي .وأوصت الدراسة مجموعة من التوصيات
أهمها :ضرورة التزام المنظمة بتطبيق العديد من القواعد الخاصة بأخالقيات العمل ،والتأكيد على
ضرورة منح الموظفة الصالحيات الكافية للقيام بالمسئوليات ،باإلضافة إلى ضرورة وضع دليل

ألخالقيات العمل الواجب االلتزام بها من قبل الموظفين.
 -2دراسة (إبراهيم )2014 ،بعنوان( :أثر أخالقيات العمل على الصراع التنظيمي :دراسة ميدانية
على المنظمات الصناعية الليبية العاملة في مدينة بنغازي).

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع أخالقيات العمل ،وواقع الصراع التنظيمي ،وكذلك معرفة

أثر أخالقيات العمل -المتمثلة أبعاده في (أخالقيات القيادة ،أخالقيات األفراد ،واألنظمة والهياكل

األخالقية) -على الصراع التنظيمي في المنظمات الصناعية الليبية .وتكون مجتمع الدراسة من
جميع العاملين في المنظمات الصناعية الليبية ببنغازي وعددهم ( )2091مفردة ،وتم تحديد حجم

العينة حيث بلغت ( )202مفردة .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة االستبانة
لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى أخالقيات العمل في

المنظمات الصناعية الليبية يعتبر ضعيفا ،وأن مستوى خضوع هذه المنظمات للصراع التنظيمي

كان مرتفعا ،ووجود أثر معنوي لكل بعد من أبعاد أخالقيات العمل على الصراع التنظيمي ،حيث

كان بعد أخالقيات القيادة هو األكثر تأثي ار يليه األنظمة والهياكل األخالقية وأخي ار أخالقيات األفراد،
ووجود أثر تراكمي ألبعاد أخالقيات العمل مجتمعة على الصراع التنظيمي ،ووجود أثر معنوي
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للمتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) على أخالقيات العمل أي أن

أخالقيات العمل تتأثر بهذه المتغيرات الديمغرافية .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
زيادة االهتمام بأخالقيات األفراد (الصدق ،األمانة ،العدل ،التسامح) من خالل االهتمام بالصراحة
والشفافية والوضوح ما بين اإلدارة والعاملين ،وكذلك ضرورة اهتمام القيادات اإلدارية في المنظمات
الصناعية بعملية تشجيع ودعم السلوكيات األخالقية في العمل من خالل توضيح التوقعات

األخالقية للمرؤوسين ومناقشة القضايا األخالقية ودعم المعايير والسلوكيات ،باإلضافة إلى ضرورة
وضع مدونات أخالقية واضحة ومعممة على الجميع.

 -1دراسة (الطراونة وأبو جليل )2013 ،بعنوان( :أثر أخالقيات األعمال والمسئولية االجتماعية في

تحقيق الميزة التنافسية-دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي).
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أخالقيات األعمال والمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة

التنافسية وذلك من خالل استقصاء آراء المبحوثين من المديرين العاملين في اإلدارات العليا في

الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي

واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،والتي وزعت على ( )20مدي ار يعملون في اإلدارات العليا في
الشركات المتضمنة بالدراسة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى

أخالقيات األعمال لدى المديرين العاملين في اإلدارات العليا في الشركات الصناعية المدرجة في

سوق عمان المالي كان بدرجة كبيرة ،وأنه يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات األعمال
(االستقاللية ،الموضوعية ،األمانة ،االستقامة ،النزاهة والشفافية) في تحقيق الميزة التنافسية

بالشركات الصناعية األردنية ،كما أنه يوجد تأثير للمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :تعزيز أخالقيات األعمال ،وضرورة أن تقوم

الشركات الصناعية األردنية بتحديد السياسات األخالقية وتوزيعها عبر الشركة ،وتدريب العاملين

فيها على تعزيز قدرتهم لمواجهة المشاكل األخالقية الصعبة.

 -8دراسة (عمران )2013 ،بعنوان( :الممارسات األخالقية للقيادات اإلدارية وأثرها على عملية اتخاذ
الق اررات).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الممارسات األخالقية للقيادات اإلدارية -والمتمثلة أبعادها
في (الثقافة التنظيمية األخالقية ،والتدريب على األخالق ،والميثاق األخالقي ،ودعم اإلدارة العليا
للسلوكيات األخالقية) -على عملية اتخاذ الق اررات في المصارف التجارية الليبية .وتكون مجتمع
الدراسة من جميع العاملين في المصارف التجارية الليبية والبالغ عددهم ( )3172موظفا .واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وتم اختيار عينة عشوائية وتوزيع
االستبانة على ( )237موظف .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة دعم
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الممارسات األخالقية للقيادات اإلدارية في المصارف التجارية الليبية كانت كبيرة ،وأن متغي ارت

الممارسات األخالقية للقيادات اإلدارية تؤثر على عملية اتخاذ الق اررات في المصارف التجارية

الليبية ،كما أن المصارف التجارية الليبية ال تبدي اهتماما كبي ار بالنواحي األخالقية لعملية اتخاذ

الق اررات ،وأنه ال يوجد اختالف معنوي بين الممارسات األخالقية وعملية اتخاذ القرار في ظل
المتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،الخبرة ،المسمى الوظيفي ،الحالة االجتماعية ،المؤهل

العلمي) .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة التأكيد على زيادة وعي وادراك

اإلدارة العليا والعاملين بالمصارف التجارية الليبية بأهمية الممارسات األخالقية بحيث تعطي مزيدا
من االهتمام لتكون ضمن خططها وبرامجها ،باإلضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز ثقافة تنظيمية

أخالقية ومحاسبة أخالقية داخل المصارف الليبية من خالل استخدام بعض أنشطة الموارد البشرية
كاستقطاب األفراد ذوي االلتزام األخالقي العالي والتدريب على األخالقيات ،وتفعيل دور نظم تقييم
وتحفيز األداء لدعم وتشجيع السلوكيات األخالقية في العمل.

 -2دراسة (اكريم )2012 ،بعنوان( :أثر سلوكيات القيادة األخالقية على مدى تطبيق مفهوم
إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الليبية).

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم سلوكيات القيادة األخالقية ببعديها (الخصائص
األخالقية الفردية ،الخصائص األخالقية للقيادة) في المستشفيات الليبية ،والتعرف على أثر

سلوكيات القيادة األخالقية على مدى تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في المستشفيات الليبية .وتكون
مجتمع الدراسة من رؤساء األقسام اإلدارية والطبية بالمستشفيات الليبية العامة العاملة بمدينة

بنغازي ،حيث كان عدد المشاركين في هذه الدراسة ) (198رئيس قسم )%20( ،منهم يعملون

بالوظائف الطبية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى االلتزام بالخصائص
األخالقية الفردية من قبل القيادات اإلدارية العليا يعتبر متوسطا بشكل عام ،حيث كان االلتزام
متوسطا لكل من سلوك (المصادقة ،األمانة ،والتسامح) ،وكان االلتزام ضعيفا بسلوك كل من

(العدالة واإلثارة) ،وأن مستوى تشجيع القيادات اإلدارية للسلوكيات األخالقية يعتبر ضعيفا بشكل

عام ،باإلضافة إلى وجود تأثير جوهري لسلوكيات القيادة األخالقية على مستوى تطبيق مفهوم إدارة

الجودة الشاملة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة االهتمام بمفهوم سلوكيات

وبعد تشجيع السلوكيات األخالقية بصفة خاصة ،لما له من تأثير
القيادة األخالقية بصفة عامةُ ،
واضح على مستويات تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات قيد الدراسة.
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 -01دراسة (السكارنة )2012 ،بعنوان( :أخالقيات العمل وأثرها في إدارة الصورة الذهنية في
منظمات األعمال-دراسة ميدانية على شركات االتصاالت األردنية)

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام شركات االتصاالت الخلوية األردنية في تطبيق

أخالقيات العمل ضمن األبعاد التالية( :احترام القوانين واألنظمة ،والعدالة وعدم التحيز ،والسرعة
واإلتقان ،واحترام الوقت) ،وتحديد مستوى الفروق في إدراك أفراد عينة الدراسة ألبعاد أخالقيات

العمل تُعزى لمتغيراتهم الشخصية ،باإلضافة إلى تقييم أثر أخالقيات العمل في إدارة الصورة
الذهنية .وتكون مجتمع الدراسة من المديرين والموظفين المتواجدين في الم اركز الرئيسة .واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات حيث وزعت على ( )001من

المديرين والموظفين المتواجدين في المراكز الرئيسة .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أهمها :أن شركات االتصاالت الخلوية األردنية أظهرت مستوى عال من االهتمام بأخالقيات العمل
بأبعادها األربعة ،وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك أفراد عينة الدراسة ألخالقيات

العمل تبعا لمتغيراتهم الديمغرافية ،ووجود أثر معنوي ألخالقيات العمل بأبعادها مجتمعة في إدارة
الصورة الذهنية ككل ،وعدم وجود أثر معنوي ألخالقيات العمل بأبعادها مجتمعة في الصورة الذهنية
الذاتية ،باإلضافة إلى أن بعدي أخالقيات العمل المتعلق بالعدالة وعدم التحيز واحترام الوقت قد

أظه ار تأثي ار معنويا أكبر في الصورة الذهنية المرغوبة .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات

أهمها :مضاعفة االهتمام من قبل شركات االتصاالت الخلوية األردنية بأخالقيات العمل ،السيما

في ظل تنامي متطلبات وحاجات المجتمع المحلي من جهة ،والمسؤوليات األخرى التي أصبحت
تشكل التزاما أخالقيا وقانونيا من جهة أخرى ،وضرورة بلورة رؤية واضحة فيما يخص أخالقيات

العمل فضال عن إدراجها ضمن أهدافها االستراتيجية ،باإلضافة إلى إنشاء قسم متخصص في
إدارة الموارد البشرية يعنى بأخالقيات العمل لتعزيز الصورة الذهنية اإليجابية عند العاملين،

واالهتمام بعقد ورش العمل كوسيلة للتواصل مع الموظفين لحثهم على االلتزام بأخالقيات العمل

من خاللها.
 -11دراسة (العنزي والعديم )2002 ،بعنوان( :إدراك الموظفين للمسلك الوظيفي واألخالقيات
المهنية – دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية بدولة الكويت)

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك الموظفين للواجبات الوظيفية والمسؤولية اإلدارية

واالجتماعية الملقاة على عاتقهم .وقام الباحثان بعمل مسح مكتبي للمفاهيم والدراسات السابقة،

باإلضافة إلى عمل مسح ميداني من خالل تصميم استبيان تم توزيعه على عينة الدراسة المكونة

من ) (268من العاملين في األجهزة الحكومية ،والتي تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية البسيطة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوى إدراك مجموعة من الموظفين
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لألخالقيات الوظيفية كان بدرجة قليلة ،وأن درجة حصولهم على حقوقهم الوظيفية كانت متوسطة،

في حين أن الذكور أكثر إدراكا للواجبات الوظيفية والمسئولية اإلدارية واالجتماعية من اإلناث.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من شأنها أن تعالج المشاكل التي تؤدي إلى عدم االلتزام

بأخالقيات المهنة والمسؤولية اإلدارية من قبل الموظفين في أجهزة الخدمات العامة ومنها :رفع

مستوى اإلدراك لدى الموظفين بأخالقيات الخدمة المدنية ،وتطبيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بعدالة
منح جميع االمتيازات والعالوات والحوافز المادية والمعنوية.

ب -الدراســــــات األجنبيـــــــة:
 -1دراسة ( )Durkhanai & Others, 2016بعنوان( :تأثير العدالة التنظيمية على عوائد
الوظيفة :أخالقيات العمل اإلسالمية)

(Organizational Justice Effect on Job Outcomes: Moderating Effect of Islamic
work ethic).

هدفت الدراسة إلى تحليل نموذج يوضح العالقة بين العدالة اإلجرائية والعدالة التوزيعية ،وااللتزام

بالعمل ،وسلوك المواطنة التنظيمية وأخالقيات العمل اإلسالمية ،والكشف عن آثار أخالقيات العمل

اإلسالمية على أبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التوزيعية ،والعدالة اإلجرائية) وعوائد الوظيفة (االلتزام
بالعمل ،وسلوك المواطنة التنظيمية) في الجامعات العامة والخاصة في باكستان .واقترحت الدراسة

أن أخالقيات العمل اإلسالمية بمثابة الوسيل في العالقات بين أبعاد العدالة التنظيمية (العدالة
اإلجرائية ،والعدالة التوزيعية) ونتائج العمل (االلتزام بالعمل ،وسلوك المواطنة التنظيمية) .تم

استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تم توزيع االستبانة واختيار

العينة بطريقة العينة العشوائية على ( )021موظفا يعملون في جامعات عامة وخاصة ،وتم استرداد

( )020استبانة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة التزام الموظفين في
عملهم وأداء سلوك المواطنة التنظيمية عندما يؤمنون بمدونة السلوك اإلسالمية كانت كبيرة ،وكذلك
وجود تأثير إيجابي للعدالة اإلجرائية والعدالة التوزيعية على االرتباط بالعمل وسلوك المواطنة

التنظيمية ،باإلضافة إلى وجود عالقة إيجابية بين العدالة التنظيمية وأخالقيات العمل اإلسالمية

التي تعدل المؤشر (العدالة اإلجرائية ،والعدالة التوزيعية) والمعيار (االلتزام بالعمل ،وسلوك المواطنة
التنظيمية) .وأوصت الدراسة بضرورة وضع وااللتزام بمدونات أخالقية إسالمية والتي من شأنها
تزيد من االلتزام الوظيفي للعاملين وكذلك سلوك المواطنة التنظيمية ،باإلضافة إلى تدريب موظفي
الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الدول االسالمية.
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 -2دراسة ( )Ehikwe & Others, 2016بعنوان( :المهنية واألخالق :التحديات القياسية لمعلمي
التسويق والعاملين في الصناعة في نيجيريا)

(Professionalism, Ethics and Morality: A Standardization Challenges for
)Marketing Educators and Industry Practitioners in Nigeria

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام معلمي التسويق بأخالقيات المهنة المتعلقة بالمقاييس

الضعيفة المعتمدة من قبل العاملين في الصناعة ،ودراسة العالقة بين نقص الكفاءة المهنية لمعلمي
التسويق والسلوك غير األخالقي للعاملين في الصناعة ،وتحديد ما إذا كانت الممارسات غير

األخالقية لمعلمي التسويق لها عالقة بتحديات المقاييس المعتمدة التي يواجهها العاملين في
الصناعة ،وتقييم مدى عدم تكامل األخالق المهنية في تدريب التسويق ذات العالقة بالسلوكيات

غير األخالقية بين العاملين في الصناعة .وتكون مجتمع الدراسة من خمس جامعات وخمس معاهد

فنية في الواليات الشرقية من اتحاد نيجيريا التي لديها موظفين أكاديميين ذوي كفاءة لجميع الفئات.
واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وبلغت عينة الدراسة

( )01مفردة مقسمون إلى ( )01من معلمي التسويق و( )21من العاملين في الصناعة .وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة التزام معلمي التسويق بأخالقيات المهنة المتعلقة
بالمقاييس المعتمدة من قبل العاملين في الصناعة كانت ضعيفة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين عدم التزام معلمي التسويق بأخالقيات المهنة المتعلقة بالمقاييس الضعيفة المعتمدة من قبل
العاملين في الصناعة في نيجيريا ،وأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نقص الكفاءة
المهنية لمعلمي التسويق والسلوك غير األخالقي للعاملين في الصناعة .وأوصت الدراسة بمجموعة
من التوصيات أهمها :ضرورة أن يستوعب معلمي التسويق المبادئ األخالقية ألنها سوف تنقل
وتدرس للطالب الذين سيصبحوا فيما بعد الممارسين للتسويق في المنظمات المختلفة.

 -3دراسة ( )Begum and Mujtaba, 2014بعنوان( :تصورات أخالقيات العمل للموظفين
الباكستانيين :هل الخبرة في العمل تعد عامال في النضج األخالقي)

(Work Ethics Perceptions of Pakistani Employees: Is work experience a Factor in
Ethical Maturity).

هدفت الدراسة إلى تحديد وتقييم العالقة بين أخالقيات العمل (النضج األخالقي للموظف)،

وكل من المتغيرات الديموغرافية (العمر ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والتدريب على
األخالقيات) في المنظمات العامة بمدن (بيشاور ،الهور ،واسالم أباد) الباكستانية .واستخدم
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبلغت العينة ( )201من الذكور

واإلناث .وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق أخالقيات العمل للموظفين الباكستانيين كان
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بدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات العمل (النضج األخالقي
للموظف) ،وكل من المتغيرات الديموغرافية (العمر ،المؤهل العلمي ،والتدريب على األخالقيات)،

في حين لم تثبت العالقة بين أخالقيات العمل وسنوات الخبرة في العمل .وقد أوصت الدراسة

بضرورة العمل على التطوير اإلداري والتدريب.

 -4دراسة ( )Imam & Others, 2013بعنوان( :أثر أخالقيات العمل اإلسالمية على أداء
الموظفين :اختبار نموذجين من الشخصية  Xوالشخصية) Y

(The Impact of Islamic Work Ethics on Employee Performance: Testing Two
Models of Personality X and Personality Y).

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أخالقيات العمل االسالمية وأثرها على أداء الموظفين،

باإلضافة إلى إجراء اختبارات على نموذجين مختلفتين للعمل .وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء
هيئة تدريس الدكتوراه في جامعات الباكستان .وقد قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي التحليلي

واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة حيث كان حجم العينة

( )001مفردة .وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمية في كل من

الشخصية  Xوالشخصية  Yكان بدرجة كبيرة ،كما أن أخالقيات العمل االسالمية لها أثر ذو داللة

إحصائية على أداء الموظفين ،باإلضافة إلى أن أخالقيات العمل االسالمي تؤثر على الشخصية

 Xوالشخصية  Yوالتي لها أثر ذو داللة إحصائية على أداء الموظف ،كما أنها أضافت قيمة
نظرية ألدبيات األخالقيات باعتبارها البحوث السائدة على المنظمات والقيم الغربية .وقد أوصت

الدراسة بضرورة التمسك بأخالقيات العمل اإلسالمية حيث أن المنظور اإلسالمي يمكن أن يضيف
لفهم أداء الموظفين ،مع اثنين من نماذج مختلفة للشخصية  Xوالشخصية  ،Yجنبا إلى جنب مع
خصائص الموظف والذي بشأنه يؤدي إلى تحسين أداء الموظف.

 -3دراسة ( )Marri & Others, 2012بعنوان( :أثر أخالقيات العمل اإلسالمية على الرضا
الوظيفي وااللتزام التنظيمي :دراسة لقطاع الزراعة في باكستان)

(The Impact of Islamic Work Ethics on Job Satisfaction and Organizational
)Commitment: Study of Agriculture Sector of Pakistan

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير أخالقيات العمل اإلسالمية على الرضا الوظيفي وااللتزام

التنظيمي في قطاع الزراعة في باكستان ،ووضع مدونة السلوك لمساعدة الموظفين في فهم وادارة

مسئولياتهم األخالقية .واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات
حيث استخدمت العينة العشوائية وتم توزيع االستبانة على ( )297موظف من ( )30مؤسسة في

قطاع الزراعة في باكستان ،وتم استرجاع ( )239استبانة وبلغت نسبة االسترداد (.)%03.30
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة ممارسة الموظفين ألخالقيات العمل

اإلسالمية كان كبي ار ،كما أنه يوجد أثر إيجابي ألخالقيات العمل اإلسالمية في كل من الرضا

الوظيفي وااللتزام التنظيمي ،باإلضافة إلى وجود عالقة موجبة قوية بين الرضا الوظيفي وااللتزام

التنظيمي ،كما أن العينة لم تكن راضية تماما عن وظائفها الحالية وأن لديها التزام عال بوظائفها.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة تأكيد المنظمات على أهمية األخالقيات

خالل عمليات االستقطاب والتوظيف والتدريب ،باإلضافة إلى أنه يجب أن تنظر اإلدارة في برامج

التدريب المستمرة والتواصل والسلوك المالئم التي تلتزم بأخالقيات العمل اإلسالمية.

 -2دراسة ) (Laratta, 2010بعنوان( :المناخ األخالقي في القطاعات الحكومية وغير الربحية)
)(Ethical climate in nonprofit and government sectors
هدفت الدراسة إلى دراسة المناخات األخالقية في المؤسسات الحكومية وغير الربحية في اليابان
وتحديد مدى التشابه واالختالف في أبعاد المناخ األخالقي ،وما الذي يقود لالختالف وماهي اآلثار
المترتبة على قطاعات هذه الدولة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع

البيانات ،حيث تم توزيع االستبانة على ( )0103موظف في ( )011مؤسسة حكومية و()003

مؤسسة أهلية غير ربحية في طوكيو في اليابان .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن المناخ األخالقي في القطاعات الحكومية وغير الربحية يتوافر بدرجة متوسطة ،وأن هناك

مجموعة من األخالق األساسية يتمتع بها الموظفين في كل من القطاعين محل الدراسة ،باإلضافة

إلى ضرورة مواصلة البناء على هذه القواسم المشتركة وذلك لتوفير إطار فعال لبناء عالقات الثقة

بين القطاعين .وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار في بناء األخالق ،والمناخ األخالقي في العمل

من خالل األساليب المعرفية كالتدريب وغيره.
 -1دراسة ) (Knoomee and Virakul, 2009بعنوان( :أخالقيات المؤسسة ،جودة الحياة

الوظيفية ،واألداء الوظيفي للموظفين في تايالند-مسح شامل لمدراء الموارد البشرية في
تايالند)

(Ethics Institutionalization, Quality of Work Life, and Employee Job-Related
Outcomes: A Survey of Human Resource Managers in Thailand).

هدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين أخالقيات المؤسسة وجودة الحياة الوظيفية ،واألداء

الوظيفي للموظفين في تايالند .وتكون مجتمع الدراسة من ( )514مدير للموارد البشرية والتسويق

في الشركات التايالندية المسجلة في البورصة .واستخدم الباحثان االستبانة كأداة لجمع البيانات

حيث تم عمل مسح شامل لجميع أفراد العينة وكان معدل االستجابة ( )%39.2لمديري الموارد
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البشرية ،بينما بلغ معدل االستجابة ( )%07.2لمديري التسويق .وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى
تطبيق المدراء ألخالقيات المؤسسة في الشركات التايالندية المسجلة في البورصة كان بدرجة كبيرة،
باإلضافة إلى وجود عالقة إيجابية بين أخالقيات المؤسسة وكل من جانبي جودة الحياة الوظيفية

الدنيا (االحتياجات الصحية ،واألمنية ،واالقتصادية ،والعائلية) والعليا (االحتياجات االجتماعية،
والكمالية ،والحاجة للتقدير وتحقيق الذات ،والمعرفة) ،ووجود أثر إيجابي على أداء الموظفين

(الرضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي ،وروح الفريق) من خالل جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات
المؤسسة ومن ثم على إنتاجيتها .وأوصت الدراسة بضرورة تأكيد الشركات على أهمية أخالقيات

المؤسسة من خالل عمليات االستقطاب ،والتوظيف ،والتدريب لجميع موظفيها.

ثالثاً-الدراسات التي تناولت العالقة بين المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل:
 -1دراسة ( (Abbasi & Others, 2012بعنوان( :أخالقيات العمل اإلسالمي :كيف تؤثر على
التعلم التنظيمي واالبتكار واألداء)

(Islamic Work Ethics: How they affect organizational learning, innovation and
performance).

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمية في منظمات األعمال في

باكستان خاصة في قطاع الصناعة ،وفحص أثر أخالقيات العمل االسالمية على التعلم التنظيمي
واإلبداع واألداء في شركة الخدمات الصناعية الباكستانية والتي لديها أكثر من ( )2111موظف.

وتكون مجتمع الدراسة من موظفي خدمات صناعية حيث بلغت عينة الدراسة ( )321موظفا.

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج أهمها :وجود عالقة كبيرة بين أخالقيات العمل االسالمية والتعلم التنظيمي في
منظمات األعمال ،ووجود عالقة كبيرة بين أخالقيات العمل االسالمية واإلبداع في منظمات

األعمال ،باإلضافة إلى عدم وجود عالقة بين أخالقيات العمل االسالمية وتحسين األداء التنظيمي.
وأوصت هذه الدراسة المنظمات الباكستانية بإدراج أخالقيات العمل اإلسالمية في ثقافتهم للحصول

على نتائج تنظيمية أفضل.

 -2دراسة ( )Chung & Others, 2009بعنوان( :أثر التعلم القائم على الفريق في تعليم
األخالقيات الطبية)

)(The effect of team-based learning in medical ethics education
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير التعلم القائم على الفريق  TBLعلى مشاركة ورضا الطالب

واإلنجازات التعليمية المقررة .وقد كان منهج الدراسة يتألف من أربع جلسات لمدة ساعتين لطالب
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الطب في السنة األولى من المدرسة الطبية الجامعة الوطنية حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة
من ( )021طالب تم تعيينهم في ( )32فريق مكون من  2أو  7طالب ،واستند تأثير التعلم القائم

على الفريق على مشاركة الطالب واإلنجازات التعليمية على البيانات الرقمية مشتمال على عشرات

من اختبارات ضمان االستعداد الفردي  IRATواختبارات ضمان االستعداد الجماعي ،GRAT
وممارسة التطبيق واالمتحان النهائي ،وادراك الطالب لتعليم األخالقيات الطبية باستخدام .TBL
وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعها على ( )021طالب واسترداد ( )023استبانة.

وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير التعلم التعاوني كان بصورة إيجابية وفعالة وبرز دوره في تحسين

أداء الطالب في تعلم األخالقيات الطبية ،خصوصا الطالب األضعف أكاديميا .وأوصت هذه
الدراسة بضرورة إدراج مناهج ذات عالقة بأخالقيات العمل ،واتباع أساليب لتعزيز هذه األخالقيات

في كل تخصص جامعي لتسهيل تأهيلهم في الحياة العملية.

رابعاً-التعليق على الدراسات السابقة وتحديدالفجوة البحثية:
(أ) التعليق على الدراسات السابقة:
ال شك أن البحوث والدراسات السابقة قدمت اسهامات قيمة في مجالي المنظمة المتعلمة

وأخالقيات العمل ،ولذلك تخلص الباحثة من تحليلها للدراسات العربية واألجنبية التي استعرضتها

إلى عدد من النتائج أهمها:

 -0اهتم الباحثون بموضوع المنظمة المتعلمة وخصائصها اهتماما ملحوظا على مستوى الدراسات
الميدانية في فلسطين والبلدان العربية وكذلك األجنبية على حد سواء ،لما للمنظمة المتعلمة من

أهمية كونها تنقل المنظمات من العمل التقليدي إلى مستويات أكثر ابداعا في ظل بيئة دائمة
التغير والتطور.

 -3التأكيد على أخالقيات األعمال كضرورة الستدامة المنظمات في ظل تغير سريع وبيئة شديدة
التغير غير مستقرة ،فكان البد للمنظمة أن تبحث عن كل شيء يحكمها ويسير عملها بما

ينسجم مع المعايير األخالقية في العمل ،اذ تهتم أخالقيات األعمال باالعتبار األساسي لمعنى
وهدف الوجود اإلنساني والمبادئ األخالقية التي تعتمد عليها منظمات األعمال.

 -2وجود تباين في الهدف من الدراسة ،فبعض الدراسات التي تناولت موضوع المنظمة المتعلمة
بشكل عام وخصائص المنظمة المتعلمة بشكل خاص كان هدفها تحديد ومعرفة العوامل التي

من شأنها تدعيم تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة ،كما جاء في دراسة كل من (النويري،
( ،)3102أبو عفش( ،)3102 ،أبو زيد( ،)3102 ،عبد الفتاح( ،)3102 ،حسين،)3103،

(أيوب.)Al-Mahdy and Al-Harby, 2012( ،)Khamis, 2012( ،)3103 ،
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 -2أما الدراسات التي تناولت ماهية المنظم المتعلمة وكيفية التحول إليها منها دراسة (الذياب،
( ،)3102أيوب( ،)3103 ،عبابنة ،)3100 ،ودراسة كل من (الحارثي )3102 ،و (عاشور،
 )3119التي اعتمدت كل منها على ضوابل نموذج .Senge

 -0وبالنسبة للدراسات التي تناولت نماذج المنظمة المتعلمة ،والتي ركزت غالبيتها على الجانب
الميداني مثل دراسة (الحارثي )3102 ،والتي هدفت إلى تقديم تصور مقترح للجامعات

السعودية كمنظمات متعلمة ،ودراسة (الحيلة )3102،التي وضعت تصور مقترح للمنظمة

المتعلمة كمدخل للتميز المؤسسي خاص بالجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة ،ودراسة

(عبابنة والطويل )3119 ،والتي قدمت نموذجا مقترحا لتحويل المدارس األردنية إلى منظمات
متعلمة حسب نموذج سينج ،ودراسة (الطائي والعبادي )3110 ،حيث قدمت نموذجا مقترحا

كبديل لإلدارة التقليدية واألساليب القيادية باستخدام نموذج .Senge

 -2تناولت بعض الدراسات أبعاد المنظمة المتعلمة كمتغير مستقل مثل دراسة (الحيلة،)3102 ،
ودراسة (أبو مدللة ،)3102 ،ودراسة (النسور )3101 ،التي درست كال منها المنظمة المتعلمة

وعالقتها بالتميز المؤسسي حيث تميزت دراسة (الحيلة )3102 ،بإضافة بعد المكون

المجتمعي ،بينما دراسة (أبو زيد ،)3102 ،دراسة ( ،)Erdem & Others, 2014ودراسة

( )Dekoulou & Trivellas, 2015درست كال منهم المنظمة المتعلمة وعالقتها بالرضا

الوظيفي ،ودراسة (أبو عفش )3102 ،التي بينت عالقة المنظمة المتعلمة مع مستوى اإلبداع

للعاملين .بينما تناولت دراسات أخرى أبعاد المنظمة المتعلمة كمتغير تابع مثل دراسة (خضير،
 ،)3100دراسة (العياصرة والحارثي ،)3100 ،دراسة (عبد الفتاح ،)3102 ،دراسة (الرفاعي

وآخرون ،)3102 ،ودراسة (أيوب.)3103 ،

 -7اختلفت بعض الدراسات في التركيز على أبعاد المنظمة المتعلمة فالبعض استخدم أبعاد تتفق

مع نموذج ( )Marsick& Watkinsكدراسة ( ،)Dekoulou & Trivellas, 2015دراسة

(العياصرة والحارثي ،)3100 ،دراسة (الحيلة ،)3102 ،دراسة (أبو مدللة ،)3102 ،دراسة
(عبد الفتاح ،)3102 ،دراسة (الرفاعي وآخرون ،)3102 ،دراسة ( ،(Khamis, 2012دراسة

(حسين ،)3103 ،دراسة (الشلفان ،)3103 ،ودراسة (النسور ،)3101 ،بينما ركزت بعض
الدراسات على استخدام أبعاد نموذج ( )Marquardtمثل دراسة (الذياب ،)3102 ،ودراسة (أبو
عفش ،)3102 ،وهناك دراسات أخرى ركزت على استخدام ضوابل نموذج ( )Sengeالتي

استخدمتها الباحثة في هذه الدراسة مثل دراسة (النويري ،)3102 ،دراسة ( Erdem & Others,

 ،)2014دراسة (سمير ،)3102 ،دراسة (الحارثي ،)3102 ،دراسة (أبو زيد ،)3102 ،دراسة
(أيوب ،)3103 ،دراسة (عبابنة ،)3100 ،دراسة ) ،(Khasawneh, 2011دراسة
- 018 -

الدراسات السابقة

الفصل الثالث

( ،)Zietlow,2011دراسة (عبابنة والطويل ،)3119 ،دراسة (عاشور ،)3119 ،ودراسة
(الطائي والعبادي.)3110 ،

 -0تباينت القطاعات التي أجريت عليها الدراسات السابقة فبعضها اهتم بقطاع التعليم كدراسة

(النويري ،)3102 ،دراسة (العياصرة والحارثي ،)3100 ،دراسة (الحيلة ،)3102 ،دراسة
(سمير ،)3102 ،دراسة (الحارثي ،)3102 ،ودراسة (عبد الفتاح ،)3102 ،ودراسة (الطائي
والعبادي )3110 ،بينما اهتم آخرون بالمؤسسات مثل دراسة (خضير ،)3100 ،دراسة (أبو

مدللة ،)3102 ،دراسة (الرفاعي وآخرون ،)3102 ،دراسة (أيوب ،)3103 ،دراسة ( Khamis,

 ،)2012وركز البعض في تطبيقها على الو ازرات مثل دراسة (أبو عفش ،)3102 ،ودراسة

(النسور.)3101 ،

 -9اتفقت نتائج الدراسات التالية :دراسة (النويري ،)3102 ،ودراسة )،(Erdem & Others, 2014
ودراسة (سمير ،)3102 ،ودراسة (عبد الفتاح )3102 ،في أن مستوى تبنيها ألبعاد المنظمة

المتعلمة كان مرتفعا ،واختلفت نتائج هذه الدراسات مع دراسة كل من :دراسة (الذياب،)3102 ،
ودراسة (عبابنة ،)3103 ،ودراسة (النسور ،)3101 ،ودراسة (عبابنة والطويل،)3119 ،

ودراسة (عاشور )3119 ،التي أظهرت كل منها موافقة متوسطة في درجة توافر أبعاد المنظمة
المتعلمة ،بينما أظهرت بعض الدراسات ضعف درجة تبني أبعاد المنظمة المتعلمة مثل دراسة

(الحارثي ،)3102 ،ودراسة (حسين ،)3103 ،بينما أظهرت دراسة ()Khasawneh, 2011
بأن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة تراوحت ما بين متوسطة وعالية.

 -01ركزت كال من :دراسة (العاجز ،)3102 ،ودراسة (الرومي )3119 ،على أخالقيات المهنة

التربوية بشكل خاص ،أما دراسة (العقيلي )3102 ،فقد ركزت على العالقة بين أخالقيات

المهنة والرضا الوظيفي ،ودراسة (أبو غالي ،)3102 ،ود ارسة (العنزي والعديم )3112 ،التي

ركزت على إدراك وممارسة العاملين في األجهزة الحكومية ألخالقيات المهنة ،بينما ركزت

دراسة ( )Laratta, 2010على أخالقيات المهنة في القطاع الحكومي واألهلي ،وركزت دراسات
أخرى مثل ( )Imam & Others, 2013( ،)Durkhanai & Others, 2016و( Marri & Others,

 )2012على أخالقيات العمل من منظور إسالمي.

 -00كذلك اختلفت الدراسات التي تناولت موضوع أخالقيات العمل فبعض الدراسات استخدمت
أبعاد أخالقيات العمل كمتغير مستقل كدراسة (أبو غالي( ،)3102 ،النويقة( ،)3102 ،أبو

الكاس( ،)3100 ،جواهر( ،)Begum and Mujtaba, 2014( ،)3100 ،الزيناتي،)3102 ،
(العاجز( ،)3102 ،دروزة والقواسمي( ،)3102 ،العقيلي( ،)3102 ،إبراهيم،)3102 ،

(الطراونة وأبو جليل( ،)3102 ،عمران( ،)3102 ،جبر وصنوبر ،)3100 ،والبعض اآلخر
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ركز على أخالقيات العمل كمتغير تابع كدراسة (( ،)Al-Gharaibeh & Others, 2016حسن
والجميل.)3102 ،

 -03تناولت بعض الدراسات السابقة التي تم استعراضها ببحث مدى تبني أبعاد المنظمة المتعلمة
وعالقته بأخالقيات العمل مثل :دراسة ) (Abbasi & Others, 2012تطرقت إلى فحص أثر

أخالقيات العمل اإلسالمي على التعلم التنظيمي واإلبداع واألداء في شركة للخدمات الصناعية،
ودراسة ( )Chung & Others, 2009التي درست أثر التعلم القائم على الفريق في تعليم

األخالقيات الطبية.

 -02تشابهت الدراسة الحالية مع محور أو أكثر من محاور الدراسات السابقة التي عرضتها الباحثة
في مجال المنظمة المتعلمة ،وأخالقيات العمل خاصة في معاييرها وأدائها.

 -02استخدمت معظم الدراسات السابقة التي ناقشتها الباحثة سواء في مجال المنظمة المتعلمة أو

أخالقيات العمل المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت في الجانب الميداني أو المسحي منها
االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات لتحقيق أهداف كل دراسة منها ،كما تنوع أفراد عينة

الدراسة.
ويوضح الجدول التالي رقم ( )3-1كافة المحاور والعالقات التي تناولتها الدراسات السابقة حول
"أبعاد المنظمة المتعلمة وعالقتها بأخالقيات العمل":
جدول ()3-1

نتائج الدراسات السابقة حول "أبعاد المنظمة المتعلمة وعالقتها بأخالقيات العمل"
أوالً-الدراسات التي ركزت على أبعاد المنظمة المتعلمة:

دراسة (النويري )2012 ،دراسة (أبو عفش ،اقتصرت هذه الدراسات على التعرف إلى تقييم ومدى توافر

 )2014دراسة (أبو زيد )2013 ،دراسة (عبد خصائص وأبعاد المنظمة المتعلمة في المؤسسات التعليمية

الفتاح )2013 ،دراسة (حسين )2012 ،دراسة (المدراس ،ومؤسسات التعليم العالي) ،وفي بيئات عمل مختلفة

(أيوب )2012 ،دراسة (عبانة والطويل )2002 ،محلية وعالمية.

دراسة ( (Khamis, 2012دراسة ( Al-Mahdy
2012

Al-Harby,

)and

دراسة

) (Khasawneh, 2011دراسة()zietlow, 2011

دراسة (النويري )2012 ،دراسة (خضير)2013 ،

دراسة ( )Dekoulou &Trivellas, 2015دراسة توجد عالقة ذات داللة بين كل من أبعاد المنظمة المتعلمة وكل
( )Kanten & Others, 2015دراسة (  Erdemمن (أنماط الثقافة التنظيمية ،نموذج الخصائص الوظيفية،
 )& Others, 2014دراسة ( &  Adamskaالتميز المؤسسي ،الرضا الوظيفي ،االلتزام الوظيفي ،مستوى

 )Minarova, 2014دراسة (الحيلة )2014،اإلبداع ،بناء الثقة ،الضمان الوظيفي واألداء الفردي).

دراسة (أبو عفش )2014 ،دراسة (سمير)2013 ،
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دراسة (أبو مدللة )2014،دراسة (أبو زيد)2013 ،
دراسة (الشلفان )2012،د ارسة (النسور)2373 ،

دراسة (العياصرة والحارثي )2013 ،دراسة (عبد
الفتاح )2013 ،دراسة (الرفاعي وآخرون)2013 ،

دراسة ()Al-Mahdy and Al-Harby, 2012
دراسة (أيوب)2012 ،

اعتبرت المنظمة المتعلمة متغير تابع تتأثر بمفاهيم وأبعاد تتعلق

بالقيادة وهي( :صفات القائد ،الذكاء العاطفي ،االلتزام القيادي،
التمكين ،اإلبداع).

ثاني ًا-الدراسات التي ركزت على أخالقيات العمل:

دراسة (أبو غالي )2012 ،دراسة (النويقة ،توجد عالقة ذات داللة بين كل من أخالقيات العمل وكل من

 )2012دراسة (( )Ehikwe & Others, 2016األداء الوظيفي ،الميزة التنافسية ،التدريب على األخالقيات،

دراسة (أبو الكاس )2013 ،دراسة (جواهر ،األداء الوظيفي ،أمن وحماية نظم المعلومات ،االغتراب الوظيفي،

 )2013دراسة (  Begum and Mujtaba,تعزيز المسئولية االجتماعية ،الرضا الوظيفي ،الصراع التنظيمي،

 )2014دراسة (الزيناتي )2014 ،دراسة (دروزة الميزة التنافسية ،اتخاذ الق اررات ،إدارة الجودة الشاملة ،إدارة

والقواسمي )2014 ،دراسة (العقيلي )2014 ،الصورة الذهنية ،الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ،جودة حياة

دراسة (إبراهيم )2014 ،دراسة ( &  Imamالعمل).
 )Others,2013دراسة (الطراونة وأبو جليل،

 )2013دراسة (عمران )2013 ،دراسة (اكريم،
)2012

دراسة

(السكارنة،

)2012

دراسة

( )Marri & Others, 2012دراسة (جبر

وصنوبر )2011 ،دراسة (Knoomee and
Virakul, 2009).
دراسة ( )Al-Gharaibeh & Others, 2015اعتبرت أخالقيات العمل متغير تابع تتأثر بمفاهيم وأبعاد هي:
دراسة (حسين والجميل.)2014 ،

(العدالة التنظيمية ،المسئولية االجتماعية).

ثالثاً-الدراسات التي ركزت على العالقة بين المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل:

دراسة ( )Abbasi & Others, 2012دراسة  -توجد عالقة بين أخالقيات العمل والتعلم التنظيمي في شركة
()Chung & Others, 2009

الخدمات الصناعية ،ووجود عالقة بين أخالقيات العمل

واإلبداع واألداء في شركة الخدمات الصناعية.

 توجد عالقة بين التعلم القائم على الفريق وتعليم األخالقياتالطبية.
المصدر :من إعداد الباحثة ،بعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في ذات المجال.
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(ب) أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 -0استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة.

 -6استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية
المتبعة في هذه الدراسات ،والكيفية التي تمت فيها تحليل البيانات في هذه الدراسات.
 -3استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري.
 -4استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تكوين االستبانة.
 -5استفادت الباحثة من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت
والجهد.

(ج) الفجوة البحثية والجوانب اإلضافية للدراسة الحالية:
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية واالجنبية من حيث مجال التطبيق الذي
درسته ،وتحليلها ،والفترة الزمنية ،وطبيعة العينة التي تناولتها ،إضافة إلى اختالف بيئة عمل هذه

المنظمات عن بيئات العمل األخرى سواء عربيا أو عالميا.

وتخلص الباحثة من تحليلها للد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة من نتائج مقارنة بأهداف د ارس ـ ـ ــتها ،أن الفجوة

الرئيس ـ ــية تتمثل في أن الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة لم تتناول جميع أبعاد المنظمة المتعلمة ود ارس ـ ــة عالقتها

ب ـأخالقيــات العمــل في المنظمــات غير الحكوميــة .ويمكن للبــاحثــة عرض ملخص لمجموعــة من

ال وهذه
االعتبارات والتي تعزز من الفجوة البحثية وتوضـح الجوانب اإلضافية لهذه الدراسة مستقب ً
االعتبارات هي على النحو التالي:
 -0أظهرت الد ارس ــات الس ــابقة ض ــرورة فهم ود ارس ــة أبعاد المنظمة المتعلمة وتطبيقها في المنظمات
غير الحكومية بقطاع غزة لتحسين خدماتها المقدمة لفئاتها المستهدفة.
 -6أوضحت الدراسات السابقة أن جميع المنظمات تحتاج إلى تبني معايير أخالقيات العمل.
 -3أن ضرورة وجود التزام بمعايير أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بحاجة إلى المزيد
من الدراسة وبتعمق.

 -4ركزت هـذه الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على عالقة أبعاد المنظمة المتعلمة بأخالقيات العمل في المنظمات غير
الحكومية بقطاع غزة.
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 -5هذه الدراسة هي األولى _ على حد علم الباحثة _ التي تناولت أثر أبعاد المنظمة المتعلمة في

تعزيز أخالقيــات العمــل في المنظمــات غير الحكوميــة بقطــاع غزة ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكون نقطــة انطالق
لدراسات مستقبلية في نفس المجال في أماكن مختلفة بقطاع غزة.

 -2الجانب التطبيقي ،والذي تم على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
 -7اختلفت في المجال الزمني عن الدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال.
ويوضح الشكل التالي ( )3-1كافة الجوانب المتعلقة بالدراسات السابقة ،وتحديد الفجوة البحثية

بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية ،والجوانب اإلضافية للدراسة الحالية:
الشكل ()3-1

تحديد الفجوة البحثية في ضوء تحليل الدراسات السابقة والدراسة الحالية
تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية للدراسة

نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية
الفجوة البحثية

 .0توجــد عالقــة بين المنظمــة المتعلمــة والتميز
المؤسسي.

 .0عدم وجود د ارسـ ـ ـ ـ ــة فلس ـ ـ ـ ـ ــطينية أو عربية أو



قامت الد ارسـ ــة الحالية بد ارسـ ــة كافة أبعاد

أجنبي ــة على ح ــد علم البـ ـاحث ــة جمع ــت بين

المنظم ــة المتعلم ــة وعالقته ــا بـ ـأخالقي ــات

 .3توجــد عالقــة بين أبعــاد المنظمــة المتعلمــة

كـ ــافـ ــة أبعـ ــاد المنظمـ ــة المتعلمـ ــة كمنظومـ ــة

وااللتزام التنظيمي واألداء المؤسسي.

متكـ ــاملـ ــة وعالقتهـ ــا ب ـ ـأخالقيـ ــات العمـ ــل في

العم ـ ــل في المنظماااات غير الحكومياااة،
وذلك من خالل:
اختبار وتحليل العالقة بين أبعاد المنظمة
الاماتاعالامااااة (الاتفكير النظمي ،البراعااااة
الشااااخصااااية ،الرؤية المشااااتركة ،النماذج
العقليااة ،تعلم الفريقو وأخالقيااات العماال
في المنظمااااات غير الحكوميااااة بقطاااااع
غزة.
بياان أثر أبعااد المنظمة المتعلمة (التفكير
النظمي ،البراعة الشاااااااخصاااااااية ،الرؤية
المشاااتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريقو
مجتمعااة معااا على أخالقيااات العماال في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
تحديد الفروق بين متوسااطات اسااتجابات
المبحوثين حول مجاااال أبعااااد المنظماااة
المتعلماة وأخالقيات العمل في المنظمات
غايار الاحاكاومايااااة باقاطاااااع غازة وفقااااا
للمتغيرات الاااديمغرافياااة (الجنس ،الفئاااة
الاعامريااااة ،المؤهاااال العلمي ،سااااااانوات
الخدمةو.

 .2يوج ــد عالق ــة طردي ــة قوي ــة بين أخالقي ــات
العمل الوظيفية ومستوى الرضا الوظيفي.

 .2يوجـ ـد عالق ــة بين أخالقي ــات العم ــل وجودة
حياة العمل واألداء الوظيفي.
 .0يوجــد عالقــة بين أخالقيــات العمــل والتعليم

المنظمات غير الحكومية.
 .3اختالف في مجــال التطبيق لهــذه الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والد ارسـ ــات السـ ــابقة ،حيث إن مجال التطبيق
لمعظم الد ارس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة كان يرتكز على
المؤس ـ ـسـ ــات التعليمية (المدارس ومؤس ـ ـسـ ــات

التنظيمي.

التعليم العالي) والمؤسسات التمويلية.

 .2مجال التطبيق:

 .2اختالف طبيع ـ ــة وتنفي ـ ــذ األبع ـ ــاد المرتبط ـ ــة

 المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
 المؤسسات التمويلية.
 المؤسسات الصحية.





بـالمنظمـة المتعلمة وأخالقيات العمل من بيئة
عمل ألخرى.

 .2إدراك الب ــاحثـ ـة ألهمي ــة دور المنظم ــات غير
الحكومي ــة في خ ــدم ــة المجتمع الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني
بكافة فئاته المس ـ ــتهدفة ،وبخاص ـ ــة قطاع غزة
نتيجة الوضـ ــع الخاص الذي يعيشـ ــه الشـ ــعب
الفلسطيني.

المصدر :من إعداد الباحثة في ضوء تحليل الدراسات السابقة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها

املقدمة.

ا
أول-منهجية وأسلوب الدراسة.
ا
ثانيا-جمتمع الدراسة.
ا
ثالثا-عينة الدراسة.
ا
رابعا-خطوات بناء الستبانة.
ا
خامسا-أداة الدراسة.
ا
سادسا-صدق الستبانة.
ا
سابعا-ثبات الستبانة.
ا
ثامنا-األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
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المقدمة:

محور رئيسا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من
ا
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها

الدراسة ،وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى
النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الد ارسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف

التي تسعى إلى تحقيقها.
وبناء على ذلك تناول هذا الفصـ ــل وصـ ــفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الد ارسـ ــة ،وكذلك أداة
الد ارســ ـ ـ ــة المســ ـ ـ ــتخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى ص ـ ـ ـ ــدقها وثباتها ،وينتهي

الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي
وصف لهذه اإلجراءات.

أوالً-منهجية وأسلوب الدراسة:
نظ ار لطبيعة الد ارسـة واألهداف التي تسـعى لتحقيقها ،فقد اسـتخدمت الباحثة المنهج الوصفي

التحليلي ،والذي يمكن من خالله وص ـ ــف الظاهرة موض ـ ــوع الد ارس ـ ــة كما توجد في الواقع وص ـ ــفا

دقيقا ويعبر عنها تعبي ار كيفيا وكميا ،وأيضــا تحليل بياناتها ،وكذلك توضــيح العالقة بين مكوناتها
واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ويعرف الحمداني ( )011:3112المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف
الظواهر أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة

أو مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة

والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:

 .0المصادر الثانوية :حيث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للد ارسـ ـ ـ ـ ــة إلى مصـ ـ ـ ـ ــادر
البيــانــات الثــانويــة والتي تتمثــل في الكتــب والمراجع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة ،والــدوريــات

والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة التي تناولت موضـ ـ ــوع الدارس ـ ـ ــة ،والبحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 .6المصــــــــادر األولية :حيث لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية لمعالجة الجوانب التحليلية
لموضوع الدراسة من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة صممت خصيصا لهذا الغرض.
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ثانياً-مجتمع الدراسة:

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،وبناء على مشكلة

الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية

الكبرى في قطاع غزة والتي يبلغ عدد عامليها ( )01عاملين فأكثر ،وتزيد ميزانيتها عن مليون
دوالر في عامي ( 3102و )3102ويبلغ عددها ( )29منظمة ،وقد تم استثناء ( )2منظمات بسبب
عدم موافقة إدارتهم على توزيع االستبانات على عامليهم ،وبالتالي فإن عدد المنظمات التي تمثل

مجتمع الدراسة هو ( )22منظمة وبلغ عدد العاملين فيها ( )3012حسب إحصائيات دائرة

الجمعيات غير الحكومية التابعة لو ازرة الداخلية الفلسطينية في العام ( )3102كما هو موضح في

جدول رقم (.)4-1

ثالثاً-عينة الدراسة:
قامت الباحثة باختيار عينة طبقية عشوائية ،وقد تم تطبيق المعادلة اإلحصائية (معادلة ستيفن

ثامبسون) لحساب حجم العينة المطلوبة:

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2   p1  p 







n

حيث أن:
 :nحجم العينة المطلوبة

 :Nحجم المجتمع

 :zالدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة ( )1995وتساوي ()0992

 :dنسبة الخطأ وتساوي ()1915

 :pنسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي )(0.5
وبالتعويض في المعادلة السابقة بقيمة حجم المجتمع ) ،3012 =(Nفإنه يمكن حساب حجم

العينة المطلوبة ويساوي (.)220

ومما سبق فقد قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على ( )338من العاملين في المنظمات غير
الحكومية قيد الدراسة كما هو مبين في الجدول رقم ( ،)4-1وقد تم استرداد ( )672استبانة بنسبة

(.)%81.66
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جدول ()4-1

توزيع عينة الدراسة حسب أعداد العاملين في المنظمات غير الحكومية قيد الدراسة
المحافظة

عدد العاملين

العينة

م
1

جمعية الهالل األحمر

مح ــافظـ ــة غزة

106

13

2

الجمعية اإلسالمية بالشاطئ

مح ــافظـ ــة غزة

23

3

3

جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر

محافظة خانيونس

70

8

4

جمعية الوفاء الخيرية

مح ــافظـ ــة غزة

178

21

5

جمعية أصدقاء المريض

مح ــافظـ ــة غزة

162

20

6

جمعية إتحاد لجان العمل الصحي

مح ــافظـ ــة غزة

231

28

7

جمعية أطفالنا للصم

مح ــافظـ ــة غزة

172

21

8

جمعية مبرة الرحمة

مح ــافظـ ــة غزة

93

11

مح ــافظـ ــة غزة

293

35

مح ــافظـ ــة غزة

19

2

محافظ ــة الشمال

33

4

مح ــافظـ ــة غزة

12

2

63

8
8

9

اسم المنظمة

جمعية الخدمة العامة ألحياء مدينة غزة

10

جمعية قطر الخيرية  -فرع أجنبي

11

جمعية تطوير بيت الهيا

12

جمعية دار القرأن الكريم والسنة الخيرية

13

جمعية جباليا للتأهيل

محافظ ــة الشمال

14

جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية

محافظة خانيونس

64

15

جمعية مؤسسة عبد المحسن قطان فرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

33

4

16

جمعية الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية

مح ــافظـ ــة غزة

183

22

17

جمعية الفالح الخيرية

محافظ ــة الشمال

72

9

18

جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية

مح ــافظـ ــة غزة

70

8

19

جمعية اإلغاثة اإلسالمية فرع أجنبي  /لندن

مح ــافظـ ــة غزة

66

8

20

جمعية خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  CRSفرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

65

8

21

جمعية أطباء بال حدود -فرنسا  -فرع أجنبيه

مح ــافظـ ــة غزة

33

4

22

جمعية نور المعرفة

محافظة الـوسطى

41

5
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23

جمعية الزكاة اإلسالمية-لجنة زكاة غزه

مح ــافظـ ــة غزة

10

1

24

جمعية ابن باز الخيرية

محافظ ـ ـ ــة رفح

78

10

25

جمعية برنامج غزه للصحة النفسية

مح ــافظـ ــة غزة

77

10

26

جمعية مركز الشباب الفلسطيني

مح ــافظـ ــة غزة

25

3

27

جمعية مركز شؤون المرأة

مح ــافظـ ــة غزة

14

2

28

جمعية الرحمة الخيرية

محافظة خانيونس

43

5

29

جمعية مجمع الصحابة الطبي

مح ــافظـ ــة غزة

52

6

30

جمعية مستشفى ماريوحنا للعيون " سان جون " فرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

19

2

31

جمعية دار اليتيم الفلسطيني

محافظة الـوسطى

15

2

32

جمعية السالمة الخيرية

محافظ ــة الشمال

39

5

33

جمعية الوئام الخيرية

محافظ ــة الشمال

59

7

34

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

محافظة خانيونس

15

2

35

جمعية سواعد لالغاثة والتنمية

مح ــافظـ ــة غزة

26

3

36

جمعية غيث لإلغاثة والتنمية

مح ــافظـ ــة غزة

11

1

37

جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل

مح ــافظـ ــة غزة

35

4

38

جمعية مؤسسة  CHFالدولية -فرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

120

14

39

جمعية اإلغاثة اإلسالمية فرنسا فرع اجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

12

1

40

جمعية مؤسسة التعاون فرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

18

2

41

الهيئة الطبية الدولية  IMCفرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

26

3

42

جمعية اوكسفام  -بريطانيا -فرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

18

2

43

جمعية مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين  -أمريكا فرع أجنبي

مح ــافظـ ــة غزة

12

1

العدد الكلي
المصدر :من إعداد الباحثة،

2806

وفق إحصائيات دائرة الجمعيات غير الحكومية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية عام ()2012
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رابعاً-خطوات بناء االستبانة:

قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة وهي االستبانة لدراسة "المنظمة المتعلمة ودورها في تعزيز

أخالقيات العمل :دراسة ميدانية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة" ،واتبعت الباحثة
الخطوات التالية لبناء االستبانة:
 -0اإلطالع على األدب اإلداري والد ارس ــات الس ــابقة ذات الص ــلة بموض ــوع الد ارس ــة ،واالس ــتفادة
منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 -3استشارت الباحثة عددا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.
 -2تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 -2تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -0تم تصـ ــميم االسـ ــتبانة في صـــورتها األولية وقد تكونت من محورين أسـ ــاسـ ــيين وهما (المنظمة
المتعلمة وأخالقيات العمل).

 -2تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرفين.
 -7تم عرض االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة على ( )06من المحكمين من ذوي الخبرة في المجــاالت األكــاديميــة
واالحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية في الجامعات في قطاع غزة ،والملحق رقم ( )0يبين أسـ ـ ـ ـ ـ ــماء أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجنة

التحكيم.

 -0في ض ـ ـ ـ ــوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االس ـ ـ ـ ــتبانة من حيث الحذف أو اإلض ـ ـ ـ ــافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية ،ملحق رقم (.)6

خامساً-أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول "المنظمة المتعلمة ودورها في تعزيز أخالقيات العمل :دراسة ميدانية

على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".

تمكنت الباحثة من خاللها من الحصول
وقد تم استخدام أداة االستبانة لكبر حجم العينة ،والتي ّ

على البيانات من جميع أفراد العينة بشكل أسهل وأسرع.

وتتكون استبانة الدراسة من ثالثة أقسام رئيسة ،هي:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،
سنوات الخدمة في مجال العمل).
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القسم الثاني :وهو عبارة عن أخالقيات العمل ،ويتكون من ( )09فقرة.
القسم الثالث :وهو عبارة عن المنظمة المتعلمة ،ويتكون من ( )40فقرة ،موزعة على أبعاد الدراسة
الخمسة وفق جدول رقم (:)4-2
جدول ()4-2
توزيع فقرات محور المنظمة المتعلمة على األبعاد الخمسة
المجال

عدد الفقرات

البعد

1

البراعة الشخصية

0

2

النماذج العقلية

9

3

الرؤية المشتركة

7

4

تعلم الفريق

9

3

التفكير النظمي

0
 20فقرة

المجموع
المصدر :من إعداد الباحثة

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان كما هو

موضح في جدول رقم (:)4-3

جدول ()4-3

درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

موافق بدرجة قليلة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة كبيرة

0

3

2

2

0

جداً

قليلة

متوسطة

كبيرة

جداً

سادساً-صدق االستبانة:
صدق االستبانة يعني "أن تقيس االستبانة ما وضعت لقياسه" (الجرجاوي ،)734 :2373،كما

يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات

وآخرون .)713:2337 ،وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
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 -0صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري":
يقصد بالصدق من وجهة نظر المحكمين "هو أن يختار الباحث عددا من المحكمين

المتخصصين في مجال الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )017 :6101،حيث تم
عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من عدد ( )06من المتخصصين في المجاالت

األكاديمية واالحصائية ،وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)0وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين
وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة في

صورتها النهائية كما في الملحق رقم (.)6
 -6صدق المقياس:

أوالً :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي
تنتمي إلية هذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه ،وقد تم
ذلك على العينة االستطالعية المكونة من ( )51مفردة.
نتائج االتساق الداخلي:
االتساق الداخلي لـ "المنظمة المتعلمة"
المجال األول :البراعة الشخصية
يوضح جدول ( )4-4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "البراعة الشخصية" والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4-4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "البراعة الشخصية" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

()Sig.

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.0

يتوفر لدى العاملين في المنظمة المهارات الالزمة ألداء األعمال المطلوبة منهم.

.688

*0.000

.3

يوظف العاملون وسائل التكنولوجيا الحديثة خالل أدائهم لألعمال المطلوبة منهم.

.724

*0.000

.2

يشارك العاملون في المنظمة بحضور ورش العمل والتدريبات الالزمة لبناء قدراتهم.

.753

*0.000
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.2

يواكب العاملون في المنظمة للمستجدات الحديثة في مجال اإلدارة.

.620

*0.000

.0

تولي إدارة المنظمة اهتمام كبير في مجال بناء قدرات عامليها.

.608

*0.000

.2

تتوفر لدى العاملين في المنظمة الدافعية في البحث عن فرص التعلم وتطوير قدراتهم.

.600

*0.000

.7

يتحمل العاملون بالمنظمة أعباء أداء المهام المعقدة والمتعددة.

.507

*0.000

.0

تقدم المنظمة الدعم الالزم للعاملين لمساعدتهم على التعلم المستمر وتطوير كفاياتهم المهنية.

.482

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05

المجال الثاني :النماذج العقلية
يوضح جدول ( )4-5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "النماذج العقلية" والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4-5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "النماذج العقلية" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

()Sig.

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.0

يرحب العاملون بالمنظمة بالمناقشات الموجهة لبناء قدراتهم.

.790

*0.000

.3

يسعى العاملون لمناقشة القضايا والممارسات المتعلقة بالعمل.

.773

*0.000

.2

تتصف المناقشات بين العاملين وادارة المنظمة باألمانة والصراحة.

.680

*0.000

.692

*0.000

.0

تسعى إدارة المنظمة لتحديث أساليب العمل الخاصة بها.

.815

*0.000

.2

يسعى العاملون في المنظمة لتحسين صورة المنظمة لدى ذوي العالقة.

.695

*0.000

.7

ينبذ العاملون في المنظمة كل خالفاتهم الشخصية عندما تواجه المنظمة مشكلة ما

.512

*0.000

.0

يتم تشجيع وجهات نظر العاملين المتعددة والهادفة.

.674

*0.000

.9

ينجز العاملون المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

.742

*0.000

.2

توفر إدارة المنظمة المناخ المناسب للوصول آلراء متقاربة حول القضايا التي تهم المنظمة
والعاملين.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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المجال الثالث :الرؤية المشتركة

يوضح جدول ( )4-6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الرؤية المشتركة" والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4-6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الرؤية المشتركة" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

()Sig.

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.0

يشارك العاملون في المنظمة بوضع الخطة االستراتيجية للمنظمة.

.661

*0.000

.3

تسعى المنظمة من خالل الرؤية المشتركة على البحث عن اإلبداع.

.729

*0.000

.2

يمتلك العاملون في المنظمة القدرة على الحوار واالتصال للوصول إلى لرؤية المشتركة.

.828

*0.000

.2

يلتزم العاملون في المنظمة بتنفيذ األعمال التي تسهم في تحقيق الرؤية.

.728

*0.000

.0

يشترك جميع العاملون في المنظمة في ممارسة السلطة والمسئولية.

.673

*0.000

.2

تتم مراجعة الخطة االستراتيجية للمنظمة بشكل دائم ومستمر.

.506

*0.000

.7

يؤمن العاملون في المنظمة بأن نجاح المنظمة في مهمتها هو نجاح للجميع.

.660

*0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α ≥ 0.05

المجال الرابع :تعلم الفريق
يوضح جدول ( )4-7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تعلم الفريق" والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4-7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تعلم الفريق" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

()Sig.

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.0

يعتمد العمل في المنظمة على روح الفريق

.624

*0.000

.3

تنتشر روح تبادل األدوار والمساندة بين العاملين بالمنظمة.

.734

*0.000
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.2

تدعم إدارة المنظمة المبادرات اإلبداعية والتطويرية.

.820

*0.000

.2

تستخدم إدارة المنظمة أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع العاملين.

.754

*0.000

.0

يتم اختيار فرق عمل بناء على امتالكهم مهارات تتالءم مع طبيعة عملهم.

.764

*0.000

.2

توجد عالقات تشاركية وعمل جماعي َّبناء بين العاملين.

.801

*0.000

.7

تأخذ إدارة المنظمة بتوصيات فرق العمل التي يتم تشكيلها.

.746

*0.000

.0

تتحول األخطاء التي تصدر عن العاملين إلى خبرات تراكمية َّبناءة.

.762

*0.000

.9

يقدم العاملون في المنظمة الدعم والمؤازرة والتوجيه المهني المفيد للموظف الجديد.

.748

*0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α ≥ 0.05

المجال الخامس :التفكير النظمي
يوضح جدول ( )4-8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التفكير النظمي" والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05وبذلك
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4-8
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التفكير النظمي" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

()Sig.

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.0

يتم تهيئة العاملين في المنظمة لعمليات التغيير والتحديات بشكل مستمر

.755

*0.000

.3

يتم التعامل مع المواقف المختلفة على أساس تفكير جماعي.

.834

*0.000

.769

*0.000

.2

يمتلك العاملون في المنظمة مهارات جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها.

.731

*0.000

.0

يطور العاملون في المنظمة قدراتهم على التعامل بنجاح مع الظروف المتغيرة.

.750

*0.000

.2

يتم تبصر البيئة الخارجية إلدخال الجديد إلى المنظمة.

.722

*0.000

.7

يشعر كل عامل في المنظمة بأنه قائد في موقعه.

.724

*0.000

.0

يتم تعزيز العاملين عند تقديمهم لفكرة إبداعية أو حل مبتكر لمشكلة تواجه المنظمة.

.602

*0.000

.2

يتم العمل على حل المشاكل الفورية بأسرع وقت ،وفي بعض األحيان يتم طلب الدعم الخارجي
لحلها.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
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 -االتساق الداخلي لـ "أخالقيات العمل"

يوضح جدول رقم ( )4-9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أخالقيات العمل"

والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ≥0.05
 αوبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4-9
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أخالقيات العمل" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

()Sig.

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.0

تقوم إدارة المنظمة بتوضيح وتفسير المعايير األخالقية الغامضة.

.620

*0.000

.3

تقيم ادراة المنظمة مدى نجاحها في العمل بتحقيقها لنتائجها وكيفية انجاز العمل.

.737

*0.000

.2

تقوم إدارة المنظمة بتشجيع الحوار َّ
البناء حول القضايا األخالقية في العمل.

.740

*0.000

.2

تتحدث إدارة المنظمة بشكل متواصل مع العاملين حول أخالقيات العمل.

.832

*0.000

.0

تحرص إدارة المنظمة على توافق الق اررات مع المعايير األخالقية في العمل.

.641

*0.000

.2

تعمل إدارة المنظمة على تفسير الق اررات األخالقية المتعلقة بالعمل.

.622

*0.000

.7

تقوم إدارة المنظمة بربل نظام الحوافز بمدى االلتزام بأخالقيات العمل.

.605

*0.000

.0

تقوم إدارة المنظمة بمعاقبة كل من يخالف المعايير األخالقية في العمل.

.670

*0.000

.585

*0.000

.449

*0.001

 .00تقدم إدارة المنظمة المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

.746

*0.000

 .03تساعد إدارة المنظمة اآلخرين في انجاز بعض أعمالهم.

.591

*0.000

 .02تحافظ إدارة المنظمة على حقوق اآلخرين في العمل.

.743

*0.000

 .02يوجد لدى المنظمة قيم مشتركة لما يجب أن يكون عليه السلوك المناسب فيها.

.652

*0.000

 .00تقوم المنظمة بإنجاز المعامالت في وقتها المحدد.

.642

*0.000

 .02يعتبر االلتزام بالمعايير األخالقية من أهم أولويات المنظمة.

.697

*0.000

.9
.01

تحرص إدارة المنظمة على االلتزام بالصدق في العمل ،وأن تكون أفعالها منسجمة مع أقوالها
في العمل.

تعتبر عدالة المعاملة في العمل من سمات المنظمة فتتم مكافأة األداء على أساس الجهود

المبذولة.
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لدى المنظمة معايير أخالقية بالسلوك المرغوب وغير المرغوب القيام به (مدونة السلوك

.647

*0.000

 .00قامت إدارة المنظمة بتعميم مدونة السلوك األخالقية على العاملين في المنظمة.

.641

*0.000

 .09تقوم المنظمة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالممارسات الالأخالقية في العمل.

.541

*0.000

األخالقي)

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α ≥ 0.05

ثانياً :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد

األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات
االستبانة ،وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من ( )51مفردة.

يبين جدول ( )4-10أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا

عند مستوى معنوية  ،α ≥0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول ()4-10
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
المجال

معامل بيرسون لالرتباط القيمة االحتمالية )(Sig.

أخالقيات العمل

.912

*0.000

البراعة الشخصية

.753

*0.000

النماذج العقلية

.899

*0.000

الرؤية المشتركة

.876

*0.000

تعلم الفريق

.937

*0.000

التفكير النظمي

.905

*0.000

المنظمة المتعلمة

.976

*0.000

*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
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سابعاً-ثبات االستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة هو أن تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية

تحت نفس الظروف والشروط ،ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند
كل مرة يستخدم فيها ،أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات

مختلفة (الجرجاوي ،)97 :6101 ،وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من ( )51مفردة.
وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's

 ،Alpha Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4-11
جدول ()4-11
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

أخالقيات العمل

19

0.923

البراعة الشخصية

8

0.779

النماذج العقلية

9

0.871

الرؤية المشتركة

7

0.806

تعلم الفريق

9

0.902

التفكير النظمي

8

0.877

المنظمة المتعلمة

41

0.960

جميع المجاالت معا

60

0.970

ويتضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4-11أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل

مجال حيث تتراوح بين ( )0.960 ،0.779بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.970وهذا يعنى

أن الثبات مرتفع ودال احصائيا.

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )6قابلة للتوزيع .وتكون

الباحثة قد تأكدت من صــدق وثبات اس ــتبانة الد ارســة مما يجعلها على ثقة تامة بص ــحة االس ــتبانة
وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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ثامناً-األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تفريغ وتحليل اإلسـ ــتبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصـ ــائي "الحزمة اإلحصـ ــائية للعلوم

االجتماعية".

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم اسـ ــتخدام اختبار كولمجوروف -سـ ــمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sالختبار

ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وهو اختبار ضروري في حالة اإلجابة عن

أسئلة البحث وفحص الفرضيات ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4-12
جدول ()4-12

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
المجال

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

أخالقيات العمل

0.655

0.785

البراعة الشخصية

0.706

0.701

النماذج العقلية

1.036

0.234

الرؤية المشتركة

1.286

0.073

تعلم الفريق

1.086

0.189

التفكير النظمي

1.264

0.082

المنظمة المتعلمة

0.948

0.330

جميع المجاالت معا

0.829

0.498

يتضـح من النتائج الموضحة في جدول ( )4-12أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت

الد ارسـ ــة أكبر من مسـ ــتوى الداللة ( ،)0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع
الطبيعي ،حيث تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
-0

النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.

-6

المتوسل الحسابي والمتوسل الحسابي النسبي واالنحراف المعياري.

-3

اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
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-4

اختبار كولمجوروف -سـ ـ ـ ـ ـ ــمرنوف ) :Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفة ما إذا

-5

معامل ارتباط بيرســون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم

كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

هذا االختبار على د ارس ـ ـ ـ ــة العالقة بين متغيرين ،وقد تم اس ـ ـ ـ ــتخدامه لحس ـ ـ ـ ــاب االتس ـ ـ ـ ــاق

الداخلي والصدق البنائي لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.
-2

اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( :)T-Testلمعرفة ما إذا كان متوسـل درجة االستجابة قد
وصـ ــل إلى درجة الموافقة المتوسـ ــطة (الحياد) وهي  3أم زادت أو قلت عن ذلك ،ولقد تم

استخدامه للتأكد من داللة المتوسل لكل فقرة من فقرات االستبانة.
-7

نموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي (.)Linear Stepwise Regression - Model

-8

اختبار  Tفي حالة عينتين ( :)Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك

-9

اختبـار تحليل التباين األحادي  :)One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة

فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
ومناقشتها

املقدمة.

ا
أول-الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
ا
ثانيا-حتليل فقرات الستبانة.

ا
ثالثا-اختبار فرضيات الدراسة.
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المقدمة:

يتضـ ـ ــمن هذا الفصـ ـ ــل عرضـ ـ ــا لتحليل البيانات واختبار فرضـ ـ ــيات الد ارسـ ـ ــة ،وذلك من خالل
اإلجابة عن أس ـ ــئلة الد ارس ـ ــة واس ـ ــتعراض أبرز نتائج االس ـ ــتبانة والتي تم التوص ـ ــل إليها من خالل

تحليل فقراتها ،والوقوف على البيانات الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية التي اشـ ـ ـ ــتملت على (الجنس ،العمر ،المؤهل

العلمي ،ســنوات الخدمة في مجال العمل) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصــائية للبيانات المتجمعة
من اسـ ـ ــتبانة الد ارسـ ـ ــة ،إذ تم اسـ ـ ــتخدام برنامج الرزم اإلحصـ ـ ــائية للد ارسـ ـ ــات االجتماعية )(SPSS
للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أوالً-الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدول ()5-1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

122

44.2

أنثى

154

55.8

المجموع

276

100.0

يتضح من جدول ( )5-1أن ما نسبته ( )%44.2من عينة الدراسة ذكور ،بينما ( )%55.8إناث.
وتفسـ ــر الباحثة ارتفاع نسـ ــبة المبحوثين من اإلناث ،بأن بعض المنظمات غير الحكومية في

عينة الد ارس ـ ـ ــة تعمل في عدة مجاالت منها مجال التعليم والص ـ ـ ــحة واألمومة والطفل ،لذلك لديهم
نســبة عالية من الموظفين اإلناث ،وهذه النســبة الكبيرة تدل على مشــاركة اإلناث للذكور في عمل

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 -توزيع عينة الدراسة حسب العمر

يتض ـ ـ ــح من جدول ( )5-2أن ما نس ـ ـ ــبته ( )%30.4من عينة الد ارس ـ ـ ــة أعمارهم أقل من 31

ســنة )%40.2( ،تتراوح أعمارهم من  31إلى أقل من  41ســنة )%19.9( ،من  41ســنة إلى أقل
من 51سنة ،بينما ( )%9.4أعمارهم من  51سنة فأكثر.
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جدول ()5-2
توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  21سنة

84

30.4

 21إلى أقل من  21سنة

111

40.2

من 21سنة إلى أقل من 01سنة

55

19.9

من  01سنة فأكثر

26

9.4

المجموع

276

100.0

وتفســر الباحثة ارتفاع نســبة مشــاركة المبحوثين من الفئة العمرية الشــابة وهي ما بين أقل من
 31إلى أقل من  41سـ ـ ـ ــنة إلى نوعية العمل في المنظمات غير الحكومية والتي تحتاج إلى جهد
كبير ومتنوع في عدة مجاالت مما تحتاج لقدرات شـ ـ ـ ـ ــابة قادرة على العطاء والجهد ،وكذلك لزيادة
الفاعلية والحيوية في تطبيق مجاالت عملها المختلفة.
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلميجدول ()5-3

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

ثانوية عامة فأقل

28

10.1

دبلوم متوسل

66

23.9

بكالوريوس

145

52.5

دراسات عليا

37

13.4

المجموع

276

100.0

يتضـ ـ ــح من جدول ( )5-3أن ما نسـ ـ ــبته ( )%10.1من عينة الد ارسـ ـ ــة مؤهلهم العلمي ثانوية
عامة فأقل )%23.9( ،مؤهلهم العلمي دبلوم متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــل )%52.5( ،مؤهلهم العلمي بكالوريوس،
بينما ( )%13.4مؤهلهم العلمي دراسات عليا.

وترى البــاحثــة أن ذلــك يعكس مــدى اهتمــام المنظمــات غير الحكوميــة بقطــاع غزة بتوظيف
الكوادر ذات المؤهالت العلميــة لتمكنهــا من مالحقــة التطور العلمي والمهني الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع ،وبــالتــالي

يمكنها االس ــتفادة من هذه الكوادر في رفع نس ــبة أداء وفاعلية هذه المنظمات ،كما أن هذه النسـ ـبة
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تتفق مع متطلبات التوظيف في المنظمات غير الحكومية ،حيث تشترط المنظمات غير الحكومية

شهادة بكالوريوس كحد أدنى.

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة في مجال العملجدول ()5-4
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة في مجال العمل
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  0سنوات

81

29.3

من  0إلى أقل من  01سنوات

100

36.2

من  01إلى أقل من  00سنة

33

12.0

 00سنة فأكثر

62

22.5

المجموع

276

100.0

يتضــح من جدول ( )5-4أن ما نســبته ( )%29.3من عينة الد ارســة ســنوات خدمتهم أقل من
 5س ــنوات )%36.2( ،تتراوح س ــنوات خدمتهم من  5إلى أقل من  01س ــنوات )%12.0( ،تتراوح
من  01إلى أقل من  05سنة ،بينما ( )%22.5سنوات خبرتهم  05سنة فأكثر.

وتفســر الباحثة بأن نســبة ( )%7197من عينة الد ارســة لديهم خبرة أكثر من ) (5ســنوات ،مما
يزيد من إمكانية نجاح واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار هذه المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،كما أن ()%6993

س ـ ـ ـ ــنوات خدمتهم (أقل من  5س ـ ـ ـ ــنوات) فهذا يش ـ ـ ـ ــير إلى وجود عدد ال بأس به من الموظفين في
المنظمـات غير الحكوميـة بقطـاع غزة حديثو التخرج حيث أن هذه المنظمات غير الحكومية تعمد

إلى استقطاب الفئات الشابة والمؤهلة علميا كما تم ذكره سابقا.

ثانياً-تحليل فقرات االستبانة
لتحليل فقرات االسـتبانة تم استخدام المتوسل الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارT

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ـ ــطات درجات االســ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة

المتوســطة وهي  3أم ال .فإذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر من  )0.05فإن متوســل آراء األفراد
حول الظاهرة موضـع الدراسة ال يختلف جوهريا عن موافق بدرجة متوسطة وهي  ،3أما إذا كانت

 Sig( Sig < 0.05أقل من  )0.05فان متوسـ ـ ـ ـ ـ ــل آراء األفراد يختلف جوهريا عن درجة الموافقة
المتوسطة ،وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسل اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية
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عن درجـة الموافقـة المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة .وذلـك من خالل قيمـة االختبـار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة

فمعناه أن المتوسل الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.
المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen & Others, 2012

لتحديد المحك المعتمد في الد ارسـ ــة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسـ ــي من
خالل حسـ ــاب المدى بين درجات المقياس ( )4=0-5ومن ثم تقسـ ــيمه على أكبر قيمة في المقياس

للحص ـ ــول على طول الخلية أي ( )1981=5/4وبعد ذلك تم إض ـ ــافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في
المقياس (بداية المقياس وهي واحد ص ـ ــحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أص ـ ــبح
طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي رقم (:)5-5
جدول ()5-5

المحك المعتمد في الدراسة

طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قليلة جدا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفس ـ ـ ـ ـ ــير نتائج الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة والحكم على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى االس ـ ـ ـ ـ ــتجابة ،اعتمدت الباحثة على ترتيب

المتوســطات الحســابية على مســتوى الفقرات في كل مجال ،وقد حددت الباحثة درجة الموافقة حســب

المحك المعتمد للدراسة.

أوالً :تحليل فقرات " المنظمة المتعلمة "
 -تحليل فقرات مجال " البراعة الشخصية "

تم اســتخدام المتوســل الحســابي والنســبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول (:)5-6
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جدول ()5-6
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و
اختبار Tلكل فقرة من فقرات مجال " البراعة الشخصية"

المتوسط الحسابي

.0

يواكب العاملون في المنظمة للمستجدات الحديثة في مجال
اإلدارة.

تولي إدارة المنظمة اهتمام كبير في مجال بناء قدرات عامليها.
تتوفر لدى العاملين في المنظمة الدافعية في البحث عن فرص
التعلم وتطوير قدراتهم.
يتحمل العاملون بالمنظمة أعباء أداء المهام المعقدة والمتعددة.
تقدم المنظمة الدعم الالزم للعاملين لمساعدتهم على التعلم
المستمر وتطوير كفاياتهم المهنية.
جميع فقرات المجال معاً

االنحراف المعياري

.7

الالزمة لبناء قدراتهم.

النسبي

.2

يشارك العاملون في المنظمة بحضور ورش العمل والتدريبات

المتوسط الحسابي

.0

لألعمال المطلوبة منهم.

قيمة االختبار

.2

يوظف العاملون وسائل التكنولوجيا الحديثة خالل أدائهم

()Sig.

.2

المطلوبة منهم.

القيمة االحتمالية

.3

يتوفر لدى العاملين في المنظمة المهارات الالزمة ألداء األعمال

4.08

0.72

*0.000 24.76 81.52

2

3.99

0.83

*0.000 19.95 79.86

3

4.16

0.76

*0.000 25.36 83.26

1

3.82

0.77

*0.000 17.67 76.30

7

3.79

0.88

*0.000 14.88 75.80

8

3.83

0.81

*0.000 16.89 76.52

6

3.96

0.77

*0.000 20.88 79.28

4

3.84

0.83

*0.000 16.85 76.81

5

3.93

0.51

*0.000 30.68 78.67

* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5-6يمكن استخالص ما يلي:
 -احتلت الفقرة الثالثة "يشارك العاملون في المنظمة بحضور ورش العمل والتدريبات الالزمة لبناء

قدراتهم" المرتبة األولى بمتوسل حسابي يساوي ( )4.16أي أن المتوسل الحسابي النسبي

( ،)%83.26قيمة االختبار( )25.36وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر هذه
الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة

0.05

≥  ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه

الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل

أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على االهتمام الكبير لدى العاملين في المنظمات غير
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الحكومية في المشاركة بحضور التدريبات وورش العمل .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن معظم
المنظمات غير الحكومية لديها برنامج استراتيجي لبناء القدرات يحفز ويدعم مشاركة العاملين في

حضور ورش العمل والتدريبات الالزمة لبناء قدراتهم ورفع كفاياتهم المهنية كجزء أساسي من
عملهم ،كما تعتبر هذه التدريبات بيئة خصبة إلظهار قدرات الكثير من العاملين مما يدفعهم

لحضورها ،باإلضافة إلى مساهمة الندوات وورش العمل في رفع كفايات العاملين المهنية في ظل
المنافسة القائمة بين المنظمات .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (النويري ،)6102 ،ودراسة (أبو

زيد ،)6103 ،ودراسة (عبابنة والطويل ،)6119 ،وكذلك دراسة (الطائي والعبادي )6118 ،التي

نتج عنها أن مشاركة العاملين في حضور ورش العمل والندوات المخصصة لرفع كفاياتهم المهنية
كانت بدرجة كبيرة ،وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الحارثي )6103 ،التي نتج عنها أن

المشاركة في فرص التعلم داخل وخارج الجامعة كانت بدرجة ضعيفة بسبب أن ما يقدم لهم ال يلبي
االحتياجات التدريبية والتطوير المهني لهم ،ودراسة (عاشور )6119 ،التي نتج عنها أن مشاركة

العاملين بالندوات والورش كانت بدرجة متوسطة.

 احتلت الفقرة الخامسة "تولي إدارة المنظمة اهتمام كبير في مجال بناء قدرات عامليها" المرتبةالثامنة واألخيرة بمتوسل حسابي يساوي ( )3.79أي أن المتوسل الحسابي النسبي ( ،)%75.80قيمة

االختبار ( ،)14.88وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة

0.05

≥  ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد

عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

على هذه الفقرة ،وهذا يدل على أن المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لديها برنامج استراتيجي

لبناء القدرات يقوم على تقديم العديد من التدريبات لبناء القدرات للعاملين بها وذلك لمواكبة التطور
الكبير في بيئة العمل ومواكبة متطلبات الممولين شديدة التغير ،حيث تقوم المنظمات غير الحكومية
ببناء قدرات عامليها من خالل توفير موارد مالية كافية من موازنتها بهدف تنظيم التدريبات الالزمة

وورش العمل .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن واقع المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة والتي تحتل

مكانة مهمة ورئيسة في المجتمع تسعى دائما للتطوير المهني للعاملين فيها من خالل الدورات
التدريبية لمواكبة كل ما هو جديد في سبيل الوصول إلى التميز المؤسسي.
وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع الدراسات التالية :د ارسة ( ،)Erdem & Others, 2014دراسة
(عاشور ،)6119 ،ودراسة (عبابنة والطويل ،)6119 ،ودراسة (الطائي والعبادي )6118 ،التي
نتج عنها أن اإلدارة تولي اهتماما بالنمو المهني للعاملين بدرجة متوسطة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسل الحسابي يساوي ( ،)3.93وأن المتوسل الحسابي النسبي

يساوي ( ،)%78.67قيمة االختبار ( ،)30.68وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ()0.000
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لذلك يعتبر مجال " البراعة الشخصية " دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على

أن متوسل درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،وتدل هذه النتيجة
على الرغبة الشديدة والدافعية لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة في تنمية

مقدرتهم المهنية والبحث عن فرص التعلم وتطوير قدراتهم ،وكذلك استخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة في أداء أعمالهم ،باإلضافة إلى الرغبة في المشاركة بحضور ورش العمل والتدريبات
الالزمة لبناء قدراتهم وتطوير كفاياتهم المهنية .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وجود دعم وتحفيز

للعاملين من قبل إدارة المنظمات غير الحكومية لمساعدتهم على التعلم المستمر والتطوير المهني
من خالل تقديم الدعم الالزم لبناء قدرات عامليها ،باإلضافة إلى قدرة العاملين على التطوير الذاتي
مع امتالكهم للمهارات الالزمة للقيام بالعمل واالستفادة من الخبرات األخرى وكذلك اتباع أسلوب

علمي في انجاز وتحقيق أهداف العمل.
واختلفت هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة ( ،)Erdem & Others, 2014ودراسة (أبو زيد،

 ،)6103ودراسة (الحارثي ،)6103 ،ودراسة (سمير ،)6103 ،ودراسة (عبابنة ،)6100 ،ودراسة
( ،)Khasawneh, 2011ودراسة (عاشور ،)6119 ،ودراسة (عبابنة والطويل )6119 ،حيث

نتج عنها أن مستوى بعد البراعة الشخصية كان متوسطا ،وتعزو الباحثة سبب االختالف مع
الدراسات السابقة بأن هذه الدراسات تم تطبيقها على المدارس سواء كانت في فلسطين أو األردن

أو ليبيا أو السعودية ومن المعروف أن قطاع التعليم في الوطن العربي يعاني من ضعف ملحوظ

في البراعة الشخصية للموارد البشرية العاملة في هذا القطاع سواء من ناحية المهارات المتوفرة أو
القدرة على استخدام التكنولوجيا وغياب االهتمام بتطوير قدرات العاملين.
 -تحليل فقرات مجال " النماذج العقلية "

تم اســتخدام المتوســل الحســابي والنســبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول (.)5-7
جدول ()5-7
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلكل فقرة من فقرات مجال "النماذج العقلية"

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

()Sig.
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القيمة االحتمالية

.3

يسعى العاملون لمناقشة القضايا والممارسات المتعلقة بالعمل.

4.06

0.71

*0.000 24.90 81.16

3

الترتيب

.0

يرحب العاملون بالمنظمة بالمناقشات الموجهة لبناء قدراتهم.

4.16

0.72

*0.000 26.51 83.12

1

م

الفقرة
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3.75

0.84

*0.000 14.92 75.00

9

.2

3.85

0.80

*0.000 17.74 77.03

7

3.99

0.82

*0.000 20.02 79.71

5

4.09

0.82

*0.000 22.11 81.81

2

3.78

0.89

*0.000 14.40 75.51

8

.0

يتم تشجيع وجهات نظر العاملين المتعددة والهادفة.

3.91

0.83

*0.000 18.24 78.19

6

.9

ينجز العاملون المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

4.04

0.71

*0.000 24.52 80.87

4

جميع فقرات المجال معاً

3.96

0.53

*0.000 30.02 79.15

.2
.0
.2
.7

تتصف المناقشات بين العاملين وادارة المنظمة باألمانة والصراحة.
توفر إدارة المنظمة المناخ المناسب للوصول آلراء متقاربة حول
القضايا التي تهم المنظمة والعاملين.
تسعى إدارة المنظمة لتحديث أساليب العمل الخاصة بها.
يسعى العاملون في المنظمة لتحسين صورة المنظمة لدى ذوي
العالقة.

ينبذ العاملون في المنظمة كل خالفاتهم الشخصية عندما تواجه
المنظمة مشكلة ما

* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5-7يمكن استخالص ما يلي:
 احتلت الفقرة األولى "يرحب العاملون بالمنظمة بالمناقشات الموجهة لبناء قدراتهم" المرتبة األولىبمتوسل حسابي يساوي ( )4.16أي أن المتوسل الحسابي النسبي ( ،)%83.12قيمة االختبار

( ،)26.51وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة

0.05

≥  ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة

الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه

الفقرة ،وذلك يدل على اهتمام العاملين ورغبتهم في بناء وتطوير قدراتهم وعدم االكتفاء بما وصلوا

إليه في المنظمة .وتعزو الباحثة ذلك إلى ارتفاع درجة الوعي عند العاملين في مجاالتهم الفكرية،
ونظرتهم المستقبلية لمنظماتهم ،باإلضافة إلى تشجيع األفكار الجديدة والمبادرات اإلبداعية ،كما أن

الكثير من العاملين يعتقدون أنهم لم يصلوا إلى المرحلة الكافية من التأهيل وأنهم بحاجة مستمرة

للمناقشة حول أدائهم .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (النويري ،)6102 ،ودراسة (أبو زيد)6103 ،

التي أشارت كال منهما بأن درجة ترحيب العاملين بالمناقشات الموجهة للتنمية المهنية المستمرة
كانت كبيرة.
واختلفت هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة ( ،)Erdem & Others, 2014ودراسة (الحارثي،

 )6103التي نتج عنها أن العاملين في الجامعة يتقبلون النقد والرأي اآلخر بدرجة قليلة ،واختلفت
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كذلك مع دراسة (سمير ،)6106 ،ودراسة (عاشور )6119 ،التي أشارت إلى أن ترحيب العاملين
بالمناقشات الموجهة للتنمية المهنية المستمرة تمارس بدرجة متوسطة.

 -احتلت الفقرة الثالثة "تتصف المناقشات بين العاملين وادارة المنظمة باألمانة والصراحة" على

المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسل حسابي يساوي ( )3.75أي أن المتوسل الحسابي النسبي

( ،)%75.00قيمة االختبار ( ،)14.92وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر
هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة

0.05

≥  ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة

لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على أن العمل داخل المنظمات غير الحكومية مبني
أساسا على األمانة والصراحة بين العاملين واإلدارة .وتعزو الباحثة ذلك إلى إعطاء المديرين الحرية

للعاملين أثناء االجتماعات بالحديث عن القضايا التي تهمهم بكل صراحة وأمانة ،وكذلك حرص
المديرين للقيام بتوحيد القدرات العقلية في خلق مجتمع شمولي داخل المنظمة .واتفقت هذه النتيجة

مع دراسة (النويري )6102 ،ودراسة (أبو زيد )6103 ،التي أشارت كال منهما إلى أن طرح
العاملين للقضايا المتعلقة بالعمل بكل صراحة وبال خوف أو تردد جاءت بدرجة كبيرة.

واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (عبابنة والطويل ،)6119 ،ودراسة (عاشور )6119 ،التي

نتج عنها أن مناقشة القضايا المتعلقة بالعمل بال خوف أو تردد جاءت بدرجة متوسطة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسل الحسابي يساوي ( ،)3.96وأن المتوسل الحسابي النسبي

يساوي ( ،)%79.15قيمة االختبار ( ،)30.02وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك
يعتبر مجال "النماذج العقلية" دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل

درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن

هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .وذلك يدل على اهتمام

المنظمات غير الحكومية بمواكبة التطور واالهتمام بالكفايات المحورية داخل المنظمة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن النماذج العقلية المتعددة وتبادل اآلراء واألفكار يحتاج إلى تغيير في

طريقة التفكير وكذلك فإن العاملين بحاجة ليكون بينهم حوار فكري َّبناء يخدم المصلحة العامة كي
يكونوا قادرين على مواكبة التطورات مما يؤدي إلى توحيد اآلراء واألفكار وفق منهج وأسلوب عمل

نموذجي ومتفق عليه ،باإلضافة إلى ارتفاع درجة الوعي عند العاملين في منطلقاتهم الفكرية،
ونظرتهم المستقبلية لمنظماتهم ،وكذلك تشجيع األفكار الجديدة والمبادرات اإلبداعية وهي األساس

للمنظمة المتعلمة ،كما أن هذه المنظمات تسعى دائما إلى تحديث أساليب العمل وتوفير المناخ
المناسب للوصول آلراء متقاربة حول القضايا التي تهم المنظمة.
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واتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كدراسة ( ،)Erdem & Others, 2014ودراسة (أبو

زيد )6103 ،التي نتج عنها أن درجة توافر بعد النماذج العقلية كانت كبيرة ،ودراسة (Khasawneh,
) 2011التي أشارت أن درجة تطبيق بعد النماذج العقلية بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
الهاشمية باألردن يتوافر بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة سبب االتفاق مع الد ارستين السابقتين بأنه تم

تطبيقهما على قطاع التعليم في األونروا وعلى الجامعة الهاشمية باألردن حيث أن كال منهما توفر
المناخ المناسب والدعم الالزم لتطوير قطاع التعليم فيها.
واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات كدراسة (الحارثي )6103 ،التي نتج عنها

أن مستوى بعد النماذج العقلية في جامعة أم القرى كان بدرجة ضعيفة ،واختلفت أيضا مع دراسة
(عبابنة والطويل )6119 ،التي نتج عنها أن درجة ممارسة النماذج العقلية في المدارس األردنية
من وجهة نظر العاملين فيها كانت متوسطة ،ودراسة (عاشور )6119 ،والتي نتج عنها أن ضابل

النماذج العقلية جاء بدرجة متوسطة مما له األهمية في المساهمة في تطبيق ضوابل سينج في

المدارس الثانوية ،وتعزو الباحثة سبب االختالف مع الدراسات السابقة بأن هذه الدراسات تم تطبيقها
على المدارس الحكومية التي تعاني من ضعف ملحوظ في تطوير األساليب وغياب االستغالل

األمثل للموارد البشرية وضعف المشاركة في اتخاذ الق اررات التطويرية ،باإلضافة إلى قصور في

دعم اإلدارة العليا ،وعدم وجود خطة استراتيجية تعليمية شاملة ،وكذلك ضعف في المناهج التعليمية
وغياب الرقابة.
 تحليل فقرات مجال "الرؤية المشتركة"تم اســتخدام المتوســل الحســابي والنســبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول (.)5-8

جدول ()5-8
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلكل فقرة من فقرات مجال "الرؤية المشتركة"

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي
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اإلبداع.

قيمة االختبار

تسعى المنظمة من خالل الرؤية المشتركة على البحث عن

()Sig.

للمنظمة.

القيمة االحتمالية

.3

يشارك العاملون في المنظمة بوضع الخطة االستراتيجية

8.70

الترتيب

م

.0

الفقرة

3.54

1.03

70.80

*0.000

6

3.76

0.80

*0.000 15.88 75.22

5
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.2
.2
.0
.2
.7

يمتلك العاملون في المنظمة القدرة على الحوار واالتصال
للوصول إلى رؤية المشتركة.
يلتزم العاملون في المنظمة بتنفيذ األعمال التي تسهم في تحقيق
الرؤية.
يشترك جميع العاملون في المنظمة في ممارسة السلطة
والمسئولية.
تتم مراجعة الخطة االستراتيجية للمنظمة بشكل دائم ومستمر.
يؤمن العاملون في المنظمة بأن نجاح المنظمة في مهمتها هو
نجاح للجميع.
جميع فقرات المجال معاً

3.80

0.87

*0.000 15.39 76.09

3

3.93

0.82

*0.000 18.71 78.55

2

3.37

1.09

67.46

*0.000

7

3.80

0.83

*0.000 16.00 76.01

4

4.07

0.82

*0.000 21.70 81.30

1

3.75

0.60

*0.000 21.01 75.06

5.71

* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5-8يمكن استخالص ما يلي:
 -احتلت الفقرة السابعة "يؤمن العاملون في المنظمة بأن نجاح المنظمة في مهمتها هو نجاح

للجميع" المرتبة األولى بمتوسل حسابي يساوي ( )4.073.87أي أن المتوسل الحسابي النسبي
( ،)%81.30قيمة االختبار ( ،)21.70وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر
هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة

0.05

≥  ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة

لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على التزام العاملين بتحقيق أهداف المنظمة من خالل
تبادل األفكار والخبرات مما يساهم في تسهيل أي عملية تطوير وتغيير قد تحدث.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن رؤية العاملين لتطبيق ضوابل سينج ( )Sengeفي المنظمة المتعلمة
في منظماتهم يحتاج إلى بناء رؤية مشتركة واضحة لديهم ،وأن أي نجاح يتم لتطوير المنظمة هو
نجاح لكل العاملين في المنظمة ،بحيث يتم تبادل اآلراء واألفكار التي تساهم في نجاح تطبيق هذا

النوع الجديد من منظمات التعلم.

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة بعض الدراسات كدراسة (عبابنة )6100 ،التي نتج عنها أن النجاحات
في المدرسة تعد نجاحات لجميع العاملين وبدرجة كبيرة ،ودراسة (الطائي والعبادي )6118 ،حيث

نتج عنها أن مشاركة العاملين في وضع رؤية مشتركة وكيفية تحقيقها لضمان نجاح المنظمة

يصحبه نجاح للجميع وكان بدرجة كبيرة ،واتفقت كذلك مع دراسة (عاشور )6119 ،حيث جاءت

هذه الفقرة في المرتبة األولى ولكن اختلفت بدرجة حصولها على درجة متوسطة ،واختلفت مع دراسة
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(الحارثي )6103 ،التي نتج عنها أن مستوى ايمان العاملين بنجاح المنظمة هو أصال نجاح

للجميع وكان بدرجة ضعيفة.

 احتلت الفقرة الخامسة "يشترك جميع العاملون في المنظمة في ممارسة السلطة والمسئولية"المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسل حسابي يساوي ( )3.37أي أن المتوسل الحسابي النسبي

( ،)%67.46قيمة االختبار ( )5.71وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر هذه
الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه

الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على أن العاملين في المنظمة يشتركون في ممارسة
السلطة والمسؤولية حيث تعزو الباحثة ذلك إلى أن المنظمات غير الحكومية تمتلك هياكل تنظيمية
واضحة مبين بها خطوط االتصال والسلطة والمسؤولية لكل موقع وظيفي داخل المنظمة.

واتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة (عاشور ،)6119 ،ودراسة (الطائي والعبادي،

 )6118حيث جاءت مشاركة العاملين في ممارسة السلطة والمسئولية بدرجة متوسطة ،بينما اختلفت
مع دراسة (الحارثي )6103 ،حيث نتج عنها أن مشاركة العاملين في ممارسة السلطة والمسئولية

كان بدرجة ضعيفة.
 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسل الحسابي يساوي ( ،)3.75وأن المتوسل الحسابي النسبي

يساوي ( ،)%75.06قيمة االختبار ( ،)21.01وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك
يعتبر مجال "الرؤية المشتركة" دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن
متوسل درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،وهذا يدل على

اتفاق العاملين في المنظمات غير الحكومية حول الممارسات التي تعكس وجود رؤية مشتركة
للعاملين في المنظمات غير الحكومية نحو المستقبل وكذلك توافر وعي منظمي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن رؤية المنظمة تعد من العناصر الرئيسية في بناء منظمة متعلمة وتساهم
في توجيه الجهود نحو تحقيق األهداف المستقبلية ،حيث أن وجود رؤى مشتركة للعاملين في

المنظمات غير الحكومية يسهل من تحقيق المنظمة ألهدافها ،وأيضا من شأنه تسهيل أي عملية
تطوير وتغبير مرتقبة ،كما أن بناء رؤية مشتركة بين العاملين ليس باألمر اليسير ألنه يتطلب

تغيير قناعات واتجاهات ،مما يستلزم بذل جهود مستمرة للتأكد من بناء الرؤية المنشودة ،باإلضافة

إلى قناعة العاملين في المنظمات غير الحكومية وفهمهم الكامل لمعنى الرؤية وارتباطها بالمستقبل
مما يجعل وضعهم رؤى لمنظماتهم هو أحد أهم أهداف النظرة المستقبلية والتي تظهر من خالل
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التزامهم بتنفيذ جميع األهداف والخطوات الساعية لتحقيق الرؤية المشتركة ،وكذلك اهتمام الكثير
من المديرين بالتخطيل االستراتيجي ومراجعة الخطة االستراتيجية بشكل مستمر والبحث عن

اإلبداع.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو زيد )6103 ،والتي نتج عنها توافر بعد الرؤية

المشتركة بدرجة كبيرة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها ،واتفقت

مع دراسة (سمير )6103 ،حيث جاءت درجة تقدير أعضاء الهيئة التدريسية لدور اإلدارة الجامعية

في تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة كبيرة في مجال الرؤية المشتركة ،ودراسة (Khasawneh,
) 2011التي أشارت إلى أن درجة تطبيق بعد الرؤية المشتركة بين أعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة الهاشمية باألردن تتوافر بدرجة كبيرة ،ودراسة (الطائي والعبادي )6118 ،التي نتج عنها

أن دور مجال الرؤية المشتركة في تحقيق اإلبداع الفردي والتنظيمي في جامعة الكوفة كان بدرجة
كبيرة ،وتعزو الباحثة سبب االتفاق بأن الدراسات سابقة الذكر قد تم تطبيقها على منظمات كبيرة

مثل الجامعات والكليات وهي تتميز بوجود رؤية مستقبلية وخطة استراتيجية واضحة مبنية على

المشاركة الواسعة لجميع الجهات ذات العالقة.

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( )Erdem & Others, 2014والتي نتج عنها أن

درجة توافر الرؤية المشتركة كانت بدرجة متوسطة ،ودراسة (الحارثي )6103 ،والتي نتج عنها أن

مستوى بعد الرؤية المشتركة في جامعة أم القرى كان بدرجة ضعيفة ،وكذلك دراسة (عاشور،

 )6119حيث نتج عنها أن مستوى بعد الرؤية المشتركة وفق تصور المدراء والمعلمين في المدارس

الثانوية والحكومية كان بدرجة متوسطة ،وكذلك دراسة (عبابنة والطويل )6119 ،أظهرت أن درجة

ممارسة الرؤية المشتركة في المدراس األردنية من وجهة نظر العاملين فيها جاء بدرجة متوسطة،
وتعزو الباحثة سبب االختالف إلى أن المدارس ال تقوم بوضع رؤية مشتركة للعاملين لديها بسبب
وجود عدد كبير من المدارس ضمن الو ازرة.
 تحليل فقرات مجال "تعلم الفريق"تم اســتخدام المتوســل الحســابي والنســبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول (.)5-9
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جدول ()5-9
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلكل فقرة من فقرات مجال "تعلم الفريق"

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

()Sig.

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة

.0

يعتمد العمل في المنظمة على روح الفريق

4.16

0.85

*0.000 22.61 83.12

1

.3

تنتشر روح تبادل األدوار والمساندة بين العاملين بالمنظمة.

3.91

0.80

*0.000 18.83 78.12

5

.2

تدعم إدارة المنظمة المبادرات اإلبداعية والتطويرية.

3.89

0.84

*0.000 17.80 77.90

6

3.81

0.83

*0.000 16.30 76.23

9

3.97

0.84

*0.000 19.32 79.42

4

.2

توجد عالقات تشاركية وعمل جماعي َّبناء بين العاملين.

4.06

0.77

*0.000 22.82 81.16

2

.7

تأخذ إدارة المنظمة بتوصيات فرق العمل التي يتم تشكيلها.

3.85

0.83

*0.000 16.98 77.03

8

4.00

0.87

*0.000 19.10 80.00

3

3.88

0.84

*0.000 17.44 77.54

7

3.95

0.58

*0.000 27.32 78.95

.2
.0

.0
.9

تستخدم إدارة المنظمة أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع
العاملين.

يتم اختيار فرق عمل بناء على امتالكهم مهارات تتالءم مع طبيعة
عملهم.

تتحول األخطاء التي تصدر عن العاملين إلى خبرات تراكمية

َّبناءة.

يقدم العاملون في المنظمة الدعم والمؤازرة والتوجيه المهني المفيد
للموظف الجديد.
جميع فقرات المجال معاً
* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5-9يمكن استخالص ما يلي:
 -احتلت الفقرة األولى "يعتمد العمل في المنظمة على روح الفريق" المرتبة األولى بمتوسل حسابي

يساوي ( )4.16أي أن المتوسل الحسابي النسبي ( ،)%83.12قيمة االختبار ( )22.61وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≥ 0.05

 ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي

 3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،مما يدل على قناعة
العاملين داخل المنظمات غير الحكومية بأهمية العمل كفريق لتحقيق أهداف المنظمة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه عند تشكيل فرق العمل يكون هناك اتفاق بين أعضاء فرق العمل حول

آليات العمل وتوزيع األدوار والمهام فيما بينهم مما يحقق التعاون ويسود العمل بروح الفريق.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (النويري ،)6102 ،ودراسة (أبو زيد )6103 ،التي

نتج عنها اعتماد العمل على روح الفريق داخل المدرسة وبدرجة كبيرة ،وكذلك دراسة (عبابنة

والطويل )6119 ،التي أشارت إلى أن روح الفريق تسود بين العاملين في المدرسة بدرجة كبيرة.

واختلفت مع دراسة (الحارثي )6103 ،حيث أن درجة اعتماد العمل على روح الفريق داخل الجامعة

كانت متوسطة ،وكذلك دراسة (عاشور )6119 ،التي أشارت إلى أن الجو المدرسي يسوده العمل

بروح الفريق بدرجة متوسطة.
 -احتلت الفقرة الرابعة "تستخدم إدارة المنظمة أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع العاملين"

المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسل حسابي يساوي ( )3.81أي أن المتوسل الحسابي النسبي

( ،)%76.23قيمة االختبار ( )16.30وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعد هذه
الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه

الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل
أفراد العينة على هذه الفقرة ،وذلك يدل على اهتمام إدارة المنظمة بموضوع التواصل وعقد ورش
عمل ،كما يدل على أن اإلداريين في المنظمة لديهم القدرة على استخدام أساليب اتصال ناجحة

للتواصل مع العاملين.
وتعزو الباحثة ذلك إلى تعقيد العمل اإلداري والذي فرض على إدارة المنظمات غير الحكومية
ا لبحث عن أكثر من وسيلة اتصال ،كما أن المديرين لديهم قناعة شديدة بأن التواصل يصب في
مصلحة المنظمة ويحقق أهدافها ،باإلضافة إلى توافر وتعدد وسائل االتصال الحديثة كالبريد
االلكتروني والرسائل القصيرة والهواتف المحمولة ،ويرجع ذلك أيضا إلى أن المديرين والعاملين

يؤمنون بأن عمليات التطوير التنظيمي الناجح يحتاج إلى تواصل واجتماعات بأشكال مختلفة كي

يمكن تحقيقها.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أبو زيد )6103 ،حيث نتج عنها أن اإلدارة المدرسية تستخدم

أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل بين المعلمين وبدرجة كبيرة.

واختلفت هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة (عبابنة )6100 ،التي نتج عنها أن درجة التواصل
لدى العاملين في المدارس الليبية كانت ضعيفة مما يحد من تبادل المهارات والخبرات بين المعلمين،

ودراسة (عاشور )6119 ،التي أشارت إلى أن اإلدارة المدرسية تستخدم أساليب متنوعة ومشجعة
للتواصل مع العاملين بدرجة متوسطة.
 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسل الحسابي يساوي ( ،)3.95وأن المتوسل الحسابي النسبي

يساوي ( ،)%78.95قيمة االختبار ( )27.32وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك
- 045 -

الفصل الخامس

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

يعتبر مجال "تعلم الفريق" دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل

درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،مما يدل على توجه المنظمات

غير الحكومية على تشجيع عامليها للعمل الجماعي واتباع نهج فرق العمل لتحقيق أهداف المنظمة

وممارسة أعمالها.

وتعزو الباحثة ذلك إلى قناعة العاملين في المنظمات غير الحكومية بضرورة تبني العمل الجماعي

وممارسته ليتم تحقيق األهداف التي تسعى إليها المنظمة ،كما أن المدراء والعاملين يدركون تماما

أن أي تطبيق لمفهوم جديد يتعلق بالمنظمة يحتاج إلى تدريب وتعلم جماعي ليكتب له النجاح
باإلضافة إلى عمليات التطوير المنظمي التي تحتاج إلى عمل جماعي ،وكذلك تشجيع ودعم إدارة

المنظمة لفرق العمل والتأكيد عليه من خالل ورش العمل والدورات التدريبية التي يتلقاها العاملون
لتنمية هذه المهارة ،وأيضا استخدام إدارة المنظمة ألساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع العاملين.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( )Erdem & Others, 2014والتي نتج عنها أن

درجة دعم تعلم الفريق في المدارس االبتدائية في تركيا كانت متوسطة ،دراسة (أبو زيد)6103 ،
والتي نتج عنها توافر بعد العمل الفريقي بدرجة كبيرة في مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة

من وجهة نظر مديريها ،ودراسة ) (Khasawneh, 2011التي أشارت إلى أن درجة تطبيق بعد تعلم
الفريق بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية باألردن يتوافر بدرجة كبيرة ،ودراسة

(الطائي والعبادي )6118 ،والتي أشارت إلى ان درجة تعلم الفريق كانت كبيرة بين العاملين داخل
جامعة الكوفة ،وتعزو الباحثة سبب االتفاق بأن األونروا والجامعات تقوم باالستثمار بمواردها

البشرية وتوجد لديها دائرة الدارة المواهب البشرية تسهم في تعزيز العمل الجماعي وتطوير أساليب

التواصل الفعال من أجل تحقيق أهدافها.

واختلفت مع بعض الدراسات كدراسة (الحارثي )6103 ،التي نتج عنها أن مستوى بعد تعلم الفريق

في جامعة أم القرى كان بدرجة متوسطة ،ودراسة (عاشور )6119 ،التي أشارت إلى أن درجة

ممارسة تعلم الفريق في اإلدارة المدرسية كانت متوسطة ،واختلفت مع دراسة (عبابنة)6100 ،
حيث أكد على أن درجة ممارسة التعلم الفريقي للعاملين في المدراس الليبية كانت قليلة ،وتعزو

الباحثة سبب االختالف إلى أن العمل في المدارس الحكومية روتيني ال يعتمد على العمل الجماعي.
 تحليل فقرات مجال "التفكير النظمي"تم اســتخدام المتوســل الحســابي والنســبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول (.)5-10
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جدول ()5-10
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلكل فقرة من فقرات مجال "التفكير النظمي"

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

()Sig.

القيمة االحتمالية

يتم تهيئة العاملين في المنظمة لعمليات التغيير والتحديات بشكل

الترتيب

م

.0

الفقرة

3.78

0.78

*0.000 16.68 75.58

4

3.74

0.93

*0.000 13.09 74.71

5

3.86

0.86

*0.000 16.60 77.25

1

3.71

0.91

*0.000 12.99 74.20

6

3.80

0.82

*0.000 16.17 76.01

2

.2

يتم تبصر البيئة الخارجية إلدخال الجديد إلى المنظمة.

3.69

0.76

*0.000 15.22 73.84

8

.7

يشعر كل عامل في المنظمة بأنه قائد في موقعه.

3.70

0.91

*0.000 12.68 73.91

7

3.79

0.99

*0.000 13.32 75.87

3

3.76

0.61

*0.000 20.61 75.17

.3
.2
.2
.0

.0

مستمر
يتم التعامل مع المواقف المختلفة على أساس تفكير جماعي.
يتم العمل على حل المشاكل الفورية بأسرع وقت ،وفي بعض األحيان
يتم طلب الدعم الخارجي لحلها.
يمتلك العاملون في المنظمة مهارات جمع البيانات وتصنيفها
وتحليلها.
يطور العاملون في المنظمة قدراتهم على التعامل بنجاح مع الظروف
المتغيرة.

يتم تعزيز العاملين عند تقديمهم لفكرة إبداعية أو حل مبتكر لمشكلة
تواجه المنظمة.
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5-10يمكن استخالص ما يلي:
 احتلت الفقرة الثالثة "يتم العمل على حل المشاكل الفورية بأسرع وقت ،وفي بعض األحيان يتمطلب الدعم الخارجي لحلها" المرتبة األولى بمتوسل حسابي يساوي ( )3.86أي أن المتوسل

الحسابي النسبي ( ،)%77.25قيمة االختبار ( )16.60وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ()0.000
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل درجة
االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة

كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،مما يدل على قدرة العاملين في المنظمات غير الحكومية
على التنبؤ باألزمات ووضع حلول فورية سريعة وايجاد بدائل وحلول أخرى وطلب االستعانة
باستشاريين خارجيين في حال عدم قدرتهم على إيجاد الحلول لهذه المشاكل.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى توافر مهارات لدى العاملين للتعامل بسرعة مع الظروف الصعبة والمشكالت

التي قد تواجه المنظمة ،وكذلك قدرتهم على استخدام األساليب العلمية الحديثة في حل المشاكل

ووضع حلول بديلة في حال فشل أحدها ،وأيضا يمكنهم التعامل مع هذه المشاكل وحلها على

أساس التفكير الجماعي.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة بعض الدراسات كدراسة (الطائي والعبادي )6118 ،والتي نتج
عنها أنه يتم العمل على حل المشاكل الفورية بأسرع وقت وأحيانا طلب الدعم الخارجي لحلها في

منظمات األعمال وبدرجة كبيرة.

واختلفت مع نتيجة دراسة (الحارثي )6103 ،التي نتج عنها أن درجة اتخاذ األساليب الحديثة
لمواكبة التغييرات السريعة وحل المشكالت كانت بدرجة متوسطة.
 -بينما احتلت الفقرة السادسة "يتم تبصر البيئة الخارجية إلدخال الجديد إلى المنظمة" المرتبة

الثامنة واألخيرة بمتوسل حسابي يساوي ( )3.69أي أن المتوسل الحسابي النسبي (،)%73.84

قيمة االختبار ( )15.22وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه الفقرة قد

زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد
العينة على هذه الفقرة ،مما يدل على أن المنظمات غير الحكومية بعد عملية التحليل االستراتيجي

(تحليل  )SWOTيتم تحديد الفرص الخارجية المتاحة للمنظمة مما يساعد المنظمة على استغالل
الفرص في البيئة الخارجية إلدخال كل ما هو جديد إلى المنظمة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المنظمات غير الحكومية بسبب التغير المستمر شديد التعقيد في البيئة
الخارجية تقوم باستخدام التحليل االستراتيجي الستغالل الفرص الخارجية المتاحة للمنظمة.
اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (أبو زيد )6103 ،والتي نتج عنها أن تعلم
الطلبة يتأثر بالظروف المحيطة وبدرجة كبيرة.
اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (عبابنة والطويل )6119 ،حيث جاء تبصر

البيئة الخارجية نحو إيجاد فرص تعلم للجميع وبدرجة قليلة ،ودراسة (عاشور )6119 ،والتي أشارت

إلى أن العاملين في المدرسة ينظرون إلى أن التصدي لألزمات والظروف الجديدة هي فرص للتعلم
والتدريب وجاءت بدرجة متوسطة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسل الحسابي يساوي ( ،)3.76وأن المتوسل الحسابي النسبي

يساوي ( ،)%75.17قيمة االختبار ( )20.61وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك
يعتبر مجال "التفكير النظمي" دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن
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متوسل درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا
يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،وهذا يدل على

أهمية التفكير النظمي في تطبيق مفهوم وضوابل المنظمة المتعلمة داخل المنظمات غير الحكومية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن العاملين في المنظمات غير الحكومية يدركون أهمية التفكير النظمي

والذي له أهمية كبيرة في تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة حيث يمتلك العاملون في المنظمة مهارات
وقدرات خاصة تساعدهم على التعامل بنجاح مع الظروف المتغيرة ،وكذلك تشجيع العاملين على

األفكار اإلبداعية باإلضافة إلى شعور كل واحد منهم بأنه قائد في موقعه ،وادراك العاملين في
المنظمات غير الحكومية بأن المنظمة هي جزء من المجتمع وأن كل ما يحدث فيها يؤثر ويتأثر

وهو نتاج لما يدور حولها ،وكذلك ايمان العاملين بأهمية البيئة المحيطة وتأثيرها على العمل داخل

المنظمة.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو زيد )6103 ،حيث يتوافر مجال التفكير

النظمي في مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة سبب االتفاق إلى
أن األونروا بسبب حالة التغير المستمر والظروف غير المستقرة في قطاع غزة تقوم بتشجيع عامليها

على التفكير النظمي ،ودراسة ) (Khasawneh, 2011التي أشارت إلى أن درجة تطبيق بعد

التفكير النظمي بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية باألردن يتوافر بدرجة كبيرة،

وأيضا اتفقت مع دراسة (الطائي والعبادي )6118 ،التي نتج عنها أن ممارسة بعد التفكير النظمي

في جامعة الكوفة كانت بدرجة كبيرة ،وتعزو الباحثة سبب االتفاق مع هاتان الدراستان إلى أن

الجامعات محل الدراسة ترغب في التطوير المستمر وتقوم بإشراك العاملين وتعزيز قدراتهم لكيفية
التعامل مع التحديات المستمرة التي تتعرض لها هذه الجامعات.
واختلفت مع دراسة ( )Erdem & Others, 2014والتي نتج عنها أن مستوى بعد التفكير النظمي
في المدارس االبتدائية في تركيا كانت بدرجة متوسطة ،ودراسة (الحارثي )6103 ،حيث أن مستوى

بعد التفكير النظمي من أبعاد واقع تطبيق ضوابل المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى كان بدرجة

قليلة ،ودراسة (سمير )6103 ،حيث أن درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس لدور اإلدارة الجامعية

في تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة في مجال التفكير النظمي جاءت متوسطة ،ودراسة (عاشور،

 )6119حيث يرى المعلمون والمدراء في المدراس الحكومية الثانوية في محافظة إربد أن درجة

تطبيق التفكير النظمي في المنظمة المتعلمة كانت متوسطة ،وأيضا دراسة (عبابنة والطويل،

 )6119حيث جاءت ممارسة التفكير النظمي بدرجة متوسطة ،وتعزو الباحثة سبب االختالف إلى
أن اإلدارة المعتمدة في المدارس محل الدراسة تتبع المنهج التقليدي.
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 -تحليل جميع فقرات المنظمة المتعلمة

تم اسـ ـ ــتخدام المتوسـ ـ ــل الحسـ ـ ــابي والنسـ ـ ــبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول (.)5-11

جدول ()5-11

المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلجميع فقرات المنظمة المتعلمة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

()Sig.

القيمة االحتمالية

الترتيب

المجال
البراعة الشخصية

3.93

0.51

78.67

30.68

*0.000

2

النماذج العقلية

3.96

0.53

79.15

30.02

*0.000

0

الرؤية المشتركة

3.75

0.60

75.06

21.01

*0.000

0

تعلم الفريق

3.95

0.58

78.95

27.32

*0.000

3

التفكير النظمي

3.76

0.61

75.17

20.61

*0.000

2

جميع فقرات المنظمة المتعلمة

3.88

0.49

77.54

29.68

*0.000

* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5-11يتبين ما يلي:
 -المتوســل الحســابي لجميع فقرات المنظمة المتعلمة يســاوي ( )3.88أي أن المتوســل الحســابي

النسـ ــبي ( ،)%77.54قيمة االختبار ( )29.68وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تسـ ــاوي ()0.000
لذلك تعتبر الفقرات دالة إحص ـ ــائيا عند مس ـ ــتوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوس ـ ــل
درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة

من قبـل أفراد العينـة على فقرات المنظمـة المتعلمة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام ،وهذا يعني أن المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
اإلجمالي ألبعاد درجة توافر ض ـ ـ ـ ـ ـوابل المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع
غزة كان بدرجة كبيرة.

 تترتب األبعاد الخمسـة تنازليا حسـب متوسـطاتها الحسابية على النحو التالي :النماذج العقلية،تعلم الفريق ،البراعة الشخصية ،التفكير النظمي ،الرؤية المشتركة.

 تتراوح المتوس ـ ــطات الحســ ــابية لألبعاد الخمســ ــة بين ( )3992كحد أعلى لبعد النماذج العقلية،و( )3975كحـد أدنى لبعـد الرؤيـة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة ،وتعني هذه النتيجة أن أبعاد المنظمة المتعلمة
بالمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تتوافر جميعها بدرجة كبيرة ،مما يعني أن المنظمات
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غير الحكومية في قطاع غزة تس ـ ـ ـ ــير في االتجاه الص ـ ـ ـ ــحيح فيما يخص تحولها إلى منظمات

متعلمة.

 وتعزو البــاحثــة هــذه النتيجــة إلى أن مفهوم المنظمــة المتعلمــة في المنظمــات غير الحكومي ـةليس غريبـا عن إدارة المنظمة وأنها تتبنى هذا المفهوم من خالل المبادرات والبرامج التطويرية
التي تنفذها والتي هي شديدة الصلة بموضوع المنظمة المتعلمة.

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الد ارسـ ــات كد ارس ـ ــة (النويري )6102 ،والتي أش ـ ــارت إلى

أن درجــة توافر أبعــاد المنظمــة المتعلمــة في المــدارس الثــانويــة من وجهــة نظر مــديريهــا كــانــت
بدرجة كبيرة ،ود ارسـ ـ ـ ــة (خضـ ـ ـ ــير )6105 ،حيث يمارس موظفو شـ ـ ـ ــركة جوال أبعاد المنظمة

المتعلمة بدرجة كبيرة ،ود ارس ـ ــة (العياصـ ـ ـرة والحارثي )6105 ،حيث تمارس مديرات المدارس

رسـ ـ ـ ـ ــة ( & Kanten
الثانوية بمدينة الطائف اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات المنظمة المتعلمة بدرجة كبيرة ،ود ا

 )Others, 2015التي أشــارت إلى أن إدراك الموظفين للمنظمة المتعلمة كان مرتفعا في فنادق
مدينة أنقرة في تركيا ،ود ارس ـ ـ ـ ــة ( )Dekoulou & Trivellas, 2015التي أظهرت أن مس ـ ـ ـ ــتوى

تطبيق المنظمـ ــة المتعلمـ ــة في وكـ ــالـ ــة اإلعالن في اليونـ ــان كـ ــان بـ ــدرجـــة كبيرة ،ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

( )Adamska & Minarova, 2014التي نتج عنها بأن مس ـ ـ ـ ــتوى تطبيق المنظمة المتعلمة في
الش ـ ــركات كانت بدرجة كبيرة ،ود ارس ـ ــة (أبو مدللة )6104 ،والتي بينت أن درجة توافر أبعاد
المنظمة المتعلمة في المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات الدولية العاملة في قطاع غزة كانت كبيرة ،ود ارس ـ ـ ـ ــة(عبد

الغفار وأحمد )2375 ،حيث أشـ ـ ــارت أن درجة ممارســ ــة الشـ ـ ــركات العاملة في البترول للتعلم
التنظيمي كـانـت مرتفعة ،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (عبد الفتاح )6103 ،أظهرت أن خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص المنظمة

المتعلمة تتوافر بدرجة كبيرة جدا لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شـ ــمال الضـ ــفة
الغربية ووس ـ ـ ــطها ،ود ارس ـ ـ ــة (أبو زيد )6103 ،والتي بينت أن المديرين بمدارس وكالة الغوث

في محافظات غزة يمارسون أبعاد المنظمة المتعلمة بدرجة كبيرة عدا مجال البراعة الشخصية
فقد كانت ممارسته بدرجة متوسطة.

واختلفت هذه النتيجة مع نتائج بعض الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات كد ارس ـ ـ ـ ـ ــة ( )Erdem & Others, 2014التي

أشـارت إلى أن مســتوى تطبيق المنظمة المتعلمة وفق تصــورات معلمي المدارس االبتدائية في
تركيــا كــان متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـا ،ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (أبو عفش )6104 ،حيــث يمــارس العــاملين في الو ازرات
الفلسطينية ضوابل المنظمة المتعلمة بدرجة متوسطة ،ودراسة (الذياب )6104 ،التي أظهرت

أن الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص التي تؤهــل الكليــة التقنيــة بــالخرج الن تكون منظمــة متعلمــة متوفرة بــدرجــة
متوسـ ـ ـ ــطة ،كما بينت د ارسـ ـ ـ ــة (الحارثي )6103 ،أن درجة ممارسـ ـ ـ ــة أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس

والقيادات األكاديمية لضوابل المنظمة المتعلمة كانت بدرجة قليلة ،ودراسة (الرفاعي وآخرون،
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 )6103أظهرت أن مســتوى تطبيق المنظمة المتعلمة في المؤسـســات العامة في محافظة إربد
كان بدرجة متوس ـ ـ ــطة ،ود ارس ـ ـ ــة (س ـ ـ ــمير )6103 ،والتي أوض ـ ـ ــحت أن تقدير أعض ـ ـ ــاء هيئة

التدريس في جامعات الضـ ـ ـ ـ ـ ــفة الغربية العامة في فلسـ ـ ـ ـ ـ ــطين لدور اإلدارة الجامعية في تفعيل
ض ـوابل المنظمة المتعلمة كان بدرجة متوســطة ،واختلفت كذلك مع د ارســة ((Khamis, 2012

التي أش ـ ــارت إلى أن تقدير األعض ـ ــاء األكاديميين في الجامعة اإلس ـ ــالمية الدولية في ماليزيا
رس ـ ـة (Al-Mahdy and Al-
للخصـ ــائص المميزة للمنظمة المتعلمة كان بدرجة متوسـ ــطة ،ود ا

 )Harby,2012التي أش ـ ــارت إلى أن ممارس ـ ــة المديرين الداعمة لخص ـ ــائص المنظمة المتعلمة

من وجهة نظر المعلمين في المدارس المصـ ـرية والس ــعودية كانت بدرجة متوس ــطة ،ود ارس ــة
(أيوب )6106 ،حيث نتج عنها عدم توافر صـ ـ ــفات المنظمة المتعلمة في شـ ـ ــركة اتصـ ـ ــاالت
الجزائر بالوادي حسـ ـ ـ ــب نموذج  ،Sengeود ارسـ ـ ـ ــة (الشـ ـ ـ ــلفان )6106 ،حيث يمارس موظفي
البنك السعودي للتسليف واالدخار في مدينة الرياض أبعاد المنظمة المتعلمة بدرجة متوسطة،

ود ارسـ ــة ( )Zietlow, 2011حيث تبين أن مديري المدارس يمارسـ ــون المنظمة المتعلمة بدرجة

متوسطة ،ودراسة (عاشور )6119 ،حيث كانت تصورات المديرين والمعلمين ألبعاد المنظمة

المتعلمـة بدرجة متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة ،ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (عبابنة والطويل )6119 ،حيث يمارس العاملون في

المدارس الحكومية األردنية أبعاد منظمات التعلم بدرجة متوسطة.
ثانياً :تحليل فقرات مجال "أخالقيات العمل"

تم استخدام المتوسل الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلمعرفة درجة الموافقة .النتائج

موضحة في جدول (.)5-06

جدول ()3-12
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلكل فقرة من فقرات مجال "أخالقيات العمل"

المتوسط الحسابي
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االنحراف المعياري

في العمل.

النسبي

تقوم إدارة المنظمة بتشجيع الحوار َّ
البناء حول القضايا األخالقية

المتوسط الحسابي

وكيفية انجاز العمل.

قيمة االختبار

تقيم إدارة المنظمة مدى نجاحها في العمل بتحقيقها لنتائجها

()Sig.

.2

الغامضة.

القيمة االحتمالية

.3

تقوم إدارة المنظمة بتوضيح وتفسير المعايير األخالقية

الترتيب

م

.0

الفقرة

3.83

0.96

*0.000 14.43 76.59

12

3.97

0.78

*0.000 20.65 79.42

1

3.85

0.87

*0.000 16.23 77.03
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.2

تتحدث إدارة المنظمة بشكل متواصل مع العاملين حول

3.84

0.96

*0.000 14.50 76.81

11

3.92

0.85

*0.000 17.92 78.41

5

3.82

0.87

*0.000 15.68 76.38

14

3.36

1.16

67.17

*0.000

19

3.87

0.93

*0.000 15.64 77.46

7

3.87

0.94

*0.000 15.38 77.46

7

3.59

1.00

71.81

*0.000

17

 .00تقدم إدارة المنظمة المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

3.91

0.95

*0.000 15.98 78.26

6

 .03تساعد إدارة المنظمة اآلخرين في انجاز بعض أعمالهم.

3.93

0.80

*0.000 19.34 78.55

3

 .02تحافظ إدارة المنظمة على حقوق اآلخرين في العمل.

3.83

0.89

*0.000 15.50 76.52

13

3.92

0.75

*0.000 20.42 78.48

4

 .00تقوم المنظمة بإنجاز المعامالت في وقتها المحدد.

3.82

0.85

*0.000 15.91 76.38

14

 .02يعتبر االلتزام بالمعايير األخالقية من أهم أولويات المنظمة.

3.96

0.84

*0.000 18.85 79.13

2

3.69

0.92

*0.000 12.42 73.77

16

3.55

1.05

71.01

*0.000

18

3.84

1.02

*0.000 13.75 76.88

10

3.81

0.59

*0.000 22.74 76.19

.0
.2
.7
.0
.9
.01

.02

.07
.00
.09

أخالقيات العمل.
تحرص إدارة المنظمة على توافق الق اررات مع المعايير
األخالقية في العمل.
تعمل إدارة المنظمة على تفسير الق اررات األخالقية المتعلقة
بالعمل.
تقوم إدارة المنظمة بربل نظام الحوافز بمدى االلتزام بأخالقيات
العمل.
تقوم إدارة المنظمة بمعاقبة كل من يخالف المعايير األخالقية
في العمل.
تحرص إدارة المنظمة على االلتزام بالصدق في العمل ،وأن
تكون أفعالها منسجمة مع أقوالها في العمل.

تعتبر عدالة المعاملة في العمل من سمات المنظمة فتتم مكافأة
األداء على أساس الجهود المبذولة.

يوجد لدى المنظمة قيم مشتركة لما يجب أن يكون عليه السلوك
المناسب فيها.

لدى المنظمة معايير أخالقية بالسلوك المرغوب وغير المرغوب
القيام به (مدونة السلوك األخالقي)
قامت إدارة المنظمة بتعميم مدونة السلوك األخالقية على
العاملين في المنظمة.
تقوم المنظمة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالممارسات الالأخالقية
في العمل.
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسل الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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من جدول ( )5-06يمكن استخالص ما يلي:

 -احتلت الفقرة الثانية "تقيم إدارة المنظمة مدى نجاحها في العمل بتحقيقها لنتائجها وكيفية انجاز

العمل" المرتبة األولى بمتوسل حسابي يساوي ( )3.97أي أن المتوسل الحسابي النسبي (،)%79.42

قيمة االختبار ( ،)20.65وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة

0.05

≥  ،αمما يدل على أن متوسل درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد

عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

على هذه الفقرة ،وذلك يدل على قدرة المنظمات غير الحكومية على تقييم نجاح أعمالها من خالل
تحقيق أهدافها والحصول على النتائج المطلوبة وكذلك االهتمام بكيفية أداء وانجاز العمل .وتعلل

الباحثة ذلك إلى أن المنظمات غير الحكومية تسعى دائما إلى تقييم نجاح أعمالها ألنها تتعامل مع

الجهات ذات العالقة وتسعى أيضا أن تنال ثقتهم وبالتالي يمكنها الوصول إلى تميز مؤسسي قوي
خاصة في ظل مجتمع مليء بالمنظمات المختلفة .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (إبراهيم،

 )6104التي أظهرت قدرة المنظمات الصناعية الليبية على تقييم نجاحها في العمل وكيفية إنجازه
كانت بدرجة كبيرة.

 -بينما احتلت الفقرة السابعة "تقوم إدارة المنظمة بربل نظام الحوافز بمدى االلتزام بأخالقيات

العمل" المرتبة األخيرة بمتوسل حسابي يساوي ( )3.36أي أن المتوسل الحسابي النسبي
( ،)%67.17قيمة االختبار ( ،)5.14وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر
هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل درجة االستجابة

لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على عدم كفاية دعم وتشجيع األخالقيات داخل

المنظمات غير الحكومية للعاملين لاللتزام بمدونة قواعد السلوك األخالقي داخل العمل وأيضا عدم
كفاية ربل نظام الحوافز بمدى االلتزام بأخالقيات العمل .وتفسر الباحثة ذلك بأن المنظمات غير
الحكومية قيد الدراسة هي منظمات كبيرة تحرص أن يلتزم عامليها بمدونة قواعد سلوك أخالقية

تضعها المنظمة لكن هناك عدم كفاية لربل نظام الحوافز بمدى االلتزام بهذه المدونة ألنها منظمات
غير هادفة للربح ،وتعتمد على المنح المالية المحددة للمشاريع التي تقدمها هذه المنظمات وبالتالي

يصعب دفع الحوافز والمكافآت مقابل االلتزام بمدونة قواعد السلوك األخالقي.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (إبراهيم )6104 ،التي أظهرت وجود اهتمام ضعيف بالخصائص

األخالقية للقيادة في المنظمات الصناعية الليبية ،ودراسة (اكريم )6106 ،التي نتج عنها أن مستوى
تشجيع القيادات اإلدارية للسلوكيات األخالقية يعتبر ضعيفا بشكل عام.
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 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسل الحسابي يساوي ( ،)3.81وأن المتوسل الحسابي النسبي

يساوي ( ،)%76.19قيمة االختبار ( ،)22.74وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك
يعتبر مجال "أخالقيات العمل" دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسل

درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  3وهذا يعني أن

هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،ويدل ذلك على حرص

المنظمات غير الحكومية على التزام العاملين بأخالقيات العمل.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة كون المنظمات غير الحكومية هي منظمات أهلية ال تسعى للربح بل

لخدمة المجتمع بقطاعاته المختلفة ،وهي تتبع لقانون ونظام إداري ومالي تحت إشراف جهات رقابية
مختلفة ،ويتابع أعمالها مجلس إدارة باإلضافة إلى إدارة تنفيذية ،كما أن طبيعة األعمال في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تحمل الطابع التكاملي وتحتاج إلى العمل المشترك وبث روح

التعاون بين العاملين ،لذلك تحرص إدارة هذه المنظمات على التزام العاملين بالقوانين واألنظمة
واحترام الوقت وكذلك اإلتقان في تأدية المهام والواجبات للوصول للكفاءة والفاعلية في تأديتها،

والحفاظ على السرية كونها تتعامل مع بيانات خاصة عن الفئات المستفيدة ال يمكنها نشرها مثل:

الوضع الصحي واالجتماعي واالقتصادي...وغيرها ،كما يرجع ذلك أيضا إلى اهتمام المنظمات
غير الحكومية بتحسين العالقة مع المستفيدين والممولين ونيل ثقتهم وتبادل االحترام فيما بينهم،

وكذلك وجود الطابع اإلسالمي الذي يغلب على هذه المنظمات من شأنه الحفاظ على القيم والمبادئ

األخالقية القائمة على الدين اإلسالمي التي يتمسك بها المجتمع الفلسطيني كافة.

واتفقت هذه النتائج مع مجموعة من الدراسات منها دراسة ( )Durkhanai & Others, 2016التي
أظهرت أن درجة التزام موظفي الجامعات العامة والخاصة في عملهم وأداء سلوك المواطنة
التنظيمية كانت كبيرة ،دراسة (النويقه )6102 ،التي نتج عنها ارتفاع مستوى أبعاد أخالقيات

األعمال (االستقاللية والموضوعية ،األمانة واالستقامة ،النزاهة والشفافية) كل على حده في البنوك

التجارية العاملة في منطقة مكة المكرمة .كما اتفقت مع دراسة ()AL-Gharaibeh & Others, 2015

التي نتج عنها أن أخالقيات العمل تطبق بدرجة عالية في الجامعات الخاصة في المحافظات

الشمالية في األردن ،ودراسة (أبو الكاس )6105 ،التي نتج عنها ارتفاع مستوى التزام العاملين في

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة بأخالقيات المهنة بشكل عام .وكذلك دراسة (جواهر)6105 ،
والتي نتج عنها التزام العاملين (باألخالقيات الشخصية ،والقوانين ،والتشريعات والتنظيم اإلداري)

في جامعات قطاع غزة بدرجة كبيرة ،واتفقت مع دراسة ( )Begum and Mujtaba, 2014التي نتج

عنها أن مستوى تطبيق أخالقيات العمل للموظفين الباكستانيين كان بدرجة كبيرة ،ودراسة (العقيلي،

 )6104التي أظهرت مدى التزام الموظفات اإلداريات بأخالقيات العمل الوظيفية والسلوكية بدرجة
- 055 -

الفصل الخامس

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

كبيرة ،كما اتفقت مع دراسة (العاجز )6104 ،والتي أشارت إلى أن درجة ممارسة المرشدين
التربويين ألخالقيات المهنة كانت كبيرة ،ودراسة (حسين والجميل )6104 ،والتي نتج عنها أن

الغالبية العظمى من فئات األفراد من األطباء والفنيين واإلداريين متفقون بدرجة كبيرة على أهمية

أبعاد أخالقيات العمل ،وكذلك اتفقت مع دراسة (الطراونة وأبو جليل )6103 ،والتي أثبتت أن
مستوى أخالقيات األعمال لدى المديرين العاملين في اإلدارات العليا في الشركات الصناعية

المدرجة في سوق عمان المالي كان بدرجة كبيرة ،ودراسة ( )Imam & Others, 2013التي أشارت

إلى أن مستوى تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمية كان بدرجة كبيرة ،ودراسة (الرزي ومنصور،

 )6106والتي نتج عنها أن الو ازرات الحكومية في قطاع غزة تعتمد مدونة قواعد السلوك والمعايير
األخالقية لموظفي القطاع العام بدرجة كبيرة ،كما اتفقت مع دراسة ( )Marri & Others, 2012التي
أظهرت أن درجة ممارسة الموظفين ألخالقيات العمل اإلسالمية كان كبي ار ،ودراسة (السكارنة،
 )3103التي نتج عنها أن شركات االتصاالت الخلوية األردنية أظهرت مستوى عال من االهتمام

بأخالقيات العمل بأبعادها األربعة ،كما اتفقت أيضا مع دراسة )(Knoomee and Virakul, 2009

التي أظهرت أن مستوى تطبيق المدراء ألخالقيات المؤسسة في الشركات التايالندية المسجلة في
البورصة كان بدرجة كبيرة ،ودراسة (الرومي )6119 ،التي بينت التزام المشرفين التربويين
بأخالقيات المهنة بدرجة كبيرة وما يتحلون به من صدق وموضوعية ونزاهة تستحق الثناء ،وتعزو

الباحثة سبب االتفاق إلى أن الدراسات السابق ذكرها تم تطبيقها على البنوك ،الجامعات ،المنظمات

غير الحكومية والو ازرات الحكومية وهي منظمات أعمال خدمية تعتمد على أخالقيات العمل للحفاظ
على الصورة النمطية اإليجابية ،باالضافة لوجود هيئات مختصة بالرقابة على أداء هذه المنظمات

مثل ديوان الرقابة واالئتالف من أجل النزاهة والشفافية "أمان".
في حين اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (أبو غالي )6102 ،والتي نتج عنها أن درجة توافر

أبعاد األخالقيات اإلدارية في و ازرتي العمل والشئون االجتماعية بقطاع غزة كانت متوسطة ،ودراسة

( )Ehikwe & Others, 2016والتي بينت أن درجة التزام معلمي التسويق بأخالقيات المهنة المتعلقة

بالمقاييس المعتمدة من قبل العاملين في الصناعة كانت ضعيفة ،ودراسة (جبر وصنوبر)3100 ،

والتي أشارت إلى أن مستوى التطور األخالقي لدى الشركات المساهمة العامة في فلسطين كان

بدرجة متوسطة ،كما اختلفت أيضا مع دراسة (إبراهيم )6104 ،والتي أظهرت أن مستوى إدراك
أخالقيات العمل في المنظمات الصناعية الليبية كان منخفضا ،ودراسة (اكريم )6106،والتي نتج

عنها أن مستوى االلتزام بالخصائص األخالقية الفردية من قبل القيادات اإلدارية العليا كان متوسطا،
وتعزو الباحثة سبب االختالف بأن هذه الدراستين األخيرتين تمت في المنظمات والمستشفيات
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الليبية بعد عام  6106أي بعد سقوط نظام القذافي وتدمير مؤسسات الدولة الليبية وانتشار الفساد

في ليبيا.

ثالثاً-اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05بين أبعاد المنظمة

المتعلمة (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق ،التفكير النظمي)
وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

وقد قامت الباحثة باختبار هذه الفرضـ ـية باس ــتخدام اختبار معامل ارتباط بيرس ــون لفحص العالقة
بين المتغير المسـ ـ ـ ـ ــتقل والمتغير التابع ،وتتحقق العالقة عندما يكون مسـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )1915أو

أقل ،و َّ
أن معامل االرتباط المحسوب أكبر من قيمة ( )rالجدولية.

ويتفرع من هذه الفرضـية خمس فرضـيات فرعية ،تم التحقق من صـحتها من خالل حساب معامل

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد "المنظمة المتعلمة" و"أخالقيات العمل".

وفيما يلي الجدول رقم ( )5-13يوضـح نتائج اختبار وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة (البراعة
الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشـ ـ ـ ــتركة ،تعلم الفريق ،التفكير النظمي) ،والمتغير التابع

المتمثل في "أخالقيات العمل".
جدول ()5-13

معامل االرتباط بين أبعاد المنظمة المتعلمة وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.586

*0.000

.653

*0.000

.591

*0.000

.634

*0.000

.620

*0.000

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين البراعة
الشخصية وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين النماذج العقلية
وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين الرؤية المشتركة
وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين تعلم الفريق
وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين التفكير النظمي
وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 1.10بين أبعاد المنظمة
المتعلمة (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق ،التفكير

.709

*0.000

النظمي) وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح من خالل الجدول السابق ( )5-13ما يلي:
بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05بين البراعة الشخصية وتعزيزأخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

يبين جدول ( )5-13أن معامل االرتباط يساوي ( ،).586وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة

إحصائية بين البراعة الشخصية وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
وبناء على ذلك استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الدراسة األولى.
ً
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البراعة الشخصية تمثل عنص ار جوهريا في المنظمة المتعلمة حيث

تشكل البراعة الشخصية مستوى متقدم من الفعالية سواء على المستوى الشخصي أم المهني ،حيث

يكون التعلم والتطوير الشخصي ،فاألشخاص ذوو اإلتقان دائما يطورون مقدرتهم للوصول إلى
النتائج التي يرغبونها ،كما أن التعلم المستمر طول الحياة هو أساس البراعة الشخصية للوصول

إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من نتائج في كل نواحي الحياة ،فهو تعلم إيجابي مستمر لدى
الفرد لتحقيق أهداف واضحة مرتبطة بتعزيز أخالقيات عمل المنظمة.

كما وتدلل العالقة الطردية بين البراعة الشخصية وتعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين ،على أنه
إذا أرادت المنظمات غير الحكومية تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين فيها فهذا يحدث من خالل

االهتمام بالبراعة الشخصية وتعلم العاملين فيها بكافة المستويات والمهارات واألنماط ،واالهتمام في
مجال بناء قدرات عامليها من خالل عقد ورش العمل والتدريبات الالزمة.
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بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05بين النماذج العقلية وتعزيزأخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

يبين جدول ( )5-13أن معامل االرتباط يساوي ( ،).653وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين النماذج العقلية وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

وبناء على ذلك استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية الثانية التابعة لفرضية الدراسة األولى.
ً
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن النماذج العقلية واالفتراضات والصور الذهنية والتي تقوم على مجموعة

من المعتقدات والمسلمات التي تتحكم في فهم األشياء ،تؤثر على طريقة فهم العاملين لألشياء من
حولهم والتصرف حيالها ،وكذلك تؤثر على أسلوب أداء العمل في المنظمات وبالتالي تتحكم

بسلوكهم ،وبذلك فإن النماذج العقلية تعتبر أساسا في تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين في

المنظمات غير الحكومية لما لها من تأثير كبير على سلوك األفراد.

كما وتدلل العالقة الطردية بين النماذج العقلية وتعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين ،أنه كلما تم

اهتمام المنظمات غير الحكومية بتوفير المناخ المناسب للوصول آلراء متقاربة حول القضايا الهامة،

والقيام بتحديث أساليب العمل الخاصة بها ،وكذلك تشجيع وجهات النظر المتعددة والهادفة لألفراد،

باإلضافة إلى نشر ثقافة تعمل على دعم المناقشات الموجهة لبناء قدرات العاملين والتي تتصف
باألمانة والصراحة ،فإن هذا كله يعمل على تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين في المنظمات

غير الحكومية.
بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05بين الرؤية المشتركة وتعزيزأخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

يبين جدول ( )5-13أن معامل االرتباط يساوي ( ،).591وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين الرؤية المشتركة وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

وبناء على ذلك استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية الثالثة التابعة لفرضية الدراسة األولى.
ً
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المنظمة المتعلمة تستمد تميزها وقدرتها على النمو واالبتكار والتفوق
من خالل قدرة العاملين فيها على بناء صورة مشتركة لمستقبل المنظمة والسعي لتحقيقها ،حيث
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تعد الرؤية المشتركة قلب المنظمة المتعلمة إذ أن وضوحها يوجه العاملين للعمل الجماعي وبناؤها

بشكل تشاركي مما ينشأ عن ذلك التزام العاملين بشكل أكبر بتنفيذ األعمال التي تسهم في تحقيق
هذه الرؤية وبالتالي تمكن العاملين من تعزيز أخالقيات العمل داخل المنظمة.

كما وتدلل العالقة الطردية بين الرؤية المشتركة وتعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين ،بأنه في

حال تم تشجيع العاملين في المنظمات غير الحكومية على المشاركة في النقاش وتسهيل عملية
الحوار واالتصال للوصول إلى رؤية مشتركة وزيادة الرؤية وضوحا ،وكذلك المشاركة في وضع
الخطة االستراتيجية للمنظمة ومراجعتها بشكل مستمر ،باإلضافة إلى ممارسة السلطة والمسؤولية،

فإن ذلك له دور مهم في تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين داخل المنظمات غير الحكومية.
بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05بين تعلم الفريق وتعزيز أخالقياتالعمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

يبين جدول ( )5-13أن معامل االرتباط يساوي ( ،).634وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين تعلم الفريق وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

وبناء على ذلك استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية الرابعة التابعة لفرضية الدراسة األولى.
ً
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن قدرة العاملين على العمل كفريق هي عملية رئيسية في المنظمات
الحديثة المعاصرة (المنظمات المتعلمة) وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم عن طريق تبادل الخبرات

بصورة جماعية لتحسين وتطوير أدائهم بصورة أفضل من خالل الحوار وتبادل وجهات النظر في

مختلف القضايا ،مما يؤثر ذلك في تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين داخل المنظمات غير

الحكومية.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( (Chung & Others, 2009والتي نتج عنها وجود عالقة طردية بين

التعلم القائم على الفريق وتحسين أداء الطالب في تعلم األخالقيات الطبية في الجامعة الوطنية.

وتدلل العالقة الطردية بين تعلم الفريق وتعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين بأن المبحوثين متفقون

على أن العمل كفريق وتبادل الخبرات والمهارات بصورة جماعية من أهم المؤثرات على زيادة تعزيز

أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية ،كما أن دعم المبادرات اإلبداعية والتطويرية واستخدام
أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع العاملين واالعتماد في العمل على روح الفريق ،وكذلك اعداد

هياكل تنظيمية مرنة ال يوجد بها حواجز بين اإلدارات مما يسهل عملية االتصال وانسياب
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المعلومات والتعاون داخل التنظيم ،فإن هذا كله يعمل على تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين

في المنظمات غير الحكومية.

بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05بين التفكير النظمي وتعزيزأخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

يبين جدول ( )5-13أن معامل االرتباط يساوي ( ،).620وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية

وبناء على
بين التفكير النظمي وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
ً

ذلك استنتجت الباحثة صحة الفرضية الفرعية الخامسة التابعة لفرضية الدراسة األولى.

وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود نظم جديدة للتفكير تعد جوهر التعامل مع الكم الهائل من التعقيد

الموجود في جميع مجاالت األعمال اليوم والذي يعتبر أساس التفكير النظمي ،باإلضافة إلى
عمليات التغيير والتحديات المستمرة التي قد تواجه المنظمات غير الحكومية ،ويعتبر التفكير

النظمي أساسا في تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية.

وتوضح العالقة الطردية بين التفكير النظمي وتعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين ،بأن االهتمام

بالعاملين داخل المنظمات غير الحكومية بحيث يشعر كل عامل في المنظمة بأنه قائد في موقعه،

باإلضافة إلى تعزيز أفكارهم اإلبداعية واالبتكارية ألي مشكلة تواجه المنظمة ،فإن هذا بدوره سيؤدي
إلى تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين فيها تجاه منظماتهم.
 -وبشكل عام يبين جدول ( )5-13أن قيمة معامل االرتباط بين "المنظمة المتعلمة" والمتغير التابع

"أخالقيات العمل" يساوي ( )0.709وهي قيمة قوية ،وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ()0.000
وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين

المنظمة المتعلمة (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق ،التفكير
النظمي) وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،ومن هنا نجد أن
المنظمة المتعلمة تلعب دو ار هاما في تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه إذا توافرت أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع

غزة من حيث التشجيع على التعلم اإليجابي المستمر وزيادة المهارات الالزمة ألداء األعمال،
ومواكبة المستجدات واألساليب الحديثة في التكنولوجيا ،وتوفير المناخ المناسب ودعم بناء القدرات،

باإلضافة إلى مشاركة العاملين في بناء رؤية مشتركة والعمل على تحقيقها ،وبث روح العمل
الفريقي وتبادل الخبرات بشكل جماعي ،والقدرة على التعامل مع التغيرات والمشاكل بصورة فورية،
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فإن ذلك بال شك سوف ينعكس إيجابيا على تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( (Abbasi & Others, 2012والتي نتج عنها وجود عالقة كبيرة بين
أخالقيات العمل االسالمية والتعلم التنظيمي في منظمات األعمال.
وترى الباحثة من خالل جدول ( )5-13أن هذه النتائج تشير إلى ارتباط إيجابي يجمع بين أبعاد

المنظمة المتعلمة وأخالقيات العمل حيث تدرجت قوة العالقة كما يلي:

 جاءت النماذج العقلية في المرتبة (األولى) من حيث العالقة مع مستوى تعزيز أخالقيات العملفي المنظمات غير الحكومية ،وهذا يدل على أهمية النماذج العقلية في تعزيز أخالقيات العمل،

وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه إذا تم تحسين الصور الذهنية والفهم الصحيح لما يدور داخل المنظمة
من معتقدات ومسلمات ،وكذلك إمكانية توفير المناخ المناسب للوصول آلراء متقاربة حول القضايا

التي تهم المنظمة والعاملين ،فإنه سيكون هناك إمكانية التحكم بسلوك األفراد وبالتالي تعزيز

أخالقيات العمل المرغوب بها داخل المنظمة.

 وجاء تعلم الفريق في المرتبة (الثانية) من حيث العالقة مع مستوى تعزيز أخالقيات العمل فيالمنظمات غير الحكومية ،مما يدل على أهمية تعلم الفريق في تعزيز أخالقيات العمل لدى العاملين

في المنظمات غير الحكومية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه إذا تم دعم المبادرات اإلبداعية والعمل
الجماعي واستخدام أساليب متنوعة للتواصل ،فإن ذلك له دور كبير في تعزيز أخالقيات العمل

في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

 -وجاء التفكير النظمي في المرتبة (الثالثة) من حيث العالقة مع مستوى تعزيز أخالقيات العمل

في المنظمات غير الحكومية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه إذا تم تهيئة العاملين لعمليات التغيير

والتعامل مع المشاكل الفورية وبسرعة ،وقدرة العاملين أيضا على التعامل بنجاح مع الظروف

المتغيرة ،فإن ذلك سوف يعزز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 وجاءت الرؤية المشتركة في المرتبة (الرابعة) من حيث العالقة مع مستوى تعزيز أخالقياتالعمل في المنظمات غير الحكومية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه إذا تم مشاركة العاملين في وضع
رؤية مشتركة وخطة استراتيجية واضحة ،وقدرتهم على الحوار واالتصال لتحقيق األهداف المرغوبة،

فإن ذلك سوف يعزز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

 وجاءت البراعة الشخصية في المرتبة (الخامسة) من حيث العالقة مع مستوى تعزيز أخالقياتالعمل في المنظمات غير الحكومية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه إذا قامت المنظمة بتوفير وزيادة
المهارات الالزمة ألداء األعمال وكذلك مواكبة المستجدات الحديثة في مجال اإلدارة والتكنولوجيا
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لدى العاملين وتقديم الدعم الالزم لمساعدتهم على التعلم المستمر وتطوير كفاياتهم المهنية ،فإن
ذلك كله سوف يؤدي إلى تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية.

الفرضية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.05ألبعاد المنظمة المتعلمة

(البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق ،التفكير النظمي) على

أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

استخدمت الباحثة اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseللوقوف على مستوى تأثير
أبعاد المنظمة المتعلمة (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق ،التفكير
النظمي) على أخالقيات العمل.

من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة االنحدار التدريجي  Stepwiseيمكن استنتاج ما

يلي:

 تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع "أخالقيات العمل" هي :النماذج العقلية ،تعلمالفريق ،البراعة الشخصية .وأن باقي المتغيرات "الرؤية المشتركة ،التفكير النظمي" تبين أن
تأثيرها ضعيف.

الم َّ
عدل=  ،1.293وهذا يعني أن ( )%29.3من
 معامل االرتباط =  ،1.710ومعامل التحديد ُالتغير في أخالقيات العمل (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية ،والنسبة

المتبقية ( )%01.0قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على أخالقيات العمل في المنظمات غير
الحكومية بقطاع غزة.
جدول ()5-14
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
المتغيرات المستقلة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

0.402

1.876

0.062

النماذج العقلية

0.336

4.162

0.000

تعلم الفريق

0.312

4.795

0.000

البراعة الشخصية

0.215

2.917

0.004

الم َّ
عدل= 1.293
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 1.710

من خالل جدول ( )5-14تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير "أخالقيات العمل"

حسب قيمة اختبار  Tكما يلي :تعلم الفريق ،ومن ثم النماذج العقلية ،وأخي ار البراعة الشخصية.
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معادلة التأثير:
أخالقيات العمل =  *0.336 + 0.402النماذج العقلية  *0.312 +تعلم الفريق *0.215 +
البراعة الشخصية
وتعني هذه المعادلة َّ
أن كل بعد من هذه األبعاد يفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع بنسبة

معينة ،أي َّ
أن:

 بعد (النماذج العقلية) يفسر  %3392من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (أخالقياتالعمل).

 و َّأن بعد (تعلم الفريق) يفسر  %3096من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (أخالقيات
العمل).

 و َّأن بعد (البراعة الشخصية) يفسر  %6095من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع
(أخالقيات العمل).

من ناحية أخرى:

 في حالة تثبيت قيمة (تعلم الفريق والبراعة الشخصية) ،وزيادة (النماذج العقلية) بمقدار وحدةواحدة ،يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (أخالقيات العمل) بمقدار ()19332

 في حالة تثبيت قيمة (النماذج العقلية والبراعة الشخصية) ،وزيادة (تعلم الفريق) بمقدار وحدةواحدة ،يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (أخالقيات العمل) بمقدار ()19306

 في حالة تثبيت قيمة (النماذج العقلية وتعلم الفريق) ،وزيادة (البراعة الشخصية) بمقدار وحدةواحدة ،يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (أخالقيات العمل) بمقدار ()19065

وتعزو الباحثة هذه النتيجة في تأثير (تعلم الفريق ،النماذج العقلية ،والبراعة الشخصية) على

أخالقيات العمل إلى كون المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعمل في بيئة شديدة التغير مما

يتطلب العمل الجماعي كفريق لتسهيل عملية االتصال ،وسهولة انسياب المعلومات ،وزيادة التعاون
بين العاملين باإلضافة إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم ودعم المبادرات اإلبداعية والتطويرية ،أما

بالنسبة لتأثير النماذج العقلية على أخالقيات العمل فإنه يلزم المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
توفير المناخ المناسب للوصول آلراء متقاربة حول القضايا الهامة وتحديث أساليب العمل وتشجيع
وجهات النظر الهادفة ودعم المناقشات لبناء قدرات العاملين ،كما يتجلى أثر البراعة الشخصية

على أخالقيات العمل كون العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة يتطلب االهتمام بتعلم
العاملين فيها بكافة المستويات والعمل على بناء قدراتهم من خالل ورش عمل تدريبية لزيادة

المهارات المطلوبة ألداء األعمال.
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الفرضــــية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ) )α ≥ 0.05بين
متوســـــــطات اســـــــتجابات المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية

بقطاع غزة تعزى للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).

تم اسـتخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو
اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين

األحادي" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة
 3متوسطات أو أكثر.
ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 -ال توجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى

الجنس.

جدول ()5-15

نتائج اختبار" Tلعينتين مستقلتين" – الجنس

االختبار

قيمة

()Sig.

االحتمالية

ذكر

أنثى

القيمة

المجال

المتوسطات

البراعة الشخصية

3.97

3.90

1.079

0.282

النماذج العقلية

4.04

3.89

2.263

*0.024

الرؤية المشتركة

3.79

3.73

0.867

0.386

تعلم الفريق

4.01

3.90

1.640

0.102

التفكير النظمي

3.80

3.73

0.956

0.340

المنظمة المتعلمة

3.93

3.84

1.587

0.114

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-15يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" Tلعينتين مستقلتين" أقل من مستوى الداللة 0.05

لمجال "النماذج العقلية" وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الجنس وذلك لصالح الذكور .وتعزو الباحثة ذلك
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إلى أن الذكور في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة أكثر وعيا ومنطقية في مجاالتهم الفكرية

ونظرتهم المستقبلية لمنظماتهم وتفسيرهم لألشياء من حولهم بعيدا عن خالفاتهم الشخصية،

باإلضافة إلى اهتمام الذكور بتطوير قدراتهم وعدم االكتفاء بما وصلوا إليه في المنظمة ،كما أن

العمل في هذه المنظمات بالنسبة للذكور يحقق لديهم الطموحات التي يسعون إلى تحقيقها.

أما بالنس ــبة لباقي المجاالت ،فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مس ــتوى الداللة 0.05

وبذلك يمكن اسـتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنس.

كمــا تبين أن القيمــة االحتمــاليــة ) (Sig.لمجــال المنظمــة المتعلمــة ككــل بلغــت ( )19004وهي أكبر

من مســتوى الداللة ( )α≥0.05وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات تقديرات
عينـة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حول مجال المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى

الجنس.
وتعزو الباحثة نتيجة عدم تأثر إجابات المبحوثين حول توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمتغير الجنس

إلى تشابه ظروف العمل التي يعمل بها كال الجنسين أي أنهما يعمالن بنفس الظروف والتحديات،
وكذلك عدم التمييز بينهما في المعاملة من قبل مسئوليهم ،أي أنه يتم التعامل معهما ومنحهما

المسئوليات بنفس الكيفية بال تمييز.

وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( )Erdem & Others, 2014التي أشارت إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أبعاد المنظمة المتعلمة في المدارس االبتدائية في

تركيا تعزى لمتغير الجنس ،ودراسة (أبو عفش )6104 ،والتي نتج عنها عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المنظمة المتعلمة في الو ازرات الفلسطينية تعزى للجنس ،ودراسة (أبو مدللة،

 )6104والتي أشارت إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في درجة توفر أبعاد المنظمة

المتعلمة في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،ودراسة (عبد الفتاح،

 )6103والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات مديري المدارس
الحكومية لدرجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة لديهم تعزى للجنس.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أبو زيد ،)6103 ،ودراسة (الحارثي )6103 ،والتي

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التقديرات حول درجة توافر خصائص المنظمة

المتعلمة تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور ،ودراسة (الرفاعي وآخرون )6103 ،حيث أشارت
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ودراسة (حسين)6106 ،
والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
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 2أكتوبر الخاصة ألهمية خصائص المنظمة المتعلمة تعزى إلى متغير الجنس وكانت لصالح
الذكور ،ودراسة (عاشور )6119 ،والتي أشارت إلى وجود فروق دالة احصائيا في تصورات

المديرين لتطبيق ضوابل المنظمة المتعلمة لصالح اإلناث.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى

العمر.

جدول ()5-16

نتائج اختبار"التباين األحادي" – العمر

سنة

من 30سنة

سنة فأكثر

قيمة االختبار

سنة

من 40

إلى أقل

()Sig.

المجال

أقل من 30

 30إلى أقل من 40سنة

من 30

القيمة االحتمالية

المتوسطات

البراعة الشخصية

3.87

3.89

4.10

3.98

2.834

*0.039

النماذج العقلية

3.92

3.88

4.17

3.96

4.078

*0.007

الرؤية المشتركة

3.68

3.66

4.06

3.73

6.754

*0.000

تعلم الفريق

3.86

3.93

4.21

3.75

5.627

*0.001

التفكير النظمي

3.67

3.73

3.98

3.70

3.206

*0.024

المنظمة المتعلمة

3.81

3.83

4.11

3.83

5.400

*0.001

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-16تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أقل من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى العمر

وذلك لصالح الذين أعمارهم تتراوح (من 21سنة إلى أقل من 01سنة) ،مما يدل على أن عناصر

المنظمة المتعلمة تتأثر تأث ار مباش ار باألعمار داخلها.

وتعزو الباحثة تأثر المبحوثين في توافر عناصر المنظمة المتعلمة بمتغير العمر لصالح الفئات
العمرية الكبيرة ،بأن هذه الفئات تتمتع بخبرة واسعة ومعرفة جيدة بالعناصر المهمة التي تؤثر في

المنظمة لتتحول وتصبح منظمة متعلمة.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو عفش )6104 ،حيث نتج عنها وجود فروق
معنوية بين استجابات المبحوثين حول توافر عناصر المنظمة المتعلمة في الو ازرات الفلسطينية

تعزى للعمر وكانت الفروق لصالح الفئة ( ،)59-49ودراسة (الرفاعي وآخرون )6103 ،حيث

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر لصالح ( 50سنة فأكثر) ،ودراسة
(حسين )6106 ،والتي أشارت إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في تصورات أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعة  2أكتوبر الخاصة ألهمية خصائص المنظمة المتعلمة تعزى إلى متغير

العمر.

واختلفت مع دراسة (أبو مدللة )6104 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية

في درجة توفر أبعاد المنظمة المتعلمة في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تعزى للعمر،
ودراسة (الشلفان )6106 ،والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات

موظفي البنك السعودي للتسليف واالدخار في مدينة الرياض تعزى إلى العمر.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى

المؤهل العلمي.

جدول ()5-17

نتائج اختبار"التباين األحادي" – المؤهل العلمي

الرؤية المشتركة

3.98

3.78

3.74

3.57

2.618

0.051

تعلم الفريق

4.07

3.87

4.00

3.79

2.267

0.081

التفكير النظمي

3.98

3.68

3.77

3.68

1.792

0.149

المنظمة المتعلمة

4.03

3.85

3.88

3.80

1.335

0.263

()Sig.

النماذج العقلية

4.10

3.96

3.94

3.92

0.792

0.499

فأقل

متوسط

عليا

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-17تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق
- 028 -

االحتمالية

البراعة الشخصية

4.01

3.93

3.91

3.99

0.537

0.658

المجال

ثانوية عامة

دبلوم

بكالوريوس

القيمة

دراسات

قيمة االختبار

المتوسطات

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

الفصل الخامس

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل

العلمي .مما يدل على أن العاملين في المنظمات غير الحكومية بمختلف المؤهالت العلمية لديهم
تقديرات متقاربة لمنظماتهم كمنظمات متعلمة.

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق بين متوسطات تقديرات العاملين في المنظمات غير الحكومية حول

هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي إلى اعتبار هذه المهارات هي مهارات أساسية للعمل
المؤسسي الناجح كما أن جميعهم يدفعهم الطموح للعمل على تغيير واقع منظماتهم بالشكل المالئم
وتحويلها إلى منظمة متعلمة.

اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (العياصرة والحارثي ،)6105 ،ودراسة (أبو مدللة،
( ،)6104عبد الفتاح( ،)6103 ،أبو زيد ،)6103 ،ودراسة (حسين )6106 ،ودراسة (عاشور،

 ،)6119ودراسة (عبابنة والطويل )6119 ،حيث أشارت كال منها بعدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين تقديرات العينة في كل الدراسات حول توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بشكل عام تعزى

لمتغير المؤهل العلمي.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى
سنوات الخدمة.

جدول ()5-18
نتائج اختبار"التباين األحادي" – سنوات الخدمة

البراعة الشخصية

3.89

3.90

4.08

3.98

1.441

0.231

النماذج العقلية

3.90

3.96

4.01

4.00

0.568

0.636

الرؤية المشتركة

3.73

3.65

3.96

3.83

2.760

0.053

تعلم الفريق

3.90

3.90

4.18

3.96

2.145

0.095

التفكير النظمي

3.73

3.70

3.88

3.83

1.146

0.331

المنظمة المتعلمة

3.83

3.83

4.03

3.93

1.733

0.160

المجال

أقل من 3
سنوات

من  3إلى

من  10إلى

أقل من 10

أقل من 13

سنوات
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سنة

فأكثر

()Sig.

 13سنة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

الفصل الخامس

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-18تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة ( )0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى سنوات

الخدمة .مما يدل على أن العاملين في المنظمات غير الحكومية باختالف عدد سنوات الخدمة
لديهم اجابات متقاربة لمنظماتهم كمنظمات متعلمة.

وتعزو الباحثة عدم تأثر إجابات المبحوثين حول توافر عناصر المنظمة المتعلمة في المنظمات

غير الحكومية تعزى لمتغير سنوات الخدمة إلى أن المبحوثين يخضعون لنفس الظروف ونفس

قانون الخدمة المدنية ،كما أن الكثير من األعمال في المنظمات غير الحكومية هي إجراءات

روتينية وهذا لم يغير من اعتقادات العاملين وثقافتهم وفهمهم للعناصر المهمة التي تؤثر في بناء

المنظمة المتعلمة ،كما أن مفهوم المنظمة المتعلمة هو مفهوم إداري جديد بدأ االهتمام به وتطبيقه
حديثا في المجتمعات العربية عامة والفلسطينية خاصة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو عفش )6104 ،والتي أشارت إلى عدم وجود

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول توافر عناصر المنظمة المتعلمة في الو ازرات

الفلسطينية تعزى لسنوات الخدمة ،ودراسة (أبو زيد )6103 ،والتي أشارت إلى أنه ال يوجد فروق
ذات داللة إحصائية حول درجة توافر ضوابل المنظمة المتعلمة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة،
ودراسة (سمير )6103 ،والتي أشارت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تفعيل

اإلدارة الجامعية لضوابل المنظمة المتعلمة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،ودراسة (عبد الفتاح،

 )6103والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مديري
المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها لدرجة توافر خصائص المنظمة

المتعلمة لديهم تعزى لمتغير الخبرة ،ودراسة (الشلفان )6106 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في استجابات موظفي البنك السعودي للتسليف واالدخار في مدينة الرياض

لمقياس المنظمة المتعلمة تعود إلى عدد سنوات الخدمة.

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (العياصرة والحارثي )6105 ،والتي أشارت إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمات المدارس الثانوية لدرجة ممارسة

المديرات فيها الستراتيجيات المنظمة المتعلمة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،ودراسة (أبو مدللة،

 )6104والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توفر أبعاد المنظمة المتعلمة
في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح الفئة (األكثر من

 05عاما) ،كما اختلفت أيضا مع دراسة ( )Erdem & Others, 2014التي أشارت إلى وجود فروق

ذات داللة إحصائية في اثنين من أبعاد المنظمة المتعلمة وهما الرؤية المشتركة وتعلم الفريق تعزى
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تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

الفصل الخامس

لمتغير مدة الخدمة للمعلمين ،في حين لم يكن هناك فرق دالة إحصائيا عند بقية أبعاد المنظمة
المتعلمة البراعة الشخصية ،والنماذج العقلية ،والتفكير النظمي.

الفرضــــــية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصــــــائية عند مســــــتوى داللة ) )α≥0.05بين

متوسـطات استجابات المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

تعزى للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).

تم اسـتخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو
اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين

األحادي" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة

 3متوسطات أو أكثر.

ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس.
جدول ()5-19
نتائج اختبار" Tلعينتين مستقلتين" – الجنس

االختبار

قيمة

()Sig.

3.90

3.74

2.283

االحتمالية

أخالقيات العمل

ذكر

أنثى

القيمة

المجال

المتوسطات

*0.023

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-19تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"T

لعينتين مستقلتين" أقل من مستوى الداللة ( )0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية

بقطاع غزة تعزى إلى الجنس وذلك لصالح الذكور .مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة يختلفون

في إدراكهم ألخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية تبعا لمتغيراتهم الشخصية فتجد الباحثة
أن اإلناث يوافقن على أن المرتبات والتفرقة بين الموظفين وعدم المساواة وعدم التقدير وكثرة التعقيدات
والمحسوبية والعالقات الشخصية في اإلجازات والترقيات موجودة وتحرمهن من حقوقهن الوظيفية

بعكس الذكور.
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وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (العنزي والعديم )6112 ،التي بينت وجود فروق
معنوية بين استجابات المبحوثين بشكل عام حول إدراك الموظفين ألخالقيات المهنة تعزى لمتغير

الجنس لصالح الذكور.

وقد اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو الكاس )6105 ،والتي أشارت إلى عدم
وجود فروق معنوية بين استجابات العاملين في المنظمات غير الحكومية حول أخالقيات المهنة

تعزى لمتغير الجنس ،ودراسة (العاجز )6104 ،التي وضحت عدم وجود فروق معنوية بين
استجابات المبحوثين بشكل عام لدرجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة االرشاد تعزى

إلى الجنس ،ودراسة (السكارنة )6106 ،التي وضحت عدم وجود فروق معنوية بين استجابات
المبحوثين بشكل عام حول مدى إدراك شركات االتصاالت الخلوية في األردن ألخالقيات العمل

تعزى إلى الجنس.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى العمر.
جدول ()3-20

نتائج اختبار"التباين األحادي" – العمر

أخالقيات العمل

3.84

سنة

من 30سنة

3.74

3.91

3.79

قيمة االختبار

سنة

من 40

إلى أقل

سنة فأكثر

()Sig.

المجال

أقل من 30

 30إلى أقل من 40سنة

من 30

1.060

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-20تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية

بقطاع غزة تعزى إلى العمر ،مما يدل على أن العاملين في المنظمات غير الحكومية باختالف
أعمارهم لديهم اجابات متقاربة لمنظماتهم حول تعزيز أخالقيات العمل وأهميتها.
وتعزو الباحثة ذلك إلى فهم جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية على اختالف أعمارهم

بأهمية تعزيز أخالقيات العمل وكذلك وضوح أخالقيات العمل من خالل مدونة السلوك التي تضعها
كل منظمة والتي تقوم بتحديثها بشكل دوري.
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القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.367
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو الكاس )6105 ،التي أوضحت عدم وجود

فروق ذات داللة معنوية بين استجابات العاملين في المنظمات غير الحكومية حول أخالقيات

المهنة تعزى لمتغير العمر ،ودراسة (العقيلي )6104 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في اتجاهات الموظفات اإلداريات في جامعة الملك سعود بالرياض حول واقع

التزامهم بأخالقيات العمل تعزى لمتغير العمر ،ودراسة (السكارنة )6106 ،التي وضحت عدم

وجود فروق ذات داللة معنوية بين استجابات المبحوثين بشكل عام حول مدى إدراك شركات

االتصاالت الخلوية ألخالقيات العمل تعزى لمتغير العمر.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى المؤهل

العلمي.

جدول ()5-21
نتائج اختبار"التباين األحادي" – المؤهل العلمي

قيمة االختبار

3.84

0.340

3.83

()Sig.

أخالقيات العمل

3.73

3.78

فأقل

متوسط

عليا

0.796

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-21تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي ،مما يدل على أن العاملين بمختلف المؤهالت العلمية لديهم

تقديرات متقاربة حول تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى كون العاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة متقاربين نوعا ما

من حيث المؤهل العلمي ،باإلضافة إلى وعي العاملين بأنه البد من صياغة سلوكه وتصرفاته في

إطار معين محدد يتفق مع المبادئ والقيم التي يؤمن بها بقية أفراد المجتمع.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو الكاس )6105 ،التي أوضحت عدم وجود

فروق ذات داللة معنوية بين استجابات العاملين في المنظمات غير الحكومية حول أخالقيات

المهنة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (السكارنة )6106 ،التي وضحت عدم وجود فروق
ذات داللة معنوية بين استجابات المبحوثين بشكل عام حول مدى إدراك شركات االتصاالت
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الخلوية ألخالقيات العمل تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (الرومي )6119 ،التي بينت عدم
وجود فروق ذات داللة معنوية بين استجابات المبحوثين بشكل عام حول التزام المشرفين التربويين

في محافظات غزة بأخالقيات المهنة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى إلى سنوات

الخدمة.

جدول ()5-22

نتائج اختبار"التباين األحادي" – سنوات الخدمة

أخالقيات العمل

3.81

3.76

3.92

سنوات

سنة

قيمة االختبار

سنوات

أقل من 10

أقل من 13

3.83

0.615

فأكثر

من النتائج الموضحة في جدول ( )5-22تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة تعزى إلى سنوات الخدمة ،مما يدل على أن العاملين باختالف مدة خدمتهم لديهم
تقديرات متقاربة حول تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية.

وترى الباحثة أن ذلك يعود لطبيعة أخالقيات العمل من حيث الرسوخ وقدر من الثبات مقارنة بالقيم

األخرى خصوصا وأن األخالق تنبع عن عقيدة ودين لذلك يكون تأثرها بسنوات الخدمة غير ملحوظ

في أغلب األحوال ،باإلضافة إلى أنه ليس من الضروري كون مدة الخدمة طويلة أن تكون درجة

االلتزام بأخالقيات العمل أكثر حيث هناك العديد من المؤثرات التي تشترك في ذلك خصوصا ما

يتعلق باإليمان والشخصية والثقافة والمجتمع ،حيث أن هذه األخالقيات نابعة من الدين اإلسالمي
الذي ينمي لدى العاملين الرقابة الداخلية والخوف من هللا عز وجل ،مما يؤدي إلى التزامهم

بأخالقيات العمل.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو الكاس )6105 ،التي أشارت إلى عدم وجود

فروق معنوية بين استجابات العاملين في المنظمات غير الحكومية حول أخالقيات المهنة تعزى
لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ودراسة (العاجز )6104 ،التي وضحت عدم وجود فروق معنوية بين
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()Sig.

المجال

أقل من 3

من  3إلى

من  10إلى

 13سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.606

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

الفصل الخامس

استجابات المبحوثين بشكل عام لدرجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات المهنة االرشاد تعزى

لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ودراسة (السكارنة )6106 ،التي وضحت عدم وجود فروق ذات داللة
معنوية بين استجابات المبحوثين بشكل عام حول مدى إدراك شركات االتصاالت الخلوية ألخالقيات

العمل تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ودراسة (الرومي )6119 ،التي بينت عدم وجود فروق
ذات داللة معنوية بين استجابات المبحوثين بشكل عام حول التزام المشرفين التربويين في محافظات

غزة بأخالقيات المهنة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

واختلفت مع دراسة (العقيلي )6104 ،والتي أشارت إلى وجود فروق ذات اللة إحصائية في

اتجاهات الموظفات اإلداريات في جامعة الملك سعود بالرياض حول التزامهم بأخالقيات العمل
لصالح من خبرتهم (من  2إلى أقل من  01سنوات) و (أكثر من  01سنوات).

وفي ختام هذا الفصل توضح الباحثة فيما يلي ملخص نتائج الدراسة الميدانية ،كما يتضح من

الجدول رقم (:)5-23

جدول ()5-23

ملخص منهجية الدراسة
التساؤالت

م

 0مــا مــدى توافر أبعــاد
الـمنظم ـ ـ ــة المتعلم ـ ـ ــة
(ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـن ـظ ـمــي،
البراعة الشـ ـ ــخصـ ـ ــية،

الفرضيات

األهداف

اإلحصائية

التعرف على مدى توافر ال توجـ ــد فروق ذات داللـ ــة اختبار "التباين وق ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
أبعــاد المنظمــة المتعلمــة إحصائية عند مستوى داللة األحادي".
اإلحصـ ـ ـ ــائي إلى
) )α ≥0.05بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن
(الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر الـ ـنـ ـظـ ـم ــي،
ق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــذا
البراعة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــابــات

الرؤيــة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركــة ،الـرؤي ـ ـ ــة الـمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ـ ـ ــة ،ال ـم ـب ـحــوث ـيــن حــول أبــع ـ ـ ــاد
النمـاذج العقليـة ،تعلم النمـ ـ ــاذج العقليـ ـ ــة ،تعلم الـمـنـظـم ـ ـ ــة الـمـتـعـلـم ـ ـ ــة ف ـي

ال ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ــق) فـ ـ ـ ـ ــي

األساليب

النتيجة

الفرض ـ ـية ورفض
الفرضية البديلة.

الفريق) في المنظمـ ـ ــات المنظم ـ ــات غير الحكومي ـ ــة

الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر غير الحكومي ـ ــة بقط ـ ــاع بقطــاع غزة تعزى للمتغيرات
ال ــديمغرافي ــة (الجنس ،الفئ ــة
الـحـكـومـي ـ ـ ــة بـقط ـ ـ ــاع غزة.

غزة؟

العمريـ ـ ــة ،المؤهـ ـ ــل العلمي،
سنوات الخدمة).

 3مــا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تطبيق التعرف على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ال توجـ ــد فروق ذات داللـ ــة اختبار "التباين وق ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
أخالقيــات العمــل في تطبيق أخالقيــات العمــل إحصــائية عند مســتوى داللة األحادي".
اإلحصـ ـ ـ ــائي إلى
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر فــي ال ـم ـن ـظ ـم ـ ـ ــات غ ـيــر ) )α ≥ 0.05بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن
الحكومية بقطاع غزة.

متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــابــات
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ق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــذا

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

الفصل الخامس
الـحـكـومـي ـ ـ ــة بـقط ـ ـ ــاع

المبحوثين حول أخالقيـ ـ ــات

الفرض ـ ـية ورفض

غزة؟

األعمال في المنظمات غير

الفرضية البديلة.

الحكوميــة بقطــاع غزة تعزى

ل ـل ـم ـت ـغ ـي ـرات ال ـ ـ ــدي ـم ـغ ـ ارف ـي ـ ـ ــة
(الـجـنس ،الفئ ـ ـ ــة العمري ـ ـ ــة،
المؤه ـ ــل العلمي ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات
الخدمة).
 2م ـ ـ ــا عــالق ـ ـ ــة أبـع ـ ـ ــاد
الـمنظم ـ ـ ــة المتعلم ـ ـ ــة
ب ـت ـع ـزيــز أخــالق ـي ـ ـ ــات
العمــل في المنظمــات

اختبار العالقة بين أبعاد توجـ ـ ــد عالقـ ـ ــة ذات داللـ ـ ــة اختبـار معـامل وق ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي
ال ـم ـن ـظ ـم ـ ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـم ـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية عند مسـ ـ ــتوى  αارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
اإلحصـ ـ ـ ــائي إلى
(الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر الـ ـنـ ـظـ ـم ــي )≤ 0.05) ،بـ ـ ـي ـ ــن أبـ ـ ـع ـ ـ ــاد بيرسون.
ق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــذا
البراعة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،المنظم ــة المتعلم ــة (التفكير

غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ـ ـ ــة الـرؤي ـ ـ ــة الـمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ـ ـ ــة ،النظمي ،البراعة الشـخصية،
بقطاع غزة؟
النمـ ـ ــاذج العقليـ ـ ــة ،تعلم الرؤية المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة ،النماذج

الفرض ـ ـية ورفض
الفرضية البديلة.

ال ـ ـ ـف ـ ـ ـريـ ـ ــق) وت ـ ـ ـع ـ ـ ـزيـ ـ ــز العقلية ،تعلم الفريق) وتعزيز
أخالقي ـ ـ ــات العم ـ ـ ــل في أخ ــالق ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـع ـ ـم ـ ـ ــل فـ ــي

الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ـ ــات غـ ـ ـي ـ ــر المنظم ـ ــات غير الحكومي ـ ــة
الحكومية بقطاع غزة.

بقطاع غزة.

 2هــل يوجــد أثر ألبعــاد بيــان أثر أبعــاد المنظمــة يوجد أثر ذو داللة إحصائية اختبــار تحليــل وق ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي
الـمنظم ـ ـ ــة المتعلم ـ ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـم ـ ـ ــة (ال ـت ـف ـك ـيــر عند مسـ ــتوى ) )α ≤ 0.05االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
اإلحصـ ـ ـ ــائي إلى
(ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـن ـظ ـمــي ،ال ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـم ـ ــي ،ال ـ ـبـ ـ ـ ارع ـ ـ ــة ألبع ـ ــاد المنظم ـ ــة المتعلم ـ ــة المتعدد.
أن أخـ ــالق ـ ـي ـ ـ ــات
البراعة الشـ ـ ــخصـ ـ ــية ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،الرؤية (الـتـفـكير النظمي ،الب ارع ـ ـ ــة
الرؤيــة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركــة ،المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ـ ــة ،النمـ ـ ــاذج الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،الــرؤي ـ ـ ــة
النمـاذج العقليـة ،تعلم الـعـقـلـي ـ ـ ــة ،تـعلم الفريق) المش ـ ـ ــتركة ،النماذج العقلية،
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـري ـ ـ ــق) عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى على أخالقي ـ ــات العم ـ ــل تعلم الفريق) على أخالقيــات
أخالقيــات العمــل في فــي ال ـم ـن ـظ ـم ـ ـ ــات غ ـيــر العمـ ــل في المنظمـ ــات غير

الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر الحكومية بقطاع غزة.

الحكومية بقطاع غزة.

الـحـكـومـي ـ ـ ــة بـقط ـ ـ ــاع

ال ـع ـم ـ ـ ــل ت ـت ـ ـ ــأثــر

ب ـ ـ ــال ـ ـم ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـرات
(النماذج العقلية،
تـ ـعـ ـل ــم الـ ـفـ ـري ــق،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشــخصــية) على
الترتيب.

غزة؟
المصدر :من إعداد الباحثة

- 072 -

النتائج والتوصيات

الفصل السادس

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

املقدمة.

ا
أول-النتائج

ا
ثانيا-النتائج املتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة
ا
ثالثا-التوصيات

ا
رابعا-آلية تنفيذ التوصيات
ا
خامسا-الدراسات املقرتحة
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النتائج والتوصيات

الفصل السادس
المقدمة:

من خالل هذه الدراسة والتي تتمنى الباحثة أن تكون قد وفقت في حصر مختلف العناصر
والمفاهيم األساسية المرتبطة بها ،والتي اشتملت على دراسة نظرية وتطبيقية .وقد تبين في ضوء هذه

الدراسة َّ
أن الهدف الرئيس منها هو دراسة دور المنظمة المتعلمة في تعزيز أخالقيات العمل في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

لذلك يتضمن هذا الفصل استعراض ألهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في ضوء الفروض

الرئيسية والفرعية التي بنيت عليها ،وكذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة في هذا
ِ
التوصيات الخاصة بالدراسة وأوجه اإلفادة منها،
المجال .كما يتضمن هذا الفصل عرضا ألهم
ِ
المستقبلية المتصلة بمجال هذه الد ارسة.
باإلضافة إلى تقديم عرض لتوجهات الدراسات ُ

أوالً-النتائج:

 -1النتائج المتعلقة بمدى توافر عناصر المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة:

تتوافر عناصر المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بنسبة (،)%77.02

حيث كان ترتيب توافر تلك العناصر في المنظمات غير الحكومية تبعا ألوزانها النسبية كما يلي:
 النماذج العقلية بنسبة (.)%79.00 -تعلم الفريق بنسبة (.)%70.90

 البراعة الشخصية بنسبة (.)%70.27 -التفكير النظمي بنسبة (.)%70.07

 الرؤية المشتركة بنسبة (.)%70.12وتعتبر نسبة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة كبيرة ،مما
يعني أن المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تسير في االتجاه الصحيح فيما يخص تحولها

إلى منظمات متعلمة ،وذلك يدل أيضا على أن مفهوم المنظمة المتعلمة في المنظمات غير
الحكومية ليس غريبا عن إدارة المنظمة وأنها تتبنى هذا المفهوم من خالل المبادرات والبرامج

التطويرية التي تنفذها والتي هي شديدة الصلة بتطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة ،ولكنها بحاجة إلى
المزيد من االهتمام من إدارة المنظمة في كيفية تطبيق تلك العناصر بصورة علمية سليمة وكذلك

االخذ بتوصيات هذه الدراسة التي من شأنها تطبيق أفضل لمفهوم وعناصر المنظمة المتعلمة في

المنظمات غير الحكومية وبالتالي زيادة نسبة توافرها.
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 -2النتائج المتعلقة بتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة:
تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة كان بنسبة ()%72.09

وهي تعتبر نسبة جيدة وكبيرة نوعا ما ،ولكنها تحتاج إلى مزيد من االهتمام من قبل إدارة المنظمات

من خالل تبني التوصيات التي جاءت في هذه الدراسة لرفع مستوى تعزيز أخالقيات العمل في
المنظمات غير الحكومية ،وتعتقد الباحثة بأن نسبة تعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير

الحكومية كانت جيدة كون إدارة هذه المنظمات تحرص على التزام العاملين بالقوانين واألنظمة

واحترام الوقت خاصة في أوقات الطوارئ واألزمات وكذلك اإلتقان في تأدية المهام والواجبات
للوصول للكفاءة والفاعلية في تأديتها ،والحفاظ على السرية كونها تتعامل مع بيانات خاصة عن

الفئات المستفيدة ال يمكن نشرها ،باإلضافة إلى الطابع اإلسالمي الذي يغلب على هذه المنظمات
من شأنه الحفاظ على القيم والمبادئ األخالقية القائمة على الدين اإلسالمي التي يتمسك بها

المجتمع الفلسطيني كافة أفرادا وجماعات ومنظمات.

 -3النتائج المتعلقة بالعالقة بين أبعاد المنظمة المتعلمة وتعزيز أخالقيات العمل في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة:

 توجد عالقة طردية بين أبعاد المنظمة المتعلمة (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية
المشتركة ،تعلم الفريق ،التفكير النظمي) وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية
بقطاع غزة بدرجة ارتباط (.)1.719

وتدلل هذه العالقة الطردية أنه كلما توافرت عناصر المنظمة المتعلمة في المنظمات غير

الحكومية بدرجة أكبر ،زاد تعزيز أخالقيات العمل في تلك المنظمات ،وبالتالي يجب على

المنظمات غير الحكومية االهتمام بتطبيق أفضل لمفهوم المنظمة المتعلمة واألخذ بتوصيات
هذه الدراسة لزيادة نسبة توافر عناصر المنظمة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية مما

يؤدي إلى زيادة تعزيز أخالقيات العمل فيها.

 توجد عالقة طردية بين (البراعة الشخصية ،النماذج العقلية ،الرؤية المشتركة ،تعلم الفريق،

التفكير النظمي) وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة بدرجات

ارتباط متفاوتة ،وقد تم ترتيبها وفق مستوى العالقة مع تعزيز أخالقيات العمل كالتالي:
 درجة االرتباط بين النماذج العقلية وتعزيز أخالقيات العمل (.)0.653 -درجة االرتباط بين تعلم الفريق وتعزيز أخالقيات العمل (.)0.634

 -درجة االرتباط بين التفكير النظمي وتعزيز أخالقيات العمل (.)0.620

 -درجة االرتباط بين الرؤية المشتركة وتعزيز أخالقيات العمل (.)0.591

 درجة االرتباط بين البراعة الشخصية وتعزيز أخالقيات العمل (.)0.586- 079 -
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 -4النتائج المتعلقة بأثر أبعاد المنظمة المتعلمة على أخالقيات العمل في المنظمات غير
الحكومية بقطاع غزة:

 مستوى أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة يتأثر بصورة جوهرية

وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات (النماذج العقلية ،تعلم الفريق ،البراعة الشخصية)،

بينما ال يتأثر تأثي ار ذا داللة إحصائية بكل من المتغيرات المستقلة (الرؤية المشتركة،
التفكير النظمي) حسب طريقة االنحدار التدريجي .Stepwise

 -3النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية

 ارتفاع نسبة اإلناث من العاملين في المنظمات غير الحكومية التي أجريت فيها الدراسة
مقارنة بالذكور حيث بلغت نسبة اإلناث ( )%55.8ونسبة الذكور (.)%22.3

 ارتفاع نسبة الفئة العمرية (من  21إلى أقل من  21سنة) بين العاملين في المنظمات غير
الحكومية التي أجريت فيها الدراسة حيث بلغت النسبة (.)%40.2

 ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس بين العاملين في المنظمات غير
الحكومية التي أجريت فيها الدراسة حيث بلغت النسبة (.)%03.0

 ارتفاع نسبة سنوات الخدمة من ( 0إلى أقل من  01سنوات) بين العاملين في المنظمات
غير الحكومية التي أجريت فيها الدراسة حيث بلغت النسبة (.)%22.3

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة ككل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
تعزى لمتغيرات (المؤهل العلمي وسنوات الخدمة).

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة ككل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

تعزى لمتغير الجنس فيما عدا مجال (النماذج العقلية) فانه توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين تقديرات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح

الذكور.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول أبعاد المنظمة المتعلمة ككل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
تعزى لمتغير العمر وذلك لصالح الذين أعمارهم تتراوح من 21سنة إلى أقل من 01سنة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات تقديرات

المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات

(العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير
الجنس وذلك لصالح الذكور.

وفيما يلي تلخص الباحثة نتائج اختبارات فرضيات الدراسة في الجدول رقم (:)6-1
جدول ()6-1

نتائج اختبارات فرضيات الدراسة
الفرضية

م

النتيجة

توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05وقد انتهي التحليل اإلحصــائي
األولى

بين أبعـ ـ ــاد المنظمـ ـ ــة المتعلمـ ـ ــة (التفكير النظمي ،الب ارعـ ـ ــة إلى قبول هــــذه الفرضـــــــــيــــة
الش ــخص ــية ،الرؤية المش ــتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) ورفض الفرضية البديلة.

وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع
غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05تم قبول الفرضـ ـ ـ ـية الفرعية (أ)
األولى (أ)

بين التفكير النظمي وتعزيز أخالقيــات العمــل في المنظمــات ورفض الفرضية البديلة.
غير الحكومية بقطاع غزة.
توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05تم قبول الفرضية الفرعية

األولى (ب)

بين البراعة الشخصية وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات (ب) ورفض الفرضية البديلة.
غير الحكومية بقطاع غزة.
توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05تم قبول الفرضية الفرعية (ج)

األولى (ج)

بين الرؤية المش ـ ــتركة وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات ورفض الفرضية البديلة.
غير الحكومية بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05تم قبول الفرضية الفرعية (د)
األولى (د)

بين النمــاذج العقليــة وتعزيز أخالقيــات العمــل في المنظمــات ورفض الفرضية البديلة.
غير الحكومية بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05تم قبول الفرضية الفرعية (هـ)
األولى (ه)

بين تعلم الفريق وتعزيز أخالقيـات العمـل في المنظمـات غير ورفض الفرضية البديلة.
الحكومية بقطاع غزة.

يوجد أثر ذو داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتوى ) )α ≤ 0.05وقد انتهي التحليل اإلحصــائي
الثانية

ألبـع ـ ـ ــاد الـمـنـظـم ـ ـ ــة الـمـتـعـلم ـ ـ ــة (التفكير النظمي ،الب ارع ـ ـ ــة إلى أن أخالقيـات العمل تتأثر
الش ــخص ــية ،الرؤية المش ــتركة ،النماذج العقلية ،تعلم الفريق) ب ــالمتغيرات (النم ــاذج العقلي ــة،
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على أخالقيــات العمــل في المنظمــات غير الحكوميــة بقطــاع ت ـ ـع ـ ـلـ ــم ال ـ ـف ـ ـريـ ــق ،ال ـ ـب ـ ـ ارع ـ ـ ــة
الشخصية) على الترتيب.

غزة.
ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين حول
الثالثة

أبعـاد المنظمـة المتعلمة في المنظمات غير الحكومية بقطاع

غزة تعزى للمتغيرات الـ ــديمغرافيـ ــة (الجنس ،العمر ،المؤهـ ــل
العلمي ،سنوات الخدمة).
ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة

تم قبول الفرضـ ـ ـ ـية الفرعية (أ)

لمتغير الجنس.

عــدا مجــال (النمــاذج العقليــة)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى ورفض الفرضـ ـ ـية البديلة ،فيما

الثالثة (أ)

ف ــإن ــه توج ــد فروق لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
الذكور.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الثالثة (ب)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى (ب) وقبول الفرضية البديلة.
لمتغير العمر.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الثالثة (ج)

تم قبول الفرض ـية الفرعية (ج)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى ورفض الفرضية البديلة.
لمتغير المؤهل العلمي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الثالثة (د)

تم رفض الفرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة الفرعيـة

تم قبول الفرضـ ـ ـية الفرعية (د)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى ورفض الفرضية البديلة.
لمتغير سنوات الخدمة.

ال توجـد فروق ذات داللـة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة عنـد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
) )α ≥ 0.05بين متوسـ ـ ــطات اسـ ـ ــتجابات المبحوثين حول
الرابعة

أخالقيـات األعمال في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

تعزى للمتغيرات الــديمغرافيــة (الجنس ،الفئــة العمريــة ،المؤهــل
العلمي ،سنوات الخدمة).

ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الرابعة (أ)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى وقبول الفرضية البديلة.
لمتغير الجنس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الرابعة (ب)

تم رفض الفرض ـية الفرعية (أ)

تم قبول الفرضية الفرعية (ب)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى ورفض الفرضية البديلة.
لمتغير العمر.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الرابعة (ج)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى ورفض الفرضية البديلة.
لمتغير المؤهل العلمي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
الرابعة (د)

تم قبول الفرض ـية الفرعية (ج)

تم قبول الفرضـ ـ ـية الفرعية (د)

) )α ≥0.05بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المبحوثين تعزى ورفض الفرضية البديلة.
لمتغير سنوات الخدمة.

المصدر :من إعداد الباحثة

ثانياً-النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة:
أظهرت النتائج تحقيق أهداف الدراسة على النحو الموضح في الجدول رقم (:)6-2
جدول ()6-2

النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة
م

مضمون الهدف

كيفية تحقيقه

التعرف على م ــدى توافر أبع ــاد المنظم ــة المتعلم ــة
1

(التفكير النظمي ،الب ارع ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة ،الرؤي ــة
المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ـ ــة ،النم ـ ــاذج العقلي ـ ــة ،تعلم الفريق) في

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

مدى

التحقيق

 -الــدراســــــــــة الميــدانيــة (الفصــــــــــل

الخـــــامس) ،جـــــدول رقم ( ،)5-11تم تحقيقه

ص.147

التعرف على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تطبيق أخالقيــات العمـل في  -الــدراســــــــــة الميــدانيــة (الفصــــــــــل

 2المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

الخـــــامس) ،جـــــدول رقم ( ،)5-12تم تحقيقه

ص.150

اختبـار العالقـة بين أبعـاد المنظمـة المتعلمة (التفكير  -العالقـــة بين متغيرات الـــدراســـــــــــة
النظمي ،البراعة الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية ،الرؤية المشـ ـ ـ ـ ــتركة( ،الفصل الثاني) ،ص.50

3

النمـ ــاذج العقليـ ــة ،تعلم الفريق) ،وتعزيز أخالقي ـ ـات  -الـــدراســــــــــــة الميـــدانيـــة واختبـــار
العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

الفرضــيات "الفرضـية األولى" (الفصـل

تم تحقيقه

الخامس) ،جدول رقم ( )5-13ص

154

بيــان أثر أبعــاد المنظمــة المتعلمــة (التفكير النظمي - ،العالقـــة بين متغيرات الـــدراســـــــــــة
4

الب ارعة الش ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ــية ،الرؤية المش ـ ـ ـ ـ ــتركة ،النماذج (الفصل الثاني) ،ص.50

العقليــة ،تعلم الفريق) مجتمعــة معــا على أخالقي ـات  -الـــدراســــــــــــة الميـــدانيـــة واختبـــار
العمل في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
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تم تحقيقه

النتائج والتوصيات
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(الفصــــــل الخامس) ،جدول رقم (5-

 )14ص .160
تحديد الفروق بين متوسـ ــطات اسـ ــتجابات المبحوثين
حول مجــال أبعــاد المنظمــة المتعلمــة في المنظمــات
 3غير الحكومية بقطاع غزة وفقا للمتغيرات الديمغرافية
(الجنس ،الفئــة العمريــة ،المؤهــل العلمي ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات
الخدمة).
تحديد الفروق بين متوسـ ــطات اسـ ــتجابات المبحوثين
حول مج ــال أخالقي ــات العم ــل في المنظم ــات غير
 2الحكومي ــة بقط ــاع غزة وفق ــا للمتغيرات ال ــديمغرافي ــة
(الجنس ،الفئــة العمريــة ،المؤهــل العلمي ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات
الخدمة).

الدراسة الميدانية واختبار الفروضيات

"الفرضـية الثالثة" (الفصــل الخامس)،
من جــدول رقم ( )5-15ص 162

تم تحقيقه

حتى جدول رقم ( )5-18ص .166
الدراسة الميدانية واختبار الفروضيات
"الفرضـية الرابعة" (الفصل الخامس)،
من جــدول رقم ( )5-19ص 168

حتى جدول رقم ( )5-22ص .171

تقــديم توص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات للمنظمــات غير الحكومي ــة حول
اإليجابيات التي البد من تدعيمها ،والس ـ ـ ـ ــلبيات التي  -التوصـــــيات (الفصـــــل الســـــادس)،

1

البد من تجنبها ،وذلك بما يس ـ ـ ـ ــاهم في تطوير عمل جدول رقم ( )6-3ص. 181

تم تحقيقه

هذه المنظمات ضمن أخالقيات العمل.

المصدر :من إعداد الباحثة

ثالثاً-التوصيات:
تخلص الباحثة من العرض السـ ــابق ألهم نتائج الد ارسـ ــة بمجموعة من التوص ـ ــيات التي تعبر
عن أوجــه اإلفــادة منهــا ،في محــاولــة للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لمنظمــة متعلمــة وتعزيز أخالقيــات العمــل في

المنظمــات غير الحكوميــة في قطــاع غزة ،حيــث َّ
أن هنــاك توص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات للمنظمــات غير الحكوميــة
والمهتمين بهذا الموضـ ــوع ،وقد راعت الباحثة في عرض هذه التوصـ ــيات تصـ ــنيفها وفقا لمتغيرات

الدراسة كما يتضح من الجدول رقم (:)6-3

جدول ()6-3
التوصيات وفقاً لمتغيرات الدراسة
أوالً أبعاد المنظمة المتعلمة:
 .1البراعة الشخصية
 .0زيادة تشجيع العاملين على حضور ورش العمل والمشاركة في التدريبات الالزمة لبناء قدراتهم.
.3

العمــل على زيــادة الــدافعيــة لــدى العــاملين في البحــث عن فرص التعلم داخـل المنظمــة وخــارجهــا وتطوير
قدراتهم.
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 .2توعية العاملين حول أهمية ادخال ودمج وسائل التكنولوجيا الحديثة في أداء األعمال المطلوبة منهم.
 .2استغالل طاقات العاملين وقدراته وتنميتها وتشجيعهم على اإلبداع وتقديم اقتراحات جديدة.
 .2النماذج العقلية
.0

تش ـ ــجيع وجهات نظر العاملين المتعددة والهادفة من خالل تنظيم لقاءات لتبادل اآلراء واألفكار ومعالجة
المشكالت.

 .3تركيز إدارة المنظمة على تحديث أساليب العمل الخاصة بها.
.2

االهتمام بالشــفافية والوضــوح ما بين اإلدارة والعاملين بحيث تكون المناقشــات فيما بينهم تتصــف باألمانة
والصراحة.
 .3الرؤية المشتركة

.0
.3

التأكيد على مشاركة العاملين في ممارسة السلطة والمسئولية داخل المنظمة تجعل كل واحد منهم يسعى
لتحقيق أهداف المنظمة.
التأكيد على مشـاركة العاملين في وضـع خطة استراتيجية للمنظمة تتناول تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة
بما ينسجم ويتالءم مع أهدافها ورؤيتها المستقبلية.
 .2تعلم الفريق

 .0االهتمام ببناء قدرات العاملين من خالل دعم إدارة المنظمة للمبادرات اإلبداعية والتطويرية.
.3

توفير الدعم والتأييد للعمل وفق فرق العمل داخل المنظمة ببناء اســتراتيجية تدريبية متميزة وآلية واضــحة
تعمل على بناء وتنمية مهارات العاملين فيها موجهة نحو العمل الجماعي وفرق العمل.

 .2تسهيل عملية االتصال والتواصل بين العاملين واستخدام أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل.
 .3التفكير النظمي
 .0تهيئة العاملين في المنظمة لعمليات التغيير والتحديات بشكل مستمر.
.2

العمـل على تطوير نظـام المعلومـات اإلداريـة في المنظمـات غير الحكوميـة بحيـث يعمل على تهيئة بيئة
تساعد على تبادل المعلومات والتعلم بسرعة أكبر.
ثانيا-تعزيز أخالقيات العمل
تش ـ ـ ـ ــجيع ودعم الس ـ ـ ـ ــلوكيات األخالقية في العمل من خالل توض ـ ـ ـ ــيح التوقعات األخالقية للمرؤوس ـ ـ ـ ــين،

 .0ومناقشـة القضايا األخالقية في العمل مع المرؤوسين ،واتخاذ وتشجيع الق اررات األخالقية ،ومنح الحوافز
المادية والمعنوية للملتزمين بعملية تشجيع ودعم السلوكيات األخالقية في العمل.
 .3االلتزام بالشفافية والصراحة والوضوح ما بين اإلدارة والعاملين.
.2

عـدم التمييز بين العاملين في المعاملة وم ارعاة العدالة والموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية في عملية تقييم األداء ،ويتم ذلك
من خالل تقديم المكافآت والترقيات لألفراد الملتزمين بمثل هذه األخالقيات في العمل.
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.2

رفع مسـ ـ ـ ــتوى الوعي األخالقي وتعزيز العالقات اإليجابية بين العاملين من جانب وبين العاملين واإلدارة
من جانب آخر.
يجــب على إدارة المنظمــات غير الحكوميــة في قطــاع غزة أن تقوم بــإدخــال أخالقيــات العمــل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن

 .0المعايير األس ــاس ــية السـ ــتقطاب واختيار وتعيين العاملين بحيث يتم تعيين من يتمتعون بالحس األخالقي
بدال من التركيز فقل على مدى توافر الخصائص والمؤهالت الفنية والعلمية لشغل الوظائف.
.2

ض ـ ــرورة قيام المنظمة بتنمية وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية الخاص ـ ــة بأخالقيات العمل لكافة العاملين،
خاصة المؤهلين لتولي مناصب قيادية في المستقبل.

المصدر :من إعداد الباحثة

رابعاً-آلية تنفيذ التوصيات:
يوضح الجدول رقم ( )2-4آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
جدول ()6-4
خطة تنفيذ التوصيات
الوقت
التوصيات

آلية التنفيذ

المناسب
الالزم

للتنفيذ

الجهة المعنية
بالتنفيذ

أوالً /توصيات أبعاد المنظمة المتعلمة
اإلدارة العليــا واإلدارة

زيادة تش ــجيع العاملين على حض ــور ورش منح الع ـ ــاملين درج ـ ــات في
العمـل والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة في التـدريبات الالزمة الـتـقـيـيم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي مق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل

لبناء قدراتهم.

حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورهــم لـه ـ ـ ــذه الــورش

ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركتهم في التــدريبــات

ال ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ف ـ ــي
شهريا

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الحكومية

الالزمة لبناء قدراتهم.
العمــل على زيــادة الــدافعيــة لــدى العــاملين منح حوافز معنويـة أو مـادية

في البحث عن فرص التعلم داخل المنظمة لـلـع ـ ـ ــامـلـيـن ال ـ ـ ــذين يلتحقون
وخارجها وتطوير قدراتهم.

بتدريبات تزيد من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
أدائهم الوظيفي.
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اإلدارة العليــا واإلدارة

أشهر

ال ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ف ـ ــي
الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الحكومية

النتائج والتوصيات

الفصل السادس
الوقت

آلية التنفيذ

التوصيات

المناسب
الالزم

الجهة المعنية
بالتنفيذ

للتنفيذ
توعيــة العــاملين حول أهميــة ادخــال ودمج تنظيم ورش العمــل للعــاملين
ِ
للتعرف على
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــل التكنولوجي ــا الح ــديث ــة في أداء في المنظمـ ـ ــة
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ال ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ف ـ ــي

كيفي ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ـ ـ ــدام نظ ـ ـ ــام

أسابيع

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

األعمال المطلوبة منهم.

الـمـعـلــوم ـ ـ ــات اإلداري ـ ـ ــة فــي

اإلدارة العليــا واإلدارة

الحكومية

أعمالهم.
اإلدارة العليــا واإلدارة

اس ــتغالل طاقات العاملين وقدراته وتنميتها تقـ ـ ــديم مكـ ـ ــافـ ـ ــآت تحفيزي ـ ـ ــة
وتشـ ـ ـ ـ ـ ــجيعهم على اإلبداع وتقديم اقتراحات للعاملين المبدعين.
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ال ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ف ـ ــي

جديدة.

أسابيع

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع وجهــات نظر العــاملين المتعــددة تنظيم اجتماع دوري للعاملين

شهريا

الحكومية
والهــادفــة من خالل تنظيم لقــاءات لتب ــادل في المنظمــة لتبــادل األفكــار

اآلراء واألفكار ومعالجة المشكالت.

في حل المشكالت.

تركيز إدارة المنظمة على تحديث أسـ ــاليب المراجع ــة ال ـ ـدوريـ ــة ألنظمـ ــة
العمل الخاصة بها.

العمل في المنظمة.

اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الحكومية
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اإلدارة العليــا واإلدارة

أشهر

ال ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ف ـ ــي
الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الحكومية

االهتمام بالشفافية والوضوح ما بين اإلدارة اعتم ــاد نظ ــام إداري ومـ ــالي

والعــاملين بحيــث تكون المنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فيمــا ي ـك ـف ـ ـ ــل ح ـقــوق ال ـع ـ ـ ــام ـل ـيــن
بينهم تتصف باألمانة والصراحة.

واس ـ ـ ــتقبال الش ـ ـ ــكاوى والعمل
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اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

أشهر

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الحكومية

على حلها.
التأكيد على مش ــاركة العاملين في السـ ـلطة مشـ ـ ـ ــاركة العاملين في اتخاذ
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اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

والمس ــئولية داخل المنظمة تجعل كل واحد الق اررات بناء على مشاركتهم

شهور

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

منهم يسعى لتحقيق أهداف المنظمة.

في السلطة والمسئولية داخل

الحكومية.

المنظمة.
التأكيد على مشـ ـ ــاركة العاملين في وضـ ـ ــع تص ــميم الخطة االس ــتراتيجية

2 -0

اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

خطة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية للمنظمة تتناول تطبيق لـلـمـنـظـم ـ ـ ــة اعـتـم ـ ـ ــادا عـلــى

شهور

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

أبعاد المنظمة المتعلمة بما ينسجم ويتالءم المشـ ـ ــاركة الواسـ ـ ــعة للجهات

مع أهدافها ورؤيتها المستقبلية.

ذات العالقة وخص ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــا
العاملين في المنظمة.
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الحكومية.

النتائج والتوصيات

الفصل السادس
الوقت

آلية التنفيذ

التوصيات

المناسب
الالزم

الجهة المعنية
بالتنفيذ

للتنفيذ
اإلدارة العليــا واإلدارة

االهتمــام ببنــاء قــدرات العــاملين من خالل تبني سـ ـ ــياسـ ـ ــة المكافأة على
دعم إدارة المنظم ــة للمب ــادرات اإلب ــداعيـ ــة ك ــل مقترح أو فكرة إب ــداعي ــة
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ال ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ف ـ ــي

تس ـ ــاهم في تحيقيق األهداف

أسابيع

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

توفير ال ـ ــدعم والت ـ ــأيي ـ ــد للعم ـ ــل وفق فرق تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيــل فرق عمــل داخــل

شهريا

اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

والتطويرية.

المرغوبة.

العمل داخل المنظمة

المنظمة وتوفير الدعم الالزم

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

لها.

الحكومية

تس ـ ـ ــهيل عملية االتص ـ ـ ــال والتواص ـ ـ ــل بين -إع ـ ــادة تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم هيكليـ ـ ــة

شهريا

العــاملين واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب متنوعــة المنظمة ،وتقليل المسـ ــتويات
ومشجعة للتواصل.

الحكومية

اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي
الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الحكومية

اإلدارية في الهيكلية.

تنظيم رحالت وأيام مفتوحةبمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة العــاملين بهــدف
تحسين العالقات.
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام منهجيــة تخطيل

2 -2

اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

الس ــيناريوهات االس ــتراتيجية،

أشهر

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

تهيئ ـ ــة الع ـ ــاملين في المنظم ـ ــة لعملي ـ ــات وتكوين فرق العمل ،ووضـ ـ ـع
التغيير والتحديات بشكل مستمر.

الحكومية

العاملين بص ـ ـ ـ ـ ــورة الوض ـ ـ ـ ـ ــع
العـ ــام للمنظمـ ــة وألي تغيير

أو طارئ متوقع حدوثه.

العم ـ ـ ــل على تطوير نظ ـ ـ ــام المعلوم ـ ـ ــات وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نظ ـ ــام المعلوم ـ ــات
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اإلدارة ال ـع ـل ـي ـ ـ ــا فــي

اإلداري ـ ــة في المنظم ـ ــات غير الحكومي ـ ــة اإلداري ـ ــة بم ـ ــا يالئم طبيع ـ ــة

شهور

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

بحيث يعمل على تهيئة بيئة تس ـ ـ ــاعد على عمل المنظمة ويسـ ـ ـ ـ ـ ــهل من
تبادل المعلومات والتعلم بسرعة أكبر.

الحكومية.

تحقيق أهدافها بسرعة.

ثانياً /توصيات مجال تعزيز أخالقيات العمل
تش ـ ـ ـ ــجيع ودعم الس ـ ـ ـ ــلوكيات األخالقية في  -وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مدونات أخالقية
العمـ ــل داخـ ــل المنظمـ ــات غير الحكوميـ ــة واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــة ومعممـ ـ ــة على

بقطاع غزة.

الـجـمـيــع داخ ـ ـ ــل الـمـنـظـم ـ ـ ــة
لتوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح القيم التنظيمي ـ ـ ــة
والقواعد األخالقية.
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2 -2

أشهر

-مجلس اإلدارة

-اإلدارة التنفيذية

النتائج والتوصيات

الفصل السادس
الوقت

آلية التنفيذ

التوصيات

المناسب
الالزم

الجهة المعنية
بالتنفيذ

للتنفيذ
اتخ ــاذ وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع الق ارراتاألخـالقـي ـ ـ ــة ،ومـنـح الـحوافز
المــاديــة والمعنويــة للملتزمين

بـع ـم ـل ـي ـ ـ ــة تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـيــع ودعــم
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيــات األخالقيــة في
العمل.
االلتزام بالشفافية والصراحة والوضوح ما

 -عقـ ــد اجتمـ ــاعـ ــات دوريـ ــة
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بين اإلدارة والعاملين.

لتوضــيح التوقعات األخالقية

أشهر

-اإلدارة التنفيذية

للمرؤوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،ومن ــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القضـايا األخالقية في العمل

مع المرؤوسين.
ع ــدم التمييز بين الع ــاملين في المع ــامل ــة -تطوير نظـ ـ ــام تقييم األداء
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وم ارعـاة العدالة والموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية في عملية واضـ ـ ــح وشـ ـ ــفاف مبني على

أشهر

تقييم األداء.

-اإلدارة العليا

منهجيـة تقييم متعددة في كل
االتجاهات

رفـع مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـوى الـوعي األخالقي وتعزيز عقد جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــات لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتماع
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-جميع اإلدارات في

العالقات اإليجابية بين العاملين من جانب للعـ ـ ــاملين ومحـ ـ ــاولـ ـ ــة حـ ـ ــل

أشهر

المنظمة

وبين العاملين واإلدارة من جانب آخر.

مشاكلهم.

ض ـ ـ ـ ــرورة إدخال أخالقيات العمل ض ـ ـ ـ ــمن مراجعة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك األخالقي

 -اإلدارة العليـ ــا في

المعايير األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية الس ـ ـ ــتقطاب واختيار للمتقدمين للوظيفة في أعمال

الــمـ ـنـ ـظـ ـم ـ ـ ــات غـ ـي ــر

وتعيين العاملين.

سـابقة ،باإلضـافة لوضع من

الحكومية.

اختبارات تدل على الس ـ ـ ــلوك

البشرية.

يـقــع عـلـيـهــم اإلخـتـي ـ ـ ــار فــي
األخالقي في العم ـ ــل خالل
فترة التجربة.
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 -إدارة الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـوارد

النتائج والتوصيات

الفصل السادس
الوقت

التوصيات

آلية التنفيذ

الجهة المعنية

المناسب

بالتنفيذ

الالزم

للتنفيذ
تنميـ ــة وتطوير وتنفي ـ ــذ البرامج التـ ــدريبي ـ ــة عق ــد ورش عم ــل وت ــدريب ــات  2أشهر
الخاصة بأخالقيات العمل.

حــول أخــالق ـي ـ ـ ــات ال ـع ـم ـ ـ ــل

إدارة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـواردالبشرية

لتوض ــيح الممارس ــات األكثر

انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ــا مع المعـ ـ ــايير
األخالقية.
المصدر :من إعداد الباحثة.

خامساً-الدراسات المقترحة:
تقترح الباحثة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في مجال المنظمة المتعلمة وأخالقيات

العمل في قطاع غزة ،مع العلم َّأنه تم تحقيق جميع أهداف الدراسة ،ولكن وجدت الباحثة بعض

الصعوبات في تحديد بعض األجزاء النظرية الخاصة بالدراسة ،لذلك توصي الباحثة بهذه الدراسات
وهي كالتالي:
 -0بناء أنموذج مقترح للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
 -3أثر أخالقيات األعمال والمنظمة المتعلمة في تعزيز الميزة التنافسية في المنظمات غير
الحكومية العاملة في قطاع غزة.

 -0أثر أخالقيات العمل على الصراع التنظيمي :دراسة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير
الحكومية في قطاع غزة.

 -2أثر األخالقيات التنظيمية على المسئولية االجتماعية في البنوك الفلسطينية.
 -0األخالقيات التنظيمية وأثرها على الوالء التنظيمي-دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية
بمحافظات قطاع غزة.
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المصادر والمراجع

المصادر
و
المراجع
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المصادر والمراجع
المصادر:
 القرآن الكريم.
 السنة النبوية الشريفة.

المراجع العربية:
 إبراهيم ،فرج مخلوف (" :)3102أثر أخالقيات العمل عل الصراع التنظيمي :دراسة ميدانية
على المنظمات الصناعية الليبية العاملة في مدينة بنغازي" ،رسالة دكتوراه غير منشورة في
إدارة األعمال ،كلية التجارة ،جامعة قناة السويس.
 أبو بكر ،مصطفى محمود (" :)3100أخالقيات وقيم العمل في الجهاز الحكومي
والمنظمات العامة :مدخل لضمان جودة اإلصالح اإلداري ومنع مسببات الفساد في الجهاز
الحكومي" ،الدار الجامعية – اإلسكندرية.
 أبو حجير ،اياد (" :)3119دور المنظمات غير الحكومية في السلم االجتماعي" ،ورقة
عمل مقدمة إلى ورشة عمل حول دور المنظمات األهلية في تنمية المجتمع الفلسطيني،
المركز الفلسطيني في حل النزاعات ،غزة.
 أبو خضير ،إيمان سعود (" :)3112التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة اتجاهات إدارية
حديثة لتطوير المنظمات" ،ط ،0دار المؤيد ،الرياض.
 أبو دقة ،مراد عليان (" :)3119مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرها على عملية جلبها
للمؤسسات األهلية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية-غزة.
 أبو زيد ،محمد إبراهيم (" :)3102درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث
في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها ،وعالقتها برضأهم الوظيفي" ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسالمية-غزة-فلسطين.
 أبو شمالة ،إبراهيم فرج (" :)3100التحديات التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة
وسبل التغلب عليها" ،رسالة ماجستير غير منشورة" ،القيادة واإلدارة" ،اكاديمية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى-غزة ،فلسطين.
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المصادر والمراجع
 أبو عفش ،مؤيد (" :)3102دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في
الو ازرات الفلسطينية" ،رسالة ماجستير في "القيادة واإلدارة" ،اكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا وجامعة األقصى-غزة ،فلسطين.
 أبو غالي ،مجدي أمين (" :)3102أثر األخالقيات اإلدارية على األداء الوظيفي في
و ازرتي العمل والشئون االجتماعية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزهر-غزة.
 أبو الكاس ،المعتصم باهلل هاني (" :)3100أخالقيات المهنة ودورها في األداء الوظيفي
للعاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،القيادة
واإلدارة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا-غزة.
 أبو كريم ،أيمن محمد (" :)3102عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري:
دراسة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير،
جامعة األزهر-غزة.
 أبو مدللة ،رندة نبيل (" :)3102العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز
المؤسسي :دراسة ميدانية على المؤسسات الدولية العاملة في محافظات قطاع غزة"-رسالة
ماجستير-جامعة األزهر ،فلسطين.
 أبو النصر ،مدحت (" :)3117إدارة منظمات المجتمع المدني" ،الطبعة األولى ،ايتراك
للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 اكريم ،محمد سليمان (" :)3103أثر سلوكيات القيادة األخالقية على مدى تطبيق مفهوم
إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات الليبية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التجارة
جامعة عين شمس.
 االونكتاد (" :)3110السياسات العامة لألعمال وهياكل التنظيم األساسية" ،المنهج الدولي
لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،عمان،
األردن.
 األيوب ،أيوب خالد (" :)3101أخالقيات الوظيفة واإلدارة بالقيم" ،ورقة عمل مقدمة إلى
مدرسة النهضة ،الدوحة ،قطر.
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المصادر والمراجع
 أيوب ،حنكة (" :)3103دور القيادة االستراتيجية في بناء منظمات متعلمة :دراسة تطبيقية:
مؤسسة اتصاالت الجزائر" ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر-بسكرة-الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 البحيصي ،عصام)" : (2009تقييم النظم المالية في المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة:
دراسة ميدانية استطالعية" ،أوراق عمل مؤتمر واقع المنظمات األهلية :آفاق وتحديات،
غزة.
 بدر ،رشاد محمود (" :)3119أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات
األهلية األجنبية العاملة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية-غزة.
 البطي ،أحمد علي (" :)3102األخالقيات التنظيمية وأثرها على الوالء التنظيمي للعاملين
بالمنظمة :دراسة ميدانية على الجامعات الليبية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة قناة
السويس ،مصر.
 البغدادي ،عادل والعبادي ،هاشم (" :)3101التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها
بالمفاهيم اإلدارية المعاصرة-الطبعة األولى-مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان-األردن.
 البلبيسي ،أسامة زياد (" :)3103جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين
في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية-غزة.
 البنا ،شادي إبراهيم (" :)3103درجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة
المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها" .رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسالمية-غزة.
 جاد الرب ،سيد محمد (" :)3101األخالقيات التنظيمية والمسئولية االجتماعية في
منظمات األعمال العصرية" ،مطابع الدار الهندسية ،القاهرة.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،سيد محمد (" :)3100القيادة االستراتيجية" ،مطابع الدار الهندسية ،القاهرة.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،سيد محمد (" :)3102التخطيل االستراتيجي :منهج لتحقيق التميز التنافسي"،
دار النشر للفجر والتوزيع.
 جبر ،عرفات وداوود ،صنوبر (" :)3100األخالقيات اإلدارية وأثرها في األداء المؤسسي"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية-نابلس ،فلسطين.
 الجرجاوي ،زياد(" :)3101القواعد المنهجية لبناء االستبيان" ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء
الجراح ،فلسطين.
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 الجرجاوي ،طلعت محمود (" :)3103أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية
على تجنيد األموال" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية-غزة.
 جواهر ،أحمد محمد (" :)3100عالقة أخالقيات األعمال بأمن وحماية نظم المعلومات
في جامعات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
 الحارثي ،سعود عبد الجبار بن هويدي (" :)3102الجامعات السعودية كمنظمات متعلمة:
تصور مقترح /دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى" ،رسالة دكتوراة ،كلية التربية ،قسم
اإلدارة التربوية والتخطيل ،المملكة العربية السعودية.
 حسين ،أسامة ماهر (" :)3103تقويم خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات المصرية:
الجامعات الخاصة دراسة خاصة ،مجلة كلية التربية ببنها ،العدد  ،90جمهورية مصر
العربية.
 حسين ،ليث والجميل ،ريم (" :)3102المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على
أخالقيات العمل ،دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل" ،كلية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 الحلو ،أحمد فتحي (" :)3103دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير
الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية – غزة.
 حماد ،رشاد حماد (" :)3101تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
 حمادي ،عبلة (" :)3102دور إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمة :دراسة حالة
مؤسسة ENAD-SIDETبسور الغزالن" ،رسالة ماجستير ،جامعة أكلي مهند أولحاج،
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
 الحمداني ،موفق (" :)3112مناهج البحث العلمي" ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن.
 حمود ،خضير (" :)3101منظمة المعرفة" ،دار صفاء ،عمان ،األردن.
 الحياصات ،محمد كايد (" :)3110أثر أخالقيات العمل اإلسالمية في العدالة التنظيمية
لدى المؤسسات الصحفية األردنية " ،جريدة الرأي األردنية –عمان – األردن.
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 الحيلة ،آمال (" :)3102نموذج مقترح لمنظمات التعلم كمدخل للتميز المؤسسي :دراسة
تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة" ،رسالة دكتوراه ،جامعة قناة
السويس-جمهورية مصر العربية.
 خضر ،ضحى حيدر وخصاونة ،سامي عبد هللا (" :)3100تطوير أنموذج لممارسة
مجاالت المنظمة المتعلمة كما يراها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية" ،رسالة
منشورة ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،األردن ،المجلد  ،20ملحق .0
 خضير ،عالء ياسر (" :)3102نموذج الخصائص الوظيفية وعالقته بالمنظمة المتعلمة:
دراسة ميدانية على شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" بقطاع غزة" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.


الخوالدة ،تيسير محمد ومقابلة ،عاطف يوسف والعمايرة ،محمد حسن (" :)3102درجة
التزام أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية بأخالقيات المهنة من
وجهة نظر الطلبة" ،مجلة العلوم التربوية ،المجلد  ،30العدد ( ،)0ص  ،20-09الرياض.

 خيرة ،عيشوش وعبد اللطيف كرزابي (" :)3103المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في
إطار أخالقيات األعمال" ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثالث حول منظمات األعمال
والمسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار.
 درغام ،ماهر موسى (" :)3119المحاسبة المالية المتخصصة" ،غزة ،مكتبة آفاق ،الطبعة
األولى.
 دروزة ،سوزان والقواسمي ،ديما (" :)3102أثر مناخ العمل األخالقي في الشعور باالغتراب
الوظيفي ،دراسة تطبيقية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية" ،المجلة األردنية في
إدارة األعمال ،المجلد ( ،)01العدد ( ،)3األردن.
 الذياب ،سعود (" :)3102مدى توافر متطلبات المنظمة المتعلمة ومجاالت تطبيقها بالكلية
التقنية بالخرج" ،رسالة الماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
 الرزي ،دياال جميل ومنصور ،عبد هللا (" :)3103مبادئ وقواعد السلوك األخالقي كرابل
فاعل بين حوكمة المؤسسات ومكافحة الفساد -دراسة تطبيقية على الو ازرات الحكومية
في قطاع غزة" ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد العشرون،
العدد الثاني.
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 رشاد ،ماجدة محمد (" :)3119أثر الثقافة التنظيمية على قيم وأخالقيات العمل-دراسة
مقارنة بين مجالس المدن والبنوك التجارية العامة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
بنها ،جمهورية مصر العربية.
 الرشودي ،محمد (" :)3117بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية
بالمملكة العربية السعودية" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 الرفاعي ،محمد والشياب ،أحمد والروابدة ،محمد علي (" :)3102مستوى تطبيق المنظمة
المتعلمة ومعوقاتها كما يراها العاملون في المؤسسات العامة األردنية في محافظة إربد"،
المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد ( ،)9العدد ( ،)0األردن.
 الرومي ،سليمان سالم (" :)3119درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة
بأخالقيات المهنة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 الزناتي ،محمد ربيع (" :)3112السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في
المنظمات" ،دار الحارثي للطباعة ،القاهرة.
 الزيناتي ،أسامة محمد (" :)3102دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية
في المستشفيات الحكومية الفلسطينية :مجمع الشفاء الطبي نموذجا" ،رسالة ماجستير غير
منشورة-برنامج القيادة واإلدارة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.
 السراج ،رجب عبد هللا (" :)3101واقع عملية تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير منشورة ،إدارة األعمال ،جامعة
األزهر-غزة.
 السكارنة ،بالل خلف (":)3102أخالقيات العمل" ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،بالل خلف (" :)3103أخالقيات العمل وأثرها في إدارة الصورة الذهنية في
منظمات األعمال-دراسة ميدانية على شركات االتصاالت األردنية" ،مجلة كلية بغداد
للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد ( ،)33ص .373 -407
 سمير ،حنان موسى (" :)3102دور اإلدارة الجامعية في تفعيل ضوابل المنظمة المتعلمة
في جامعات الضفة الغربية العامة في فلسطين" .أطروحة دكتوراه ،جامعة اليرموك.
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 شاهين ،سمر محمد (" :)3117واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في
قطاع غزة" ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية_غزة،
فلسطين.
 الشريفي ،عباس والصرايرة ،خالد والناظر ،ملك (" :)3103درجة توافر أبعاد المنظمة
المتعلمة في جامعة الشرق األوسل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" ،مجلة العلوم
التربوية ،العدد ( ،)0ص .307-312
 الشلفان ،عادل ( ":)3103دور المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي ،دراسة مسحية على
موظفي البنك السعودي للتسليف واالدخار في مدينة الرياض" ،المجلة األردنية في إدارة
األعمال ،المجلد ( ،)0العدد ( ،)0ص .010-03
 شهاب ،عبد الرحيم محمد (" :)3102دور المنظمات األهمية في الحد من معدالت الفقر
خالل الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة :دراسة تطبيقية للمنظمات الخيرية" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة.
 صباح ،ميسرة محمد (" :)3100واقع تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة على شركة
االتصاالت الفلسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر-غزة.
 الطراونة ،تحسين (" :)3101األخالق والقيادة" ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 الطراونة ،حسين وعريقات ،أحمد وعبد الهادي ،توفيق والعرموطي ،شحادة (:)3103
"نظرية المنظمة" ،الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 الطراونة ،خالد عطا هللا وأبو جليل ،محمد منصور ( " :)3102أثر أخالقيات األعمال
والمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية-دراسة ميدانية في الشركات الصناعية
المدرجة في سوق عمان المالي" ،ورقة عمل بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثاني
(الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية) ،جامعة مؤتة-األردن.
 الطهراوي ،عبد المنعم رمضان (" :)3101دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في
تطوير األداء المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسالمية-غزة.
 الطويل ،هاني عبد الرحمن (" :)3110اإلدارة التعليمية  ...مفاهيم وآفاق" ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 الطيرة ،خالد خليل (" :)3103أثر إدراك اإلدارة والعاملين للمسئولية االجتماعية للمنظمة
على المزايا التنافسية-بالتطبيق على قطاع الصناعة في ليبيا" ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
جامعة عين شمس ،مصر.
 العاجز ،عبد الرحيم فؤاد ( " :)3102درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية
في محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة.
 عاشور ،محمد )" :(2009تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة إربد لتطبيق ضوابل (سينج( في المنظمة المتعلمة" ،مجلة الساتل ،العدد (،)7
ص .022-000
 عبابنة ،صالح (" :)3100تقديرات مديري المدارس العامة في ليبيا لمدارسهم كمنظمات
متعلمة" ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،البحرين ،المجلد ( ،)03العدد (.)2
 عبابنة ،صالح والطويل ،هاني ( ":)3119درجة ممارسة العاملين في مدارس و ازرة التربية
والتعليم في األردن لضوابل المنظمة المتعلمة حسب إطار سينج :أنموذج مقترح" ،دراسات،
العلوم التربوية ،المجلد (.)22
 العبادي ،هاشم والطائي ،يوسف (" :)3110دور تطبيق نموذج  Sengeفي التعلم
التنظيمي لتحقيق اإلبداع في منظمات األعمال -مدخل إلى دراسة تفكير النظم" ،مجلة
العلوم االقتصادية واإلدارية ،المج (.)02
 عبد الغفار ،السيد محمد ،وأحمد ،السيد الحضري(" :)3102أثر العالقة بين الثقة في
عالقات العمل وسلوكيات المواطنة التنظيمية على ممارسة التعلم التنظيمي :دراسة تطبيقية
على قطاع الطاقة والبترول بالمملكة العربية السعودية" ،بحوث ومقاالت ،العدد (،)022
ص  ،00-23إدارة األعمال-مصر.
 عبد الفتاح ،فداء (" :)3102درجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة لدى مديري المدارس
الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها من وجهات نظرهم" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الحق ،كايد (" :)3110البحث العلمي-مفهومه
وأدواته وأساليبه" ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.
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 العشي ،نهال شفيق (" :)3102أثر التفكير االستراتيجي على أداء اإلدارة العليا في
المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية-غزة.
 عفيفي ،صديق محمد (" :)3110أخالق المهنة لدى المعلم" ،المنظمة العربية للتنمية
المستدامة-القاهرة.
 العقيلي ،هيا (" :)3102أخالقيات العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي للموظفات اإلداريات
في جامعة الملك سعود بالرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 العلي ،عبد الستار وقنديلجي ،عامر إبراهيم والعمري ،غسان (" :)3112المدخل إلى إدارة
المعرفة" ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان-األردن.
 علي ،عبد السالم (" :)3101أخالقيات األعمال وأخالقيات العمل الوظيفي -ضمن وظيفة
الموارد البشرية" ،ماجستير إدارة األعمال ،جامعة دمشق-الجمهورية العربية السورية.
 عمران ،حسن عبد السالم ( " :)3102الممارسات األخالقية للقيادات اإلدارية وأثرها على
عملية اتخاذ الق اررات" ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،كلية التجارة ،جامعة
قناة السويس.
 العمري ،غسان (" :)3119دور الروافد الفكرية والجذور اإلدارية إلدارة المعرفة في بناء
تكنولوجيا المعرفة" ،أبحاث اقتصادية وادارية ،العدد  ،2جامعة عمان العربية ،األردن.
 العنزي ،عوض خلف ،والعديم ،عقوب رشيد (" :)3112إدراك الموظفين للمسلك الوظيفي
واألخالقيات المهنية – دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية بدولة الكويت" ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ( ،)33العدد (.)3
 العياصرة ،معن والحارثي ،خلود (" :)3100درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة
الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعلمة" ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد (،)00
العدد ( ،)0ص .22-20
 الغالبي ،الطاهر محسن والعامري ،صالح مهدي (" :)3110المسئولية االجتماعية
وأخالقيات األعمال" ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
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 الغول ،نبيل إبراهيم ( " :)3100العالقة بين توظيف العاملين ومالئمة األفراد لمنظماتهم:
دراسة تطبيقية على المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة األزهر-غزة.
 فتيحي ،صباح (" :)3110السلوكيات اإلدارية للموظف السعودي وأثرها على أخالقيات
العمل ،دراسة تحليلية على ظاهرة توطين الوظائف في القطاع الخاص" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة الملك بن عبد العزيز ،المملكة العربية
السعودية.
 الكردي ،أحمد سيد (" :)3100المنظمة المتعلمة" ،مدونة التنمية البشرية والتطوير
اإلداري 23 ،أبريل "http://ahmedkordy.blogspot.com, 1/4/2013,15h:40" ،3100

 كوستانيني ،جيان فرانسيسكو وعثامنة ،جمال وعياش ،خالد والحسيني ،فداء (:)3100
"د ارسة مسحية تحليلية لمنظمات المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية المحتلة" ،تنفيذ
 ،SOGeSوتمويل االتحاد األوروربي.
 لدادوة ،حسن ومحمد ،جبريل وعزام ،جابر (" :)3110عالقات المنظمات غير الحكومية
فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية والممول" ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطينية (ماس) ،رام هللا-فلسطين.
 محسن ،محمد فايق (" :)3110مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ( :)0دراسة
تطبيقية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المحاسبة والتمويل ،الجامعة اإلسالمية بغزة-
فلسطين.
 مرزوق ،ابتسام إبراهيم (" :)3112فعالية متطلبات التطوير التنظيمي وادارة التغيير لدى
المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.
 المعاضيدي ،معن وعد هللا (" :)3112أخالقيات منظمات األعمال والمزايا التنافسية
األخالقية-نموذج مقترح للمنظمات العربية" ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس،
"أخالقيات األعمال ومجتمع المعرفة" ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة
األردنية.
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 مكي ،سالم توفيق (" :)3119مدى تطبيق محاسبة المسئولية في المنظمات األهلية
الفلسطينية :دراسة تطبيقية تحليلية على المنظمات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع
غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 مهدي ،ميادة وداود ،رزاق (" :)3100تأثير أخالقيات األعمال في تحقيق الميزة التنافسية:
أنموذج إسالمي مقترح للمنظمات المحلية المعاصرة" ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية
واإلدارية ،المجلد ( ،)7العدد ( ،)30ص .021-030
 ناصر ،حسن محمود (" :)3101األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات
األهلية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 ناصر ،محمد )" :(2006التربية األخالقية" ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.

 النسور ،أسماء (" :)3101أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي/
دراسة تطبيقية في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية" ،رسالة ماجستير ،جامعة
الشرق األوسل-األردن.
 النعيمي ،صالح عبد القادر (" :)3103دور عمليات إدارة المعرفة في بناء المنظمة
المتعلمة" ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد ( ،)20ص .091-020
 نور الدين ،حامد وغضبان ،حسام الدين ( " :)3103االلتزام بأخالقيات األعمال من أجل
ترسي المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية" ،ورقة مشاركة في الملتقـى الدولي
ح ــول” منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية “ ،جامعة بشار.
 النويري ،عبير ماجد (" :)3102درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتها بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 النويقة ،عطاهللا بشير ( " :)3102أثر أخالقيات األعمال والمسئولية االجتماعية في تعزيز
الميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في منطقة مكة المكرمة" ،دراسات ،العلوم
اإلدارية ،المجلد ( ،)22العدد (.)0
 ياغي ،محمد عبد الفتاح (" :)3103األخالقيات في اإلدارة" ،دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان.
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المالحق
ملحق رقم ()7
أمســـــاء احملكميـــــــن
المسمى الوظيفي

الرقم

االسم

.0

د .وائل ثابت

أستاذ إدارة األعمال المساعد –كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-جامعة األزهر

.3

د .محمد فارس

أستاذ إدارة األعمال المساعد -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-جامعة األزهر

.2

د .وفيق األغا

أستاذ إدارة األعمال المساعد -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-جامعة األزهر

.2

د .خليل ماضي

أستاذ إدارة األعمال المساعد -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-جامعة األزهر

.0

د .يوسف بحر

أستاذ إدارة األعمال المشارك-كلية التجارة-الجامعة االسالمية

.2

د .أيمن أبو سويرح

أستاذ إدارة األعمال المساعد-كلية التجارة-الجامعة االسالمية

.7

د .منصور األيوبي

أستاذ إدارة األعمال المساعد-كلية فلسطين التقنية

.0

د .محمود الشنطي

أستاذ إدارة األعمال المساعد-اكاديمية اإلدارة والسياسة

.9

د .آمال الحيلة

أستاذ إدارة األعمال المساعد-كلية فلسطين التقنية

 .01د .سامي أبو طه

أستاذ إدارة األعمال المساعد -الكلية العربية للعلوم التطبيقية

 .00د .نبيل اللوح

أستاذ إدارة األعمال المساعد-اكاديمية اإلدارة والسياسة

 .03أ .د .سمير صافي

أستاذ اإلحصاء -كلية التجارة – الجامعة االسالمية
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ملحق رقم ()2
قائمة االستقصاء الموجهة للمبحوثين

جامعة األزهــــــــــــــــــــــــــــر – غزة
عمــــادة الــــدراســــــــــــات العليــــا

كلية االقتصــاد والعلوم اإلدارية
مـــــاجســـــــــتـير إدارة األعمـــــال

السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان( :المنظمة المتعلمة ودورها في تعزيز أخالقيات العمل :دراسة

ميدانية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة" ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على
درجة الماجستير في إدارة األعمال.
لذا ارجو منكم التكرم باإلجابة على فقرات اإلستبانة مقدرة لكم جهودكم في تشجيعكم للبحث العلمي
والتعاون المخلص لدعم مسيرة العلم والتعليم في فلسطين ،مع العلم أن هذه البيانات التي سوف

نحصل عليها لن تستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي فقل.

شاكرًة لكم جهودكم
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،

الباحـثة

رنا جهاد إسماعيل الشوبكي
0599894204
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أوالً :بيانات شخصية
.1

الجنس

ذكر

أنثى

.2

العمر

أقل من  30سنة

من  30إلى أقل من  40سنة

من 40سنة إلى أقل من 30سنة

من  30سنة فأكثر

.3

المؤهل

ثانوية عامة فأقل

دبلوم متوسط

العلمي

بكالوريوس

دراسات عليا

سنوات

أقل من  3سنوات

من  3إلى أقل من  10سنوات

من  10إلى أقل من  13سنة

 13سنة فأكثر

.4

الخدمة في
مجال العمل

ثانياً :أخالقيات العمل

كبيرة جداً

2

تقوم إدارة المنظمة بتشجيع الحوار َّ
البناء حول القضايا األخالقية في العمل.

2

تتحدث إدارة المنظمة بشكل متواصل مع العاملين حول أخالقيات العمل.

0

تحرص إدارة المنظمة على توافق الق اررات مع المعايير األخالقية في العمل.

2

تعمل إدارة المنظمة على تفسير الق اررات األخالقية المتعلقة بالعمل.

7

تقوم إدارة المنظمة بربل نظام الحوافز بمدى االلتزام بأخالقيات العمل.

0

تقوم إدارة المنظمة بمعاقبة كل من يخالف المعايير األخالقية في العمل.

9
01

تحرص إدارة المنظمة على االلتزام بالصدق في العمل ،وأن تكون أفعالها منسجمة
مع أقوالها في العمل.
تعتبر عدالة المعاملة في العمل من سمات المنظمة فتتم مكافأة األداء على أساس
الجهود المبذولة.

00

تقدم إدارة المنظمة المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

03

تساعد إدارة المنظمة اآلخرين في انجاز بعض أعمالهم.

02

تحافظ إدارة المنظمة على حقوق اآلخرين في العمل.

02

يوجد لدى المنظمة قيم مشتركة لما يجب أن يكون عليه السلوك المناسب فيها.
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كبيرة

3

تقيم ادراة المنظمة مدى نجاحها في العمل بتحقيقها لنتائجها وكيفية انجاز العمل.

متوسطة

0

تقوم إدارة المنظمة بتوضيح وتفسير المعايير األخالقية الغامضة.

قليلة

الفقـــــرة

قليلة جداً

م

درجة الموافقة

المالحق
درجة الموافقة

كبيرة جداً

07

كبيرة

02

يعتبر االلتزام بالمعايير األخالقية من أهم أولويات المنظمة.
لدى المنظمة معايير أخالقية بالسلوك المرغوب وغير المرغوب القيام به (مدونة

السلوك األخالقي)

00

قامت إدارة المنظمة بتعميم مدونة السلوك األخالقية على العاملين في المنظمة.

09

تقوم المنظمة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالممارسات الالأخالقية في العمل.

ثالثـاً :المنظمة المتعلمة

درجة الموافقة

كبيرة جداً

3

يوظف العاملون وسائل التكنولوجيا الحديثة خالل أدائهم لألعمال المطلوبة منهم.

2

يشارك العاملون في المنظمة بحضور ورش العمل والتدريبات الالزمة لبناء قدراتهم.

2

يواكب العاملون في المنظمة للمستجدات الحديثة في مجال اإلدارة.

0

تولي إدارة المنظمة اهتمام كبير في مجال بناء قدرات عامليها.

2

تتوفر لدى العاملين في المنظمة الدافعية في البحث عن فرص التعلم وتطوير قدراتهم.

7

يتحمل العاملون بالمنظمة أعباء أداء المهام المعقدة والمتعددة.
تقدم المنظمة الدعم الالزم للعاملين لمساعدتهم على التعلم المستمر وتطوير كفاياتهم

المهنية.

ثانيا :النماذج العقلية
0

يرحب العاملون بالمنظمة بالمناقشات الموجهة لبناء قدراتهم.

3

يسعى العاملون لمناقشة القضايا والممارسات المتعلقة بالعمل.

2

تتصف المناقشات بين العاملين وادارة المنظمة باألمانة والصراحة.
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كبيرة

0

يتوفر لدى العاملين في المنظمة المهارات الالزمة ألداء األعمال المطلوبة منهم.

متوسطة

أوالً :البراعة الشخصية

قليلة

الفقـــــرة

قليلة جداً

م

0

متوسطة

00

تقوم المنظمة بإنجاز المعامالت في وقتها المحدد.

قليلة

م

قليلة جداً

الفقـــــرة

المالحق
درجة الموافقة

كبيرة جداً

2

يسعى العاملون في المنظمة لتحسين صورة المنظمة لدى ذوي العالقة.

7

ينبذ العاملون في المنظمة كل خالفاتهم الشخصية عندما تواجه المنظمة مشكلة ما

0

يتم تشجيع وجهات نظر العاملين المتعددة والهادفة.

9

ينجز العاملون المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

ثالثاً :الرؤية المشتركة
0

يشارك العاملون في المنظمة بوضع الخطة االستراتيجية للمنظمة.

3

تسعى المنظمة من خالل الرؤية المشتركة على البحث عن اإلبداع.

2

يمتلك العاملون في المنظمة القدرة على الحوار واالتصال للوصول إلى لرؤية
المشتركة.

2

يلتزم العاملون في المنظمة بتنفيذ األعمال التي تسهم في تحقيق الرؤية.

0

يشترك جميع العاملون في المنظمة في ممارسة السلطة والمسئولية.

2

تتم مراجعة الخطة االستراتيجية للمنظمة بشكل دائم ومستمر.

7

يؤمن العاملون في المنظمة بأن نجاح المنظمة في مهمتها هو نجاح للجميع.

رابعاً :تعلم الفريق
0

يعتمد العمل في المنظمة على روح الفريق

3

تنتشر روح تبادل األدوار والمساندة بين العاملين بالمنظمة.

2

تدعم إدارة المنظمة المبادرات اإلبداعية والتطويرية.

2

تستخدم إدارة المنظمة أساليب متنوعة ومشجعة للتواصل مع العاملين.

0

يتم اختيار فرق عمل بناء على امتالكهم مهارات تتالءم مع طبيعة عملهم.

2

توجد عالقات تشاركية وعمل جماعي َّبناء بين العاملين.

7

تأخذ إدارة المنظمة بتوصيات فرق العمل التي يتم تشكيلها.

0

تتحول األخطاء التي تصدر عن العاملين إلى خبرات تراكمية َّبناءة.

9

يقدم العاملون في المنظمة الدعم والمؤازرة والتوجيه المهني المفيد للموظف الجديد.

.3التفكير النظمي
0

يتم تهيئة العاملين في المنظمة لعمليات التغيير والتحديات بشكل مستمر
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كبيرة

0

تسعى إدارة المنظمة لتحديث أساليب العمل الخاصة بها.

متوسطة

المنظمة والعاملين.

قليلة

توفر إدارة المنظمة المناخ المناسب للوصول آلراء متقاربة حول القضايا التي تهم

قليلة جداً

م

2

الفقـــــرة

المالحق
درجة الموافقة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

2

قليلة جداً

م

3

الفقـــــرة

يتم التعامل مع المواقف المختلفة على أساس تفكير جماعي.
يتم العمل على حل المشاكل الفورية بأسرع وقت ،وفي بعض األحيان يتم طلب الدعم

الخارجي لحلها.

2

يمتلك العاملون في المنظمة مهارات جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها.

0

يطور العاملون في المنظمة قدراتهم على التعامل بنجاح مع الظروف المتغيرة.

2

يتم تبصر البيئة الخارجية إلدخال الجديد إلى المنظمة.

7

يشعر كل عامل في المنظمة بأنه قائد في موقعه.

0

يتم تعزيز العاملين عند تقديمهم لفكرة إبداعية أو حل مبتكر لمشكلة تواجه المنظمة.

أشكركم على تعاونكم وحرصكم على إجابة جميع األسئلة
الباحثة
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المالحق
ملحق رقم ()0
كتب تسهيل مهام الباحثة
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المالحق
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المالحق
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المالحق

- 607 -

