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 الممخص
فيكدرجةالرضاالكظيفيلدلالعامميفأخالقياتاألعماؿ،ؼإلىمستكلىدفتالدراسةالتعر

االتصاالتالفمسطينية الكظيفيلدلمجمكعة أخالقياتاألعماؿبالرضا كالكشؼعفعالقة ،
كدرجة األعماؿ أخالقيات مستكل حكؿ العامميف تقديرات بيف الفركؽ كالتعرؼإلى العامميف،

نس،كالعمر،كالمستكلالكظيفي،كالمؤىؿالعممي،الرضاالكظيفيلدييـفيضكءمتغيراتالج
ككانتأدكات الكصفيالتحميمي، المنيج استخداـ تـ كلتحقيؽأىداؼالدراسة كسنكاتالخبرة،
الرضا كاستبانة األعماؿ، أخالقيات كاستبانة الشخصية، لمبيانات استمارة عف عبارة الدراسة

طي )الكظيفي، بمغت عشكائية عينة عمى )210بقت منيـ فاستجاب كمكظفة، مكظفان )200)
مكظفانكمكظفة.

كخمصتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائجأىمياأفمستكلأخالقياتاألعماؿجاءتمرتفعة،
مجاؿ يميو اإلدارم، التنظيـ مجاؿ ثـ األكلى، بالمرتبة الشخصية األخالقيات مجاؿ كجاء

فةالتنظيمية،كجاءمجاؿمدكناتالسمكؾاألخالقيالتشريعاتكالمكائحكالقكانيف،ثـمجاؿالثقا
عف الرضا مجاؿ كجاء الكظيفيلدلالعامميفمرتفعة، الرضا ككانتدرجة األخيرة، بالمرتبة
طبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركةبالمرتبةاألكلى،ثـمجاؿالرضاعفاألجكركالركاتب،

كالسياسات العمؿ طبيعة عف الرضا مجاؿ طبيعةثـ عف الرضا مجاؿ كأخيران كاإلجراءات،
 الدرجةكجكدأظيرتالنتائجكالتدريبكالتطكير، مع بيفأخالقياتاألعماؿكمجاالتيا عالقة

الكميةلمرضاالكظيفيمجاالتو،كتبيفكجكدفركؽفيتقديراتعينةالدراسةألخالقياتاألعماؿ
لمتغيرالمستكلالكظيفي،فيحيفلـتظيرتعزللمتغيرالجنسلصالحالذككر،كفركؽتعزل

فركؽتعزللمتغيرالعمركالمؤىؿالعمميكسنكاتالخبرة؛كذلؾأظيرتالنتائجأنوتكجدفركؽ
فيدرجةالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالمستكلالكظيفي،كلـتظيرفركؽتعزللمتغيرالجنس

كالعمركالمؤىؿالعمميكسنكاتالخبرة.

الدرك لعممياتأكصت أخالقية معايير بتحديد الفمسطينية االتصاالت مجمكعة تقكـ أف اسة
اعدادمدكنات،كاستقطابكاختياركتعييفالعامميف،كأفتشارؾالعامميففيعمميةاتخاذالقرار

الرئيس المجتمعاتاإلسالمية؛عمىأفيككفمصدرىا سمكؾأخالقيتتفؽمععاداتكتقاليد
.يةالشريعةاإلسالم

مجموعة االتصاالت الفمسطينية. –الرضا الوظيفي  –الكممات المفتاحية: أخالقيات األعمال 
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Abstract 

This study aimed to identify the level of business ethics and the degree of 

satisfaction among employees in the Palestinian Telecommunications 

Group (Paltel Group), in addition to the relationship between business 

ethics and employee satisfaction. The study also aimed to identify the 

differences between employees' estimates about the level of business 

ethics and their degree of job satisfaction considering the variables of 

gender, age, employment rank, academic qualification, and years of 

experience. To achieve these aims, the study implemented the descriptive 

analytical approach and used the following tools: the form of personal 

data, a questionnaire of business ethics, and a questionnaire of job 

satisfaction. These were applied to a random sample of (210) male and 

female employees, where (200) responses were recorded. 

The study concluded a set of results. Most importantly, the level of 

business ethics practice in Paltel is considered high according to the 

employees.  In this regard, the field of personal business ethics came first. 

This was followed by the field of administrative organization, the field of 

legislation, regulations and laws, the field of organizational culture, and 

finally the field of moral codes. With regards to employee satisfaction, 

the study found that is estimated high as well. In this regard, the field of 

satisfaction with the human relationship within the Group came first. This 

was followed by the field of satisfaction with compensations and wages, 

the field of work nature, policies and procedures, and finally the field of 

satisfaction with the nature of training and development. The study found 

that there is a relationship between business ethics and their sub-fields 

with the total degree of job satisfaction and its sub-fields. There were 

some differences observed in the sample estimation of business ethics 

that could be attributed to the gender variable in favor of male employees. 

There were also some differences that could be attributed to the variable 

of employment rank. However, the study found that the variables of age, 

academic qualification, and years of experience had no impact in this 

regard. The study also found that there were some differences observed in 

the sample estimation of employee satisfaction that could be attributed to 

the employment rank. The variables of gender, age, academic 

qualification, and years of experience had no impact in this regard. 

The study recommends Paltel Group to set its ethical standards in the 

process of inviting, selection and recruitment of employees, and to 

encourage employees’ participation in the process of decision making. 

Keywords: Business ethics; job satisfaction; Paltel Group. 

 



 ج
 

 

 


 

  چی  ی  جئ  حئ       یىئ  ی  ىئېئ   ىئچ 

 [282البقرة:]

 

 

  



 د
 

 ىـــــــدا  اإل
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبيا  والمرسمين

 :أىدي ىذا العمل إلى

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصموات والدعوات، إلى أغمى إنسان في ىذا الوجود أمي 
 الحبيبة أداميا اهلل تاج فوق رأسي 

إلى من عمل بكد في سبيمي وعممني معنى الكفاح وأوصمني إلى ما أنا عميو أبى الكريم أدامو 
 اهلل لي

 كما أىديو لجامعتي وأسرتي ولكل باحث عن الحقيقة

 

 الباحث
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 شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر
الحمدهللالذمبنعمتوتتـالصالحاتكالصالةكالسالـعمىاشرؼخمؽاهللحبيبيمحمداليادم

 انجازىذاالعمؿ. إلى أداءىذاالكاجبككفقنا عمى صاحبالخمؽالقكيـأفأكرمنيكأعانني

مفقريبأكمفبعيدعمىانجازىذاساعدني مف تكجوبجزيؿالشكركاالمتنافإلىكؿكماأ
 أخصشكرممفصعكباتكاجيتوالعمؿكفيتذليؿما كما إدارةن، الغراء اإلسالمية لمجامعة
.كأعضاءىيئةتدريس

إلىمفىدلبالجكابالصحيححيرةسائميو،فأظيربسماحتوتكاضعالعمماء،كماأخصشكرم
 البحث، فيعتمة الناصحاألميففككافقبسالضياء األخالكقكرالحميـكافلينعـ نعـ ،،

كمنحنيالثقةكغرسفينفسيقكةالعزيمة،كلـيدخرجيدان،أفاضعمىبعمموكشممنيبفضمو
كلككنتأعرؼغيرالشكرمنزلةأكفىمفالشكرعند،كلـيبخؿعمىبشيءمفكقتوالثميف

أبقاهاهللذخرانلطمبةكلوعمىماأكفىمفحسف،،فشكرانالثمفأسديتيالومفقمبيمعطرةاهلل
فارس محمود أبو معمرالدكتكر:األستاذ؛كأرضاهبماقسـ،توالعمـ،كجعؿذلؾفيميزافحسنا

الذمتفضؿباإلشراؼعمىىذاالبحث.

لتفضميماسر اف دمحمالدكتكر:ذاتسألاك،أكرم سموركماأشكرلجنةالمناقشةممثمةبالدكتكر:
 ؿالمناقشة،كالجيكدالتيبذلكىامفأجؿالرقيبالرسالةكتجكيدىا.كقب

،لقبكليـالمساىمةاالتصاالتالفمسطينيةبقطاعغزةمكظفيمجمكعةكإدارةشكرأ أف ينكاليفكت
فيتطبيؽأدكاتالدراسة،كأخصبالشكرزمالءالعمؿفيشركةاالتصاالتالفمسطينيةجكاؿ

كدعيـكمساندتيـطيمةفترةإعدادالرسالة.فرعمحافظةخافيكنسلتحمميـانشغالي،

.كأشكرفيربيئةبحثيةمناسبةليتكالمثابرةلكرالجزيؿإلىزكجتيعمىالصبركبالشأتقدـكما
البحث خدمة أجؿ مف يبذلكنيا التي الجيكد عمى الفمسطينية المكتبات في العامميف كافة

كالباحثيف.

 الباحث 
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 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 .مقدمة

بؿآخر،دكفميدافعمىاألخالؽتقتصركالالشعكب،حياةفيانميمدكرنااألخالؽتمعب
اختالؼعمىفالكظائؼ.اإلدارمالعمؿذلؾفيبماالعمؿ،كمجاالتالحياةمناحيجميعتشمؿ
التيالمكاضيعمفاألعماؿأخالقياتمكضكعأصبحكالممزمة،كتشريعاتياأخالقياتيالياأنكاعيا
االشكالياتتزايدمقدمتيافييقععديدةألسبابنتيجةاألخيرةالسنكاتفيمتزايدباىتماـتحظى

.كشفاؼأخالقيإطارعفبعيداتعتمدىاالتيكالمعاييرعماؿاألإلدارةالمكجوكالنقد،األخالقية
عميياكيتعاكفيتفؽالتيكالتقاليدكاألعراؼ،القيـ،مفمجمكعةاألعماؿتعبرعفكأخالقيات

كتنظيـلتعامميـأساسايعدكنوكمانظرتيـ،فيكعادؿككاضحخيرىكماحكؿمعيفعمؿأفراد
.العمؿإطارفيكسمككيـأمكرىـ

األعماؿتعدك الميمةاألمكركمفبكفاءةالعمؿلتسييراألساسيةالمرتكزاتمفأخالقيات
فإنياأعبائيا،ككثرةمسؤكلياتيا،كتعاظـمنظماتاألعماؿأتساعكمع،بعمموالقائدلقياـالالزمة
عمىمؤسسةكؿتشتمؿبحيثصعبة،كميماتمسؤكلياتإدارتياعمىالقائميفمفتتطمب
األخالقياتمفمجمكعةيتضمفعمؿكؿألفاألخرل،عفتختمؼعمميةأخالقيةكآدابقكاعد

إلى إضافة العميا، باإلدارات كعالقتيـ البعض، ببعضيـ عالقتيـ كتنظـ العاممكف، بيا يمتـز
(.Trevino & Brown, 2004, p. 74عالقتيـبالجميكركالزبائف)

( اليادم عبد ص2001كأكد األخالقي،4ـ، السمكؾ كقكاعد األعماؿ أخالقيات أف عمى )
لدل الكظيفي كاالستقرار باألماف كالشعكر الطمأنينة تحقؽ كالقكانيف التشريعات ككضكح

الخميس) أما تنعكسعمىمخرجاتالمنظمة. كبالتاليفإنيا (101ـ،ص2013المكظفيف،
بأفىناؾعالقةبيفممارسةأخالقياتاألعماؿكالكالءالتنظيميلدلالمكظفيف.فأشار

تأثيرأخالقياتاألعماؿعمى لدراسة ممحة سبؽيرلالباحثبأفىناؾضركرة مما كانطالقان
لكائح عف المكظؼ رضا يتضمف أف يفترض المكظؼ رضا كأف خاصة المكظفيف، رضا

ا السمكؾ كقكاعد الجكانبكسياساتالعمؿ، مف كغيرىا العالقاتاإلنسانية، كطبيعة ألخالقي،
أشار)الكالي، األساسيةإلى(90ـ،ص2010الماديةكما الكظيفييعتبرالركيزة أفالرضا
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نحكالمثابرةكتحقيؽأىداؼالمنظمة،لذاكجباالىتماـبقكاعد لتنميةالمكاردالبشرية،كدفعيا
كقكانيفالعمؿ.العمؿالمنظمة،كتحسيفسياسات

كتعددراسةظاىرةالرضاالكظيفيالتجسيدالحيلالستفادةمفالمكادالبشريةالعاممةبالمنظمة
خدمية. أك انتاجية أكانت خاصة أـ عامة منظمة كانت الرضاسكاء دراسة أىمية كتكمف

(عمىأفانتاجيةالمكظؼ122ـ،ص2005الكظيفيالرتباطوباألداءحيثأكدمصطفى)
ترتبطبمستكلالرضاالكظيفيلديو.

ك الكظيفيالرضا األبعاد متعدد الكميالذميتمثؿمفيكـ ،كظيفتومفالفرديستمدهفيالرضا
التيكالبيئةإلشرافيـككذلؾمفالمنظمةيخضعالذيف،كرؤسائومعيايعمؿجماعةالعمؿالتيك

فييا.يعمؿ

العالقةبيفجكدةبيئةالعمؿكاالستغراؽالكظيفيبماينعكسكييتـالرضاالكظيفيأيضانبدراسة
(.Pouliakas, 2009, p. 671فيصكرةتحقيؽلذاتيةالفردكالتزامونحكعممو)

بقبكؿأساسناتقاسكالتيبالعمؿالصمةذاتالعكامؿلمجمكعةحصيمةالكظيفيالرضاكيمثؿ
الفرديمكفالذمالكجدانيلمشعكرنتيجةاإلنتاجفيكفاعميةنفسكرضابارتياحالعمؿذلؾالفرد
(.100ـ،ص2014)الثبيتيكالعنزم،ضيؽأكممؿدكفبعمموالقياـمف

(أفالرضػػػاالػػػكظيفيعبػػػارةعػػػفاتجاىػػػاتكمشػػػاعر268ـ،ص1999كيػػػرل)ركنالػػػدريجيػػػك،
فيتككيف–جابيالسمبيمنياكاالي–خاصةبمينةالفرد،كيحتمؿأفتساىـجميعأمكرالمينة

مشاعرالرضاكالسركر.

الباقي) إشباع173ـ،ص2004كذلؾأشارعبد الكظيفييعبرعفدرجة إلىأفالرضا )
حاجاتالفرد،حيثيتحقؽىذااإلشباعمفعكامؿمتعددةمنيامايتعمؽبالفردذاتو،كمنياما

دارتيا،كىذه العكامؿتجعؿالفردراضيانعفعممويتعمؽببيئةالعمؿ،كبعضيايتعمؽبالمنظمةكا 
(عمىأفحاجاتالفرد29ـ،ص2004كمحققانلطمكحاتوكرغباتو.كلقدأكدتأبكرمضاف)

تتضمفاتفاقومعالمبادئكالقكانيفكالمكائحالمنظمةلألعماؿ.لذاتسعىالدراسةالحاليةلمكقكؼ
فيفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية؛عمىطبيعةالعالقةبيفأخالقياتاألعماؿكالرضاالكظي

تكفيركتتصدرفمسطيف،فياالتصاالتقطاعائدةخاصةكأفمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةر
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أف.الفمسطينيةالسكؽفيالعالميةكالمكاصفاتالمعاييركفؽكالتقنياتالخدماتأحدث كما
الباحثيعمؿمكظفانفيإحدلشركاتىذهالمجمكعة.

 .مشكمة الدراسة وأسئمتياأواًل: 

كتحقيؽ المثابرة، نحك المكظؼ تدفع التي األساسية العكامؿ مف الكظيفي الرضا تحقيؽ يعد
كالمختصيف الباحثيف باىتماـ الكظيفي الرضا حظي لذا منظمتو، كأىداؼ الشخصية، أىدافو

الرائدة الشركات مف الفمسطينية االتصاالت مجمكعة كتعتبر اإلدارة، مجاالتبمجاالت في
مكظفييا رضا لتحقيؽ جاىدة تسعى لذا كالتكنكلكجيا، دراسة.االتصاؿ نتائج أشارت كلقد

(Schapiro, 2001, p. 112إلىأىميةأخالقياتاألعماؿفيتحقيؽرفاىيةاألفرادك)تحسيف
كفينفسالس المنظمة، )ايأداء بأفأخالقياتDaft, 2003, p. 159ؽأكدتنتائجدراسة )

األعماؿتحسفمفسمعةالمنظمة،كتجعؿالعامميفأكثرمسؤكليةتجاهأعماليـ.

كذلؾفإفأخالقياتاألعماؿتؤثرفيسمكؾالمكظؼكتحفزهعفأداءعمموكالمحافظةعمى
 عباس، )بك أكدتنتائجدراسة كلقد عمىأفأخالقياتاألعماؿ2010ممتمكاتمنظمتو، ـ(

ـ(إلىأفأخالقياتاألعماؿ2006لممكظفيف،فيماأشار)سكليفاف،ترفعمستكلالركحالمعنكية
ـ(إلىأفأخالقياتاألعماؿتنعكسإيجابان1999تعززحككمةالشركات،كلقدأشار)العمر،

كسمبانعمىسمكؾالعامميفداخؿالمنظمة،كتنظـالعالقاتاإلنسانيةداخميا.أمادراسة)جكاىر،
فأكدتعمىأفأ2015 المعمكماتـ( المكظؼألمف تنعكسعمىممارسة خالقياتاألعماؿ

كالحفاظعمىالسريةكاألمافلمبياناتكالمعمكماتالمتكفرة،كأشارمنتدلحككمةالشركاتالدكلي
( السابع دليمو المالي2004في الفساد مكافحة في كدكرىا أخالقياتاألعماؿ أىمية عمى ـ(

 )عيسى، دراسة أما عمى2009كاإلدارم. تنعكس األعماؿ أخالقيات أف عمى فأكدت ـ(
استراتيجياتإدارةالصراعالتنظيمي.

كتعالي كدكرىا، األعماؿ أخالقيات حكؿ األخيرة اآلكنة في الحديث كثرة مف الرغـ كعمى
أخالقيات مفالدراساتأكدتعمىضعؼممارسة إالأفعديد األصكاتمفأجؿتحقيقيا،

ـ(.كيرلالباحثبأفضعؼممارسةأخالقياتاألعماؿ2012دحيماف،األعماؿمثؿدراسة)
جراءاتكاضحةلمسمكؾاألخالقيداخؿالمنظمة،أك قديككفنابعمفعدـكجكدسياساتكا 
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في ضعؼ حتى أك لألعماؿ، المنظمة كالمكائح كالتشريعات كاإلجراءات السياسات لضعؼ
 المكظفيفكارتكازىا بعيفاالعتبارسياساتتعييفكاختيار عمىالمياراتكالقدراتدكفاألخذ

األخالقياتكالسمكؾ.

أفراد مف كاسع جميكر مع كيتعامؿ الفمسطينية، االتصاالت بشركة مكظفان الباحث كيعمؿ
كرضا الخدمات، جكدة عمى تنعكس المكظفيف أخالقيات بأف كالحظ الفمسطيني، المجتمع

الشركةباستقطابالمكظفيفعمىدرجةعاليةمفالدقةتيتـالمستيمكيفعفالشركة،كبالتالي
التكيؼمع عمى كقدرتو الشخصية، بأخالقو كتيتـ طيبة، بسمعة تمتعو إلى إضافة كالميارة،

ما عالقة أخالقيات األعمال لدراسةفيالسؤاؿالرئيسالتالي:تنحصرمشكمةاطبيعةالعمؿ،لذا
صاالت الفمسطينية في قطاع غزة؟االت مجموعةبالرضا الوظيفي لدى موظفي 

كينبثؽعفالسؤاؿالرئيسمجمكعةمفاألسئمةالفرعيةكىيعمىالنحكاآلتي:

 مامستكلأخالقياتاألعماؿلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة؟ .1
 مادرجةالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة؟ .2
3.  )ىؿ داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات عالقة أخالقياتα ≤ 0.05تكجد بيف )

 األعماؿكالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة؟
(فيمستكلأخالقياتα ≤ 0.05ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة) .4

ال االتصاالت مجمكعة مكظفي لدل لمتغيراتيـاألعماؿ تعزل غزة قطاع في فمسطينية
 الشخصية:الجنس،كالعمر،كالمستكلالكظيفي،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة،؟

5. ( مستكلداللة عند إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد الرضاα ≤ 0.05ىؿ درجة في )
لمتغيراتيـ تعزل غزة قطاع في الفمسطينية االتصاالت مجمكعة مكظفي لدل الكظيفي

 الشخصية:الجنس،كالعمر،كالمستكلالكظيفي،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة؟

 .: متغيرات الدراسةثانياً 

بمثابة األعماؿ أخالقيات تعتبر حيث الحالية، الدراسة متغيرات نمكذج التالي الشكؿ يكضح
المتغيرالمستقؿ،كالرضاالكظيفيالمتغيرالتابع:
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م(، 2014م(، و)الزيناتي، 2013مثل دراسة )ىواري،  جرد بواسطة الباحث في ضو  الدراسات السابقة

 م(2008م(، و)الطراونة، 2013م(، و)أبو مسامح، 2015و)جواىر، 
 (: نموذج متغيرات الدراسة1. 1شكل )

 
 .: فرضيات الدراسةثالثاً 

(بيفα ≤ 0.05تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)الفرضية الرئيسية األولى:
أخالقياتاألعماؿكالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.

كينبثؽعنياالفرضياتالفرعيةالتالية:

الشخصيةخالقياتاأل(بيفα ≤ 0.05تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة) .1
كالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.

2. ( مستكلداللة عند إحصائية ذاتداللة عالقة α ≤ 0.05تكجد بيف التنظيميةالثقافة(
االتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.كالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعة

 المتغير التابع: الرضا الوظيفي ات األعمالالمتغير المستقل: أخالقي

 الرضا عن األجور والرواتب-1
 الرضا عن العالقات اإلنسانية-2
 الرضا عن طبيعة العمل-3
 الرضا عن طبيعة التدريب والتطوير-4

 األخالقيات الشخصية-1
 الثقافة التنظيمية-2
 التشريعات والموائح والقوانين-3
 التنظيم اإلداري-4
 األخالقيمدونات السموك -5

 المتغيرات الشخصية
 الخدمة سنوات -المؤىل العممي  -المستوى الوظيفي   -العمر  –الجنس 
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التشريعاتكالمكائح(بيفα ≤ 0.05تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة) .3
كالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.كالقكانيف

4. ( داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات عالقة α ≤ 0.05تكجد بيف اإلدارمالتنظيـ(
كالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.

5. ( داللة مستكل عند إحصائية ذاتداللة عالقة α ≤ 0.05تكجد بيف مدكناتالسمكؾ(
 كالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.األخالقي

(فيα ≤ 0.05ركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)تكجدف:الثانيةالفرضية الرئيسية 
تعزل فيقطاعغزة االتصاالتالفمسطينية لدلمكظفيمجمكعة مستكلأخالقياتاألعماؿ
كسنكاتالخدمة، كالمؤىؿالعممي، كالمستكلالكظيفي، كالعمر، الجنس، الشخصية: لمتغيراتيـ

كالشركة.

(فيα ≤ 0.05تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)الفرضية الرئيسية الثالثة:
تعزل غزة قطاع في الفمسطينية االتصاالت مجمكعة مكظفي لدل الكظيفي الرضا درجة
كسنكاتالخدمة، كالمؤىؿالعممي، كالمستكلالكظيفي، كالعمر، الجنس، الشخصية: لمتغيراتيـ

 كالشركة.

 .: أىداف الدراسةرابعاً 

دراسةإلىتحقيؽمايمي:تسعىال

في .1 الفمسطينية االتصاالت مجمكعة لدلمكظفي أخالقياتاألعماؿ مستكل الكشؼعف
 قطاعغزة.

الكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاع .2 التعرؼإلىدرجةالرضا
 غزة.

مجمكع .3 مكظفي لدل الكظيفي كالرضا األعماؿ أخالقيات بيف العالقة عف ةالكشؼ
 االتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.
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كافىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةفيمستكلأخالقياتاألعماؿلدل .4 إذا التعرؼعما
مكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزةتعزللمتغيراتيـالشخصية:الجنس،

 كالعمر،كالمستكلالكظيفي،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة.
ماإذاكافىناؾفركؽفيدرجةالرضاالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالتعرؼع .5

الفمسطينيةفيقطاعغزةتعزللمتغيراتيـالشخصية:الجنس،كالعمر،كالمستكلالكظيفي،
 كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة.

 .خامسًا: أىمية الدراسة

 (: أىمية نظرية.1)

تتعمؽ - الدراسةميمةككنيا بأخالقياتاألعماؿ،كىيمفأكثرعكامؿنجاحمنظماتتعد
 .،كتحقيؽاألىداؼاألعماؿفياستقطابالعمالء

الكظيفيلدلالمكظفيففي - تكمفأىميةالدراسةفيأنيامحاكلةلمكشؼعفدرجةالرضا
المكظؼ، عمىكالء مؤشران الكظيفي الرضا حيثيعتبر االتصاالتالفمسطينية؛ مجمكعة

 هلبذؿالجيدكالمثابرةمفأجؿتحقيؽأىداؼالمنظمة.كاستعداد
بأخالقيات - الرقي شأنيا مف التي الجكانب بعض تعرض أنيا في الدراسة أىمية تكمف

األعماؿ،كتقكدإلىفيـمممكسلتطبيؽأخالقياتاألعماؿداخؿمنظماتاألعماؿ،كذلؾ
 الشريعةاإلسالمية.تكضحالدراسةأخالقياتاألعماؿفيضكءمفاىيـكمبادئ

تعدالدراسةميمةككنياتيتـبعرضمفاىيـحكؿالرضاالكظيفي،كسبؿتحسينو،كأساليب -
 قياسو،كالنظرياتالتيفسرتالرضاالكظيفي.

أخالقيات - بمتغيرم كالعربية الفمسطينية المكتبة يثرم كميدانيان نظريان إطاران الدراسة تقدـ
 األعماؿ،كالرضاالكظيفي.

 : أىمية تطبيقية.(2)

تفيدنتائجالدراسةالحاليةالقائميفعمىمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية؛حيثتبصرىـحكؿ -
مستكلالرضاالكظيفيلدلالمكظفيف،كالعالقةبيفاألخالقياتالشخصيةكالرضاالكظيفي،
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فيتحقيؽكىذاينعكسعمىقدراتيـفيكضعبعضالمكائحكالتشريعاتكالقكانيفالتيتسيـ
 أعمىمستكلمفالرضاالكظيفي.

تفيدنتائجالدراسةالحاليةشركاتاألعماؿالعاممةفيقطاعغزة،حيثتمفتانتباىيـحكؿ -
آلياتتحقيؽالرضاالكظيفيلدلالعامميف،كذلؾمفخالؿربطأخالقياتاألعماؿبرضا

 المكظفيف.
دـليـنتائجحكؿمتغيرمأخالقياتاألعماؿتفيدنتائجالدراسةالباحثيفكالميتميف،حتىتق -

.كالرضاالكظيفي،كتفتحليـآفاقانلدراساتمستقبمية

 .سادسًا: حدود الدراسة

الكظيفي،حيثالحدود الموضوعية:  -1 بالعالقةبيفأخالقياتاألعماؿكالرضا الدراسة تيتـ
 )األخالقيات أنيا: عمى األعماؿ أخالقيات مجاالت الباحث كالثقافةحدد الشخصية،

 التنظيمية،كالتشريعاتكالمكائحكالقكانيف،كالتنظيـاإلدارم،كمدكناتالسمكؾاألخالقي(.
 ـ(.2016/2017أجريتالدراسةخالؿالعاـالجامعي)الحدود الزمانية:  -2
 أجريتالدراسةفيمحافظاتقطاعغزة.الحدود المكانية: -3
مالحدود البشرية: -4 عمى الدراسة فياقتصرت الفمسطينية االتصاالت مجمكعة كظفي

 محافظاتقطاعغزة.

 .سابعًا: مصطمحات الدراسة

 أخالقيات األعمال:

كقيـ كالقكانيف، المكظؼلألنظمة القانكفكاحتراـ حددىا كما الكظيفية المكظؼبكاجباتو التزاـ
مصمحةالمنظمة،كعاداتالمجتمعكالعدالةكعدـالتحيز،كالعمؿالجادمفأجؿنجاحالعمؿ،ك
(.2014:8كالحفاظعمىأسرارالعمؿ،كاحتراـالكقت،كالتقيدبتعميماتالمسئكؿ)الزيناتي،

كييعرؼالباحثأخالقياتاألعماؿبأنياالتزاـمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةبكاجباتيـ
كالعم الفمسطيني، المجتمع كعادات كقيـ المحدد، لمقانكف كفقان تحقيؽالكظيفية عمى الجاد ؿ

أىداؼالمجمكعةكالحفاظعمىأسرارالعمؿمعاحتراـكقتالدكاـكالتقيدبتعميماتالمسئكليف.
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 الرضا الوظيفي:

المتعمقة كالداخمية الخارجية كالمؤثرات العكامؿ مف مجمكعة أنو عمى الكظيفي الرضا ييعرؼ
العكامؿإلى كانتمتفقةمعمابالعامؿكالعمؿالذميقكـبو،كتؤدمىذه الكظيفيإذا الرضا

العمؿ)الزيداف، يجعموأكثرتقبالنكنجاحانكانتاجيةفيىذا يطمحلوالعامؿمفإنجازات،مما
(.10ـ،ص2014

مجمكعة في المكظؼ فييا يصؿ التي الحالة أنو عمى الكظيفي الرضا الباحث كيعرؼ
عممو،كالتفاعؿمعكظيفتومفخالؿطمكحواالتصاالتالفمسطينيةإلىالتكامؿكالتكيؼفي

كأىداؼ كاالجتماعية الشخصية أىدافو تحقيؽ إلى كسعيو كالنمك التقدـ في كرغبتو الكظيفي،
المجمكعةالتييعمؿبيا،كشعكرهبالرضاعفعالقتوباإلدارة،كطبيعةاالشراؼ،كنظاـالحكافز

كالركاتب،كالرضاعفدكرهاالجتماعي.

 تصاالت الفمسطينية:مجموعة اال 

الخاصالقطاعمؤسساتضمفالتكظيفيةالقدرةحيثمففمسطيففياألكلىالمنشأة
الفمسطيني المعمكمات، العمؿفيمجاؿاالتصاالتكتكنكلكجيا كرائدة عاـالمجمكعةتأسست،

كخدماتكالخمكية،الثابتة،االتصاالتخدماتلتكفرعامة،مساىمةكشركةـ(1995)
المستقبؿبناءأجؿمفالتكنكلكجيةكالتطبيقاتالتطكراتآخرتطكيعإلىإضافةاإلنترنت،
.فمسطيففيالتكنكلكجي



 

 

 

 

 الفصـــل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
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 اإلطار النظري لمدراسة: الفصل الثاني
تنػػػاكؿالباحػػػثمػػػفخػػػالؿالفصػػػؿالثػػػانيأدبيػػػاتالدراسػػػةالنظريػػػة؛حيػػػثعػػػرضالمبحػػػثاألكؿ

بمجمكعػػةأخالقيػػاتاألعمػػاؿ،كتنػػاكؿالمبحػػثالثػػانيالرضػػاالػػكظيفي،كاخػػتصالمبحػػثالثالػػث
االتصاالتالفمسطينية.

 .ول: أخالقيات األعمالالمبحث األ 

 -تمييد:

األساسػػػيةفػػػيبنػػػاءالمنظمػػػات،كتطكرىػػػا،كػػػذلؾتعػػػدمػػػفتعػػػدأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿمػػػفالجكانػػػب
المتغيػػراتالمػػؤثرةفػػيعالقػػةالمكظػػؼبػػزمالءالعمػػؿكالمرؤكسػػيف،كتػػنعكسأيضػػانعمػػىسػػػمعة

األخػػػالؽ،المنظمػػػة،كقػػػدرتياعمػػػىتحقيػػػؽأىػػػدافيا،ك تنػػػاكؿالباحػػػثفػػػيالمبحػػػثاألكؿمفيػػػـك
أخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ،كأىميتيػػػا،ك أىػػػدافيا،كعناصػػػرىااألساسػػػية،كمتطمبػػػاتكمصػػػادرىا،كمفيػػػـك

تطبيقيا،كالمشكالتالتيتكاجومنظماتاألعماؿفيتطبيؽأخالقياتاألعماؿ.

 .أواًل: مفيوم األخالق

تعػػػداألخػػػالؽمطمػػػبإنسػػػاني،يحػػػرصكػػػؿعاقػػػؿعمػػػىااللتػػػزاـبيػػػا،لػػػيكفمتكيفػػػانمػػػعمجتمعػػػو
منزلةكطمػكحالفػرد،كترتقػيبػالمجتمع،كتسػيـفػيكعاداتوكتقاليده،كاألخالؽالفضيمةتعبرعف

تحقيؽالتماسؾاالجتماعي،كبالنسبةلمنظماتاألعماؿتشكؿاألخالؽجزءنأصػيالنمػفثقافتيػا،
أكػػدتكافػػةالشػػرائعالسػػماكيةعمػػىأىميػػةكلقػػد،(13ـ،ص2015)العمػػكدم،لتحسػػيفسػػمعتيا

--األخػػػالؽ،حتػػػىأفاهللسػػػبحانوكتعػػػالىخػػػصبعػػػضاآليػػػاتلألخػػػالؽ،فمػػػدحرسػػػكلنا

األخػالؽ(أف7ـ،ص2010كيعتقػد)الغامػدم،(.4القمػـ:) چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ  قائالن:
.نسافاإلالصفاتالحسنةالتيتظيرآثارىافيسمكؾتعبرعف

-:الخمق لغةً 

.ـ(1992أكالطبػع)المنجػد،،لسػجية،االمركءة،العادةبسككفالالـكضميامفردأخالؽكيعني
أـغيػػرحميػػد،كيكصػػؼالخمػػؽالممػػدكحبأنػػو،(،سػػكاءأكػػافحميػػدانفػػالخمؽىػػكالسػػجية)الطبػػع

بأنوغيرحميد،حميد ـ(.1992،)باىيأماالخمؽالمذمـك
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  -:الخمق اصطالحاً 

تعددتالتعريفاتالتيتناكلتاألخالؽكيعرضالباحػثفيمػايمػيآراءالعممػاءكالمختصػيفحػكؿ
األخالؽ: -مفيـك

عػرؼالغزالػػياألخػالؽعمػػىأنيػػاىيئػاتراسػػخةفػػيالػنفس،تصػػدرعنيػػااألفعػاؿبسػػيكلةكيسػػر
المحمػكدةمفغيرحاجةإلىفكػركركيػة،فػإفكانػتالييئػةبحيػثتصػدرعنيػااألفعػاؿالجميمػة

فكافالصادرعنيااألفعاؿالقبيحةسػميتالييئػة عقالنكشرعان،سميتتمؾالييئةخمقانحسنان،كا 
(.150ـ،ص2012التيىيالمصدرخمقانسيئان)مبارؾ،

عػرؼىيمريقػؿكسػػمككـاألخػالؽبأنيػامجمكعػػةالقكاعػدكالقػػيـالتػيتحكػـسػػمكؾالفػردكالجماعػػة،
،كمػػاأنيػػاتسػػيـفػػيتحديػػدالمعػػاييرالالزمػػةلمػػاىػػكجيػػدكسػػيءمػػفكتحمػػؿالصػػحيحكالخػػاط 

(.Hellriegel & Slocum, 1996, p. 146التصرفاتكاألفعاؿ)

ػػرىؼى مجمكعػػةمػػفالقػػيـكالمعػػاييرالتػػييعتمػػدعمييػػااألخػػالؽبأنيػػا(18ـ،ص2000عبػػكد)عى
ماىكصكابكماىكخطأ.يزلتمييزبيفماىكجيدكماىكسيء،كتمافرادالمجتمعفيا

التػػينتكقػػعأفاإلنسػػانيكالسػػمكؾ،(أنيػػامعػػاييرالتصػػرؼ204ـ،ص2002الصػػباغ)كعرفيػػا
،كتصرفاتوتجاهاآلخريف.ؽالشخصيةبأفعاؿالفرداليكمية،كتتعمؽاألخالفردكالمجتمعيتبعياال

ئيسػػةكىػػػي:القيػػػاـكاألخػػالؽعبػػػارةعػػفمجمكعػػػةمػػػفالمبػػادئالتػػػيتػػػدكرحػػكؿأربعػػػةمحػػػاكرر
باألعمػػاؿاليادفػػة،كعػػدـإلحػػاؽالضػػرربػػاآلخريف،كعػػدـالخػػداعفػػيالتعامػػؿ،كعػػدـالتحيػػزعنػػد

(.73ـ،ص2004القياـبأمممارساتتتعمؽبمصالحاآلخريف)أبكزيدكمرعي،

بػػػػػػأفاألخالقيػػػػػػات(Longman)يػػػػػػكردقػػػػػػامكسلنجمػػػػػػاف؛ىالتعريفػػػػػػاتالسػػػػػػابقةكباإلضػػػػػػافةالػػػػػػ
(Ethics):تعنيكمايمي

 .مبادئاالدبيةكاالحكاـكأساسيادراسةطبيعةال -1
 .مكعةمفالمبادئاالدبيةكالقيـمج -2
 .األدبالتيتحكـالفردكالجماعةمبادئالسمكؾأك -3
 .ياتيااستقامةادبالتصرفاتكاألحكاـكأخالق -4
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عمػػػىالػػػرغـمػػػفعنػػػىامتفقػػػةفػػػيالميػػػيػػػرمالباحػػػثأنيػػػاجميعكبػػػالنظرالػػػىالتعريفػػػاتالسػػػابقة
اتفقتعمىأفاألخالؽعبارةعفمبادئكمعايير،كمػاأفالفػرديعتمػدحيث،اختالؼصياغتيا

تسػيرمنػوبسػيكلةضافةالىأنياتحكػـسػمكؾالفػردكيافيالتمييزبيفالخطأكالصكاب،باإلعمي
.كيسر

 .أخالقيات األعمال : مفيومثانياً 

بسػػػرعةالتغييػػػر لبشػػػرمتمػػػؾالسػػػمةالتػػػيأضػػػحتميػػػزةلجميػػػعأكجػػػوالنشػػػاطا،يتسػػػـالعػػػالـاليػػػـك
،حراؼكاضحفػيالمنظمػاتكالمؤسسػات،كقدنجـعفىذاالتطكرانكادارتولممنظماتالمختمفة

،بػػؿأصػػبحاسػػتغالؿىػػذهالقػػيـلتحقيػػؽأغػػراضأخػػرلةلتجػػاكزقػػيـالحػػؽكالخيػػركالعػػدؿنتيجػػ
،كمػايعتبػرتػرجيحالجانػبالسػمبيمػفؤسسػاتارىابكضكحعمىعمػؿتمػؾالمسمبيةانعكستآث

كتجاىؿالقيـالفاضمةكالمثؿالعميػامػفأكثػرالعكامػؿتػأثيران،تيارالعكلمةكسيطرةاالتجاهالمادم
.(22ـ،ص2010)الغامدم،حراؼاالدارمكعمىسمكؾاألفرادعمىزيادةاالن

األخالقيػةالتػيينبغػيأفتسػكدفػيسػمكؾلػىاضػمحالؿالقػيـإدتجميعالعكامؿالسابقةحيثأ
؛عػػتاليػػوجميػػعالرسػػاالتالسػػماكية،كىػػكمػػادلييػػاإاـفػػيالمنظمػػاتالتػػيينتمػػيالمكظػػؼالعػػ

بػدأتتتػرددعمىنحكممفتلمنظر،كاألعماؿكليذاتزايداالىتماـفيالكقتالحاضربأخالقيات
.األعماؿ،كغيرىا:أخالقياتالمينة،كأخالقياتمصطمحاتمتعددةمنيا

ػػرىؼىك لشػػامؿالػػذميحكػػـطػػاراأنيػػااإلعمػػى(أخالقيػػاتاألعمػػاؿ6ـ،ص2005المعاضػػيدم)عى
كمػػػاىػػػكمرفػػػكضأك،،كتكضػػػحمػػػاىػػػكمقبػػػكؿأكصػػػحيحفعػػػاؿتجػػػاهشػػػيءمػػػاالتصػػػرفاتكاأل

ب،كالػذمتمعػفػيالمجتمػعبحكػـالعػرؼكالقػانكفبشكؿنسبيفيضكءالمعاييرالسائدة،خاط 
،كنفػػسفػػيتحديػػدهساسػػيانأصػػحابالمصػػالحدكرانأنظمػػةالمنظمػػةكأوالثقافػػةالمنظميػػةكالقػػيـكفيػػ

خالقيػةتشػػمؿسػػمككانالمسػؤكلياتاألخالقيػػةكالمتميػزة،فالمسػػؤكلياتاألاألمػرينطػػكمعمػىمفيػػكـ
لمفعػػؿكالمسػػؤكلياتالمتميػػزةتشػػمؿسػػمككياتمحػػددةسػػابقة،متكقعػػايتجػػاكزااللتزامػػاتالقانكنيػػة

.حمايةرفاىيةالمككناتالرئيسيةل
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عمػػػىأنيػػػامجمكعػػػةمػػػفالمبػػػادئأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ(37،صـ2009السػػػكارنة)كمػػػاعػػػرؼ
فػي،كالتييعتمدعميياالمجتمعؾالمطمكبألفرادالمينةالكاحدةلمسمككالمعاييرالتيتعدمرجعان

.أكسمبانتقييـأدائيـايجابان

ػػػك حيػػػثأكػػػدعمػػػىأنيػػػامختصػػػران(أخالقيػػػاتاألعمػػػاؿتعريفػػػان33،صـ2010)الغامػػػدمؼىرىعى
ليؤدمعمموعمىالكجو؛،التيالبدمفتكافرىافيصاحبالمينةمجمكعةمفالصفاتالحسنة

.مثؿاأل

كأخالقيػػػػاتاألعمػػػػاؿتعبػػػػرعػػػػفتحميػػػػؿكسػػػػائؿتطبيػػػػؽالمعػػػػاييراألخالقيػػػػةلألفػػػػرادفػػػػيقػػػػراراتيـ
المتخػػذةداخػػؿالمنظمػػة،كالتػػيتػػؤثرعمػػىقػػراراتالجيػػاتالفاعمػػةأكعمػػىكتصػػرفاتيـالمممكسػػة

(.20ـ،ص2015المنظمةعمكمان)العمكدم،

مشػػتؽ األخػػالؽالػػذمسػػبؽذكػػرهممػػاسػػبؽيسػػتنتجالباحػػثأفىػػذاالمفيػػـك ،كلكنػػومػػفمفيػػـك
د،كتتحددأخالقياتالتييقكـبيااألفرايخصصااللتزاـبيذهاألخالؽفياطارالميفكاألعماؿ

األعمػػاؿفػػيضػػكءمعػػاييركعػػاداتالمجتمػػع،أكقػػكانيفكأنظمػػةكثقافػػةالمنظمػػة،كالقطػػاعالػػذم
أمػػػاالتعريػػػؼالػػػكاردعنػػػدالعمػػػكدمفػػػاعتبرأفأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿعبػػػارةعػػػفمبػػػادئتعمػػػؿفيػػػو.

كقراراتتقكـبيااإلدارةمفأجؿتطبيقيا،كتظيرفيتصرفاتالعامميف.

 .المنظمة األخالقية: ثالثاً 

تنػػاكؿالعديػػدمػػفالمختصػػيفكالبػػاحثيفكعممػػاءاإلدارةالمنظمػػةاألخالقيػػةكخصائصػػيا،كأىػػـمػػا
كمػاتحققػواألخالقيػاتمػفمزايػالممنظمػة،كأكرد،تتميزبوالمنظمةالميتمػةبأخالقيػاتاألعمػاؿ

-خالقيةعمىالنحكاآلتي:(ماتتميزبوالمنظمةاأل125ـ،ص2008كؿمفميدمكداكد)

 االحتفاظبرؤيةكاضحةعفاالستقامةنحكالجياتالخارجية. -1
،إضػافةإلػىقناعػةاإلدارةالعميػاإقراركتنفيذتمؾالرؤيةمفقبؿاإلدارةالعميابمركرالكقت -2

 .بتمؾالرؤيةالمرتبطةبأخالقياتاألعماؿ
 مةفيالمنظمة.تحديدأنظمةحكافزكمكافآتطبقانلرؤيةاالستقا -3
 يةاألخالقيةلتطبيقياكتعزيزىا.ؤتحديدالسياساتكالممارساتالتيتسعىالر -4
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تسكدالمنظمةحالةمػفالفيػـ،كىػيأفالقػراراتاإلداريػةالميمػةليػاأبعػادكتػرتبطبمعػايير -5
 أخالقية.

 امميفبالمنظمةيمارسكفأعماليـفيإطارأخالقي.عكافةال -6
 مياالداخميكجميكرىا.منظمةىادئةفيتفاع -7
 تركزعمىالمسائؿالجكىريةفيآفينتفعبواآلخريف. -8
 تحقؽكافةأبعادكمبادئالمسؤكليةاالجتماعية. -9

 ممارساتيالياأغراضمخططليامسبقان،كفيإطارعادؿكمحفز. -10

كيػػػػرلالباحػػػػثأفالمنظمػػػػةاألخالقيػػػػةيفتػػػػرضأفيكػػػػكفليػػػػاإطػػػػارأخالقػػػػيمرجعػػػػيمكتػػػػكب،
كمعػػركؼلكافػػةالعػػامميف،بحيػػثتيػػتـبالنشػػراتكالقػػكانيفكالمػػكائحاألخالقيػػةالتػػيتػػنـاألعمػػاؿ،
كلدييارؤيػةكاضػحةحػكؿعالقػةالفػردبالمنظمػةكبمرؤكسػيو،كعالقػةالمنظمػةبكافػةأفرادىػامػع

محيطيااالجتماعي،ككافةخدماتياكسمعياتتفؽمعمعاييركتقاليدالمجتمع.

 .األعمالادر أخالقيات مص: رابعاً 

الميفكافةفيبمكرةىناؾمجمكعةمفالمصادرالتيتعتبراألساسالذمتنطمؽمنوأخالقيات
)الزينػػػػػػاتي،؛(23-20صصـ،2010،يحيػػػػػػى)ذكرىػػػػػػا،كىػػػػػػيخمسػػػػػػةمصػػػػػػادرأخالقياتيػػػػػػا

-(عمىالنحكاآلتي:24-22ـ،صص2013(؛ك)الزعبي،25-23ـ،صص2014

،عماؿ،أىـمصادرأخالقياتاألمييمثؿىذاالمصدرفيالمجتمعاالسال: الدينيالمصدر  .1
،فػػػالمينييمكػػػفأفلػػػدلالعػػػامميفالرقابػػػةالذاتيػػػةخاصػػػيةعمػػػاؿذأنػػػويػػػكفرألخالقيػػػاتاألإ

لكنػػوال،أكحتػىالرقابػػةالداخميػة،أكالقانكنيػػة،أكاالجتماعيػة،يتيػربمػػفالرقابػةالسياسػػية
ئ.كيشػػتمؿىػػذاالمصػػدرعمػػىالمبػػاديػػربمػػفرقابػػةاهللسػػبحانوكتعػػالىأفيتيسػػتطيعأبػػدان

اعػػد،كعمػػىالقكالمجتمػػعفػػيكػػؿالمجػػاالتاسػػتقرارنسػػافككالتنظيمػػاتالتػػيتحقػػؽسػػعادةاإل
عمػػى،كيشػػتمؿأيضػػانكتنظػػيـحيػػاتيـفػػيكػػؿزمػػافكمكػػاف،العامػػةالصػػالحةليدايػػةالنػػاس

حيػػػػاتيـلتنظػػػػيـ؛النػػػػكاىيالتػػػػيكضػػػػعياالبشػػػػرأنفسػػػػيـاألكامػػػػرك،كىػػػػيالقػػػػكانيفالكضػػػػعية
عػدالتشػريعاتلػذلؾتي؛يـلنشرالعدالػةكالمسػاكاة،كتحديدكاجباتبالمحافظةعمىحقكؽالناس
،كيقصػدبالتشػريعاتدسػتكربيػامصػدرانمػفالمصػادراألخالقيػةكالقكانيفكاألنظمةالمعمكؿ
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،كنظػػػاـالخدمػػػةالمدنيػػػة،كالمػػػكائحكالتعميمػػػاتعػػػفالدسػػػتكرككافػػػةالقػػػكانيفالمنبثقػػػةالدكلػػػة
،مػػفتتعمػػؽبأعمػػاؿالمنظمػػاتخػػرلعمػػىأنكاعيػػاالمختمفػػةالتػػيتحتػػكمأخالقيػػاتكثيػػرةاأل

،،كاالبتعادعفالمحسكبيةالمتبادؿبيفالعامميف،كاالحتراـحيثاالنضباطبالكقتكالتقيدبو
ؿ،اعمػسراراألأالخاصة،كعدـافشاءعمىالمصمحةةداخؿالمنظمكتقديـالمصمحةالعامة

 .كعدـقبكؿالرشكة
،،التػػػيتػػػػنظـحركتػػػػوكتحػػػػددقيمػػػػولكػػػػؿمجتمػػػعثقافتػػػػوالخاصػػػػةبػػػػو المصــــدر االجتمــــاعي: .2

تمػػػع،كمػػػفالمعػػػركؼأفأىػػػـمػػػايكػػػكفثقافػػػةالمجكمعتقداتػػػوكعالقاتػػػو،ككالءكانتمػػػاءأفػػػراده
كالعػػاداتكنمػطالعػػيش،كممارسػػةالحيػػاة،فػيالقػػيـكالمعتقػػداتالجكانػباالجتماعيػػةالمتمثمػػة

كبػرالػذمسػةيعممػكففييػاعػاداتالمجتمػعاألكقديحمؿالمينيػكفإلػىأممؤس.االجتماعية
 .كأعرافو،كعاداتو،يعيشكففيوبتقاليده

مػف،فػيجميػعأفػرادهكؼاالقتصاديةالسائدةفيالمجتمعتتحكـالظرك: المصدر االقتصادي .3
ذأفالظػػػركؼاالقتصػػػاديةإ،ككافػػػةالعػػػامميفبمنظمػػػاتاألعمػػػاؿبيػػػنيـالمينيػػػكفكاالداريػػػكف

ذاإفػخالقية،سمكؾبعيدةعفالمعاييراألنماطمفالأالى،تدفعبأفرادالمجتمعغالبانالصعبة
،كيمكنػوالعػيشبكرامػةمقارنػةنبػأفرادمجتمعػوكافالشخصيعيشفيكضعاقتصادممػريح

،أمػااذاكػافكضػعووأخالقيػاترفيعػةكالتزامػاأكيػدانفتتكقػعمنػأنومفالسػيؿإسرتو،فمعأ
،فيتكقػػػػعمنػػػػودةتجػػػػاهأسػػػػرتوكمجتمعػػػػواالقتصػػػػادماليمكنػػػػومػػػػفالكفػػػػاءبالتزاماتػػػػوالمتعػػػػد

االنحراؼكالغػشكاالرتشػاء،كاسػتغالؿالكظيفػة،كلعػؿأىميػةالبعػداالقتصػادمقػدتتضػاعؼ
الكثيػرمػفالمغريػات،كذتطػرحالتكنكلكجإبشكؿكبيرفػيالكقػتالحاضػر، ذا يػافػيكػؿيػـك

،كيعػػدالمصػػدراالقتصػػادمعػػامالنمػػؤثرانفػػيأخالقيػػاتتسػػكدالنزعػػةاالسػػتيالكيةبػػيفالنػػاس
األعمػػاؿ؛خاصػػةنفػػيمنظمػػاتاألعمػػاؿالكبػػرل،كالتػػيتعتمػػدعمػػىأنظمػػةحػػكافزكمكافػػآت

 .جيدة
كانعكػاستكجيػات،لنظاـالسياسػيالػذميسػيرالمجتمػعكيقصدبونمطا: سياسيالمصدر ال .4

ؤمفبالتعدديػػػةكالمشػػػاركةفػػػاذاكػػػافالنظػػػاـالسياسػػػييػػػ؛خالقيػػػاتاألفػػػرادأىػػػذاالنظػػػاـعمػػػى
ذاا فػػرادكقناعػػاتيـالمينيػػة،كفػػيقػػيـاألسػػكؼيػػؤثرايجابيػػانف،كالحػػكار،كاحتػػراـالػػرأماآلخػػر

ثيرهأفتػػإاليتػػكرععػػفالنيػػب،كيشػػجعالقػػيـالباليػػة،فػػفاسػػدانيدكتاتكريػػانكػػافالنظػػاـالسياسػػ
المينيبػأداءكاجباتػوفػيظػؿكحيفي؛كفرادفيكؿمؤسسةفيتكجياتاألسيككفسمبيان قـك
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،فالنظػػػػاـكضػػػػاعكخصائصػػػػيافسػػػػمككويتػػػػأثربطبيعػػػػةىػػػػذهاألإكضػػػػاعسياسػػػػيةقائمػػػػة،فػػػػأ
الشػػػفافيةيمػػػافبالحريػػػةكغايػػػةلػػػو،يتعػػػيفعميػػػواإلالعػػػاـالسياسػػػيالػػػذميتخػػػذمػػػفالصػػػالح
،أمػاالنظػاـيػؤدمالػىازدىػاراألخػالؽالمينيػةفالنظػاـإكالديمقراطيةكالمساءلة،كمفىناف

ابػةالقضػائيةكاالداريػةكالشػعبية،كيميػؿنحػكاالسػتبدادكالظمػـ،السياسيالػذميفتقػرالػىالرق
،كمسػػتكلأفػػرادالمينػػةبشػػكؿعػػاـفػػرادقػػيعمػػىمسػػتكلاأللػػىتغذيػػةالسػػمكؾالالخمإفيػػؤدم

 .بشكؿخاص
نظمػػةكالتشػػريعاتمػػفالمصػػادرالرئيسػػيةالتػػيتعػػدالقػػكانيفكاأل: المصــدر االداري التنظيمــي .5

،كيقصدبوالبيئةالتنظيميةالتييعمؿفيياالفػردبكػؿكـفيتسييراالدارةفيالمنظماتتتح
،،كتكجػومسػػارىـكتقاليػدتحػددسػمكؾالعػػامميففييػاكقػػيـ،كأنظمػةمػافييػامػفقػػكانيفكلػكائح

كتحػػػددعالقػػػاتيـداخػػػؿالمنظمػػػة،سػػػكاءأكانػػػتالعالقػػػاتبػػػيفالػػػرئيسكالمرؤكسػػػيفأكبػػػيف
فيػػومبػػادئ،كممػػايػػؤثرفػػيقػػيـالفػػردكالتزامػػوكأسػػمكبعممػػوالػػذمتطبػػؽالمرؤكسػػيفأنفسػػيـ

الثكاب،كأشكاؿالرقابةكاالدارةداخؿالتنظيـ،كأنماطتقسيـالعمؿ،كنظـاالستراحةكالمكافأة
ظيميػػػػةكالبيئػػػػةبػػػػيفالبيئػػػػةالتنخصػػػػبانفىنػػػػاؾتفػػػػاعالنأفنػػػػدرؾأيضػػػػانأيجػػػػبلػػػػذا،العقػػػػاب

أكتتػأثرعمػىطبقػةفػيالمؤسسػةتسػتمدفػيالعػادة،،فالمكائحكالقػكانيفالماالجتماعيةالعامة
،كىػػيعينػػةالقػػيـكالسػػمكؾالسػػائدفػػيالمؤسسػػة،كأنمػػاطمجتمػػعقػػؿبػػالقكانيفالنافػػذةفػػيالاأل

.قيـكالسمكؾالشائعةفيالمجتمعممثمةألنماطال

(أفمصػػػػادرأخالقيػػػػاتاألعمػػػػاؿالتػػػػيتتجسػػػػدفػػػػيالسػػػػمكؾ92ـ،ص2001يػػػػرلعقػػػػؿ)كمػػػػا
-:يالحميدأكالسي تتمثؿباآلتياألخالق

،لمػػاالنػػكاةاألكلػػىلبنػػاءالسػػمكؾلػػدلالفػػرداألسػػرةحيػػثتمثػػؿاألسػػرةكالتنشػػئةاالجتماعيػػة: .1
.تحتكيومفأساليبتنشئةتنعكسعمىشخصيةاألفراد

حيثيتأثرسمكؾالفردبمػؤثراتخارجيػةكثيػرةأىميػاثقافػةتقاليده:ثقافةالمجتمع،عاداتوك .2
عطائيػاأكلكيػاتلقػيـمعينػةدكفك،تتبايففػينػكعثقافتيػاالمجتمعاتاإلنسانيةالمجتمع،ك ا 

؛كتحكػـالمجتمػعالفمسػطينيعػاداتكتقاليػدبعضػياأخرلكذلؾالعػاداتكالتقاليػدالمكركثػة
مسػػتمدمػػفاإلرثاإلسػػالمي،كالػػبعضاآلخػػرمسػػتمدمػػفاإلرثالعربػػي،كبعضػػيامسػػتمد
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تتفاعػػػػؿجميعيػػػػالمتػػػػأثيرفػػػػيسػػػػمكؾمػػػػفتقاليػػػػدكثقافػػػػةالمجتمػػػػعالفمسػػػػطينيذاتػػػػو،بحيػػػػث
المكظؼداخؿمنظمتوكتقيدهبأخالقياتاألعماؿالمرتبطةبيذهالعاداتكالتقاليد.

فالقػػيـفػػيتكػػكيك،فػػيالمجتمػػعميمػػاننظػػاـالتعمػػيـ:يمعػػبالنظػػاـالتعميمػػيدكرانالمدرسػػةك .3
سػػػةىػػػيالمؤسسػػػةكعمػػػىاعتبػػػارأفالمدرتنميػػػةالسػػػمكؾاألخالقػػػيلػػػدلالفػػػرد.األخالقيػػػةك

الثانيػػػةفػػػيالتنشػػػئةاالجتماعيػػػة،كىػػػيالمسػػػؤكلةعػػػفتيػػػذيبالشخصػػػية،كاكسػػػابالطمبػػػة
العاداتكالتقاليدكالقيـكاالتجاىاتالنافعة،كتنشئةالطمبةكمكاطنيفصالحيف.

داخؿالمنظمة.التشريعاتالقكانيفك،كمجتمعالعمؿ؛كالتأثربالجماعاتالمرجعية .4
؛حيػثيػتحكـفػيتصػرفاتالفػردضػميرهتجػاهالمثيػراتالضميرالصالحك،المتراكمةالخبرة .5

التييتعرضلياداخؿمنظمتو.
الجغرافيػػة،كالعكامػػؿاالقتصػػادية،كتتضػػمفالبيئػػةالمحيطػػةمجمكعػػةمػػفالبيئػػةالمحيطػػة: .6

داخػػؿ،كالثقافيػػة؛كجميعيػػاتعػػدمػػفالمػػؤثراتالرئيسػػيةفػػيتصػػرفاتالمكظػػؼاالجتماعيػػةك
.منظمتو

عمػىأىميػةااللتػزاـقاطعػاندلػيالنفػيمصػادرأخالقيػاتاألعمػاؿيرلالباحثأففيىػذاالتعػددك
،لتعميػػػؽااللتػػػزاـركرةاتحػػػادجميػػػعىػػػذهالمصػػػادرمعػػػانضػػػافةإلػػػىضػػػؿ،باإلاعمػػػبأخالقيػػػاتاأل

الؿعمػػؿ،كمػػفخػػأكفػػيشػػتىجكانػػبحيػػاتيـ،فػػرادالؽالحسػػنةسػػكاءأكػػاففػػيمينػػةاألبػػاألخ
الباحػػثفػػيمجمكعػػةاالتصػػاالتالفمسػػطينيةيػػرلمػػدلانعكػػاسثقافػػةالمجتمػػع،كعاداتػػو،كقيمػػو

الدينيةكالثقافيةعمىتصرفاتالعامميف،كعالقاتيـمعالجميكر،كعالقاتيـالداخمية.

 .األعمال أسباب االىتمام بأخالقيات: خامساً 

قميميػةكالدكليػة،يػراتكالمسػتجداتعمػىالسػاحتيفاإلخيػرةمػفالمتغنتيجةلمػاشػيدتوالسػنكاتاأل
بعضالكيانػاتاالقتصػاديةبػزمةالماليةكاالقتصاديةالعالميةالتيحدثتمؤخرانحيثعصفتاأل

مػػػؾ،ككػػػافمػػفالطبيعػػػيفػػيظػػػؿتدارتيػػػاإلػػىتػػػدنيالثقػػػةفػػيالقػػػائميفعمػػىإ،ممػػػاأدلالكبيػػرة
 .ىػذاباإلضػافةالحمػكؿلتمػؾاألزمػات،كأحػدؿاعمػاألخالقياتأالظركؼالحرجةأفيبرزمفيـك

إلػػىالعديػػدمػػفحػػاالتالفسػػادالتػػيتػػـاكتشػػافيافػػيبعػػضالمنظمػػاتالكبػػرل،كتطػػكرمفػػػاىيـ
المسؤكليةاالجتماعيةلمنظماتاألعماؿ،كالبحثعفسبؿلتحسيفعالقػةالمػرؤكسبمرؤكسػيو.
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لػػػػػىاالىتمػػػػػاـبأخالقيػػػػػاتإدتأالتػػػػػيسػػػػػباباألأفمػػػػػفأىػػػػػـ(84،صـ2015يكسػػػػػؼ)كأكرد
-:تتمثؿبمايأتياالعماؿ

؛كارتبطىػذاالتحػكؿبمجػاالتتتعمػؽبالمسػؤكليةمفاىيـالكفاءةكأىداؼالشركاتالتحكؿفي .1
 االجتماعية،كضركرةتحديدالعالقاتداخؿالمنظمات.

 .الشركاتالحديثةتعقدكتداخؿالمصالحفي .2
:حيػػثشػػكمتمبػػادئاإلدارةالحكيمػػةمثػػؿالشػػفافية(مبػػادئاالدارةالسػػميمة)الحككمػػةارسػػاء .3

 .كالمسائمةقكاعدكبنىأساسيةلظيكرأخالقياتاألعماؿكتحديدىابشكؿدقيؽ
،كممارسػاتالتسػكيؽالػداخميلمعػامميف،كتحفيػزىـكمػنحيـالحريػةاالىتماـبالتعميـكالتػدريب .4

 .قراركمشاركتيـفياتخاذال
داخػػؿمنظمػػاتاألعمػػاؿلجسػػرالعالقػػةبػػيفىميػػةالبعػػداالجتمػػاعيأك،االلتػػزاـبػػركحالقػػانكف .5

 .المنظمةككافةاألطراؼالمعنيةمثؿالمكرديف،كالعامميف،كالمساىميف،كالمجتمعالمحمي
؛كذلػؾعمػىاعتبػارأفالمنظمػةكتحسػيفنكعيػةالحيػاة،البحثعفانتاجماىكمفيدلمبشػر .6

ؿأىدافياتحقيؽرفاىيةالمجتمعكي  .افداخؿمجتمعيجبأفتككفجي

 .أخالقيات األعمالعناصر : سادساً 

كتنػاكؿ،قيػةكتسػيـفػيصػنعياقػكلتمػسالقػراراتاألخالتشيراألدبيػاتاإلداريػةإلػىأفىنػاؾ
العديػػدمػػفالبػػاحثيفكالميتمػػيفبعضػػانمػػفالعناصػػرلألخالقيػػاتاألعمػػاؿ،كقػػاـالباحػػثبمطالعػػة

-مايمي:ىذهالدراساتكمفأىميا

 : األخالقيات الشخصية.(1)

ياديػػةفػػيالكظيفػػةالعامػػةداريػػةكالقؽكالسػػمكؾأىػػـعناصػػرالشخصػػيةاإلتشػػكؿمنظكمػػةاألخػػال
،كمػػػاتعػػػداألخالقيػػػاتالشخصػػػيةالمحػػػرؾالػػػرئيسلتصػػػرفاتالمكظػػػؼداخػػػؿالتنظػػػيـكالخاصػػػة

،نسػػافبشػػكؿعػػاـجػػكىراإلأنيػػاكمػػا؛دارمكاألخػػالؽىػػيجػػكىرالكػػائفاإلاإلدارم؛السػػيماكأف
،كيعتبػػرالتػػزاـالقػػادةكالمػػديريفكجميػػعالعػػامميفبقكاعػػداألخػػالؽكالسػػمكؾالتػػيتحػػددىاالمنشػػأة

بالضػركرةسػكؼ،كىذاااللتػزاـجيدةةأساسيةمفصفاتالمنظمةالعاـأكالخاصصفكالنظاـال
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أةكالنمػػككالتطػػكرلألفػػرادكالمنشػػ،محافظػػةعمػػىاسػػتقرارالكضػػعالحػػالي:الكىمػػا؛يحقػػؽفائػػدتيف
.(28ـ،ص2013(؛ك)الزعبي،27ـ،ص2015)جكاىر،

صػػػػدؽ،كاألمانػػػػة،كالشػػػػفافية،كتحمػػػػؿكيػػػػرلالباحػػػػثأفأىػػػػـاألخالقيػػػػاتالشخصػػػػيةالتحمػػػػيبال
المسؤكلية،كالظيكربشكؿالئؽ،كغيرىا.

 : الثقافة التنظيمية.(2)

إلىالمنظمةثقافةكتشيرلألفراد،كليسلممنظمةالمميزةالخصائصمفالتنظيميةالثقافةتعتبر
األفراديحممياالتيكاالفتراضاتكالمعتقداتالقيـمفأصكلويكتسبالذمالمعمؽ،الييكؿذلؾ
المنظمةداخؿ تحافظالتيىيلككنيابكظائفيا،المنظمةلقياـأساسانتعتبرالمشتركةفالقيـ.
األخرلالمنظماتمفغيرىاعفتميزىاالتيىكيتياكتعطييامترابطة،ككحدةالمنظمةعمى

 ,Park)كؿمفبارؾكريبيرمكشالتيذكركماك.(53ـ،ص2012)عزيزكأحمدكعبداإللو،

Ribiere, & Schulte 2004, pp. 106-107 االفتراضاتتقاسـ"المنظمةثقافةأفعمى(
كالتكامؿالخارجيلمتكيؼالمشكالتكحؿالبيئةمعتعاممياأثناءالمنظمةتعممتياالتياألساسية
الداخمي كاإليفاءالبيئيةلمتغيراتاالستجابةالمنظمةبإمكانيةالخارجيالتكيؼكيتعمؽ".

األفرادمختمؼبيفكالتكافؽاالنسجاـتحقيؽإلىفيشيرالداخميالتكامؿأمابمتطمباتيا،
الثقافةتعتبركبيذاالمنظمة،داخؿالمختمفةكالمستكياتالتخصصاتذاتكالجماعات
.مشكالتيـحؿكيفيةعمىكتعميميـالجددالعامميفلضبطكسيمةالتنظيمية

ذلؾمفكيستنتجمفعكليا،المنتييالثقافةتغييرأكالمنظمةثقافةتعزيزإلىالثقافةإدارةكتشير
طريؽعفالمديريفقبؿمفمتابعتيايتـكتشخيصتحميؿمسألةعفعبارةالثقافةإدارةأف

تككفماكعادةالكقتبمركرالتنظيميةالثقافةتطكيركيتـالمناسبة،التدخالتمفسمسمة
أفأكالمنظمةفيضعؼىناؾيككفكعندماتغييرىا،بصعكبةتكصؼكماعميقة،جذكرىا
اتجاىاتتغييرالسيؿمفليسإذتغييرىا،إلمكانيةفرصةذلؾيمثؿضعيفانيككفالثقافةدعـ

كقدرتياكىيكمياتاريخياالتنظيميةلمثقافةفافكليذاطكيمة،لفتراتأفكارمفيحممكهكمااألفراد
كعبداإللو،العامميفكذىابمجيءرغـكقتألطكؿتغييردكفالبقاءعمى كأحمد )عزيز

ىناؾيككفعندماتبدكالقكيةفعاليتيافكأ،الثقافةتعديؿالسيؿمفليسك(.54ـ،ص2012
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اندماجحالةفيذلؾكيحصؿبعضيما،معمغمؽتماسفيالثقافةمفمستقالفنكعاف
التنظيمية،الثقافةبخصكصلمباحثيفبالنسبةالعاـاإلجماعيعكسكىذا.بعضيمامعمنظمتاف
)الشمكم،كالتعقيدكالفعاليةبالغنىيتصؼالتنظيميةالثقافةمفيـكأفعمىيتفقكفكالذيف
(.18ـ،ص2005

ةفػػيتعامميػػاالمنظمػػىاخالقػػيكالسػػمككيالػػذمتعتمػػداالطػػارالقيمػػيكاألالثقافػػةالتنظيميػػةكتمثػػؿ
،كىذامايجعمياعنصرانميمانفيأخالقياتاألعماؿ،خاصةنإفكانػتتمػؾمؼاألطراؼمعمخت

الثقافةمتفقةمععاداتكتقاليدالمجتمع،كنابعةمفتعاليـديننااإلسالميالحنيؼ.

 : التشريعات والموائح والقوانين.(3)

العمػػػؿاليكميػػػة،كقػػػدمجمكعػػػةمػػػفالسياسػػػاتالتػػػيتحػػػددىامنظمػػػاتاألعمػػػاؿلتسػػػييرإجػػػراءات
مفالمػكائحكالتشػريعاتكالقػكانيفتحديػدالصػاحياتكالميػاـلكػؿقسػـ،أكلكػؿمكظػؼداخػؿضتت

كماأفىػذهالتشػريعاتكالمػكائحكالقػكانيفيفتػرض.(Evans, 2012, p. 112)الييكؿالتنظيمي
ظمػػػاتتشػػػارؾأفتكػػػكفمتفقػػػةمػػػعأىػػػداؼالمنظمػػػة،كرسػػػالتياكرؤيتيػػػا،كىنػػػاؾكثيػػػرمػػػفالمن

العامميففيتحديدىا.

 : التنظيم اإلداري.(4)

يكجػػدبالمنظمػػةمجمكعػػةمػػفالقػػكلكالعكامػػؿالمػػؤثرةفػػيأخالقيػػاتاألعمػػاؿلػػدييا،حيػػثأشػػار
(Daft, 2001, p. 328إلػػىأفالسياسػػاتكالمػػكائحكاألنظمػػةكالمبػػادئاألخالقيػػةكأنظمػػة)

بتشػكؿبمجمميػاكاحػدةمػفالقػكلالمسػاىمةفػيتشػكيؿالحكافزكطرؽاالختياركالتعييفكالتدري
(Evans, 2012, p. 108أخالقيػاتاألعمػاؿ،كالتػػيمػفشػػأنياأفتكجػوسػػمكؾالفػرد؛كأكػػد)

عمػػىأفلكػػؿنظػػاـأكتنظػػيـداخػػؿالمنظمػػةتػػأثيرخػػاصعمػػىسػػمكؾالعػػامميف،كبمكجػػبذلػػؾ
العمػػػؿبأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ،كلكثػػػرةتتكلػػػدقػػػكةتشػػػدالسػػػمكؾكتدفعػػػو؛كىػػػذاقػػػديعػػػززأكيضػػػعؼ

األنظمػػػةكتػػػداخميافػػػإفعمػػػىاإلدارةأفتحػػػددمسػػػبقانارتباطيػػػابأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ،كدكركافػػػة
عناصرالتنظيـاإلدارمالمتكفربأخالقياتاألعماؿ.
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 : مدونات السموك األخالقي.(5)

القانكنيػةبالمعػاييرتتصػؿالتػيالسياسػاتعمى"(المدكنة)"كاألخالؽالسمكؾقكاعدمدكنةتحتكم
منظماتاألعمػاؿفيكالمكظفيفالتنفيذييفكالمسئكليفالمدراءمفالمتكقعالسمكؾفيكاألخالقية
-24ـ،صص2015)جػكاىر،الشركةعفنيابةكمسئكلياتيـمياميـأداءأثناءبيااالمتثاؿ

38.)

القػيـمػفمجمكعةتتضمف«الدكلةأكالمنظمةتصدرىاكثيقةعبارةعفالكظيفيالسمكؾمدكنةك
فػيالسػمكؾمػففيػومرغػكبغيػرىػككمػامرغػكبىكماتحددالعالقة،ذاتكالمبادئكالمعايير

التػيالسػمككيةالضػكابطإلػىالمنظمػةفػيالعػامميفترشػدثيقػة،كىيعبارةعفكالعمؿبيئةإطار
مػعالكياسة-االنضباط-األمانةمراعاة:منياالمنييالسمكؾجكانبكبعضبيا،االلتزاـيجب

فػيالفػردليػايتعػرضقػدالتػيالعقكبػاتككػذلؾاليػدايا،قبػكؿعػدـ-الرشػكةقبكؿعدـ-المكاطف
.(28-27ـ،صصص2013)الزعبي،المخالفةحاؿ

 .عمالأىمية االلتزام بأخالقيات األ: سابعاً 

،أكفػػيمينػػةمعينػػة،سػػكاءنعمػػىصػػعيدالفػػردفػػيالكظيفػػةااللتػػزاـبالمبػػادئكالسػػمكؾاألخالقػػي
زاـبمبػػادئالعمػػؿفىػذااألمػػريقػػكمااللتػأىميػػةبالغػةلمختمػػؼشػػرائحالمجتمػع،حيػػثيعتبػرذاأ

اليسػػػتكعبغيػػػر،،كيبعػػػدالمنظمػػػةمػػػفأفتػػػرلمصػػػالحيابمنظػػػكرضػػػيؽالصػػػحيحكالصػػػادؽ
،كلكنيػػاقصػػيريتحقػػؽليػػافكائػػدعمػػىالمػػدلالمعػػاييرمحػػددةتتجسػػدفػػياالعتبػػاراتالماليػػةالتػػ

(.13ـ،ص1999،سمبيعمىالمدلالطكيؿ)الشيخميستككفبالتأكيدذاتأثر

إلػػىأفااللتػػزاـبأخالقيػػاتاألعمػػاؿتحقػػؽالعديػػدمػػف(5،صـ2014)كميديػػدبرحكمػػةشػػيركت
-الجكانب،كىيعمىالنحكاآلتي:

كاءمػػػفداخػػػؿالمؤسسػػػةأككتحقػػػؽاالحتػػػراـلكػػػؿاألطػػػراؼسػػػ،تسػػػيؿعمميػػػةصػػػنعالقػػػرار .1
 ،كماتحسفالعالقاتاإلنسانيةداخؿالمنظمة.خارجيا

،كتحسفالرضاالػكظيفي،كالػكالءسسةتكلدلدلالعامميفالشعكربالثقةكالفخركاالنتماءلممؤ .2
 تجاهالكظيفة.
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كىػذالػومػردكدايجػابي؛كالدكليػةعمػىصػعيدالبيئػةالمحميػةكاالقميميػةالمنظمػةتعزيزسػمعة .3
،حيػػػػثيزيػػػػدثقػػػػةالعػػػػامميف،كيزيػػػػدفػػػػرصالمنافسػػػػةلػػػػدييا،مػػػػفداخػػػػؿالمؤسسػػػػةأكخارجيػػػػا

 .كيمنحياكالءالعمالء
أكجػػكائزالجػػكدةالشػػاممةيقتػػرفبػػااللتزاـ،يػػزككؿعمػػىشػػياداتعالميػػةكشػػياداتاألالحصػػ .4

فػػػيإطػػػاراالنتػػػاجكالتكزيػػػعكاالعتػػػراؼمػػػفقبػػػؿالمؤسسػػػةبالعديػػػدمػػػفالمعػػػاييراألخالقيػػػة
حيػػػثتتضػػػمف.المتبادلػػػةكدقػػػةكصػػػحةالمعمكمػػػاتبالخصكصػػػياتكالعمػػػؿالصػػػادؽكالثقػػػة

 معاييرالجكدةالشاممةمجاالتتتعمؽبااللتزاـبأخالقياتاألعماؿ.

فااللتػػػزاـبأخالقيػػػاتأ(28-27،صصـ2006كباإلضػػػافةالػػػىمػػػاسػػػبؽتؤكػػػدالبشػػػرل)
-إلىمايمي:يؤدماألعماؿ

عػدؿكيحصػؿكػؿذمحػؽذيسػكدالإاراالجتماعييفبيفغالبيةالناس،دعـالرضاكاالستقر .1
 ،ممايجعؿغالبيةالناسفيحالةرضاكاستقرار.عمىحقو

كافػػةاألطػػراؼ،كىػػكمػػايعػػكدبالفائػػدةعمػػىيػػةلػػركحالفريػػؽكزيػػادةاالنتاجيػػةتػػكفيربيئػػةمكات .2
 .المعنية

 .كيقمؿالقمؽكالتكتربيفاألفراد،ثقةالفردبنفسوكثقتوبالمنظمة،كالمجتمعزيادة .3
يتمسػؾالجميػع،اذجػرائـكالمخالفػاتكالمنازعػاتتقػؿفاللمخطر،ألنظماتتقمؿتعريضالم .4

 .خالقيةأقيمةكالكأخيرانأبالقانكفالذمىك
،أكالناسليقػرركاالسػمكؾالكاجػبليوإةمعمنةيكفرالمرجعالذميحتكـخالقيأكجكدمكاثيؽ .5

 .حكمكاعمىالسمكؾالذمكقعفعالنلي

(أفسػػمعةالمنظمػػةأصػػبحتمػػفأىػػـعكامػػؿنجاحيػػاكتمتعيػػا5ـ،ص2008كأشػػارالبػػكتي)
بػػػػالميزةالتنافسػػػػية،كاليمكػػػػفأفتتحقػػػػؽإالمػػػػفخػػػػالؿتطبيػػػػؽمبػػػػادئأخالقيػػػػاتاألعمػػػػاؿ،كأف

غيػػرمقبػػكؿألنػػوغيػػرمػػرتبطبأخالقيػػاتاألعمػػاؿ،كتجاىػػؿالمنظػػكرالتقميػػدملألعمػػاؿأصػػبح
المنظمةبالمعاييراألخالقيةقديجعمياعرضةلمدعاكلالقضائية.
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 .األعمالأىداف أخالقيات : ثامناً 

،كقػػػػاـألخالقيػػػاتاألعمػػػاؿكتطبيقيػػػا،كاعػػػدادمػػػدكناتالسػػػمكؾاألخالقػػػيالعديػػػدمػػػفاألىػػػداؼ
األدبياتالسابقةمفأجؿالكقكؼعمىأىـىذهاألىػداؼ،حيػثالباحثباالطالععمىعددمف

)دحيمػػػاف،ك(؛Evans, 2012, p. 115)ك(؛17ـ،ص2014ؿمػػػف)الزينػػػاتي،ذكػػػركػػػ
-أفىذهاألىداؼتتمثؿباآلتي:(5ـ،ص2008)البكتي،(15ـ،ص2012

 لمعامميف،كالحدمفالتصرفاتالسمبيةلدييـ.السمكؾالمينيالشخصيضبط -1
 .كتحديدكاضحألنظمةالثكابكالعقابداخؿالمنظمة،الكاجباتالمينيةكاضحلكافةفيـ -2
حريػػػاتكحقػػػكؽالمػػػكظفيفضػػػمافالتػػػكازفبػػػيفاالحكػػػاـاألخالقيػػػةكضػػػركرةالمحافظػػػةعمػػػى -3

؛كبيػػػػذاتكػػػػكفالعالقػػػػاتاإلنسػػػػانيةداخػػػػؿالمنظمػػػػةكفػػػػؽمنظػػػػكرأخالقػػػػيكاضػػػػحكالعػػػػامميف
 .كالمياـالصالحياتكالمسؤكليات

االتجاهنحكحريةالرأمكالتفكير،كمنحالعامميفالحريةفيعرضأفكارىـ،كتحسيفمستكل -4
 .اإلبداعاإلدارم

فػػػيعمييػػػاالمتفػػػؽكالتقاليػػػدكاألعػػػراؼالقػػػيـكمجمػػػكعكاالتفاقػػػات،العػػػاداتضػػػبطتسػػػيـفػػػي -5
 االجتماعيمحيطال

الفنيػػػةالكفػػػاءاتكتحصػػػيفالمردكديػػػة،لتحسػػػيفالػػػذاتيالنقػػػدتقػػػديـعمػػػىاألخالقيػػػاتتسػػػاعد -6
 .المتبعةاألىداؼفيالثقةجسكركخمؽالمينيةالمياراتكتحفيز

أفالتػػػػزاـالعػػػػامميفكاإلدارةبأخالقيػػػػاتاألعمػػػػاؿ،يعمػػػػؿعمػػػػىتطػػػػكيراألعمػػػػاؿ،يػػػػرلالباحػػػػثك
عػامالنمػفكتحسيفسمعةالمنظمة،كفيالمقابؿفإفعدـااللتزاـبأخالقيػاتاألعمػاؿيعػدسػببانك

العكامؿالفشؿكتفشيالفساد.

 .: مبادئ أخالقيات األعمال من منظور إسالميتاسعاً 

األخػػػالؽ،ك--اىػػػتـاإلسػػػالـبػػػاألخالؽ،كبيعػػػثرسػػػكلناالكػػػريـ يػػػةنتيجػػػةألىمليػػػتمـمكػػػاـر
نيػػااخالقيػػةتمجػػأالػػىتقكيػػةأالمنظمػػاتالتػػيتكصػػؼبفأالرمػػكزاألخالقيػػةفػػيالمنظمػػات،نجػػد

،كاليمكػػػفتجاىػػػؿالمنظػػػكراإلسػػػالميألخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ،ألفكدعػػػـتمػػػؾالرمػػػكزاالخالقيػػػة
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(86ـ،ص2015اإلسالـجاءلتيذيبالفردكبناءالمجتمععمىأساسأخالقية،كذكريكسؼ)
 -:أفأىـالمبادئاألخالقيةاإلسالميةفيمنظماتاألعماؿتتمثؿبمايأتي

يتصػػؼالمسػػمـبالكػػذب،كاالفتػػراء،كالصػػدؽمػػفأىػػـأخالقيػػاتاليمكػػفأف:الصــدقتحــري  .1
األعمػػػاؿالتػػػيتسػػػاعدعمػػػىبنػػػاءالثقػػػةالمتبادلػػػةبػػػيفالعػػػامميف،كتسػػػاعدعمػػػىكسػػػبرضػػػا

 العمالء.
تعػػداالسػتقامةأحػداألىػػداؼالتػيسػػعىاإلسػالـلتحقيقيػاألففييػػاصػالحالفػػرد:االسـتقامة .2

 .القكؿكالمعانيكالكعكدعماؿتتضمفكالمجتمع،كاالستقامةفيمنظماتاأل
كخمػػػؽاالحتػػػراـيقػػػكدالفػػػردإلػػػىالتصػػػرؼبحكمػػػةكاالحتػػػراـيعػػػززالثقػػػةالمتبادلػػػة،:االحتـــرام .3

،كاالتصػػػػاالت،التفػػػػاكضكالعمػػػػؿضػػػػمففريػػػػؽ،كيكػػػػكفاالحتػػػػراـفػػػػيعػػػػدةمجػػػػاالتمنيػػػػا
 .كغيرىامفأعماؿالمنظمةكالعالقات

عػفامتثػاؿالفػردلمنزاىػةفػيأداءأعمالػو،كتكػكفالثقػةكاألمانػةتعبراألمانػة:مانةالثقة واأل .4
 .كعمىمستكلفرؽالعمؿ،عمىالمستكلالفردمفيمنظماتاألعماؿ

:يمقىعمىعاتؽالعامميفمسؤكلياتكمياـمحػددة،كعمػىالعػامميفتحمػؿالمسؤوليةتحمل  .5
 مسؤكلياتيـ،كالقياـبمياميـكفؽسمكؾكقكاعدعمؿمنظمة.

كىيمسألةالبدمفتحقيقياألغراضاالمتثاؿلمقكانيفالكطنيةكالتييتـبمكجبيػاالمواطنة: .6
،كالمكاطنػػػةتتحقػػػؽمػػػفخػػػالؿتحمػػػؿكػػػؿفػػػردلمسػػػؤكلياتو،كاتبػػػاععػػػاداتةاالعمػػػاؿممارسػػػ

 كتقاليدالمجتمعاإلسالمي.
"مػفعمػؿمػنكـعمػالن--كذلؾامتثػاالنلقػكؿرسػكلناالكػريـالكفاية واالتقان في العمل: .7

 فميتقنو".

األخالقيػػػاتاإلسػػػالميةتتبػػػعمصػػػدريفكيػػػرلالباحػػػثبػػػأفاإلسػػػالـأسػػػاسأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ،ك
ثابتافصالحافلكؿزمافكمكاف،كىماالكتابكالسنة،كمفأخالقياتاألعماؿالتػيحػثعمييػا

كالعمؿكفريؽ،كطاعةكلياألمر.ديننااإلسالميالرفؽكالعفة،كاستشعارالمسؤكلية،كالعدؿ،

 .خالقيةلمنظمات ذات االستقامة األخصائص ا: عاشراً 
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كأىميتيػػابعػػدالحػػديثعػػفالمبػػادئالتػػيتقػػكـعمييػػاالمنظمػػاتالتػػيتيػػتـبأخالقيػػاتاالعمػػاؿ،
ـ،2008كأىدافياكجبالحديثحكؿخصائصالمنظمةاألخالقية.حيثيكضػحميػدمكداكد)

-مةاألخالقيةتختصبمايأتي:(أفالمنظ125ص

 .االستقامةنحكالجياتالخارجيةاحتفاظيابرؤيةكاضحةعف .1
 .قبؿاالدارةالعميابمركرالكقتيتـاقراركتنفيذتمؾالرؤيةمف .2
 .لرؤيةاالستقامةفيالمنظمةبقانيتـتحديدانظمةالمكافأةفيالمنظمةط .3
 المنظمةطبقالمرؤيةاالستراتيجيةفييا.يتـتحديدالسياساتكالممارساتفي .4
 .خالقيةأبعادانأيةالميمةتتضمف،كىيأفالقراراتاالدارحالةمفالفيـتسكدالمنظمة .5
فيمػػارسعممػػوفػػياطػػارالصػػراعفيمػػابػػيفاالفػػرادالناشػػ عػػفأالكػػؿفػػيالمنظمػػةيتكقػػع .6

 .لمنظمةاختالؼالقراراتالتييحممياالمشارككفبكجكدا

بيػاكافػةكير لالباحػثأفمػفخصػائصالمنظمػةاألخالقيػةكجػكدمػدكناتسػمكؾأخالقػييمتػـز
العامميف،كأفإجراءاتالعقابكالثكابتسػيرعمػىكافػةالعػامميفكاإلداريػيفكمجمػساإلدارة،كأف
كػػؿمكظػػؼلديػػوميػػاـكمسػػؤكلياتكصػػالحيات،كىػػكمسػػؤكؿأمػػاـاإلدارةالعميػػاعػػفتمػػؾالميػػاـ

كلياتكالصالحيات.كالمسؤ

 .منظمات األعمالالمشاكل األخالقية في : حادي عشر

ركػؿمػفأشػاتكاجومنظماتاألعماؿمشكالتمتعددة؛كمنيايتعمؽبالمعاييراألخالقيػة،حيػث
أفىنػػػاؾبعػػػضالمشػػػاكؿاألخالقيػػػةالتػػػييمكػػػفأفإلػػػى(86،صـ2008العػػػامرمكالغػػػالبي)

-أىميا:تكاجييامنظماتاألعماؿ،كاف

فػيمكقػؼ:كتحصػؿىػذهالمكاقػؼعنػدماتتعػارضكتختمػؼمصػمحةالفػردتضارب المصالح .1
مثؿ:قبكؿاليداياأكالرشػاكممقابػؿاتخػاذقػراراتلصػالحمػف؛معيفعفمصمحةالمنظمة

دفعىذهاليداياأكالرشاكم،كذلؾاألمرعندمايككفىناؾعمؿخػاصيممكػوأكيػديرهأحػد
،حيػػػثيػػػتـتشػػػجيعالزبػػػائفعمػػػىالتعامػػػؿمػػػعالعمػػػؿالمنظمػػػةالمػػػكظفيفكىػػػكمشػػػابولعمػػػؿ

 .مصمحةالشخصيةعمىحسابالمنظمةالخاصلتحقيؽال



28 
 

،لػىأطػراؼأخػرلإلزبائفكنشاطاتيـ:أمأفيتـتسريبمعمكماتذاتعالقةباثقة الزبون .2
 .إلىجياتأخرلعفالزبائفمكماتعممنظماتاألعماؿفيسرببعضالعامميففي

أكالتعيػػيففػػيكظيفػػةمعينػػةعػػفمرشػػحليػػابسػػبب،:كيحػػدثعنػػدماتحجػػبالترقيػػةالتمييــز .3
 .ئصأخرللياعالقةبالكفاءةأكأمخصا،أكعمره،أكدينو،أكجنسو،عرقو

:كىيمجمؿالتصرفاتالتيتسػببعػدـالشػعكربالراحػةفػيمكػافالعمػؿكالمتعمقػةالتجاوز .4
 .اتشفييةأكتصرفاتتخدشالحياءلتجاكزبألفاظمخجمةأكتعبيربا

كىياساءةاستخداـالمكاردالماديةكالماليةكتسػخيرىالألغػراضالشخصػية،:موارد المنظمة .5
 .زاتالمكتبيةأكالسياراتكغيرىاكإساءةاستغالؿاالنترنتكاليكاتؼكالتجيي

مختمػػػؼاألطػػػراؼبطريقػػػةتػػػؤدمالػػػىالحػػػاؽ:كتمثػػػؿحالػػػةنقػػػؿالمعمكمػػػاتبػػػيفاالتصـــاالت .6
كبػػػرالمشػػػاكؿفػػػيمجػػػاؿألكػػػذبكالمبالغػػػةكبػػػثاالشػػػاعاتمػػػف،كيعػػػدابالمنظمػػػةالضػػػرر

 االتصاالت.

(العديػػػدمػػػف1496ـ،ص2012يػػػكردمحمػػػكد)؛اسػػػبؽذكػػػرهمػػػفمشػػػكالتكباإلضػػػافةالػػػىمػػػ
-:،كىيكالتالياألعماؿيةالتيتتعمؽبأخالقياتالمشكالتاألساس

عمػػىتعظػػيـجيػػدانيػػؤمفعػػددغيػػرقميػػؿبػػأفالكفػػاءةتمثػػؿمؤشػػران: الكفــا ةب ت تتعمــقمشــكال -1
،كقدتتعارضمصػالحمنظمػاتاألعمػاؿفػيؿتحقيؽنتائجأكبربمجيكدأقؿالربحمفخال

 تحقيؽالكفاءةمعمتطمباتكمعاييرالسمكؾاألخالقي.
ــر ح -2 ــد وكب ــة العائ القطػػاعالعػػاـاتسػػعتالمسػػاحةالمتاحػػةكممػػاكبػػرحجػػـ: جــم المنظمــاتقم

تكفيرهمفسمعمنظمةرةالتتناسبمعماتستطيعالكطمكحاتوالكبي،لمفساد،فمتطمباتالفرد
يممكػكفغيػرركاتػبيـفالعػامميفليػـتطمعػاتيـكطمكحػاتيـفػيحػيفأنيػـالأكخدمات،كمػا

 .لضئيمةاالمحدكدةك
اخػػػػتالؼكاضػػػػحبػػػػيفأخالقيػػػػاتىنػػػػاؾ: ك االداريالقيــــات االدارة والســــمو التفــــاوت بــــين أخ -3

مػػديريفكمػػاىػػكقػػائـفعػػالن،كلػػيسأدؿعمػػىذلػػؾعػػامميفكالكبػػيفالسػػمكؾالحقيقػػيلمعمػػاؿاأل
كينتشػػرفييػػاالفسػػاد،مػػفكجػػكدعػػددكبيػػرمػػفالمنظمػػاتالتػػيلػػدييامػػدكناتأخالقيػػةمعمنػػة

 ة.خالقيياكاتاألكالمخالفاتكاالنت
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لمكظفػػكفكممػػاازدادتسػػمطةاتخػػاذالقػػراراتالتػػييتمتػػعبيػػااة: ة مطمقــتمتــع األفــراد بســمط -4
نشػػطةكممارسػػةاأل،،ازدادتمعػػدالتسػػكءاسػػتخداـالسػػمطةمنظمػػاتاألعمػػاؿالعػػاممكففػػي

 بصكرةغيرأخالقية.

،مػعديػةلػدلالمػدير،أنػوفػيحػاؿتػكافرالشخصػيةالقياكيتضحمماسػبؽعرضػومػفمشػكالت
المػػػدراءكالعػػػامميفعلػػػىتمتيػػػإباإلضػػػافة،تحقيػػػؽأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿالػػػكعيالتػػػاـلكػػػؿمتطمبػػػات

،فػإفيعػدمػفالمؤشػراتالرئيسػيةلتحقيػؽكتطبيػؽأخالقيػاتاألعمػاؿ؛حتػىباألخالقياتالحسنة
فلـتكرداإلدارةأخالقياتاألعماؿفيمدكناتلمسمكؾاألخالقي  .كا 

 .عمالأخالقيات األ وسائل ترسيخعشر:  ثاني

لخطػرىػػذه،كنظػػرانتكاجػومػػديركالمنظمػاتبعػدتعرضػنالمحػػديثعػفالمشػػكالتاألخالقيػةالتػػي
،كافالبدمفاستخداـأساليبمختمفةمبيعمىسيرالعمؿكسمعةالمنظمةالمشكالتكأثرىاالس

سػيرالعمػؿفػيمف،كذلػؾحتػىتضػقيةعاليػةفػيمكػافأكبيئػةالعمػؿلمحفاظعمىمعاييرأخال
كيشػػير.ؿاألفضػػؿلترسػػيخأخالقيػػاتالمينػػة،ككػػافالبػػدمػػفاسػػتخداـالكسػػائاالتجػػاهالمطمػػكب

ؿترسػػػػػيخأخالقيػػػػػاتلػػػػػىأفىنػػػػػاؾالعديػػػػػدمػػػػػفكسػػػػػائإ(36-35،صصـ2009اليػػػػػدباف)
-:المينة،كمنيا

،يراقبػوالمسػؤكؿهللتعػالىقبػؿأففػالمكظؼالنػاجحىػكالػذميراقبػوا:تنمية الرقابـة الذاتيـة .1
فػينفػسالمكظػؼإصمحةالعامةقبؿالمصمحةالشخصية،فكيراعيالم ذاتككفىذاالمفيـك

 .،ألفالمكظفيفمخمصكفلياالشؾفستنجحالمؤسسةب
لسػكيةألفالممارساتاألخالقيػةغيػراوضع األنظمة التي تمنع االجتيادات الفردية الخطأ: .2

حكػػاـنظػػاـالعمػػؿألػػذاالبػػدمػػفمعرفػػة؛عػػدـكضػػكحوتنػػتجأحيانػػامػػفضػػعؼالنظػػاـ،أك
،كافتكضعفػيمفامرهكعالمابمالوكماعميو،ليككفالمكظؼعمىبينةبجميعمحتكياتو

ءالمخالفػاتمكافظاىرفيالمؤسسةالئحةباألحكاـكااللتزاماتالمكمؼبياالمكظػؼكجػزا
 .كعدـتنفيذاألكامر

ــدوة الحســنة .3 بػػأخالؽالمينػػة،فػػافذلػػؾ،لػػىالمػػديرإذانظػػرالعػػاممكفإ:فػػالق كىػػكاليمتػػـز
 .مرطبيعياقتداءنبالمديرأـالتزاميـبأخالؽالمينةيجعؿمفعد
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نػػوكسػػيمةلتنميػػةأ،كذااقتنػػعالمكظػػؼبػػأفالعمػػؿعبػػادةفػػاتصــحيح الفيــم الــديني لموظيفــة : .4
 .االلتزاـبأخالؽالمينةادلديو،زكازدىاره،كتحسيفمستكلالدخؿمجتمعال

،مػػفخػػالؿالمحاسػػبةلمتأكػػدمػػفتطبيػػؽالنظػػاـ:فالبػػدمػػفمحاســبة المســؤولين والمــوظفين .5
 .ليةالتيتشرؼعمىتطبيؽالنظاـاألجيزةالرقابيةاالداريةكالما

:ممػػايحفػػزىـعمػػىالتطػػكيراذاعممػػكاأفمػػفيطػػكرنفسػػويقػػيـالتقيــيم المســتمر لممــوظفين .6
،كالتقيػػػيـيعػػػيفالمسػػػؤكؿعمػػػىمعرفػػػةمسػػػتكيات،كينػػػاؿمكافأتػػػوعمػػػىذلػػػؾصػػػحيحاناتقييمػػػ

 .كظفيوككفاءاتيـكمكاطفابداعيـم

يرلالباحثأفجميػع،تستعمؿلترسيخأخالقياتالمينةكبالتمعففيشتىالكسائؿالسابقةالتي
المؤكػػدافتػػؤتيثمارىػػامػػف،كمػػادامػػتكػػذلؾفخالقيػػاتديننػػاالحنيػػؼأنابعػػةمػػفىػػذهالكسػػائؿ

،كمػايػرلالباحػثأفأىػـىػذهالكسػائؿنظمػةكجميػعالعػامميففييػا،كتعكدبالنفععمىالمالطيبة
ىػيالمحطػةاألكلػىكاألكثػر،فيػذهذاتيػةكتقػكلاهللفػيالسػركالعمػفتكمففياستشعارالرقابةال

يسالىنجاحالمرءفقطفيعممػو،ل،كالتيتؤدمتنبثؽمنياباقيالكسائؿاألخرل،كالتيأىمية
.يدنياهكآخرتولىنجاحوفإبؿ

 خالصة المبحث األول.

عػػػػػرضالمبحػػػػػثاألكؿاإلطػػػػػارالمفػػػػػاىيميكالنظػػػػػرمحػػػػػكؿأخالقيػػػػػاتاألعمػػػػػاؿ،كمصػػػػػػادرىا،
كخصائصػػػيا،كعناصػػػػرىا،كفػػػػيضػػػػكءذلػػػؾيعتقػػػػدالباحػػػػثبػػػػأفأخالقيػػػاتاألعمػػػػاؿتتمثػػػػؿفػػػػي

كفقانلنظاـأخالقػي،كمنػاختنظيمػييسػكدهالػكد،كالتعػاكف،كالتشػارؾ،ممارساتالعامميفكاإلدارة
كذلؾيتطمبعدةعناصرأىمياتحسيفمستكلاألخالقياتالشخصية،كتطكيرالتنظػيـاإلدارم
ليتفػػؽمػػعمتطمبػػاتكمبػػادئأخالقيػػاتاألعمػػاؿ،إضػػافةإلػػىثقافػػةتنظيميػػةأخالقيػػة،كأفتػػرتبط

انيفبأخالقياتاألعماؿ،كصياغةلكائحكمدكناتلمسمكؾاألخالقي.التشريعاتكالمكائحكالقك

كػػػذلؾتكصػػػؿالباحػػػثمػػػفخػػػالؿعػػػرضاإلطػػػارالمفػػػاىيميألخالقيػػػاتاألعمػػػاؿأفأخالقيػػػات
األعمػػػاؿمتطمػػػبكضػػػركرةممحػػػةلنجػػػاحالشػػػركةفػػػيتحقيػػػؽأىػػػدافيا،كتحسػػػيفسػػػمعتيا،كرقػػػي

اليحتػاجلكقػتكجيػد،بػؿيحتػاجإلػىأطػركمبػادئالعامميفبيا،كأفتطبيؽأخالقياتاألعماؿ
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تبػػدأبطػػرؽاسػػتقطابكاختيػػاركتعيػػيفالعػػامميف،مػػركرانبمػػنحالعػػامميفالحػػكافزكتشػػجيعيـعمػػى
.تطبيؽاألخالقيات،انتياءنبمنظمةأخالقية
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 .رضا الوظيفيالمبحث الثاني: ال

 -تمييد:

التػػػياسػػػتحكذتعمػػػىاىتمػػػاـالتنظيميػػػةتكالظػػػكاىرىػػػـالمكضػػػكعاأحػػػدأالرضػػػاالػػػكظيفييعػػػد
لمتعػرؼ،فػيمحاكلػةةلمعامميففيالتنظيماتالحديثػةالباحثيفكالميتميففياالتجاىاتالسمككي

اعتبػػار،حتػػىذىػػببعػػضالبػػاحثيفالػػىلمػػؤثرةفػػيىػػذهالظػػاىرةالتنظيميػػةىػػـالجكانػػباأعمػػى
،فػػػاألفرادالراضػػػكفتحقيػػػؽأىػػػدافياكسػػػاسلنجػػػاحكتقػػػدـالمنظمػػػاتالرضػػػاالػػػكظيفيالمفتػػػاحاأل

،كلدييـاالستعداداتالكافيةألفيقدمكاالمزيدتكياتكالءمرتفعةتجاهمنظماتيـكظيفيالدييـمس
ار،كىػػػـيسػػػعكفبصػػػكرةدائمػػػةلممحافظػػػةعمػػػىاسػػػتمرفػػػيأعمػػػاليـكالمثػػػابرةمػػػفالجيػػػدكالتفػػػاني

مػعنشػأةالثػكرةالصػناعية،كبدايػةاالىتمػاـكظيػرالرضػاالػكظيفي.ارتباطيـكانتمائيـلمنظمتيـ
كلقدكاجيتمنظماتاألعماؿبعضالتحدياتلتحسػيفمسػتكلبالعامميفكحفزىـككسبكالئيـ،

الرضاالكظيفي،كترجعىذهالتحدياتإلىكثػرةالعكامػؿالتػيتػرتبطبالرضػاالػكظيفي،كفيمػايمػي
التػػػوكعناصػػػره،كالنظريػػػاتالمفسػػػرةلػػػو،عرضػػػانلمفيػػػكـالرضػػػاالػػػكظيفي،كسػػػبؿتحسػػػينو،كمجا

كالرضاالكظيفيفيضكءالشريعةاإلسالمية.

 .أواًل: مفيوم الرضا الوظيفي

نظريػاتالبػاحثيف،كمػاكتباينػتآراءكالبحػكثحكلػولتطػكرتعددتتعريفاتالرضاالكظيفيتبعان
يمػاجميػعالبػاحثيف،كف،كلذلؾفميسىناؾتعريػؼمكحػدمتفػؽعميػومػفقبػؿحكؿىذاالمكضكع

-:يميعرضلبعضىذهالتعريفات

،كعػػادةواالتجػاهالعػاـلمفػردنحػككظيفتػبأنػو(الرضػاالػكظيفي261،صـ2002حسػف)عىػرىؼى
بػدرجات،كيككفالفردراضيانعمىمستكلشعكرالفردبالرضانظمةمايؤثرنظاـالمكافأةفيالم

كظػركؼكشػركط،كالترقيػات،كاألجػكر،:العمؿذاتومثؿعفالجكانبالمختمفةفيعممومتفاكتة
.كسياساتالمنظمة،العمؿ

،درجػػػػةاشػػػػباعحاجػػػػاتالفػػػػردبأنػػػػوكظيفي(الرضػػػػاالػػػػ231ـ،ص2003عبػػػػدالبػػػػاقي)كعػػػػرؼ
تعمؽبالكظيفةالتي،كبعضيايتعددةمنيامايتعمؽببيئةالعمؿكيتحقؽىذااالشباعمفعكامؿم
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مػع،كمتناسبانلطمكحاتوكرغباتوعفعمموكمحققانالعكامؿتجعؿالفردراضيان،كىذهيشغمياالفرد
.تومنوكبيفمايحصؿعميوفيالكاقعأكيفكؽتكقعا،مايريدهالفردمفعممو

ػػػك (الرضػػػاالػػػكظيفيبأنػػػومجمكعػػػةاالتجاىػػػاتالتػػػي707ـ،ص2008الشػػػيخكعبػػػداهلل)ؼىرىعى
يككنياالمكظؼعفطبيعةكظيفتوالتييشغميا،كاألجرالذميحصػؿعميػو،كعػففػرصالترقيػة

المتاحة،كعفعالقتومعمجمكعةالعمؿالتيينتميإليياكعفالخدماتالتيتيقدـلو.

(أفالرضاالكظيفييدكرحكؿفكػرةأساسػيةمفادىػاأفLander, 2009, p. 177كيرلالندر)
الرضايتمركزحكؿمكقؼالعامؿإيجابانأكسمبانتجاهعممو،أمتقديرهلعممومفحيػثميمػولػو،

أككرىولو.

(الرضػػػاالػػػكظيفيبأنػػػوأحػػػدالعناصػػػرالرئيسػػػةلمرضػػػاالعػػػاـ23ـ،ص2009كيعػػػرؼاليزايمػػػة)
افبالطاقةالتيتمكنومفالقدرةعمىأداءعمموكاالسػتمرارفيػوكتطػكيرهكاالبػداعالذميمداإلنس

فيو.

حاجاتػػػػوالدرجػػػػةالتػػػػييشػػػػعرفييػػػػاالفػػػػردبإشػػػػباعبأنػػػػو(65ـ،ص2010الشػػػػرايدة)كمػػػػاعرفػػػػو
لػىإكلغيػرهكيػؤدم،كميكلوممػايػؤدمالػىاحتػراـالفػردلذاتػو،لقدراتوبحيثيككفممثالن؛النفسية

كيبتعػد،كينتجعنػوانبثػاؽالحمػاسفػينفسػو،ماعيةمتينةمعالزمالءكالرؤساءدعالقاتاجتعق
.كنفسية،كاجتماعية،لىمشكالتاقتصاديةإعفالتيديدالذمقديؤدم

(الرضاالكظيفيبأنوعبارةعفشعكرباالرتياحالنفسي35ـ،ص2012كمايعرؼأبكرحمة)
يظيػرمػفخػالؿسػػمككوالخػارجيفػيحرصػوعمػىحسػفالتعامػؿكزيػػادةتجػاهالعمػؿ،كالعػامميف

اإلنتاجيػػة،ذلػػؾنتيجػػةمػػايحصػػؿعميػػوالفػػردمػػفحػػكافزماديػػةكمعنكيػػةمػػفىػػذهالمؤسسػػةالتػػي
يعمؿبيا.

(الرضػػاالػػكظيفيعمػػىأنػػومجمكعػػةمػػفالعكامػػؿكالمػػؤثرات10ـ،ص2014كيعػػرؼ)الزيػػداف،
ةبالعامػػػؿكالعمػػػؿالػػػذميقػػػكـبػػػو،كتػػػؤدمىػػػذهالعكامػػػؿإلػػػىالرضػػػاالخارجيػػػةكالداخميػػػةالمتعمقػػػ

الػػكظيفيإذاكانػػتمتفقػػةمػػعمػػايطمػػحلػػوالعامػػؿمػػفإنجػػازات،ممػػايجعمػػوأكثػػرتقػػبالنكنجاحػػان
كانتاجيةفيىذاالعمؿ.
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والرضػاالػكظيفيأنػحػكؿمفيػكـكيرلالباحثفػيختػاـىػذاالعػرضآلراءالبػاحثيفكالمختصػيف
أفىػػذاالباحػثجػاالتالتػػياختمػؼحكليػاالبػػاحثكف،كفػينظػػر،كىػػكمػفبػػيفالماألبعػادمتعػدد

،كاليػػتـيرجػػعإلػػىارتبػػاطالرضػػاالػػكظيفيبعكامػؿتنظيميػػةكثقافيػػةكاجتماعيػػةكنفسػػيةاالخػتالؼ
.رضاهبطريقتوالتييراىامناسبةيعبرعفبؿالجميعبنفسالطريقة،بؿكؿهاظيارهمفق

 .أىمية الرضا الوظيفيثانيًا: 

الرضاالكظيفيعمىالرغـمفاختالؼالتعري سكاءهارتبطتبالحاجاتلدل،فاتالخاصةبمفيـك
دةالتػييشػعربيػاالفػػرد،أكالسػعاتجػاهنحػكظػركؼالعمػؿأكاال،،أكالشػعكربتقبػؿالعمػؿالفػرد

سػػكاءعمػػىكمنافعػػوالمتعػػددة،يفيعمػػىأىميػػةالرضػػاالػػكظكاضػػحانفىنػػاؾاتفاقػػانإفػػيمينتػػو،فػػ
.الفردأكالمنظمة

ةتبػػررأىميػػةالكشػػؼعػػفمسػػتكياتىنػػاؾثالثػػةأسػػبابرئيسػػتشػػيراألدبيػػاتالسػػابقةإلػػىأفك
-:(15ـ،ص2009،)زرعة،كىيكالتالينظماتاألعماؿظيفيفيمالرضاالك

تعامػػػؿمػػػعفتأفالمنظمػػػةيجػػػبأيجػػػبأفتكجػػػوكتقػػػكدعمػػػؿالمنظمػػػات،كنسػػػانيةالقػػػيـاإل -1
،كمفالممكفأفتستخدـنتائجتقييـمستكياتالرضافيالمنظمػاتمكظفيياباحتراـكتقدير

فمسػػػػتكياتالرضػػػػاالعاليػػػػةلػػػػدلأكيفيػػػػةتعامػػػػؿالمنظمػػػػةمػػػػعمكظفييػػػػا،ككمؤشػػػػراتعػػػػف
 .ىدافياأىـلدعـالمنظمةلتحقيؽالمكظفيفتعنياستعداد

،فالمسػػػتكياتتكلالرضػػػاالػػػكظيفيلمعػػػامميففييػػػامػػػاتتتػػػأثربمسػػػعمميػػػاتكنشػػػاطاتالمنظ -2
،بينمػا،كأداءالعػامميفعمىسمككياتالعمؿالعاليةمفالرضاالكظيفيلمعامميفتؤثرايجابيان

كبالتػػػػالي؛لػػػػىتفعيػػػػؿسػػػػمككياتسػػػػمبيةإالرضػػػػاالػػػػكظيفيسػػػػتؤدمالمسػػػػتكياتالمتدنيػػػػةمػػػػف
 .مستكياتأداءمنخفضة

تاجيػػةفػػيأقسػػاـالمنظمػػةالػػكظيفييمكػػفاعتبارىػػامؤشػػراتلمسػػتكياتاالنمسػػتكياتالرضػػا -3
.بمعنػػىأنػػوعنػػدتحديػػديمسػػتكياتاالنتاجيػػةلممنظمػػةككػػؿكبالتػػاليفيػػيتػػؤثرفػػ؛المختمفػػة

أكمػػكاطففذلػػؾسيسػػاعدفػػيتحديػػدإنىفييػػامسػػتكياتالرضػػاالػػكظيفيفػػاألقسػػاـالتػػيتتػػد
هممػػايسػػاعدعمػػىتحسػػيفلػػىعنايػػةكانتبػػاإكالتػػيتحتػػاجفػػيأقسػػاـالمنظمػػة،نقػػاطالضػػعؼ

،كتحقيؽأىداؼالمنظمة.االنتاجية
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لػىتكضػيحأىميػػةإ(65-55صصـ،2012،فقػدتطػرؽالقطػػراكم)لػىمػاسػػبؽإكباإلضػافة
االرضػػػبتحقيػػػؽلػػػىاالىتمػػػاـإسػػػبابالتػػػيتػػػدعكعػػػددمػػػفاألأشػػػارإلػػػىالرضػػػاالػػػكظيفي،حيػػػث

-تي:النحكاآلالكظيفيكىيعمى

المنظمػػاتارتفػػاعدرجػػةالرضػػاالػػكظيفييػػؤدمالػػىارتفػػاعدرجػػةالطمػػكحلػػدلالعػػامميففػػي -1
 .المختمفة

يـ؛كىػػذايزيػػدمػػفيػػؤدمالػػىانخفػػاضنسػػبةغيػػابلمعػػامميفارتفػػاعمسػػتكلالرضػػاالػػكظيفي -2
 .االنتاجية

 ينعكسالرضاالكظيفيعمىالرضاالعاـلدلاألفراد. -3
 .أقؿعرضةلحكادثالعمؿرضاعفعمميـالعامميفاألكثر -4
،فكممػػاكػػافىنػػاؾدرجػػاترضػػاالػػكظيفيكاالنتاجيػػةفػػيالعمػػؿىنػػاؾعالقػػةكثيقػػةمػػابػػيفال -5

 .لىزيادةاالنتاجيةإعاليةمفالرضاالكظيفيأدلذلؾ

كالتيشكمتالدافع،عمىماسبؽيرلالباحثمدلاألىميةالمتحققةمفالرضاالكظيفيكتعقيبان
نظػارلدلالكثيرمفالمػدراءلتكجيػواأل،كماكافحافزانلتكاليالدراساتحكؿىذاالمفيكـاألكبر

كالسػػعينحػػكتحقيػػؽ،،كذلػػؾلمنيػػكضبمنظمػػاتيـييـالمكثػػؼلتحقيقػػولػػدلالعػػامميفنحػػكهكسػػع
بالرضػا،كشػعكرتػاـلدلالعػامميفدافعيػةنحػكالعمػؿأىدافيـكالتياليمكنياالتحقؽاذالـيكف

.عمموأفيبدعفيو،فاليمكفلإلنسافالساخطعمىعفمينتيـ

 النظريات التي فسرت الرضا الوظيفي.ثالثًا: 

 -(:Maslowنظرية ماسمو ) - 1

حسبنفسياتنظـاالحتياجاتأفلىإالنفسعمماءؼتعرلإلنسافةضالمستفيلمدراساتنتيجة
معيفأكلكياتنظاـ اشباعلىإيرتقينوفإالدنياكاحتياجاتورغباتواالنسافأشبعمافإذا.

مفعمميةيؤجؿاالنسافففإرآخكبمعنى.كالعمياالكسطىالمستكياتعمىالكامنةاحتياجاتو
كضعفيؿضالفكيعكد.الدنيااحتياجاتوجميؿاشباعقبؿالعميااحتياجاتواشباعمحاكلةنياشأ

فيبالتكاليتتدرجاالنسانيةاالحتياجاتبأفبيفالذمماسمكالنفسيلمعالـاالكلكياتنظاـ
:(كاآلتي126-124ـ،صص2004)كماكردتعندالمغربيىيمستكياتخمس
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مفـكتتالسمـدرجاتأدنىعمىاالحتياجاتىذاكتقعالفسيولوجية األساسية: حاجات .أ
كغيرىاكالممبسكالمشربكالمأكؿالمحددةالفرداحتياجات عادةاالحتياجاتىذهتشبعك.
يقـكالذمجراألعمىالحصكؿجؿأمفيعمؿنوأحيثاالقتصاديةالفردتصرفاتبكاسطة
 .الدنياالفيسيكلكجيةاحتياجاتوإشباعبكاسطتو

أشبعحاجات األمان: .ب ما يعمؿاإلنسافعمىحمايةنفسومفأخطارالبيئةكالطبيعة،فإذا
 كجيةفإنويأخذاإلجراءاتالتيتضمفلوالسالمةمفاألخطار.احتياجاتوالفيسيكل

العزلة،حاجات الحب والحنان والخدمة االجتماعية: .ج يكره بطبيعتو اجتماعي اإلنساف
في ما كؿ كيعمؿ كالمجتمع كاألمة، كالعشيرة، األسرة، بتككيف يقكـ فيك كليذا كاالنفراد،

مجتمعو في يؤثر فيك عمييا، لممحافظة حتىكصعو اآلخريف، مع كيتعاكف بو، كيتأثر ،
 يتمكفمفسدحاجاتو.

يسعىالفرددائمانمفأجؿالحصكؿعمىتقديراآلخريف،كاحتراميـ،احترام وتقدير الذات: .د
ىذااءضأعكاففيو،يعيشالذمالمجتمعفيكاحتراـقيمةذكنوفيكبحاجةإلىالشعكربأ

المشاعرىذاتبادؿفيدائمانيرغبفاإلنساف؛يحترميـفأبويجدرقيمةذكفرادأالمجتمع
دكرانتمعبالسائدةاالخالقيةكالقيـ،الدينيةالعقائدأفىنابالذكركيجدر.المجتمعأفرادمع
 .النفسكتقديرالذاتاحتراـحاجةاشباعفيخاصةاالنسانيةاالحتياجاتتحقيؽفيكبيران

القدرةعمىالقياـبالعمؿكالكياسةفياإلنجاز،كتقعىذهتحقيق الذات والكياسة في العمل: .ق
كأقميا الحاجةفيأعمىدرجاتسمـاألكلكيات،فييأرقىاالحتياجاتاإلنسانية،كأسماىا

 (يكضحنمكذجماسمك:1.2كالشكؿرقـ)تحديدان.
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 ( نموذج ماسمو لمحاجات اإلنسانية2. 1شكل )
 (52م، ص 2009المصدر/ )فمبمان، 

 

 -(:Harzbergنظرية ىرزبرج ) - 2

تسمىبنظريةالعامميف،كىيترتبطأصالنبتطبيؽنظريةماسمكلمحاجاتفيمكاقعالعمؿ،حيث
رضا إلى تؤدم دكافع بمثابة تعتبر إحداىما العكامؿ مف مجمكعتاف ىناؾ أف ىرزبرج يرل

 عكامؿمرتبطةبالكظيفةأكالعمؿنفسو،كقدحصرىا فيالعامميفعفأعماليـ،كأطمؽعمييا
فيكالمشاركةاألعمىلمكظائؼالترقيةفرصكتكفرالمسئكلية،كتحمؿباإلنجاز،ردالفإحساس
تؤدمدكافعبمثابةفيعتبرىاالعكامؿمفاألخرلالمجمكعةأمابالعمؿ،المتعمقةالقراراتاتخاذ
حصرىاكقدالعمؿأكبالكظيفةمحيطةعكامؿعميياكأطمؽأعماليـ،عفالعماؿرضاعدـإلى

 أعمى المستويات

 أدنى المستويات

 حاجات فرعية
حاجات 
 رئيسية
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كطبيعةالقيادة،نمطأكاإلشراؼأكاإلدارةأككالرئاسةبالعمؿتحيطالتيالظركؼتمؾفي
)الشيخكعبدبالعمؿالمحيطةالبيئةكظركؼكرؤسائو،كبيفكبينوكزمالئو،الفردبيفالعالقات

(.686ـ،ص2008اهلل،

 -(:Vroomنظرية التوقع لفروم ) - 3

عمميةالرضاأكعدـالرضاتحدثنتيجةلممقارناتفسرفركـالرضاالكظيفيعمىأساسأف
التييجريياالفردبيفماكافيتكقعومفعكائدالسمكؾالذميتبعوكبيفالمنفعةالشخصيةالتي

بالفعؿ، بيفإلىبالفردتؤدمالمقارنةىذهفإفثـكمفيحققيا مختمفةبدائؿعدةالمفاضمة
كىذهبالفعؿالتييجنيياالمنفعةمعتتطابؽبحيثعالمتكقالعائديحقؽمعيفنشاطالختيار
لمرضافيتفسيرىاالعائدعدالةنظريةكتفترضمعان،كالمعنكمالمادمالجانبيفتضـالمنفعة
مدلعمىكيتكقؼرضاهما،بعمؿقياموأثناءالعائدعمىالحصكؿيحاكؿالفردأفالكظيفي
أنويعتقدمامععممومفعميويحصؿالذمالعائداتفاؽ العادؿ(العائد)يستحقو

(Tharrington, 1993, p. 2198.)

التكقعقكةعمىيعتمدمعينةبطريقةلمعمؿالميؿأك،الرغبةأفإلىيشيرالتكقعنظريةجكىرك
تمؾفيالفردرغبةعمىأيضانيعتمدكما؛معينةنتائجسيتبعوالتصرؼأكالعمؿذلؾبأف

عميياحصؿالتيالنتيجةأفنجدفقدغاية،لتحقيؽكسيمةضمنانالتكقعنظريةكتعتبر.النتائج
نما؛ذاتيابحدىدفانليستالفرد كأففييا،مرغكبأخرلنتيجةلتحقيؽكسيطانأككسيمةتككفكا 
نما؛الترقيةبيدؼليسكظيفتوفيالترقيةفيالفرديرغب الترقيةبأفكاعتقاده،إدراكوبسببكا 
السبيؿىي المادمالمردكدعمىكالحصكؿكالتميزكاالحتراـالتقديرحاجةلتحقيؽاألمثؿ

(.53ـ،ص2009)فممباف،

العمؿعفكالرضاجية،مفالفعميكالعائدالعادؿالفارؽبيفعكسيارتباطىناؾفإفكىكذا،
)آدمز)العدالةنظريةفيبحثكاالذيفأشيركمفأخرل،جيةمف )1963 تفسيرناقدـحيث(

العامؿالفرديقدـمتبادلةعالقةكالمنظمةالفردبيفالعالقةفاعتبركأسبابو،العمؿعفلمرضا
كغيرىاالصحيةكالتأميناتكالترقيات،األجرمثؿعكائدعمىحصكلومقابؿكخبرتوجيكدهفييا
عكائد)مع(لممؤسسةيقدموماإلىعكائدهمعدؿ)بيفمكازنةعمميةالفردفيجرمالمنظمة،مف
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يقدمكنوماإلىاآلخريف ذاالعمؿ،عفبالرضاعندىاالفردشعرالمعدالف؛تساكلمافإذا( كا 
عفكتغيبوأدائوعمىيؤثرممابالغبف؛يشعرفإنونظره؛كجيةمفبينيمااختالؿأمحصؿ
.(15ـ،ص1993)النجار،تركوأكالعمؿ

 -نظرية بورتر ولولر: - 4

كاالنتقاداتالتيكجيتPorter & Lawler, 1968بكرتركلكلر)اعتمد (عمىنمكذجفرـك
الرضا حيثربطبكرتركلكلر الكظيفي. الرضا بتفسير خاصان بتطكيرنمكذجا كقاما لنظريتو،
كىكالعائد، الكظيفيبكؿمفاإلنجازكالعائد،فيـيضعكفحمقةكسيطةبيفاإلنجازكالرضا

النمك الكظيفيبمدلتقاربالعكائدالفعميةمعالعكائدالتييعتقدكبمكجبىذا ذجيتحددالرضا
الفردبأنياعادلةكمنسجمةمعدرجاتإنجازهأكجيكدهالمبذكلة.فإذاكانتالعكائدالفعميةلقاء
اإلنجازتعادؿأكتزيدعمىالعكائدالتييعتقدالفردبأنياعادلةفإفالرضاالمتحقؽسيدفعالفرد
)فممباف، قمتفستحدثحالةعدـالرضاكيكقؼدافعيتوأكيخفضيا إذا إلىتكرارالجيد،أما

(.كمفخالؿماسبؽيرلالباحثبأفبكرتركلكلرأضافافيمايتعمؽبالرضا53ـ،ص2009
الكظيفيأفاستمراريةاألداءتعتمدعمىقناعةالعامؿبتحقيؽعكائدمناسبةلجيده،كأفالقناعة
نجازه. كا  التيتعادؿجيكده حكؿالعكائد الفرد معاعتقاد الفعمية بتقاربالعكائد تتحدد كالرضا

(يكضحنمكذجبكرتركلكلر:3كالشكؿرقـ)











 

 الرضا الوظيفيولولر في تفسير  بورتر (: نموذج2. 2شكل )
 (127م، ص ص 2004)المغربي، 

 عوائد ذاتية

 اإلنجاز

 عوائد خارجية

 الرضا
عدالة العوائد 
كما يدركيا 

 الفرد
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 -نظرية اإلنجاز لمكميالند: - 5

(،كاستمدDavid McClelland(لديفيدمكميالند)1976تعكدجذكرىذهالنظريةإلىعاـ)
كالتنمية اإلدارة مجاؿ في تطبيقيا كجرل النفسالعالجي، كعمـ الشخصية، نظرية مف أفكاره

استخداـأساليبتنبؤلتحديدسماتاألفرادالذيفلدييـالحاجاتالثالث:االقتصادية.حيثتـ
اإلنجازكالقكةكاالنتماء.

كىيالدافعلمتفكؽكتحقيؽاإلنجازكفؽمجمكعةمفالمعايير،كاألفرادالحاجة إلى اإلنجاز: .أ
الذيفلدييـحاجةشديدةلإلنجازيككفلدييـدافعلمتفكؽكالكفاحمفأجؿالنجاح،كبتحقيؽ
أفضؿ بصكرة األعماؿ بإنجاز نفسيان ميتمة الفئة ىذه أف حيث الرضا. يتحقؽ النجاح

 (.50ـ،ص2009دم)فممباف،كتطكيرالعمؿكالرغبةفيالتح
القكةكالسيطرةحاجةاجتماعيةتجعؿالفرديسمؾالطريؽالذميكفرلديوالحاجة إلى القوة: .ب

الفرصةلكسبالقكةكالتأثيرعمىسمكؾاآلخريفكاألفرادالذيفلدييـحاجةشديدةإلىالقكة
السمط كامتالؾ المركز إلى لمكصكؿ فرصة كالعمؿ المنظمة في يركف كحدد ،العمياف)ة،

 (خمسمصادرلمقكة:291ـ،ص2005
 .قكةمنحالمكافأةكىيالقدرةعمىمكافأةاآلخريف 
 .القكةالقسريةكىيالقدرةعمىمعاقبةاآلخريفلدـامتثاليـلألكامر 
 .القكةالشرعيةكىيالسمطةالقانكنيةفيتحديدسمكؾاآلخريف 
 شخصيةلدلالشخصالذميمتمؾالقكة.قكةاإلعجابكىيمبنيةعمىتكفرسمات 
 .قكةالخبرةالفنيةكىيمبنيةعمىامتالؾالمعرفةالخاصةفيمجاالتالعمؿ 

كىيالرغبةفيبناءعالقاتالصداقةكالتفاعؿمعاآلخريف،كيشبعالحاجة إلى االنتما : .ج
اآل مع اجتماعية عالقات قامة كا  العمؿ، صداقات خالؿ مف الحاجة ىي خريفاألفراد

كالتكاصؿالفعاؿمعيـ،فاألفرادالذيفلدييـحاجةشديدةلالنتماءيركففيالمنظمةفرصة
تتطمب التي الجماعية المياـ كراء يندفعكف أنيـ كما جديدة، صداقة عالقات إلشباع

(.51ـ،ص2009كةمعزمالءالعمؿ)فمبماف،المشار
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يت الكظيفي الرضا فإف النظرية ىذه عمى كالقكةكبناءن اإلنجاز، حاجة إشباع خالؿ مف حقؽ
كاالنتماء،كماأفىذهالحاجاتتسيـفيتحقيؽأىداؼالفردكالمنظمةمماينعكسإيجابانعمى

تكافقوفيعمموكرضاهالكظيفي.

 -:ألدوين لوك نظرية القيمة - 6

العكائدتكفيرعمىالعمؿؾذلقدرةىيالعمؿعفلمرضاالرئيسيةالمسبباتأفلكؾأدكيفيرل
القيمةذاتالعكائدتكفيرالعمؿاستطاعكممانوكأ.حدةعمىفردلكؿالعاليةكالمنفعةالقيمةذات
فيالمكجكدةىيتمامانليستالفرديرغبياالتيالعكائدفكأ.العمؿعفراضيانكافكممالمفرد
حداعمىفردكؿكشعكرادراؾعمىكلىاألبالدرجةتعتمدنماكا لماسمك،الحاجاتتدرجنظرية
رغباتوكتناسبكاالجتماعي،الكظيفيمستكاهككظيفتوتناسبأنيايرلعكائدمفيكدهبما

كتحقيؽالتقديرلىإيسعىأفيجبماسمك،لنظريةكفقاالمديريفكبارفأحدالحياة،فيكأسمكبو
الماديةالعكائدمفـتتقدالمديريرغبياالتيالعكائدفإفالقيمةلنظريةكفقاكلكفالذات،
(.230-229ـ،صص2003)ماىر،لومناسبةيراىاأخرلعكائدمكأكاالماف،

 -:لسكنر نظرية التعزيز وتدعيم السموك - 7

( سكنر الرضاSkinnerيعتبر تفسير في السمكؾ كتدعيـ التعزيز نظرية ركاد أىـ أحد )
المثيركاالستجابة،حيثأفسمكؾالفردعمىنحكمعيفالكظيفي،كبنىأفكارهحكؿالعالقةبيف

ىكاستجابةلمثيرخارجي،كالفرديستجيبلمعكائدكالسمكؾالذميعززبالمكافأةيستمركيتكرر،
بينماالسمكؾالذماليعززسيتكقؼكاليتكرر.

مرات األفرادحسبعدد المثيرفيإحداثالسمكؾالمرغكبفيوعند التعزيزكتتفاكتفاعمية
التيتصاحبذلؾالسمكؾ،كعمىقكةالتأثيرالذميتركوكعمىاقترافالتعزيزباالستجابة.كمف
السمكؾاإليجابي كجيةنظرسكنرفإفالمكافآتىيالمعززاتالتيتيدؼإلىاستمرارإثارة

تؤدم أفاألفراديسمككفالطرؽالتييركفأنيا بيـإلىعنداألفراد،كاعتمدسكنرعمىمبدأ
التحكـ خالؿ مف كتحديد تشكيمو يمكف اإلنساني السمكؾ أف كمبدأ مكاسبشخصية، تحقيؽ

 (298-297ـ،صص2005بالمكاسبكالعكائد)العمياف،
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بعداطالعالباحثعمىالنظرياتالمفسرةلمرضاالكظيفيسكاءالتيأكردىافيدراستوأكتمؾ
مدعمىنظريةكاحدةلتفسيرالرضاالكظيفي؛كيجباألخذالتيلـيكردىا؛فإنواليمكفأفنعت

أساسانيتأثربالعديدمفبالعديدمفاآلراءكالتفسيراتلفيـالرضاالكظيفي،ألفالرضاالكظيفي
فيناؾنظرياتأشارتبأفالدكافعىيالمصدرالرئيسلتفسيرالرضاالكظيفي،كاعتبرالعكامؿ،

نطمؽتحقيؽالرضاالكظيفي،كفسرمكيالندالرضاالكظيفيمفماسمكأفتمبيةالحاجاتىكم
القيمة نظرية أما لمجماعة، لإلنتماء كالحاجة كالسمطة، لمقكة كالحاجة لإلنجاز، الحاجة خالؿ
الكظيفيمف الكظيفي،كفسرسكنرالرضا فأكدتبأفتكفيرالعكائدالقيمةىيمصدرالرضا

لعمؿ.كفيضكءذلؾيرلالباحثبأفجميعالعكامؿالتيخالؿاستجابةلممثيراتالمحيطةبا
الرضا تفسير عمى الباحثكف يعتمد أف يجب كبالتالي الكظيفي، الرضا في تأثير ليا ذكرت

الكظيفيمفخالؿعكامؿمختمفة،كعدـاألخذبنظريةدكفأخرل.

 .الرضا الوظيفي من المنظور اإلسالميرابعًا: 

المتعمقةاألمكرمفأيانيترؾلـحيثكمكاف،زمافلكؿكصالحكمتكامؿشامؿديفاإلسالـ
.المطيرةالنبكيةكالسنةالكريـالقرآفخالؿمفكضحياإالالحياةنظاـبتسيير

المحكماتاآلياتمفالعديدكردتفقد،كظركؼالعامميفالعمؿالحياتيةاألمكرىذهمفككاف
عممو،حسبعمىكمثكبتوكعقكبتوالعامؿكمسؤكليةكتقديرلمعمؿ،الشاممةاألحكاـعفتحدثت
عميو.كالحثالعمؿإلىبالدعكةكسمـعميواهللصمىالرسكؿأحاديثاستفاضتكما

مفبويتعمؽكماالكظيفيالرضاكىكأالالعمؿمتعمقاتمفىامانمكضكعاناإلسالـتناكؿكما
كبيفبينوتربطشرعيةبقكاعدمحددىكإنمامطمقاأكذاتياليساإلسالـفيفالرضاتابعة،أمكر

(27ـ،ص1994)المشعاف،لتحقيقوالكسيمةأكالطريقة

بإرادتياتمتازمثاليةمنظمةقياـتكفؿالتيالكظيفيالرضاعناصراإلسالميالفكرأكضحفمقد
ذكرىاتـكقدكقيمو،الحنيؼالديفبتعاليـكسمككانعقيدةالممتزمكفكمكظفيياكالمتكاممة،الشاممة

:التاليخالؿمف
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يسمىأفذلؾكأكؿاإلسالمية،اإلدارةنظاـفيتطبيقوكتـالمنظـاألجرعرؼ:األجور -1
األجيرلدلالمعمكـفاألجركسمـ،عميواهللصمىاهللرسكؿبذلؾأكصىكمايحددكاألجر
اإلسالميةالشريعةاىتمتكما.النفسيباالطمئنافكيشعرهالعمؿأداءعمىلوحافزالويككف

رغـتطبيقوعفعاجزةالحديثةاإلدارةتقؼعظيـمبدأكىكالعمؿ،قدرةعمىاألجربتناسب
الفردانتياءحاؿاألجردفعأىميةاإلسالـأكضحكماترسيخو،عمىكتعمؿبوتنادمأنيا

")األلباني،عرقويجؼأفقبؿأجرهاألجيرأعطكا:"كسمـعميواهللصمىيقكؿحيثالعمؿ،
مفالعمؿنفسمفالخكؼرفعأجؿمفكىذا.(59،ص1980ق،رقـالحديث:1408

 .كليفةبشكؽالعمؿعمىفيقبؿاألجر،دفع
أكداإلسالـعمىأىميةالحكافزبأنكاعياالمختمفةالماديةكالمعنكية،كذلؾلدكرىاالحوافز: -2

باط،كربطاإلسالـالفعاؿفيالتأثيرعمىالركحالمعنكيةلمعامميف،كانتظاـالحمايةكاالنض

)سكرةالكيؼ،اآلية:چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ الحكافزبالعمؿلقكلوتعالى:
اإلسالـيعتمدعمىأسمكبالثكابكالعقاب،كأفالمعيارفيذلؾكماكرد(.كنجدأف30

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  فيقكلوتعالى:

كماحثاإلسالـ(.88-87:الكيؼ) چک  ک   گ  گ  گ   گ    کژ  ڑ  ڑ   ک
 المختمفةالعامؿحاجاتكفاياتمحققةلمعامميف،االجتماعيةالخدماتكافةتقديـعمى
كلـعاماللناكافمف:"كسمـعميواهللصمىيقكؿحيثكغيرىا،كالماديةكالركحيةالنفسية
فميتخذخادمايجدلـكمفزكجا،فميتخذزكجلويكفلـكمفمسكنا،فميتخذسكفلويكف

)األلباني،سارؽكأغاؿفيكذلؾعيراتخذكمفدابة،فميتخذدابةيجدلـكمفخادما، "
 (.2552:568ق،رقـالحديث:1409

أكداإلسالـعمىضركرةتنميةالمياراتالذىنيةكحثعمىالتعمـيارات:التدريب وتنمية الم -3

 (.114طو:) چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ كالتدريب،فقاؿتعالى:
كتحفيزالقيادة: -4 كاإلدارية، التنظيمية فيدفعالعممية متغيرميـ أفالقيادة يعتبراإلسالـ

اىـ،لذاحثرسكلناالكريـعمىممارسةالقيادةفيأبسطاألمكركذلؾالعامميف،كتحقؽرض
ق،رقـالحديث:1409)األلباني،"إذاكافثالثةفيسفرفميؤمركاأحدىـ"--لقكلو
 .(495،ص2273



44 
 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ يقكؿسبحانوكتعالىالشورى: -5

الشكرل) چڻ  ۀ   فيالقيادة،كىيحثصريح(38: مبادئاإلسالـ فالشكرلأحد ،
القرار يككف كأف القرار اتخاذ في العامميف عمىمشاركة لحثالمنظماتكاإلداراتالعميا

العمؿ،كرضاىـ.كتأخذاإلدارةفياإلسالـبمبدأبشكؿشكرم،مماينعكسعمىتكافقيـفي
تحسيف األمرمفشأنو كىذا كأىميتو؛ كقدراتو، العامؿ، لكرامة احترامان الشكرلكالمشاركة
عممو عف المكظؼ رضا عمى ينعكس ككالىما المعنكية، الركح كرفع القرارات، نكعية

 (.28ـ،ص2012)شرفي،
اإلسالالعالقات اإلنسانية: -6 بمرؤكسيو،اىتـ المكظؼ كعالقة بزمالئو، المكظؼ بعالقة ـ

كالمشاركة كالتعاكف، الصدؽ، عمى اإلنسانية العالقات في اإلسالمي المبدأ يقكـ حيث
اكاة،كتكافؤالفرص،كحسفالتعامؿمعاآلخريف،كنشرثقافةاأللفةالفعالة،كالعدؿ،كالمس

ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  چ تعالى:كالمحبةكالحكار.كجاءفيسكرةالحجراتقكؿاهلل

 (.10الحجرات:) چۉ  ې   ې  ې  ې    ۉۅ
أكداإلسالـعمىأفىناؾعناصرتحقؽدافعيةالمكظؼنحكعممو،كىيمبدأ الدافعية: -7

حاجات تعد المناسبكجميعيا كالعائد كاإلنتاجية، العمؿ، كبيئة العمؿ، كطبيعة اإليماف،
)العتيبي، بعممو الفرد قناعة بأنو الرضا اإلسالـ كاعتبر الكظيفي، الرضا لتحقيؽ ىامة

(.24ـ،ص2009

 .لرضا الوظيفيخصائص اخامسًا: 

؛نظػػػرانلتعػػػددالمفػػػاىيـكالمتغيػػػراتالمرتبطػػػةبالرضػػػاالػػػكظيفي،تتعػػػددخصػػػائصالرضػػػاالػػػكظيفي
ـ،2012اسميـ)كأشاركاختالؼالرضاالكظيفيبيفمنظماتاألعماؿ،كطرؽالقياسالمعتمدة،

-:إلىمجمكعةمفخصائصالرضاالكظيفيكافأىميا(44-43صص

أشػػارالكثيػػرمػػفالبػػاحثيففػػيميػػدافالرضػػا :الرضــا الــوظيفيقيــاس طــرق و تعــدد مفــاىيم  -1
كذلػػؾالخػتالؼكجيػػاتالنظػػر؛الػكظيفيإلػػىتعػػددالتعريفػاتكتباينيػػاحػػكؿالرضػاالػػكظيفي

 بيفالعمماءالذيفتختمؼمداخميـكأرضياتيـالتييقفكفعمييا.
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لرضػػاالػػكظيفيعمػػىأنػػواينظػػرإلػػىرضــا الــوظيفي عمــى أنــو موضــوع فــردي:النظــر إلــى ال -2
،الشػػخصقػػديكػػكفعػػدـرضػػالشػػخصآخػػرفػػإفمػػايمكػػفأفيكػػكفرضػػ؛مكضػػكعفػػردم

مفكقتإلىآخػر،كقػدانعكػس،كتختمؼفاإلنسافمخمكؽمعقدلديوحاجاتكدكافعمتعددة
 ىذاعمىتنكعطرؽالقياسالمستخدـ.

لتعػددكتعقيػدنظػراناإلنساني: الرضا الوظيفي يتعمق بالعديد من الجوانب المتداخمة لمسموك -3
بالتاليك،طومفمكقؼآلخركمفدراسةألخرلكتداخؿجكانبالسمكؾاإلنسانيتتبايفأنما

تػػػيتظيػػرنتػػػائجمتناقضػػػةلمدراسػػػاتالتػػػيتناكلػػػتالرضػػاألنيػػػاتصػػػكرالظػػػركؼالمتباينػػػةال
 .أجريتفيظمياتمؾالدراسات

يتميػػزالرضػػاالػػكظيفيبأنػػوحالػػةمػػفالقناعػػةل:الرضــا الــوظيفي حالــة مــن القناعــة والقبــو -4
،كعػػفإشػػباعالحاجػػاتكمػػعبيئػػةالعمػػؿ،كالقبػػكؿناشػػئةعػػفتفاعػػؿالفػػردمػػعالعمػػؿنفسػػو

كزيػػػادة،لػػػوكيػػػؤدمىػػػذاالشػػػعكربالثقػػػةفػػػيالعمػػػؿكالػػػكالءكاالنتمػػػاء؛كالرغبػػػاتكالطمكحػػػات
،أمأفقناعػػةالمكظػػؼبمػػالديػػوتػػونتػػاجلتحقيػػؽأىػػداؼالعمػػؿكغاياالفاعميػػةفػػياألداءكاال

مفحكافزكأجكركركاتبكظركؼعمؿتنعكسعمىحالػةالرضػاالػكظيفيلديػو.كػذلؾفػإف
 مستكلطمكحالعامميفيؤثرفيطرؽقياسالرضاالكظيفي.

عدالرضاالكظيفيحيثيي: تنظيم العمل  والنظام االجتماعيمرضا عن العمل ارتباط بسياق ل -5
وفػػيتقػػديرالفػػردالمرتبطػػةبالعمػػؿفيكشػػؼعػػفنفسػػ،مػػفالخبػػراتالمحبكبػػةمحصػػمةلمعديػػد
الفشػػؿفػػيتحقيػػؽاألىػػداؼ،أكدبدرجػػةكبيػػرةعمػػىالنجػػاحالشخصػػي،كيسػػتنلمعمػػؿكارادتػػو

دارةاالشخصية  .لعمؿفيسبيؿالكصكؿإلىالغايات،كعمىاألسمكبالتييقدميالمعمؿكا 
رضػاالفػردعػف :عمى رضاه عـن العناصـر األخـرى ليالً ضا الفرد عن عنصر معين  ليس در  -6

كمػا؛كافيػانعمػىرضػاهعػفالعناصػراألخػرلاليمثؿذلؾدلػيالنداخؿالعمؿعنصرمعيف
،لػدلاآلخػريفأفماقديؤدملرضافػردمعػيفلػيسبالضػركرةأفيكػكفلػونفػسقػكةالتػأثير

.حيـكأىدافيـ،كطمكتاألفرادكتكقعاتيـكذلؾنتيجةالختالؼحاجا

كيػػرلالباحػػثبػػأفىػػذهالعناصػػرتشػػكؿعكامػػؿتسػػاعدفػػيتحديػػدطػػرؽقيػػاسالرضػػاالػػكظيفي،
كجديربالذكرأفالباحثأخذىذهالمعاييربعيفاالعتبارعندتصميـاستبانةالرضاالكظيفي.
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 .ضا الوظيفيعناصر الر : سادساً 

تيػػػتـبحالػػػةالعػػػامميفالنفسػػػيةكالماديػػػة،كتػػػؤثريتػػػأثرالرضػػػاالػػػكظيفيبالعديػػػدمػػػفالعكامػػػؿالتػػػي
كلقػدعػرضالسياسةالمتبعةكمػاتقدمػواإلدارةمػفإمكانػاتكحػكافزماديػةكمعنكيػةعمػىأدائيػـ.

الباحثالنظرياتالتيفسرتالرضاالكظيفيمفأجؿالكقكؼعمىالعناصػرالمػؤثرةفيػو،كالتػي
تحقؽرضااألفرادعفأعماليـ.

ترتبطبطبيعةظػركؼالعمػؿمثػؿاالسػتقرار،كاألمػاف،كتحديػدالمسػئكليات،كالقػدرةكتكجدعكامؿ
عمىاإلنجاز،ككفايةالركاتب،كعدـتعارضالمياـمػععػدـتػكترعالقػاتالفػردبػاآلخريف،كمػا
تبػػػيفأىميػػػةالثقػػػةالممنكحػػػةمػػػفالرؤسػػػاءنحػػػكالعػػػامميفتعػػػدعػػػامالنمػػػفعكامػػػؿتحقيػػػؽالرضػػػا

(.Straiter, 2005, p. 233الكظيفي)

المػؤثرةعمػىرضػاالفػردعػفكظيفتػو،كتقسػـالػىالعكامػؿمجمكعةىيكعناصرالرضاالكظيفي
كقػاـالباحػثبػاالطالععمػىآراء،ثالثةأنكاع:عكامؿشخصية،كعكامؿتنظيمية،كعكامػؿبيئيػة

العكامػؿكمػاكردتعنػدعمماءاإلدارةكبعضالباحثيفلتحديدكتكضيحىذهالعكامؿكجاءتىػذه
؛(113صـ،2005،)شػػػاكيش(؛ك16-13ـ،صص2008عمػػػىالنحػػػكاآلتػػػي)غػػػكاش،

)مػػػػاىر،؛ك(178-177صصـ،2003،عبػػػػاس)؛ك(214ـ،ص2003،)عبػػػػدالبػػػػاقيك
-:(243-242صـ،ص2002

قياسػيا،كالتػييمكػفبقدراتكمياراتالعامميفأنفسػيـكىيعكامؿتتعمؽ: عوامل شخصية - 1
العمػر،الجػنس،ككمعرفتياعفطريػؽتحميػؿالسػماتكالخصػائصالمميػزةلمجتمػعالعػامميفمثػؿ

.سنكاتالخبرةك،المركزالكظيفيكدرجةالتعميـ،ك

حيثتفيداألدبياتاإلداريةبأفىناؾعالقةبيفالعمركدرجاتالرضاالكظيفي،كلمراعاةعامؿ
ضػافيةفػيالعمػؿزيػادةفػيالعائػدالمػادمكالمعنػكممتمػثالنإفيقابؿكػؿسػنةالعمر؛فإنويجبأ

كالتقػديرالػذاتيكالتقػدير،زيادةفيالقيمػةالتػييحظػىبيػاالمكظػؼ،كفيالراتبكالتقدـالكظيفي
كطبيعػػةميامػػوالمككمػػةلممكظػػؼمػػف،طبيعػػةالعمػػؿ،كتغييػػرفػػيريففػػيالكظيفػػةمػػفقبػػؿاآلخػػ
.التناسبمعالعمرالكظيفيكحيثالمركنة
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مػفالعامػؿيكػكفأقػؿرضػاعػفالعمػؿكثػرتعممػاناألالعامػؿفػإفأمابالنسبةلعامػؿدرجػةالتعمػيـ
،كاألفػػرادمرتفعػػةكثػػرتعممػػانبفػػيذلػػؾالػػىأفطمكحػػاتالفػػرداأل،كربمػػايرجػػعالسػػباألقػػؿتعممػػان
،كىػذاقػداليجػدهفػيداريػانإمرتفعػة،كىػيبالعػادةرفنفسوبيػـيحتمػكفكظػائؼمختمفػةالذيفيقا

بعممػويالعػادةقانعػانكالػذميكػكففػ،كبالتاليتقؿدرجةرضاهمقارنػةبالعامػؿاألقػؿتعممػان؛عممو
 .عنوراضيان

داريػةإل،فأصػحابالمراكػزالنسبةلمكظيفةالتييشغمياالفرد،فميػاتػأثيرعمػىالرضػاالػكظيفيباك
كػذلؾفػإفتمتػع.دارمعػامميفاألقػؿفػيالمسػتكلاإلعمػىمػفالأمػايكػكفرضػاىـالمرتفعةغالبان

الكظيفةبالسالمةكاألمافكالمزاياكالحكافزلياتأثيرفيدرجاتالرضاالكظيفي.

كأكضػاعأكمػايسػكدىػذاالتنظػيـمػف،كىػيعكامػؿتتعمػؽبػالتنظيـذاتػو: عوامل تنظيميـة - 2
 -مايمي:العكامؿأىـىذهعالقاتترتبطبالكظيفةكالمكظؼ،كمفىذه

تاحػػةفرصػػػةا فرصػػةإلبػػرازميػػػاراتكقػػدراتالفػػرد،كتاحػػةإكتتضػػمف: الرضــا عــن الوظيفـــة .أ
مػؿ،كيمثػؿمحتػكلالعناسبة،كتتيحالكظيفةالفرصةلممكانةاالجتماعيةالماالبتكاركلممبادرة

،حيثيشعرالفردىميةلمفردأكدرجةالتنكعفيالمياـاتحيكمايتضمنومفمسؤكليةكصال
 .لذلؾيرتفعمستكلرضاهعفالعمؿ،كعندمايمنحصالحياتإلنجازعمموبأىميتو

ـــب:  رو جـــالرضـــا عـــن األ .ب جػػػركسػػػيمةميمػػػةإلشػػػباعالحاجػػػاتالماديػػػةحيػػػثيعػػػداألوالروات
لػػىكجػػكدعالقػػةطرديػػةبػػيفمسػػتكلإعيػػةلألفػػراد،كقػػدأشػػارتالكثيػػرمػػفالدراسػػاتكاالجتما

 .خؿاألفرادارتفعرضاىـعفالعمؿ،فكممازادمستكلدالدخؿكالرضاعفالعمؿ
شراؼالكاقععميوتػؤثرفػيادراؾالفردلمدلكجكدةاإل: شرافسموب القيادة واإلألرضا عن ا .ج

،شػػػػرؼ،ككجيػػػػةنظػػػػرهحػػػػكؿعدالػػػػةالممػػػػرىنػػػػايعتمػػػػدعمػػػػىادراؾالفػػػػرددرجػػػػةرضػػػػاه،كاأل
 .موبشؤكفالمرؤكسيفكحمايتوليـكاىتما

كفقػانفرصانلمنمككالترقيةفالمنظمةتتيحلألفرادإحيث: ضا عن النمو واالرتقا  الوظيفيالر  .د
،ككجكدسياسػةكاضػحةلتخطػيطالمسػتقبؿالػكظيفيتسػاىـفػيتحقيػؽالرضػاكاألداءلمكفاءة

لػدلاألفػرادذكمالحاجػات(ذكأىميػةكالنمػكعالحاجاتالعميا)التطػكرذأفاشباإالكظيفي.
 .العميا
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نسػجاـالشخصػيبػيفاالكيتضػمف :وطبيعـة العالقـات اإلنسـانية الرضا عن مجموعـة العمـل .ق
؛حيػػثتتبػػعناحيػػةالعمميػػةكالفكريػػةلممجمكعػػةكال،،كتقػػاربدرجػػةالثقافػػةاعضػػاءالمجمكعػػة

كتحسػيفالعالقػاتاإلنسػانيةالرأسػيةمنظماتاألعماؿالعديدمػفالسػبؿلتكػكيففػرؽالعمػؿ،
 .كاألفقية

،ضػػاءةكاإل،التيكيػةكتتضػمفظػػركؼالعمػؿعكامػػؿمتعػددةأىميػػا: الظـروف الماديــة لمعمــل .ك
.درجةتقبؿالفردلبيئةالعمؿ،اذتؤثرجميعياعمىكالحرارةكالضكضاء،كالرطكبة

كرةالتػػي،بالصػػكتأثيرىػػاالنظمػػيعمػػىالمكظػػؼ،كىػػيعكامػػؿتػػرتبطبالبيئػػة :بيئيــةعوامــل  - 3
 -:مايأتيىذهالعكامؿأىـ،كمفتؤثرفيرضاهعفكظيفتو

دالعكامػػػؿأحػػػيعػػػدتكيػػػؼمػػػعكظيفتػػػوكاندماجػػػوفييػػػاقػػػدرةالمكظػػػؼلم: االنتمـــا  االجتمـــاعي .أ
فاالنتمػػاءالمحػػددةلرضػػاهالػػكظيفي ريػػؼكمدينػػة(كػػافاتالديمكغرافيػػةلػػبعضالعػػامميف)،كا 

طػارالبيئػيكالثقػػافياإلبمعنػػىأفكانػػدماجيـفػيالعمػؿ،،ليػاأثػركاضػحعمػػىدرجػةتكػيفيـ
 .كالعاطفيلممكظؼتجاهكظيفتو،ككيكظركؼنشأتوليماأثرعمىالتجاكبالسم،لممكظؼ

ديرهكمػدلتقػبنظػرةالمجتمػعدرجػةالتقػديرلمينتػو،كيقصػد: نظرة المجتمع المحمي لمموظـف .ب
كضػػاعكقػػيـ،ككػػؿذلػػؾيػػنعكستػػأثيرهألػػدكرهكمػػايسػػكدىػػذاالمجتمػػعبمؤسسػػاتوكنظمػػومػػف

 .ظيفتوكتكامؿككتكيفوعمىاندماجالمكظؼانكسمبانايجاب
،أمػاحيػاتيـأفيككنػكاسػعداءفػيعمميػـيميػؿاألفػرادالسػعداءفػي: الرضا العام عـن الحيـاة .ج

نيـإكالزكجيػػةكاالجتماعيػػة،فػػ،نمػػطحيػػاتيـالعائميػػةالتعسػػاءفػػيحيػػاتيـكالغيػػرراضػػيفعػػف
 .لىعمميـىذاالشعكرإعادةماينقمكف

 .ؤشرات الرضا وعدم الرضا الوظيفيم: سابعاً 

ىناؾبعضالمؤشراتالمتعمقةبرضاالعامميفالكظيفي،كماأفىناؾمؤشػراتنحػكعػدـالرضػا
-الكظيفي،كفيمايميتكضيحلتمؾالمؤشرات:

ــــوظيفي: (:1) لػػػػىكجػػػػكدإ(120ـ،ص2005أشػػػػارفميػػػػوكعبػػػػدالحميػػػػد)مؤشــــرات الرضــــا ال
ىػػػذهالمؤشػػػراتفػػػيلػػػدلالعػػػامميفتمثمػػػتمجمكعػػػةمػػػفالمؤشػػػراتالدالػػػةعمػػػىكجػػػكدرضػػػاكظي

-:باآلتي
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 .االنتاجيةالمرتفعة .أ
 .اختفاءاالشاعات .ب
 .انخفاضنسبةمنازعاتالعمؿ .ج
 .قمةالغياب .د
 .رانخفاضدرجةمقاكمةالتغيي .ق
 .انخفاضمعدؿدكرافالعمؿ .ك
 قمةالشككلمفجانبالعامميف. .ز

ـىػػـمؤشػػراتعػػدأ(أف52ـ،ص2013يػػرلالدكسػػرم): : مؤشــرات عــدم الرضــا الــوظيفي(2)
-:الرضاالكظيفيتتمثؿفيمايمي

 .الغيابارتفاعمعدؿ .أ
 .دكرافالعمؿارتفاعمعدالت .ب
 .التمارض .ج
 عفالعمؿ.الشكاكلكاالضراب .د
 االنتاجية،كالالمباالة.انخفاض .ق

،يتضػحمػدلأىميػةالرضػافػيالعمػؿتالسػابقةلمرضػاالػكظيفيأكعدمػوكبالنظرالىالمؤشرا
،كمػػايػػرلالباحػػثأفىنػػ اؾالعديػػدمػػفالمظػػاىركمػػدلتػػأثيرهعمػػىسػػيرالعمػػؿبالشػػكؿالمرجػػكا

خطاءالفنية،الحكادثكاألتيتسعىأممنظمةلتفاديياكمنيا:قمةاالنتاج،ككثرة،كاللعدـالرضا
لػػىعػػدـالشػػعكربالرضػػاإاالةكالتكاسػػؿكالشػػعكرباالكتئػػاب،كمػػاقػػديػػؤدمضػػافةالػػىالالمبػػباإل

بػيف،كمػفىنػايظيػرالفػرؽشاسػعانعمىعمػؿالمنظمػة،مماينعكسسمبانداثالشغبحأالتمردك
.يشػػعرمكظفكىػػابيػػذاالرضػػااليتػػييتمتػػععاممكىػػابالرضػػاالػػكظيفي،كالمنظمػػةالتػػالمنظمػػةال

كبالتػػػالييػػػرلالباحػػػثأنػػػوعمػػػىالػػػرغـمػػػفقػػػدـمكضػػػكعالرضػػػاالػػػكظيفيإالأنػػػومػػػفالمتغيػػػرات
الحيكيػػة،كعمػػىالمنظمػػةاالىتمػػاـبقيػػاسالرضػػاالػػكظيفيلػػدلالعػػامميفبصػػكرةمسػػتمرةلضػػماف

سيرالعمؿ.
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 .كيفية حدوث الرضا الوظيفي: ثامناً 

فاألداءسػيحقؽأـكينشػطكففػيأعمػاليـالعتقػادى،أىػداؼمعينػةإلػىيعمؿالناسلكػييصػمكا
عمػاىػـعميػو،أمأفكثػررضػانأسػيجعميـىػذهاألىػداؼفبمكغيـإكمفثـف؛ليـىذهاألىداؼ

كالعكامػؿ،التػييتحقػؽبيػالمرضاكنتيجػةلمكشػؼعػفالكيفيػةكحيفننظر،األداءسيؤدملمرضا
تتػتـ،سنجدأفتمػؾالعكامػؿتنػتظـفػينسػؽمػفالتفػاعالكتعدمسؤكلةعفحدكثو،تسبقوالتي

-(:220،صـ2002،فرج)عمىالنحكالتالي

مػػؿأكثػػػرمصػػادرىػػػذا،كيعػػػدالعشػػباعياإلكػػػؿفػػردحاجػػػاتيريػػدأفيعمػػؿعمػػػى:الحاجــات .أ
 .الشباعاتاحة

ــة .ب مػػفالدافعيػػةتحػػثالفػػردعمػػىالتكجػػونحػػكالمصػػادرالمتكقػػعتكلػػدالحاجػػاتقػػدران:الدافعي
 .اشباعتمؾالحاجاتمفخالليا

منػػوأفىػػذا،اعتقػػادانكبكجػػوخػػاصفػػيعممػػو؛لػػىأداءنشػػطلمفػػردإتتحػػكؿالدافعيػػةاألدا : .ج
 .و،كتحقيؽأىدافواألداءكسيمةإلشباعحاجات

 .،كتحقيؽأىدافوالفردلىاشباعحاجاتإ:يؤدماألداءالفعاؿالشباعا .د
عػفمفخالؿاألداءالكػؼءفػيعممػويجعمػوراضػيانالحاجاتشباعافبمكغمرحمةإ:لرضاا .ق

 .شباعحاجاتوإهالكسيمةالتييتسنىمفخاللياالعمؿباعتبار

كيرلالباحثأفىػذاالنسػؽيعمػؿبديناميكيػةاليمكػفالػتحكـفييػا،كػكفالحاجػاتمػفالجكانػب
بفطػػرةاإلنسػػافكتحركػػونحػػكأداءميػػاـمحػػددةإلشػػباعيا،كمػػاقػػديػػؤثرفػػيذلػػؾأىػػداؼالمتعمقػػة

الفردالتييتكقعتحقيقيا،كيسعىألجميا،فإفكانتتمؾاألىداؼمتكافقةمعخصائصوكقدراتو،
 فإنوعمىاألغمبسيحققيا.

 .أساليب قياس الرضا الوظيفي: تاسعاً 

(بػأفأفأسػمكبقيػاسالرضػاالػكظيفييجػبأفيعتمػد269ـ،ص1999يرل)ركنالدريجيػك،
عمػػػىأسػػػمكبالتقريػػػرالػػػذاتيمثػػػؿالمقػػػابالتالفرديػػػة،كالمقػػػابالتالجماعيػػػة،كمقػػػاييسالتقػػػدير،
كاالستبانات،كيبررركنالدريجيػكضػركرةاالعتمػادعمػىالتقريػرالػذاتيمػفأجػؿالمحافظػةعمػى

.كبناءنعمىذلؾفإفقياسالرضاالكظيفييجبأفيتضمفأبعادمتعددة،تحددىاالجيػةالسرية
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المعنيػػػػػةبعمميػػػػػةالقيػػػػػاسمػػػػػفخػػػػػالؿطبيعػػػػػةالفئػػػػػةالمسػػػػػتيدفة،كأنظمػػػػػةالعمػػػػػؿلػػػػػدييـ،كطبيعػػػػػة
مؤسساتيـ.

،سػػػػابقةاألبعػػػػادالمػػػػفيمكػػػػفقيػػػػاسالرضػػػػاالػػػػكظيفياإلجمػػػػاليكمتكسػػػػطلمرضػػػػاعػػػػفكػػػػؿبعػػػػدك
يمكػػفلمباحػػثأفيقػػيـدرجػػاتالرضػػاالػػكظيفيعمػػىاألبعػػادالفرعيػػة،ىػػذااألسػػمكبكباسػػتخداـ

الحالية،حيثتـقياسالرضػافيدراستوةلمرضاالكظيفي،كىذامااعتمدهالباحثكالدرجةالكمي
أربعػةمجػاالترئيسػػة؛كبنػاءنعمػىاسػتجاباتالعػامميفبمجمكعػةاالتصػػاالتالػكظيفيمػفخػالؿ

،كتيعتبػػرعمميػػةقيػػاسكتحميػػؿتػػـإصػػداراألحكػػاـحػػكؿدرجػػةالرضػػاالػػكظيفيلػػدييـالفمسػػطينية
كالمطمكبةلتغييراالتجاىػات،حيػثأنيػاتيػكفراليامةالرضاالكظيفيفيالمنظماتمفالعمميات

ىػػذهاالتجاىػػات،ففػػيحالػػةمعرفػػةكجػػكداتجاىػػاتلتغييػػرلممػػديريفاألفكػػاركالمجػػاالتالممكنػػة
ييػػرتطػػكيرسياسػةاألجػػكركالترقيػاتبالمنظمػػةلتغيمكػػفامميفنحػكاألجػػكرأكالترقيػة،سػمبيةلمعػػ

ىذهاالتجاىات.

(235ـ،ص2003(ك)عبػػػدالبػػػاقي،42-41ـ،صص2006كاتفػػػؽكػػػؿمػػػف)البػػػدراني،
عمىأفنماذجكأساليبقياسالرضاالكظيفيتنقسـإلى:

الغيػػابمثػػؿلػػوالسػػمككيةاآلثػػارخػػالؿمػػفالرضػػايقػػيسالنػػكعىػػذا :الموضــوعية المقــاييس -1
كحػداتتسػتخدـحيػثالمكضػكعيالطابععميويغمبالمقاييسمفكىذاالنكعالخدمة،كترؾ
بالمشػػػكالتالتنبيػػػوفػػػييفيػػػدبأنػػػوالنػػػكعىػػػذاكيتميػػػز.فيػػػوالسػػػمكؾمكضػػػكعيةلرصػػػدقيػػػاس

ىػػػػذهأسػػػػبابعمػػػػىالتعػػػػرؼتتػػػػيحتفصػػػػيميةبيانػػػػاتتػػػػكفرالاألفػػػػرادكلكنيػػػػابرضػػػػاالخاصػػػػة
 .الممكنةأساليبالعالجإلىتشيرأكالمشكالت

بسػػؤاؿكذلػؾذاتيػةتقديريػةبأسػػاليبلكػفمباشػرةالرضػاالنػكعىػػذاكيقػيس :الذاتيـة المقـاييس -2
إشػباعمػفالعمػؿيػكفرهمػامػدلعػفأكلمعمػؿ،المختمفػةالجكانبتجاهعفمشاعرىـاألفراد

عػػدـأكالرضػػاأسػػبابتشػػخيصفػػيفائػػدةأكثػػريعتبػػرالمقػػاييسمػػفالنػػكعكىػػذا.لحاجػػاتيـ
 .الرضا

:كتقػػكـعمػػىأسػػاسأخػػذصػػكرانكرسػػكـلكجػػكهاألسػػاليبأقػػدـمػػفكىػػكالكجػػو،رسػػـمقيػػاس .أ
عطػاء العامميففردانفردان،ثـالتعرؼإلىبعضالمشاعرمفخاللياحكؿالعمؿكسياسػاتوكا 
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عمػػػىىػػػذهالطريقػػػةأنيػػػاتعطػػػينتػػػائجغيػػػردقيقػػػة،أرقػػػاـكنسػػػبليػػػذهالمشػػػاعر،كمػػػايعػػػاب
 .كيختمطالرضاالكظيفيبالرضاالعاـلدلالعامميف

:كىػػػػيمػػػػػفالطػػػػرؽالتػػػػػيتسػػػػتخدميابعػػػػػضالمػػػػػكظفيفلسػػػػمكؾالمباشػػػػػرةالمالحظػػػػةطريقػػػػة .ب
المؤسسػػػاتكالمنظمػػػاتالكبيػػػرة،حيػػػثإفسػػػمكؾالمكظػػػؼيعكػػػسمسػػػتكلرضػػػاه،فػػػإفكػػػاف

 .كترثبتطكيرنفسوكمياراتويككفشعكرهمتدنيانميدرانلممكارد،كغيرم
،فػػػػيقيػػػػاساتجاىػػػػاتالنػػػػاسفػػػػيالعمػػػػؿالمقػػػػابالتتسػػػػتخدـ:الشخصػػػػيةالمقػػػػابالتطريقػػػػة .ج

أكأسػاليباإلشػراؼأكتحػديثالتجييػزاتالمسػتخدمةفػيمػثالاتجاىاتيـإزاءنظػاـالحػكافز
لكػفىػذايتطمػبتػكافرعنصػريفىػاميف،أمػااألكؿفيػكاآللػي،العمؿ،أكاسػتخداـالحاسػب

كأمػاالثػانيفيػكالتخطػيطالمسػبؽالجيػدلممقابمػػةالمقػابالت،تػكافرمػدراءمػدربيفعمػيإجػراء
األسػػئمةكتكجيييػػا،كأسػػمكبإنيػػاءالمقابمػػة،كالميػػـصػػياغةمػػفحيػػثأسػػمكببػػدئياكأسػػاليب

)مصػػػطفى،كمكضػػػكعيالتجاىػػاتالعػػػامميفىنػػاأفتػػػنجحالمقابمػػةفعػػػالنفػػػيقيػػاسصػػػحيح
دريسكالمرسيذكرىاكؿمفيكجدنكعيفمفالمقابالت(.ك131ـ،ص2005 ـ،2005)ا 
(عمىالنحكالتالي:104ص
 البياناتالمقابالتالمتعمقة:كالتيتستخدـفيدراسةكتفسيرالسمكؾاإلنسانيفيجميع

مقػػػابالتسػػػكاءكانػػػتمقػػابالتفرديػػػةأكالالزمػػةحػػػكؿىػػذاالسػػػمكؾكمظػػػاىرهالمختمفػػة،
عمػىكيطمػؽجماعيةكىيممكفأفتتككفمففردكاحدأكمجمكعةصغيرةمػفاألفػراد

 ىذهالمقابالتالطريقةالنكعيةفيجمعالبيانات.
 كالمناقشػػػػةقػػػػةعمػػػػيالتفاعػػػػؿبػػػػيفأفػػػػرادعيػػػػةالمتعمقػػػػة:كتعتمػػػػدىػػػػذهالطريالمقابمػػػػةالجما

معػػيفىػػكمكضػػكع(10–5)ةالػػذمقػػديصػػؿعػػددىـمػػفالجماعػػ-الجماعيػػةحػػكؿ
عفرأيوأكالتفاعؿمػعكالتعبيرمحؿاىتماـكؿفردفيالجماعة،يتـتشجيعولممناقشة

كلكػػفىنػػايمعػػبرئػػيسالجمسػػةدكرالمكجيػػةاآلخػػريفكىػػيتشػػبوالمقابمػػةالفرديػػةغيػػر
 أكثرايجابيةمفالمقابؿ.

فػياالسػتمرارإلػىالمكظػؼتدفعالتيبالعكامؿالتنبؤبإمكانيةكتتميزالظكاىرتحميؿطريقة .د
سػػػمككيكػػػأثرقياسػػػيايمكػػػفالالتػػػيالظػػػكاىربعػػػضإغفػػػاؿعمييػػػاكيعػػػابتركػػػو،أكعممػػػو

 .كالدافعية
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استقصػػاءاتعمػػىالمفحكصػػيفإجابػػاتعمػػىالطريقػػةىػػذهكتعتمػػداالستقصػػاءقػػكائـطريقػػة .ق
مقيػاسالػكظيفيالرضػاحػكؿاالستقصاءقكائـأشيركمفالكظيفيالرضالقياسبدقةأعدت

،كمقيػػاسكصػػؼالمينػػةلسػػميثلمرضػػامينيسػػكتاكمقيػػاسالػػكظيفي،الرضػػالقيػػاستكسػػاس
كآخركف.

كيالحػػػظالباحػػػثأفىنػػػاؾالعديػػػدمػػػفالدراسػػػاتاسػػػتخدمتمقيػػػاسمينيسػػػكتالمرضػػػا،كمقيػػػاس
مقيػػػاسلػػػكرمكلػػػكبحيػػػثيعتمػػػدىػػػذاكصػػػؼالمينػػػةلسػػػميث،كػػػذلؾانتشػػػرفػػػياآلكنػػػةاألخيػػػرة

المقياسعمىمقيػاسبريفيمػدركث،كاسػتخدمتىػذهالمقػاييسفػيبيئػاتمختمفػةكتػـالتحقػؽمػف
الػػػكظيفيكػػػؿمػػػففػػػاييسكداكيػػػسلمرضػػػامينيسػػػكتاحيػػػثأعػػػداسػػػتبيافصػػػدقياكثبػػػاتنتائجيػػػا.
نجالندكلكفكسيت) تقػديريطمػب(،كىكمقيػاس Weiss, Dawis,England, & Lofquestكا 

مػػفالعػػامميفأفيحػػددكامسػػتكياترضػػاىـأكعدمػػولعشػػريفجانػػبمػػفجكانػػبالمينػػةبمػػافػػي
ذلػػػؾ:كفػػػاءةاإلشػػػراؼ،كظػػػركؼالعمػػػؿ،كفػػػرصالتقػػػدـ،كتنػػػكعالكاجبػػػات،كمسػػػتكلالمسػػػئكلية؛

جدان. جدانإلىغيرراضو كيتراكحبيفراضو

(،فييصػيغةمختصػرةSmith et. al, 1969أمااستبانةكصؼالمينةاعدادسميثكآخركف)
مػػػفاسػػػتبانةمينيسػػػكتاكيتضػػػمفخمسػػػةجكانػػػبفقػػػط؛كىػػػي:المينػػػةذاتيػػػا،كاإلشػػػراؼ،كالراتػػػب،

(.271-270ـ،صص1999ء،كالترقية)ركنالدريجيك،كالزمال

 .بعض اإلرشادات لتحسين مستوى الرضا عن العمل: عاشراً 

تحػػاكؿالمنظمػػةاالىتمػػاـبزيػػادةالرضػػا،فإنػػومػػفالمنطقػػيأفبعػػدمناقشػػةالنػػكاتجالسػػمبيةلعػػدـ
العمػؿ،كبػالرغـمػفأفعػدـرضػارضااألفرادعػفعمميػـ،كأفتحػاكؿتجنػبعػدـرضػاىـعػف

أفىػػذااليمنػػعمػػفمحاكلػػةزيػػادةالسػػببانفػػيتحديػػدأداءالفػػرد،إاألفػػرادقػػداليكػػكفبالضػػركرة
بالسػعادةفػيعمميػـ،ألفالرضػاعػفزيػدمػفشػعكراألفػرادالرضاعفالعمؿ،عمػىاألقػؿلكػين

كمػػػػفبػػػػيفالكسػػػػائؿالتػػػػييمكػػػػف(.180ـ،ص2001)حسػػػػف،ىػػػػكغايػػػػةفػػػػيحػػػػدذاتػػػػوالعمػػػػؿ
:ميفيىذاالمجاؿماياستخداميا

غيػرالعدالةفػياألجػكركالمكافػآت:حينمػايعتقػدالنػاسأنيػـيحصػمكفعمػىأجػكركمكافػآت .1
تحػػػرصنوأفيخمػػػؽلػػػدييـإحسػػػاسبعػػػدـالرضػػػا،لػػػذلؾالبػػػدأفعادلػػػة،فػػػإفذلػػػؾمػػػفشػػػأ
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عمػػػػىبنػػػػاءنظػػػػاـلألجػػػػكركالمزايػػػػااإلضػػػػافية،يستشػػػػعرمعػػػػواألفػػػػرادبالعػػػػدؿفػػػػيمؤسسػػػػةال
أنػػوعنػدمايشػػعرالفػػرد(181ـ،ص2001كفقػػانلمػػايػذكر)حسػػف،كيػػرلالػبعضة.لمعاممػا

اإلجراءاتالتػيطبقػتلتحديػدمػايسػتحقو،كعدالةبعدالةمايحصؿعميومفمكافآتكمزايا
تحديػػدمػايرغبػػومػػفنكعيػػةالمكافػآتأكالمزايػػافػػإفالفػػردكعنػدمانتػػرؾلػػوبعػضالحريػػةفػػي

.يشعربالرضاعفعممو
طيبػػػة،تحسػػػيفنكعيػػػةكجػػػكدةاإلشػػػراؼ:فعنػػػدماتكػػػكفالعالقػػػةبػػػيفالمشػػػرؼكاألفػػػرادعالقػػػة .2

اتصػاؿمفتكحػةبػيفطحالمشتركة،كتككفىنػاؾخطػكلمصاليسكدىااالحتراـ،كيراعىفيياا
 درضااألفرادعفالعمؿ.المشرؼكمرؤكسيو،يزي

متعػدديفتحقيؽالالمركزيةفيسيطرةالقكةالتنظيمية:كتعنيالالمركزيػةإعطػاءالحػؽألفػراد .3
ياتخاذبحريةفبالمشاركةلألفرادسمحالتخاذالقرارات،فعندماتكزعسمطةاتخاذالقرارات،كي

القػػػػراراتفػػػػإفىػػػػذايزيػػػػدمػػػػفشػػػػعكرىـبالرضػػػػا،كيرجػػػػعىػػػػذالشػػػػعكرىـأكالعتقػػػػادىـبػػػػأنيـ
.يستطيعكفالتأثيرعمىالمنظمة

 خالصة المبحث الثاني.

حظػػيمكضػػػكعالرضػػػاالػػػكظيفيبأىميػػةبالغػػػة؛ألنػػػويػػػنعكسعمػػىأداءكانتاجيػػػةالعػػػامميف،كلقػػػد
متعػػددةلقيػػاسالرضػػاالػػكظيفي،كتحسػػينو،ألنػػوكاجيػػتمنظمػػاتاألعمػػاؿصػػعكباتكتحػػديات

يرتبطبالعديدمفالعكامؿ،منيايعكدلطبيعةكخصائصالعمؿ،كمنيايعكدإلىطبيعةالعالقات
اإلنسانيةداخؿالمنظمػة،كمشػاركةالعػامميففػياتخػاذالقػرارات،كمنيػايرجػعإلػىأنظمػةاألجػكر

ظؼبالرضاالكظيفينسبيانكمتغيران،حيثإنػواليمكػفكالركاتبكالحكافزكالترقيات،كشعكرالمك
الكصكؿإلىدرجةالكماؿفيالرضاالػكظيفي،كاليمكػفأفيسػتقرمسػتكلالرضػاالػكظيفيعنػد
حػػدمعػػيف،ألفالعكامػػؿالمػػؤثرةفيػػومتغيػػرةكمتداخمػػة،لػػذايعػػدالرضػػاالػػكظيفيمكضػػكعانقػػديمان

مػػػاتاألعمػػػاؿيختمػػػؼعػػػفالمنظمػػػاتالحككميػػػة،لكػػػفحػػػديثان،كدراسػػػةالرضػػػاالػػػكظيفيفػػػيمنظ
تحقيؽالرضاالكظيفيمفعكامؿنجاحالمنظماتعمىاختالؼأنكاعيا.
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 .المبحث الثالث: مجموعة االتصاالت الفمسطينية

لخدماتاالتصاؿكتكنكلكجيا مفكبرلالشركاتالمزكدة االتصاالتالفمسطينية مجمكعة تعد
يمييعرضالباحثبعضالمعمكماتالمتعمقةبمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةالمعمكمات،كفيما

(http://www.paltelgroup.ps/#about:)-

 .أواًل: النشأة والتطور

االتصاالتشركةمعـ(1997)عاـفيفمسطيففيعممياتيااالتصاالتمجمكعةدأتب
Sharehoding)كشركةالفمسطينية، العامة( إلىالفنيةالخدماتحالةالمجمكعةتقدـك.
كالدكليةالمحميةالخدمات:تشمؿالخدماتمفمتنكعةمجمكعةك،الفمسطينيالنيائيالمستخدـ
.النصالجيؿكخدماتالنقاؿالياتؼخدماتالبيانات،كاتصاالتكاإلنترنت،الثابت،الياتؼ

Telecommunication)الخدماتمعاييرأعمىتحقيؽمفالفريؽتمكفكقد خالؿمف(
.البشريةالمكاردكتنمية،لالتصاالتالتحتيةكالبنية،الحديثةالتقنياتفيبحكمةاالستثمار
.الفمسطينيةاالتصاالتلمجمكعةالتنمكمالذراعالمجتمعية،لمتنميةاالتصاالتمجمكعةمؤسسة

 .ثانيًا: شركات مجموعة االتصاالت الفمسطينية

-:التاليةالشركاتالفمسطينيةاالتصاالتمجمكعةتضـ

لإلنترنتالنفاذكخدماتالثابتالخطخدماتتقدـالتي(بالتؿ)الفمسطينيةاالتصاالتشركة -1
 .المضافةالخدماتمفكغيرىا

 .فمسطيففيالخمكيةلميكاتؼمشغؿأكؿ(جكاؿ)الفمسطينيةالخمكيةاالتصاالتشركة -2
 .فمسطيففياإلنترنتلخدماتمزكدأكبر(حضارة)التكنكلكجيلإلستثمارحضارةشركة -3
 .فمسطيففيمتخصصاتصاؿمركزأكؿكىي(ريتش)االتصاالتلخدماتريتششركة -4
بالميديا)الكسائطمتعددةاإلعالميةلمخدماتبالميدياشركة -5 لمجمكعةاإلعالميالذراع(

.الفمسطينيةاالتصاالت

فيتؿشركةأسيـمف(%25.3)الفمسطينيةاالتصاالتمجمكعةتمتمؾالخارجي،الصعيدعمىك
(VTel  Dubai International Financial)العالميالماليدبيمركزفيالمسجمة(
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Centre)فيتؿشركةتسجيؿيعتبرحيثالمنطقة،فيشأنانالماليةالمراكزأرفعمفيعتبرالذم
االتصاالتمجمكعةتساىـ.عممياخطةكتنفيذأىدافياكتحقيؽالشركةلنمكميمانأمرانالقابضة

حكاليبالتؿسيـيمثؿفيماالفمسطيني،اإلجماليالمحميالناتجفيمؤثرةبنسبةالفمسطينية
العاـمفأيمكؿنيايةفيكمافمسطيفلبكرصةالسكقيةالقيمةإجماليمف(33.04%)
كفربدكرهكىذاالسابقة،السنكاتمدارعمىمتزايدبشكؿالشركةعائداتنمتكقد.(2015)

كتكنكلكجيااالتصاالتقطاعفياالستثماراتمفالمزيدضخمفمكنيامالياناستقرارانلممجمكعة
المعمكمات فيالتكظيفيةالقدرةحيثمفاألكلىاالتصاالتمجمكعةتعتبرلذلؾ،إضافة.

.الفمسطينيالخاصالقطاع

 .مجموعة االتصاالت الفمسطينية – الرؤيةثالثًا: 

بقيمناالتزامناعبركذلؾاالتصاالت،خدماتفيلمشتركينااألكؿالخيارنبقىبأفنمتـز
خدماتأفضؿكتكفيربالزبائف،كالعنايةاإلداريةالممارساتفيالعمياالمعاييركاتاباعناكبمبادئنا،
.المنطقةفيرائدةاتصاالتكمجمكعةمكقعناعمىلنحافظفمسطيف،فياالتصاالت

 .مجموعة االتصاالت الفمسطينية لممستقبل نظرةرابعًا: التطمعات و 

تسعىمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةإلىتحقيؽمزيدمفالنجاح،كالتقدـبمايضمفتطكرىا
-كتطكيرقطاعالخدماتفيفمسطيف،كذلؾمفخالؿمايمي:

كتكنكلكجيااالتصاالتكزارةتتبناهالذمالمستمرالتطكيرظؿفيالنمكمفالمزيدتحقيؽ -1
 .االتصاالتقطاعفيالفمسطينيةالمعمكمات

كالنتكالخمكمالثابتالخطخدماتإيصاؿأجؿمفالمجمكعةشبكاتفياالستثمارتعزيز -2
 .المخدكمةغيرالمناطؽفيخصكصانالسرعةفائؽ

.المضافةالقيمةخدماتمفجديدىكماكؿكتقديـالخدماتبمستكلالمستمراالرتقاء -3

 .خامسًا: أخالقيات األعمال في مجموعة االتصاالت الفمسطينية

مجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةأعمالياكفؽإطارقانكنييسمحليابتقديـكافةخدماتتمارس
كتكنكلكجيا االتصاؿ خدمات مزكدم مف كبيرة شريحة مع كتتعاكف كالتكنكلكجيا، االتصاؿ
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المعمكمات،كتسعىجاىدةلكسبثقةالعمالء،كتحقؽأخالقياتاألعماؿفيكافةالمياـالتي
تتضمفبرامجكخدماتمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةقكاعدلمسمكؾاألخالقيتقكـبيا،كما

لمسمكؾ مدكنات تحديد حرية لشركاتيا المجمكعة كتتيح عاـ، بشكؿ كلممجمكعة لمعامميف
األخالقي.

التيتعتمدىامجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةضمفإطارىاالداخمياألخالقيةالمدكناتكتؤدم
أبرزىامفراضكأغكظائؼعدة قبؿمفكالمتكقعالمرغكباألخالقيالسمكؾطبيعةتحديد:

لممعاييرالتركيجمنيـ،المتكقعاألخالقيالسمكؾبأنماطالمكاطنيفتعريؼكمكظفييا،المنظمة
كاضحإطارفيالمثاليالمينيالسمكؾتحديدالمنظمة،كخارجداخؿلمسمكؾكاألخالقيةالمينية
مفكالمستفيديف،المنظمةبيفالمتبادلةالثقةعمىالحفاظالشخصية،لالجتياداتتركومفبدالن

كقضيةاألخالقيةكالمشكالتبالجكانبالعامميفاىتماـتنميةعاـ،بشكؿكالمجتمعخدماتيا
غيركالمكاقؼالمآزؽمكاجيةعمىالقدرةكمنحيـاألخالقيغيرالتصرؼسكءكتجنيبيـميمة،

.االقتصادية/الماديةكالجكانباألخالقيةالجكانببيفالمكازنةإحداثبثقة،األخالقية

كمصدرالنظاميةغيركتعميماتيـالرؤساءضغكطمفالعامميفحمايةأيضاكظائفياكمف
حدةكتخفيؼالمستفيديف،جميكرأماـكصكرتياالمنظمةسمعةكحمايةاألخالقي،غيرلمسمكؾ

نسانيتعاكنيمناخإلىالتنظيميالمناخكتحكيؿاإلداريةالمنظماتداخؿالصراعات مثمر،كا 
تضعوماخالؿمفمينةإلىاإلدارةلتحكيؿإضافةكنزاىة،شفافيةأكثرالكظيفيةالبيئةكجعؿ
معكالتعامؿكالترقيةكالتعييفاالختيارتنظـكقكاعداإلداريةالمينةسمعةلحمايةقكاعدمف

.ذلؾكنحكالعمالء

 سادسًا: الرضا الوظيفي في مجموعة االتصاالت الفمسطينية.

الكظيفيفيمنظمةأكشركةمفخالؿالجكانب يصعبعمىأمباحثالكقكؼعمىالرضا
النظرية،فيكبحاجةإلىقياسكتحميؿلمعكامؿالتيتحققو،كفيىذااإلطارقاـالباحثةبإجراء

لمجمكعةبعضالمقابالتالشخصيةذاتالطابعغيرا العميا لرسمي،كتكصؿإلىأفاإلدارة
االتصاالتالفمسطينيةتضعتحقيؽالرضاالكظيفيكأحدأىـأىدافيالقناعتيابأفتحقيؽالرضا
نحك بالتكجو تبدأ كسبؿ آليات خالؿ مف ىذا كيتـ كانتاجيتيـ، العامميف أداء يعزز الكظيفي
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جراء كا  العمؿ سياسات حكؿ كمشكرتيـ اإلنسانيةالعامميف، العالقات تحسيف عمى كتعمؿ اتو،
داخؿالشركةمفخالؿإقامةفرؽعمؿ،كتخطيطالعمؿاإلدارمكالعمؿالتنظيميبمايتفؽمع
متطمباتالرضاالكظيفي،كماكتيتـبمجاؿاألجكركالركاتب،كالحكافزكالمكافآت،كيكجدنظاـ

معطبيعةالعمؿفيالمنظماتالخاصة.ترقياتعادؿ،كيتـتغييرهمفحيفآلخرليتكافؽ

 خالصة المبحث الثالث.

كقطاع منظماتاألعماؿ قطاع في الشركاتالرائدة مف االتصاالتالفمسطينية مجمكعة تعد
االتصاالتكاالنترنت، فيمجاؿتكنكلكجيا حيثتقدـخدماتمتكاممة الخدماتفيفمسطيف،

كالتنظيمية،كتكليأخالقياتاألعماؿاىتمامانبالغانفيكذلؾفإنياتسعىلمرقيبنظميااإلدارية
جراءاتالعمؿ مجاالتعدةخاصةفيمجاؿاألخالقياتالشخصية،كمجاؿتنظيـسياساتياكا 
فييا،كيكجدلدييامعاييرمحددةلتعييفالمكظفيفكاختيارىـكفقانلمنظكمةأخالقيةمخططليا،

التطكيرإلىتعزيزالممارساتاألخالقيةداخميا،كلديياكذلؾفإنياتسعىمفخالؿالتدريبك
إيمافبأىميةأخالقياتاألعماؿفيتحقيؽاألىداؼالشخصيةلمعامميف،كاألىداؼاالستراتيجية

لشركاتيا.

كذلؾفإفاىتماميابالعنصرالبشرمانعكسعمىرضاالعامميفلدييا،حيثيكجداىتماـبالغ
كالحكافزكالترقيات،كذلؾفإنياتسعىمفخالؿاألنظمةاإلداريةلدييا،بنظاـاألجكركالركاتب،

كالقياداتإلىتحسيفالعالقاتاإلنسانيةداخؿأفرعالشركات،السيماكأنياتتبعمبادئالحككمة
عاتقيا عمى تحمؿ أنيا كما المحمي، المجتمع كتجاه العامميف، تجاه االجتماعية كالمسؤكلية

لكظيفيبشتىالسبؿكالكسائؿمفخالؿمكاكبةتطكراتالعمؿ.تحسيفالرضاا

. 



 

 

 

 

 الثالثالفصـــل 

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
 مقدمة:

قسـ حيث الدراسة، بمتغيرات العالقة ذات السابقة كالدراسات الجيكد الثالث الفصؿ يتناكؿ
 مفالباحث زمني تسمسؿ كفؽ السابقة الدراسات كعرضت محكريف، إلى السابقة الدراسات

األحدثإلىاألقدـ،كتـالتعقيبعمييا.

 .المحور األول: الدراسات التي تناولت أخالقيات األعمال

م( بعنوان: أخالقيات األعمال وأىميتيا في تعزيز المسئولية 2015دراسة العمودي )
 ات الصغيرة والمتوسطة.االجتماعية في المؤسس

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىالعالقةبيفأخالقياتاألعماؿكالمسئكليةاالجتماعيةمفكجيةنظر
استخداـ تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الجزائر في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات في المدراء

( مف الدراسة عينة كتككنت التحميمي الكصفي 43المنيج مدراء مف الصغيرة( المؤسسات
محكر تتضمف استبانة عف عبارة الدراسة أداة ككانت بالجزائر، كرقمة كالية في كالمتكسطة

أخالقياتاألعماؿكمحكرالمسئكليةاالجتماعية.

كتكصمتالدراسةإلىأفمستكلاخالقياتاألعماؿجاءتمتكسطة،كأفالمسئكليةاالجتماعية
أخالقياتاألعماؿكالمسئكليةاالجتماعيةكلـتظيرفركؽتعزلمرتفعة،كتبيفكجكدعالقةبيف

لمتغيراتالجنسكالعمركالمستكلالتعميمي.

أخالقياتالعمؿكالعمؿبكأكصتالدراسة كالمتكسطةبقكاعد المؤسساتالصغيرة التزاـ ضركرة
عمىاستقطابالعامميفذكماألخالقياتالجيدة.

خالقيات العمل وعالقتيا بأمن ونظم المعمومات في : أبعنوان (م2015دراسة جواىر )
 الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة.

المعمكماتفيكبرل بيفأخالقياتالعمؿكأمفكنظـ إلىالتعرؼإلىالعالقة ىدفتالدراسة
كلتحقيؽ األقصى، جامعة األزىر، جامعة اإلسالمية، الجامعة كىي: غزة، قطاع جامعات
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خداـالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانتأداةالدراسةاألساسيةعبارةعفاستبانةاألىداؼتـاست
(مكظفانكمكظفةتـاختيارىـبطريقةالمسح87(فقرة،طبقتعمىعينةبمغت)62تتككفمف)

الشامؿلجميعالعامميفبأمفكنظـالمعمكماتفيالجامعاتالمستيدفة.

اتجاءبنسبةمتكسطة،كماتبيفأفمستكلأخالقياتأسفرتالنتائجأفمستكلأمفالمعمكم
العمؿجاءبنسبمتكسطة،كتبيفأفىناؾعالقةبيفأمفكنظـالمعمكماتكأخالقياتالعمؿ
كنظـ ألمف الكمية الدرجة بيف مكجبة، طردية العالقة ككانت الفمسطينية، الجامعات في

كأبعادأخالقياتالعمؿ.تالعمؿ،المعمكمات،كبيفالدرجةالكميةألخالقيا

كأكصتالدراسةبترسيخالمبادئاألخالقيةفيالجامعاتالفمسطينية،مفخالؿإعدادمدكنات
لمسمكؾاألخالقي،كتفعيؿمبدأالثكابكالعقابفيمايخصالجكانباألخالقية.

عية في : دور أخالقيات المينة في تعزيز المسؤولية االجتمابعنوان (م2014دراسة الزيناتي )
 المستشفيات الحكومية الفمسطينية "مجمع الشفا  الطبي نموذجاً".

 التعرؼ الدراسة فيإلىىدفت االجتماعية المسؤكلية تعزيز في المينة أخالقيات دكر
استخداـ تـ األىداؼ كلتحقيؽ الطبي، الشفاء مجمع عمى بالتطبيؽ الفمسطينية المستشفيات

ككانتأ تتككفمفمجاؿأخالقياتالمنيجالكصفيالتحميمي، عفاستبانة عبارة دكاتالراسة
فيمجمع اإلشرافية المكاقع طبقتعمىجميع االجتماعية، مستكلالمسؤكلية كمجاؿ المينة،

(مكظؼكمكظفة.152الشفاءالطبي،كبمغتالعينةالفعميةنحك)

تالاألكلى،المرتبةعمىحظيالعميااإلدارةنحكالمينةأخالقياتبعدكخمصتالدراسةإلىأف
المرتبةفيالمحميالمجتمعنحكالمينةأخالقياتكجاءتالزمالء،نحكالمينةأخالقياتذلؾ

كبعةاالرالمرتبةفيالعامميفنحكالمينةأخالقياتثـالثالثة، الدينيةالمسئكليةكاقعبعدجاء،
المسئكليةكاقعكجاءاالجتماعية،المسئكليةأبعادبيفمفاألكلىالمرتبةعمىكاألخالقية
كاقعكجاءالثالثة،المرتبةفيالكطنيةالمسئكليةكاقعذلؾتالالثانية،المرتبةفيالجماعية
بعةاالرالمرتبةفيالذاتيةاالجتماعيةالمسئكلية ممارسةك، بيف ارتباطية عالقة كجكد تبيف

المسئكليةاالجتماعيةلدلالمكظفيف.أخالقياتالمينةفيمجمعالشفاءالطبي،كبيفمستكل
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تتبع كأف الفمسطينية، الجامعات في الميف أخالقيات بمقررات باالىتماـ الدراسة كأكصت
المستشفىمدكناتلمسمكؾاألخالقي،كمحاسبةالتجاكزاتاألخالقيةبشتىالكسائؿكالسبؿ.

أثره عمى مستوى فاعمية مستوى ممارسة أخالقيات العمل و بعنوان: م( 2013) دراسة الزعبي
 اتخاذ القرار اإلداري في مراكز شركات التأمين األردنية من وجية نظر اإلدارة اإلشرافية.

مستكلممارسةأخالقياتالعمؿكأثرهعمىمستكلفاعميةاتخاذالقرارىدفتالدراسةالتعرؼإلى
شرافية،كتحديدماإذاكافةمفكجيةنظراإلدارةاإلاإلدارمفيمراكزشركاتالتأميفاألردني

ىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةفياتجاىاتالمبحكثيفنحكممارسةأخالقياتالعمؿمفجية
كنحكمستكلفاعميةاتخاذالقراراإلدارممفجيةأخرلتعزللممتغيراتالديمغرافيةكالكظيفية،

أخالقياتالعمؿعمىم التعرؼإلىأثرممارسة سعتالدراسة القراركما اتخاذ ستكلفاعمية
اإلدارملدلشاغميالمكاقعاإلداريةالعمياكالكسطىفيمراكزشركاتالتأميفاألردنية.كلتحقيؽ

(مكظفان287أىداؼالدراسةتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،كتككنتعينةالدراسةمف)
ردنية.فيالمكاقعاإلداريةالعمياكالكسطىفيشركاتالتأميفاأل

لدلالعامميففي بأبعاده أخالقياتالعمؿ لممارسة أظيرتالنتائجأفىناؾمستكلعاؿو كقد
المكاقعاإلداريةالعمياكالكسطىفيشركاتالتأميفاألردنية،ككجكدمستكلمتكسطلفاعميةاتخاذ

أخالقي لمستكلممارسة احصائية فركؽذاتداللة كتبيفعدـكجكد اتالعمؿالقراراإلدارم،
لممتغيرات تعزل األردنية فيشركاتالتأميف كالكسط العميا اإلدارية المكاقع في العامميف لدل
المسمى الخدمة، سنكات العممي، المؤىؿ الجنس، مف كؿ في المتمثمة كالكظيفية الديمغرافية

لمتغيراتالكظيفي،حجـالشركة،كعدـكجكدفركؽلمستكلفاعميةاتخاذالقراراإلدارمتعزل
تعزل فركؽ ظيرت بينما الشركة، حجـ الكظيفي، المسمى الخدمة، سنكات العمر، الجنس،
مستكل عمى العمؿ أخالقيات ممارسة لمستكل ىاـ أثر كجكد كتبيف العممي، المؤىؿ لمتغير
فاعميةاتخاذالقراراإلدارمفيمراكزشركاتالتأميفاألردنيةمفكجيةنظراإلدارةاإلشرافية.

الحكافز لتقديـ بالعمؿعمىإنشاءنظاـكاضحداخؿشركاتالتأميفاألردنية كأكصتالدراسة
كمنحالمكافآتكالعالكاتبشكؿعادؿلمجميعدكفاستثناءألفذلؾيحفزالممارساتاألخالقية

اإليجابيةلمعامميف.
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 المؤسسة تنافسية من الرفع في األعمال أخالقيات دوربعنوان: م( 2013) ىواريدراسة 
 .الجزائرية الصناعية المؤسسات من عينة عمى  ميدانية دراسة

 إلى التعرؼ الدراسة القدرةتحقيؽفياالجتماعيةكالمسؤكليةاألعماؿأخالقياتأثرىدفت
فيالعميااإلداراتفيالعامميفالمديريفمفالمبحكثيفأراءاستقصاءخالؿمفكذلؾالتنافسية
التحميؿالصناعيةالشركػات الكصفي المنيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الجزائرية،

بالشركاتالصناعيةالجزائرية،العميااإلداراتفييعممكفمديرا(65كتككنتعينةالدراسةمف)
ككانتأداةالدراسةعبارةعفاستبانة.

كالمكضكعية،االستقالليةاألعماؿألخالقياتإحصائيةذكتأثيريكجدأنوكتكصمتالدراسةإلى
االبتكاركالتكمفة،تخفيضكالتنافسيةالقدرةتحقيؽعمىكالشفافيةالنزاىةككاالستقامة،األمانةك

فكالتجديد الجزائريةالصناعيةالشركاتي داللةذكتأثيركجكدالدراسةنتائجأظيرتكما.
المسئكليةكالمستيمكيف،نحكالمسئكليةكيئة،البنحكالمسؤكليةكاالجتماعيةلممسؤكليةإحصائية

فيكالتجديداالبتكارالتكمفة،تخفيض)التنافسيةالقدرةتحقيؽعمىالمحميالمجتمعنحك
.الجزائريةالصناعيةالشركات

الصناعيةالشركاتتقكـأفكضركرةاألعماؿ،أخالقياتكتعزيزبكضعالدراسةكأكصت
تعزيزعمىفيياالعامميفكتدريبالشركة،عبركتكزيعيااألخالقيةالسياساتبتحديدالجزائرية
.الصعبةاألخالقيةالمشاكؿلمكاجيةقدرتيـ

م( بعنوان: أخالقيات الوظيفة العامة وعالقتو ببعض العوامل 2012دراسة محمود )
 الديموغرافية والوظيفية.

رمببعضالعكامؿالديمكغرافيةىدفتىذهالدراسةإلىالكشؼعفعالقةأخالقياتالعمؿاإلدا
(140كالكظيفيةكلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـالمنيجالكصفيكتككنتعينةالدراسةمف)

كما بنغازم، بمدينة الصناعية المنظمات في كالكسطى العميا اإلدارية الكظائؼ في مكظفان
اعتمدتالدراسةعمىأسمكبيالمالحظةكالمقابمة.
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إلىأفأخالقياتاألعماؿجاءتبمستكلمتكسطككانتأكثرالمتغيراتتأثيرانكخمصتالدراسة
مع كالمنافسة العمؿ عف كالرضا العمؿ الجنسكالمؤىؿ بالترتيب ىي أخالقياتاألعماؿ في

اآلخريففيمالـتؤثرالمتغيراتاألخرلبأخالقياتاألعماؿ.

ؿاإلدارمكالتأكدمفالسيرةالذاتيةالحسنةكأكصتالدراسةبضركرةتحديدمعاييرأخالقيةلمعم
عنداختيارالمدراء.

: أخالقيات األعمال في المؤسسات األكاديمية "دراسة بعنوان (م2012دراسة سالي وآخرون )
 حالة جامعة ميتشيغن".

Sally et. al (2012) Business Ethics in Academic Institutions "A case 

study at Michigan University". 

نظرالمكظفيف، ميشتغيفمفكجية لمكشؼعفأخالقياتاألعماؿفيجامعة ىدفتالدراسة
مف عفاستبانة عبارة األساسية ككانتاألداة المنيجالكصفي، استخداـ كلتحقيؽاألىداؼتـ

(مكظفان.296اعدادالباحثيف،طبقتعمىعينةبمغت)

كتبيفأفأخالقياتفأسفرتالنتائجأفأخالقياتاألع جاءتبنسبمرتفعة، ماؿفيالجامعة
بأخالقيات كاإلدارية كاألكاديمية، المينية الككادر تمتع كأف الخدمات، األعماؿتؤثرفيجكدة
بعنكاف مسكدة الباحثكفبصياغة كقاـ كالدكلية. المحمية المؤسسة األعماؿينعكسعمىسمعة

كالمعاىد"."مدكناتالسمكؾاألخالقيبالجامعات

كأكصتالدراسةبضركرةتدريبالعامميفعمىالممارساتاألخالقية،كصياغةمدكناتأخالقية
تتفؽمعطبيعةالعمؿاألكاديمي.

 م( بعنوان: األخالقيات اإلدارية وأثرىا في األدا  المؤسسي.2011دراسة جبر )

المؤسسيبالتطبيؽعمىسكؽىدفتالدراسةإلىالكشؼعفأخالقياتاإلدارةكعالقتياباألداء
فمسطيفلألكراؽالمالية،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانتاألداة
فيسكؽفمسطيفلألكراؽ الشركاتالمساىمة طبقتعمىجميع عفاستبانة عبارة األساسية

(شركة.36الماليةكالبالغعددىـ)
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طرديةمكجبةبيفأخالقياتالعمؿاإلدارمكاألداءالمؤسسيفتكصمتالدراسةإلىكجكدعالقة
لدلالشركاتالمساىمةفيسكؽفمسطيفلألكراؽالمالية،كتبيفأفمستكلاألخالقياتاإلدارية

مرتفعان،كأفاألداءالمؤسسيجاءبنسبمتفاكتةبيفالشركات.

أخالقياتالعمؿاإلدارم،كأفتبرزكأكصتالدراسةبضركرةكجكدلكائحتنظـالعمؿفيضكء
الشركاتفيتقاريرىامدلالتزاميابأخالقياتالعمؿاإلدارم.

أثر أخالقيات األعمال لممنظمة عمى السموك األخالقي وأدا  بعنوان: م( 2011دراسة المرايات )
 .رجال البيع لممنتجات الصيدالنية في مدينة عمان

تاألعماؿلممنظمةعمىالسمكؾاألخالقيكأداءرجاؿالبيعىدفتالدراسةإلىقياسأثرأخالقيا
المبيعاتلمصانع مندكبي مف الدراسة كتألؼمجتمع عماف، مدينة في لممنتجاتالصيدالنية
األدكيةكمخازفاألدكيةالتيتتكلىاالستيرادكالتكزيعالمحميكالعامميففيالصيدلياتالخاصة

ع مدينة في المستشفيات )كصيدليات مف الدراسة عينة كتككنت مندكبيف285ماف، مف )
المبيعاتلمصانعاألدكيةكرجاؿالبيعفيمخازفاألدكيةكالعامميففيالصيدلياتداخؿكخارج

مستشفياتمدينةعماف،ككانتأداةالدراسةعبارةعفاستبانة.

 المنتجات بيع لمنظمات األعماؿ أخالقيات مستكل أف إلى الدراسة فيكخمصت الصيدالنية
كأفمستكلالسمكؾاألخالقيرجاؿبيعالمنتجاتالصيدالنيةفيعمافمرتفع، عمافمرتفع،
أقربإلىالحد ككنو فيعمافمرتفعنسبيان المنتجاتالصيدالنية كأفمستكلأداءرجاؿبيع
دالل ذم مباشر أثر ككجكد الخماسي، ليكرت مقياس كفؽ مرتفع األىمية لمستكل ةاألدنى

احصائيةألخالقياتاألعماؿلممنظمةعمىالسمكؾاألخالقيلرجاؿبيعالمنتجاتالصيدالنية
فيعماف،ككجكدأثرمباشرذمداللةاحصائيةألخالقياتاألعماؿلممنظمةعمىأداءرجاؿ
لمسمكؾ إحصائية داللة ذم مباشر أثر كجكد كعدـ عماف، في الصيدالنية لممنتجات البيع

أثرغيراألخالقي لرجاؿالبيععمىأداءرجاؿالبيعلممنتجاتالصيدالنيةفيعماف،ككجكد
المنتجات بيع رجاؿ أداء عمى لممنظمة األعماؿ ألخالقيات إحصائية داللة كذم مباشر

الصيدالنيةفيعمافكمفخالؿالمتغيرالكسيطالسمكؾاألخالقيلرجاؿالبيع.
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يجابيكأداءكأكصتالدراسةبضركرةتكخيالحذر فياعتمادمقاييسذاتيةلتقييـسمكؾسمبيكا 
إلى تفتقر فيبيئة أكمضممة مفشأفذلؾأفيعطينتائجغيردقيقة إذ المبحكثيفذاتيـ،

دراؾاألفراد. المكضكعيةأكالحياديةالرتباطيابثقافةكا 

األمنية الفعالة في بعنوان: تأثير العوامل البشرية عمى اإلجرا ات  )م2008دراسة بونماك )
 إطار قضايا أخالقيات األعمال.

Boonmak (2008): Influence of Human Factors on Information 

Security Measures Effectiveness under Ethic Issues. 

 عف الكشؼ إلى الدراسة عمىعمىالبشريةالعكامؿتأثيرتسعى األمف إجراءات فعالية
أمفتدابيركجكدلضمافتطكيرىايجباألخالؽمدكناتتكانإذاماكدراسة،المعمكمات
المنظماتفيالمعمكمات درسك. فياألعمىالمستكلمديركركةاشممسألةأيضاالباحث

(السمكؾقكاعدمدكنات)ACMكAITPتطكير فيلمتحقيؽفرضياتثمانيةكضعتكقد.
السمكؾلقكاعدمدكنةككضعكاألخالقيةالشخصيةالخصائصبيفالعالقات مجتمعككاف.

قد حددالدراسة العينةالبكرصةفيالمدرجةالشركاتبجميع ذاتو ىك الدراسة مجتمع ككاف ،
تـالتيالبياناتكتقييـلتحميؿكاممربعكاختبارالكصفياإلحصاءالباحثاستخدـكالمختارة،
.االستبياناتمفجمعيا

تأثيرلمعكامؿالبشريةفيفاعميةإجراءاتأمفالمعمكمات،كتبيففأكدتنتائجالدراسةبأفىناؾ
أفمدكناتالسمكؾاألخالقيلياتأثيرفيأمفالمعمكمات،كماتبيفجميعالشركاتتيتـبأمف
التدابير ىذه بيف كمف المعمكمات، لحماية مختمفة بتدابير يقكمكف اإلداريكف كأف المعمكمات،

خالقي.صياغةمدكناتالسمكؾاأل

كأكصتالدراسةبرفعمستكلاالىتماـباألخالقياتاإلدارية،كربطىذهاألخالؽبمجاالتأمف
المعمكماتداخؿالمؤسساتعبرمدكناتأخالقيةمناسبة.

 .مسمك الوظيفي واألخالقية المينيةبعنوان: إدراك الموظفين لم (م2006دراسة العنزي والعديم )

ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىمدلإدراؾالمكظفيفلمكاجباتالكظيفيةكالمسئكليةاإلدارية
كاالجتماعيةالممقاةعمىعاتقيـ،كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي
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ةعبارة(مفالعامميففياألجيزةالحككمية،ككانتأداةالدراس268كتككنتعينةالدراسةمف)
عفاستبانة.

كعدـ الكظيفية، لكاجباتيـ المكظفيف مف مجمكعة إدراؾ عدـ كجكد إلى الدراسة كتكصمت
اإلدارية المديرية المسئكلية بعضالمكظفيف يدرؾ حيف في الكظيفية، حقكقيـ عمى حصكليـ

كثي فئات قبؿ مف اإلدارية باألخالقيات االلتزاـ عدـ إلى تكصمت ككما مفكاالجتماعية، رة
المكظفيف.

  بضركرة الدراسة لاللتزاـكتييئتيـالعامةالخدماتمكظفيتثقيؼعمىالعمؿكأكصت
عدادعمؿيتطمبكىذاالمدنية،الخدمةلديكافالرقابيالدكركتفعيؿالكظيفية،األخالقيات كا 

الالذيفالمكظفيفلمحاسبةكذلؾالقكانيفتطبيؽعمىكالعمؿالكظيفية،لألخالقياتبرامج
.األخالقياتبيذهيمتزمكف

 أخالقيات العمل في الدوريات األمنية( م2005) القريويدراسة 

لمتعرؼ الدراسة الرياضنحكلمستكلإلىىدفت بمدينة الدكرياتاالمنية اتجاىاتمنسكبي
الكصفيكلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـالمنيج أخالقياتالعمؿالسائدفيالدكرياتاألمنية

( مف الدراسة األمنية320التحميميكتككنتعينة منتسبياألجيزة مف الدراسةككانت، ( أداة
عبارةعفاستبانة.

أفترتيبدرجةتكافراألبعادالرئيسيةتنازليانألخالقياتالعمؿفيمنسكبي كتكصمتالدراسةإلى
ةكمايميتحمؿالمسئكليةكالقدكةالدكرياتاألمنيةفيمدينةالرياضمفكجيةنظرأفرادالعين

اإلداريةكالمصمحةالعامةكاالداءكالتعاكفكالرقابةالذاتيةككالكالء،كاليكجداختالفاتفيأراء
العسكرية الرتبة ك الشيرم كالراتب باختالؼالعمر العمؿ أخالقيات أبعاد تجاه الدراسة أفراد

اؾاختالفاتفيأراءأفرادالدراسةتجاهبعدأبعادكطبيعةالعمؿكالحصكؿعمىالدكرات،كأفىن
كأىـ الخدمة، سنكات كعدد االجتماعية كالحالة التعميمي المستكل باختالؼ العمؿ أخالقيات
الكظيفية كالضكابط بالتعميمات االلتزاـ درجة نحك الدراسة أفراد اتجاىات عمى تأثيران العكامؿ

األداء.كالحالةاالجتماعيكتحمؿالمسئكليةك
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بضركرة الدراسة بالجانبكأكصت االىتماـ عمى االمنية الدكريات مجاؿ في القادة يعمؿ أف
كضعيا كمحاكلة العمؿ فرؽ تقدميا التي باالقتراحات كاالىتماـ الدكريات لمنسكبي الشخصي

مكضعالتنفيذأمالنفيتحسيفجكانبتحمؿالرقابةالذاتيةكالكالء.

 سات التي تناولت الرضا الوظيفي.المحور الثاني: الدرا

م( بعنوان: أثر خصائص العمل عمى الدافعية والرضا الوظيفي 2016دراسة اليعقوبي )
لمعاممين بشكل حر: دراسة حالة عمى العاممين بشكل حر عبر اإلنترنت في مجال تكنولوجيا 

 المعمومات في قطاع غزة.

كالرضاالكظيفيلدلالعامميفمىالدافعيةىدفتالدراسةإلىتقييـمدلتأثيرخصائصالعمؿع
بشكؿحر،كالتعرؼإلىمستكلتصكراتالعامميفبشكؿحرحكؿخصائصالعمؿكمستكيات
الدافعيةكالرضاالكظيفيلدييـ،كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،

الدراسةمف) 116كتككنتعينة عبراالنترنت، عامالن عف( البياناتعبارة جمع ككانتأداة
استبانة.

تكنكلكجيا مجاؿ االنترنتفي عبر حر بشكؿ العامميف تصكرات ارتفاع إلى الدراسة خمصت
لدييـ، الكظيفي كالرضا الدافعية كارتفاعمستكل لخصائصالعمؿ، قطاعغزة المعمكماتفي

الرضا كبيف كخصائصالعمؿ، الدافعية بيف عالقة كجكد كخصائصالعمؿ،كتبيف الكظيفي
عبر حر بشكؿ العامميف لدل الكظيفي كالرضا الدافعية في تؤثر أفخصائصالعمؿ كتبيف

االنترنت.

االنترنت الحربعبر المعمكماتبالعمؿ حاضناتتكنكلكجيا اىتماـ بضركرة كأكصتالدراسة
 كالحاسكب المعمكمات تكنكلكجيا طالب بتزكيد الجامعات اىتماـ التقنيةكضركرة بالميارات

الحديثةالالزمةلمعمؿالحرعبراالنترنت.
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 م( بعنوان: أثر العمل الحر عمى الرضا الوظيفي.2016دراسة كويتا وبرنيدا )

Cueto & Pruneda (2016): Job Satisfaction of Wage and Self-

Employed workers. Do preferences make a difference?. 

 الدراسة الرضاىدفت مستكيات مقارنة مع الكظيفي الرضا عمى الحر العمؿ أثر تحميؿ إلى
الباحثاف كاعتمد ركاتبمنتظمة، يتقاضكف الذيف كالمكظفيف العامميفبشكؿحر الكظيفيبيف
عمىالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانتاألداةاألساسيةعبارةعفاستبانةكتـإجراءمسحشمؿ

عالخاصبأسبانيا.(عامؿفيالقطا24187)

الكظيفيلدلالعامميفبشكؿحريختمؼحسبتفضيؿ خمصتالدراسةإلىأفتحقيؽالرضا
العامميفلنمطالعمؿ،حيثأفالعمؿبشكؿحريشعرالفردبرضاأقؿمفالمكظفيفالعادييف

فيحاؿتفضيميـلمكظيفة.

المنظمات داخؿ الحرية العامميف منح بضركرة الدراسة الكظيفي،كأكصت الرضا لتحقيؽ
كمشاركتيـفياألعماؿاإلدارية،ككفالعامميفباألعماؿالحرةتحقؽليـالرضاالكظيفي.

م(: واقع تقييم أدا  الموارد البشرية وعالقتو بتحقيق الرضا الوظيفي لدى 2015دراسة ديبة )
 العاممين في الجامعات الفمسطينية.

تقييـأداءالمكاردالبشريةكعالقتوبتحقيؽالرضاالكظيفيلدلىدفتالدراسةالتعرؼإلىكاقع
المنيج كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـ العامميففيالجامعاتالفمسطينيةفيقطاعغزة،
بمغت عينة عمى طبقت استبانة عف عبارة األساسية الدراسة أداة ككانت التحميمي، الكصفي

(مفردة.277)

إلى الدراسة أداءكخمصت تقييـ عممية بإجراء تقكـ غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات أف
دكرية، بصكرة تتـ كال كمكضكعية، عممية أسس إلى تستند ال العممية ىذه أف إال مكاردىا
بالمكظفيفمثؿالتحفيز نتائجالتقييـعمىالقراراتالمتعمقة اعتماد إلىعدـ كتكصمتالدراسة

ك فركؽتعزللمتغيراتالجنسكالعمركسنكاتالخبرةكالمكافآتكالترقيات، التكجد أنو تبيف
كالكظيفةكالمؤىؿالعممي،بينماظيرتفركؽتعزللمتغيرمكافالعمؿ.
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كالمعنكية المادية كالحكافز المكافآت نظاـ كتحسيف كتطبيؽ تفعيؿ بضركرة الدراسة كأكصت
األداء.بشقيياااليجابيكالسمبيكربطيابعممياتتقييـ

م( بعنوان: ضغوط العمل وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى العاممين 2014دراسة الفيد )
 بالمستشفيات الحكومية بالرياض.

الكظيفيلدلالعامميف إلىالكشؼعفمستكلضغكطالعمؿكمستكلالرضا ىدفتالدراسة
كا بينيما، كالعالقة الرياض، بمدينة الحككمية بالمستشفيات المنيجاإلدارييف الباحث ستخدـ

(إداريان.208الكصفيالتحميمي،ككانتأداةالدراسةعبارةعفاستبانةطبقتعمىعينةبمغت)

كجكد كتبيف مرتفعة، الرضا درجة كأف متكسطان، الضغكط مستكل أف الدراسة نتائج كأسفرت
قةبيفالضغكطعالقةسالبةبيفضغكطالعمؿالداخميةكمستكلالرضاالكظيفي،كالتكجدعال

الخارجيةكالرضاالكظيفي.

كأكصتالدراسةبأىميةالتعامؿمعالعامميفبعدالةفيكافةالجكانبمثؿالحكافزكالتعكيضات
كالمكافآتلماليامفأثرانفيتحقيؽالرضاالكظيفي.

م( بعنوان: درجة ممارسة عمدا  الكميات لتفويض الصالحيات في 2013ح )امدراسة أبو مس
 الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وعالقتيا بالرضا الوظيفي ألعضا  ىيئة التدريس.

الجامعات الكمياتلتفكيضالصالحياتفي عمداء ممارسة التعرؼإلىدرجة ىدفتالدراسة
كلتحقيؽأىداؼ التدريس، الكظيفيألعضاءىيئة بالرضا كعالقتيا الفمسطينيةبمحافظاتغزة

استخد تـ )الدراسة مف الدراسة كتككنتعينة الكصفيالتحميمي، المنيج ىيئة217اـ عضك )
عف عبارة الدراسة أداة ككانت األقصى، كجامعة األزىر كجامعة اإلسالمية بالجامعة تدريس

استبانةلتفكيضالصالحياتكاستبانةلقياسمستكلالرضاالكظيفي.

ان،ككافمستكلالرضاالكظيفيلدلكخمصتالدراسةإلىأفمستكلتفكيضالصالحياتمرتفع
أعضاءىيئةالتدريسمرتفعان،كلـتظيرفركؽفيمستكلالرضاالكظيفيتعزللمتغيراتالرتبة
العمميةكسنكاتالخدمة،كالكمية،لكفظيرتفركؽتعزللمتغيرالجامعة،كتبيفكجكدعالقة
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عضاءىيئةالتدريسبالجامعاتارتباطمكجبةبيفتفكيضالصالحياتكالرضاالكظيفيلدلأ
الفمسطينية.

الكظيفيألعضائيا، بالرضا اىتمامان الجامعاتالفمسطينية تكلي أف بضركرة كأكصتالدراسة
خاصةفيمجاؿاألجكركالركاتبكالحكافز.

م( بعنوان: محددات الرضا الوظيفي من خالل أنماط 2013) وكواتونين وأكوالدراسة ىيتي 
 وخصائص العمل.

Hytti, Kautonen, & Akola (2013): Determinants of job satisfaction 

for salaried and self-employed professionals in Finland. 

الكظيفي،كذلؾمفخالؿتحميؿأثرأنماط ىدفتالدراسةالتعرؼإلىبعضمحدداتالرضا
كلتحقيؽأىداؼ الكظيفي، الباحثكفعمىكخصائصالعمؿعمىدرجاتالرضا الدراسةاعتمد

مف) الدراسة كتككنتعينة مفالعامميففياتحادات2327المنيجالكصفيالتحميمي، فردان )
( فنمندا في المينييفكاإلدارييف بشكؿAkavaنقاباتالمكظفيف عمييـ الدراسة كطبقتأداة ،)

مسحإلكتركني.

الكظيفيلدل العامميفبشكؿحرأكبرمفنظائرىـكتكصمتالدراسةإلىأفمستكياتالرضا
فيمستكياتالرضا أثر لخصائصالعمؿ أف كأظيرتالنتائج فنمندا، في العادييف المكظفيف
ىي المؤثرة العمؿ خصائص كانت حيث كالمكظفيف، حر بشكؿ العامميف لدل الكظيفي

)االستقاللية،ىكيةالعمؿ،تنكعالعمؿ،أىميةالعمؿ،التغذيةالراجعة(.

كخصائص أعماليـ، طبيعة تتفؽمع المكظفيفخصائصعمؿ منح بأىمية كأكصتالدراسة
عمؿتتكافؽمعإمكاناتيـكقدراتيـكتطمعاتيـ.

م( بعنوان: مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين بالجامعات األردنية 2008دراسة الطراونة )
 "دراسة مقارنة".

لجنس،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخبرة،كالمسمىىدفتالدراسةإلىالكشؼعفأثرمتغيراتا
الكظيفيفيمستكلالرضاالكظيفيلدلعينةمفالعامميفبالجامعاتاألردنية،كتككنتعينة

(مكظفانكمكظفة.ككانتاألداةاألساسيةعبارةعفاالستبانة.142الدراسةمف)
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الكظيفيمرتفعان،ك الكظيفياليتأثرأظيرتنتائجالدراسةأفمستكلالرضا أفمستكلالرضا
بمتغيراتالجنس،كسنكاتالخبرة،بينمايتأثربمتغيراتالمؤىؿالعمميكالمسمىالكظيفي.

كأكصتالدراسةبضركرةاالىتماـبالعالقاتاإلنسانيةداخؿالعمؿ،كأىميةبناءعالقةمفالثقة
مجامعات.بيفالعامميفأنفسيـ،كبيفالعامميفكاإلدارةالعميال

أثر الرضا الوظيفي عمى الوال  التنظيمي لدى العاممين م( بعنوان: 2008)دراسة عويضة 
 بالمنظمات األىمية بمحافظات قطاع غزة.

محاكلة ك التنظيمي الكالء ك الكظيفي الرضا بيف العالقة أثر تحديد إلى الدراسة ىدفتىذه
مست كتحسيف تطكير عمى تعمؿ كتكصيات بنتائج لدلالخركج الكظيفي الرضا ك الكالء كل

العامميفبالمؤسساتاألىميةفيقطاعغزة،كتككفمجتمعالدراسةمفالمنظماتاألىميةالعاممة
نحك (1061)فيقطاعغزةكالبالغعددىا (80)منظمة،كطبقتالدراسةعمىعينةقدرىا

.مكظفان(360)منظمة،كاختارالباحثعينةطبقيةقدرىانحك

ىناؾكالءتنظيميمفقبؿالعامميفبالمنظماتاألىميةبالقطاعأفكقدأظيرتنتائجالدراسة
ىناؾمستكلجيدنسبيانمفالرضاالكظيفيلمعامميفبالمؤسساتاألىمية،ك%81.76كصؿإلى
بالعمؿفيالمنظمةكبيفبالقطاع. الكظيفيالمتعمقة كجكدعالقةايجابيةبيفعكامؿالرضا

 امؿالكالءالتنظيميلممكظفيفبأعماليـكمنظماتيـ.عك

لمعامميف الكظيفي الرضا مستكل تعزيز ضركرة الباحث اقترحيا التي التكصيات أىـ كمف
كضعنظاـحكافزمميزمفشأنو،كبالمؤسساتاألىميةمفخالؿالعمؿعمىتحسيفاألجكر

الرقيبالرضاالكظيفي.

 بعنوان: الرضا الوظيفي بين المعممين.م( 2009دراسة المار وآخرون )

Lamaar, et. al (2009): job satisfaction among teachers. 

مدريد، فيمدارسالعاصمة الكظيفيلدلالمعمميف مستكلالرضا إلىتحديد ىدفتالدراسة
كلتحقيؽاألىداؼاستخدـ الجنسية،كمكافالسكف،كالمؤىؿالعممي. كذلؾباختالؼمتغيرات:

(معممانكمعممة.328لباحثكفمقياسالرضا/عدـالرضا،ككانتالعينةعبارةعف)ا
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كأف الكافديف، مف أكثررضا اإلسباف المعمميف كأف مرتفعة، الرضا درجة أف كأسفرتالنتائج
ىناؾفركؽتعزللمتغيرالسكففيدرجةالرضا،كتبيفأيضانأفالمؤىؿالعممييؤثرفيدرجة

الكظيفي.الرضا

كافة في كالقكانيف األنظمة كتكحيد لممعمميف، جيد عمؿ مناخ خمؽ بضركرة الدراسة كأكصت
المؤسساتالتعميمية،ألفىذهاألنظمةتنعكسعمىرضاالعامميفكقبكليـلمياميـكأعماليـ.

 م( بعنوان: الرضا الوظيفي مدخل لتحسين الوال .2008دراسة ماي تان وآخرون )

May Tan et. al (2008): Job satisfaction entrance to improve loyalty. 

ىدفتالدراسةإلىتحديدمستكلالرضاالكظيفيكمستكلالكالءلمعمؿلدلعينةمفالعامميف
بالمنشآتالبتركليةبككرياالشمالية،كلتحقيؽاألىداؼاستخدـالباحثكفالمنيجالكصفي،ككانت

(682الرضاالكظيفي،كاستبانةالكالءلمعمؿ.ككانتالعينةعبارةعف)األداةعبارةعفاستبانة
مفالعامميفبالمنشآتالبتركلية.

الكالءلمعمؿمرتفعة، الكظيفيمتكسطة،كأفدرجة كقدأظيرتنتائجالدراسةأفدرجةالرضا
حقيؽالكالء.كتبيفأفىناؾأثرانلمرضاعمىدرجةالكالء،كأفالرضايحقؽكيعتبرمدخالنلت

لدلالعامميف، الكظيفيكالكالء درجاتالرضا مقاييسلتحديد بأىميةصياغة كأكصتالدراسة
كالعمؿالجادعمىإيجادنقاطالضعؼالتيتسببانخفاضالرضاكالكالء،كمفثـتحسينيابما

يتناسبمعطبيعةالعامميف.

مى الرضا الوظيفي في شركة م( بعنوان: أثر المناخ التنظيمي ع2008دراسة الطيب )
 دراسة حالة. –االتصاالت الفمسطينية 

عمىالرضا االتصاالتالفمسطينية التنظيميفيشركة المناخ إلىتقصيأثر ىدفتالدراسة
أداة ككانت التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ ذلؾ كلتحقيؽ العامميف، لدل الكظيفي

(مكظفانبالشركة.320عمىعينةبمغت)الدراسةعبارةعفاستبانة،كطبقت

بيانبشركةاالتصاالتالفمسطينية،المناخالتنظيميالسائدايجاككانتأىـالنتائجتشيرإلىأف
الرضا كمستكل التنظيمي المناخ تكافر بيف إحصائية ذاتداللة ارتباطية عالقة كجكد كتبيف
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ىناؾمستكلجيدمفالرضاالكظيفيبيفأظيرتالنتائجأفالكظيفيلدلالمكظفيفبالشركة،ك
العامميففيشركةاالتصاالتالفمسطينية.

كأكصتالدراسةبأىميةاالستفادةمفتجاربالمنظماتالكبرلفيتصميـبيئةالعمؿ،ليتسنى
تحسيفالمناخالتنظيميليكفعامالنمساعدانفيتحقيؽأىداؼالشركةكالعامميف.

 معممي لدى المينة عن الوظيفي الرضا مستوى وان: قياسم( بعن2007) دراسة حجو
 . غزة بمحافظات الحكومية العميا األساسية المرحمة مدارس ومعممات

المرحمةىذهكمعمماتمعمميلدلالكظيفيالرضامستكياتعمىلمتعرؼالدراسةىذهىدفت
التخصصنكعكالخدمةسنكاتكعددالتأىيؿكنكعالعمميكالمؤىؿالجنسمفبكؿذلؾكعالقة

المرحمةمعمميمفكمعممةمعمـ(270)عفعبارةالدراسةعينةكانتكلممعمميف،األكاديمي
الدراسة،مجتمعمف(%25)عفعبارةالعينةكانتكغزةبقطاعالحككميةالعميااألساسية
الدراسة.عينةلدلالكظيفيالرضامستكللقياساستبيافعفعبارةالدراسةأداةككانت

فيإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدأىمياكافالنتائجمفمجمكعةإلىالدراسةكتكصمت
،األكاديميكالتخصصالجنسإلىترجعالدراسةعينةلدلالمينةعفالكظيفيالرضامستكل

.األخرللممتغيراتإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدعدـك

مفالذمالمعمميفالمكظفيفركاتبرفععمىالعمؿالدراسةاقترحتياالتيالتكصياتأىـكمف
.مينتيـعفالمعمميفرضادرجةرفعشأنو

 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت متغيري أخالقيات األعمال والرضا الوظيفي.

 أخالقيات األعمال، والرضا الوظيفي أية عالقة؟ م( بعنوان:2017) دراسة والسون

Walson (2017): Business Ethics, and Job satisfaction: Any 

relationship? 

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأىـالمبادئاألخالقيةالتيتعززالرضاالكظيفي،كلتحقيؽاألىداؼ
عددىـ بمغ الماليزية، الجامعات في كالعامميف العميا القيادات مف عينة آراء الباحث استطمع
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ذلؾمفخالؿاستمارةيكجدبياأسئمةمفتكحة،حكؿسبؿتحقيؽالرضا(قائدانكمكظفان،ك414)
الكظيفي،كاستقصاءمدلتناكليـلمكضكعاألخالقياتفيتحقيؽالرضا.

حيثإف الكظيفي، أخالقياتاألعماؿكالرضا بيف تبادلية عالقة إلىكجكد فتكصمتالدراسة
 الكظيفي، الرضا يعزز أخالقي أخالقياتكسمكؾ تعزيزكجكد شأنو مف الكظيفي الرضا كأف

العالقاتداخؿالعمؿ،كتحسيفمستكلااللتزاـبمكائحكقكانيفالعمؿبمافييااألخالقيات.

الكظيفيبطرؽ أخالقياتاألعماؿبالرضا إجراءدراساتحكؿعالقة بأىمية كأكصتالدراسة
كأساليبمختمفةليتسنىفيـالعالقةكتحميميا.

م( بعنوان: أخالقيات العمل وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمموظفات 2014)دراسة العقيمي 
 اإلداريات في جامعة الممك سعود بالرياض.

لممكظفات الكظيفي كالرضا العمؿ أخالقيات بيف العالقة طبيعة إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
الشخصي بعضالمتغيرات تأثير كدراسة بالرياض، سعكد الممؾ جامعة في عمىاإلداريات ة

التحميمي، الكصفي المنيج استخداـ تـ األىداؼ كلتحقيؽ الكظيفي، كالرضا العمؿ أخالقيات
(مكظفةإدارية.313ككانتأداةالدراسةعبارةعفاستبانة،طبقتعمىعينةبمغت)

المكظفاتبأخالقياتالعمؿ،كتفاكتفيمستكل تفاكتفيالتزاـ كتكصمتالدراسةإلىكجكد
الكظ العمؿالرضا أخالقيات بيف عالقة كجكد كتبيف المتكسط، مف أعمى جاءت لكنيا يفي،

كمستكلالرضاالكظيفيلدلالمكظفاتاإلداريات.

الكاجب العمؿ ألخالقيات دليؿ المكظفة كمنح التدريب، بمجاالت باالىتماـ الدراسة كأكصت
في العمؿ لتطكير الساعية الجيكد ببذؿ كاالستمرار بيا، لتحقيؽااللتزاـ العمؿ كضكح سبيؿ

الرضاالكظيفي.

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

األكؿ المحكر في الدراسات كربطت العمؿ، أخالقيات متغير األكؿ المحكر دراسات تناكلت
مثؿ لممؤسساتكاألفراد االجتماعية المسؤكلية منيا متعددة بمتغيراتكعكامؿ أخالقياتالعمؿ

ـ(،2015ـ(،كمتغيرأمفالمعمكمات)جكاىر،2014ـ(،ك)الزيناتي،2015دراسة)العمكدم،
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ا كفاعمية )الزعبي، دراسة مثؿ القرارات دراسة2013تخاذ مثؿ التنافسية الميزة كمتغير ـ(،
ـ(،كالعكامؿالديمغرافية2011ـ(،كمتغيراألداءالمؤسسيمثؿدراسة)جبر،2013)ىكارم،

ـ(إلىالكشؼ2006ـ(،كىدفتدراسة)العنزمكالعديـ،2012كالكظيفيةمثؿدراسة)محمكد،
فلممسمؾاألخالقي.عفإدراؾالمكظفي

الكظيفيكمتغيراتأخرلمثؿخصائصالعمؿ دراساتالمحكرالثانيفربطتبيفالرضا أما
 )اليعقكبي، 2016دراسة كبرنيدا، )ككيتا الحر كالعمؿ مثؿدراسة2016ـ(، األداء كتقييـ ـ(،

 2015)ديبة، )أبك دراسة مثؿ العمؿ كضغكط مسامحـ(، التنظيمي2013، كالكالء مثؿـ(،
ـ(،كالمناخ2008ـ(،كتحسيفاألداءمثؿدراسة)مامتافكآخركف،2008دراسة)عكيضة،

(.2008التنظيميمثؿدراسة)الطيب،

فيماربطتدراساتالمحكرالثالثبيفأخالقياتاألعماؿكالرضاالكظيفي،كأكضحتنتائجىذه
ا كالرضا األعماؿ أخالقيات بيف عالقة كجكد إلى )كالسكف،الدراسات دراسة مثؿ لكظيفي

ـ(.2014ـ(،كدراسة)العقيمي،2017

 أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

األعماؿ أخالقيات متغير في األكؿ المحكر دراسات مع الحالية الدراسة دراسةتتفؽ مثؿ
 2015)العمكدم، ك)جكاىر، 2014ـ(، ك)الزيناتي، 2014ـ(، ك)الزعبي، ،ـ(2013ـ(،

كيالحظمفالدراساتالسابقةأفجميعدراساتالمحكراتخذتمفأخالقياتاألعماؿمتغيران
الكظيفي الحاليةمعدراساتالمحكرالثانيفيمتغيرالرضا كتتفؽالدراسة كما مثؿمستقالن،

،ـ(2013ـ(،ك)أبكمسامح،2014ـ(،ك)الفيد،2015ـ(،ك)ديبة،2016دراسة)اليعقكبي،
الكظيفيمتغيران مفالرضا تتخذ الثانيفيأنيا معبعضدراساتالمحكر ما كتتفؽإلىحد

تابعان.

 )جكاىر، دراسة مع الحالية الدراسة تتفؽ 2015كذلؾ )العمكدم، كدراسة في2015ـ(، ـ(
مجاالتأخالقياتاألعماؿ،كتتفؽمعمعظـالدراساتالسابقةفيالمحكريفمفحيثالمنيج

كتتفؽالدراسةالحاليةمعدراستيدـ،كاألداةالتيتعتمدىاالدراسةالحاليةكىياالستبانة.المستخ
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 2017)كالسكف، ك)العقيمي، كالرضا2014ـ(، األعماؿ أخالقيات بيف تربط أنيا في ـ(
الكظيفي.

 أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

الدراساتالسابقةفيأنياتربطبيفأخالقياتاألعماؿكالرضاتختمؼالدراسةالحاليةعفجميع
الكظيفي،كىيعالقةلـتبحثفيياالدراساتالسابقة؛كىذاأىـجانبلفتانتباهالباحث،حيث
تختمؼالدراسة كذلؾ الكظيفي، كالرضا أخالقياتاألعماؿ بيف دراساتتربط إلى يتكصؿ لـ

كىيشركاتمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةالعاممةفيقطاعالحاليةمفحيثالفئةالمستيدفة
كاالنترنت. بخدماتاالتصاؿ تيتـ شركة كأنيا خاصة بمجاالتغزة، الحالية الدراسة كتتميز

حيثتناكؿ الدراساتمجتمعة، مف كثير تتناكليا الباحثفمـ التيحددىا أخالقياتاألعماؿ
نيا.معظـالباحثيفثالثأكأربعمجاالتم

ـ(مفحيثطبيعة2014ـ(،ك)العقيمي،2017كتختمؼالدراسةالحاليةعفدراستي)كالسكف،
دراسة استيدفت حيث المستيدفة الفئة حيث مف كتختمؼأيضان الباحث، درسيا التي األبعاد
المكظفات العقيمي دراسة كاستيدفت كالعامميف، القيادات مف بالجامعات العامميف كالسكف

ت،أماالدراسةالحاليةفتستيدؼالعامميفبمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية.اإلداريا

كأىـمايميزالدراسةالحاليةىياىتماميابمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية،كاألبعادالتيحددىا
الباحثلمتغيرمأخالقياتاألعماؿ،كالرضاالكظيفي،كتتميزالدراسةالحاليةعفجميعدراسات

الكظيفي،المحكرا تربطبيفمتغيرمأخالقياتاألعماؿكالرضا ألكؿكالمحكرالثانيفيأنيا
كتتميزعفدراساتالمحكرالثالثفيأنياتستيدؼالعامميفبإحدلالشركاتالخاصة.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

تحديدمجاالتاستبانةاستفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيجكانبمتعددةأىميا
أخالقياتاألعماؿ،كتحديدمجاالتاستبانةالرضاالكظيفي،كذلؾتـإثراءاإلطارالنظرممف
فيتفسير مفالدراساتالسابقة أيضان الحالية الدراسة كتستفيد خالؿبعضالدراساتالسابقة،

النتائج،كعرضياكمناقشتيا.



 

 

 

 

 الرابعالفصـــل 

 واإلجرا ات المنيجية
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 المنيجية واإلجرا ات: الفصل الرابع
حيثيستعرضمف الدراسة، الباحثفيىذه اإلجراءاتالتياتبعيا أىـ الرابع الفصؿ تناكؿ
أدكات كخصائص الدراسة، كأدكات الدراسة، كعينة الدراسة، كمجتمع الدراسة، منيج خاللو

باإلضافةإلىطرؽتصحيحاألدكات،كأىـالمعالجاتالدراسةمفحيثالصدؽكالثبا ت،ىذا
اإلحصائيةالمستخدمةفيالدراسة.

 .أواًل: منيج الدراسة

تفسير في العممية كالطرؽ المناىج أنسب ككنو التحميمي؛ الكصفي المنيج الدراسة استخدمت
ك اإلنسانية، كييتـالكاقع،فيتكجدكماالظاىرةدراسةعمىيعتمدالذلالمنيجىكالظكاىر

رقميانكصفانبإعطائياككميانخصائصيا،كبيافبكصفياكيفيانعنياكيعباردقيقانكصفانبكصفيا
الظكاىرمعارتباطيادرجةأكحجمياأكالظاىرةىذهمقدارتكضحكجداكؿأرقاـخالؿمف

مكضكعالدراسة،كبالتاليقاـالباحثبكصؼالظاىرة(90ـ،ص2010)الجرجاكم،األخرل
رقمي كمي بشكؿ عنيا بالتعبير قاـ ثـ كمف الكظيفي( بالرضا كعالقتيا األعماؿ )أخالقيات

كتفسيرتمؾاألرقاـالتيتحصؿعمييامفخالؿجمعالبياناتالالزمة.

 .ثانيًا: مجتمع الدراسة

 خالؿ الفمسطينية االتصاالت مجمكعة في العامميف جميع مف الدراسة مجتمع العاـتككف
(مكظفانكمكظفةيعممكففيثالثشركات)شركةاالتصاالت376عددىـ)كالبالغـ(2017)

 ح–الخمكية كشركة تؿ، باؿ الفمسطينية االتصاالت كشركة االنترنت(جكاؿ، لخدمات ضارة
.(2017)شركةاالتصاالتالفمسطينية،

 .ثالثًا: عينة الدراسة

باالعتمادعمىمعادلةركبرتماسكفلتحديدحجـالعينة.كتـاختيارعينةعشكائيةبسيطةجرل
حسابعددأفرادالعينةمفخالؿتطبيؽالمعادلةالتالية:
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حيثأف:
M حجـمجتمعالدراسة

S 
(عمػػػىمعػػػػدؿ1.96(أمقسػػػمة)0.95قيمػػػةالدرجػػػةالمعياريػػػةالمقابمػػػةلمسػػػػتكلالداللػػػة)

(0.05الخطأ)
P (0.50نسبةتكافرالخاصية)
q (0.50النسبةالمتبقيةلمخاصية)

تكزيػػعحيػػثتػػـ(مكظفػػانكمكظفػػة،190كبحسػػبالمعادلػػةالسػػابقةفػػإفالعينػػةيجػػبأفتتجػػاكز)
%(،كالجػػدكؿالتػػالي95.23،بنسػػبةاسػػتجابةبمغػػت)منيػػا(200)كتػػـإرجػػاع(اسػػتبانة،210)

يكضحخصائصعينةالدراسة،حيثيعرضكصفانإحصائيانكتكزيعانلعينةالدراسةحسببعض
-الشخصية:المتغيرات

 عينة الدراسة خصائص(: 4. 1جدول )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

الجنس
 80.50 161ذكر

 19.50 39أنثى

العمر
 49.50 99سنة30أقؿمف

 45.00 90سنة45–30

 5.50 11سنة45أكثرمف

المستكلالكظيفي
 71.50 143مكظؼ

 22.50 45رئيسقسـ

دارةعميامدير  6.00 12دائرةكا 

المؤىؿالعممي
 12.50 25دبمـك

 72.00 144بكالكريكس

 15.50 31دراساتعميا

سنكاتالخبرة

 43.00 86سنكات5أقؿمف

 27.50 55سنكات10–5

 19.00 38سنة15–11

 10.50 21سنة15أكثرمف

%(؛كلعػػؿ80.50أفمعظػػـأفػػرادالعينػػةمػػفالػػذككربنسػػبةبمغػػت)(1.4)يتضػػحمػػفالجػػدكؿ
ذلؾيرجعإلىطبيعةمنظمػاتاألعمػاؿالتػيتتعامػؿمػعجميػكركاسػعفيػيبحاجػةإلػىالػذككر
أكثػػػرمػػػفاإلنػػػاث،كػػػذلؾمعظػػػـالعػػػامميفمػػػفالتخصصػػػاتاإلداريػػػةكالمحاسػػػبةكالماليػػػة،كىػػػي

30فعينةالدراسةمفالفئةالعمرية)أقػؿمػف%(م49.50تخصصاتيفضمياالذككر،ككاف)
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،كيتضػحمػفالجػدكؿسػنة(45إلػى30الفئػةالعمريػة)%(مػفالعينػةمػف45سنة(،كتبيفأف)
%(منيـمػفرؤسػاء22.50%(مفالعينةمففئةالمكظفيف،ككاف)71.50السابؽأيضانأف)

اريػػةالعميػػامػػديردائػػرةفػػأكثر،ككػػاف%(مػػفالعينػػةمػػفذكمالمناصػػباإلد6األقسػػاـبينمػػاكػػاف)
%(مػفإجمػاليعينػة43%(،ككػاف)72معظـأفرادالعينةمفحممةدرجةالبكالكريكسبنسبة)

5%(مػفذكمالفئػة)27.50سػنكات(،ككػاف)5الدراسةمفذكمالخبراتالمنخفضة)أقػؿمػف
،كىػػذاسػػنة(15–11ف)%(مػػفالعينػػةتتػػراكحخبػػراتيـمػػابػػي19سػنكاتخبػػرة(،ككػػاف)10–

التنػػػػكعفػػػػيالخصػػػػائصالشخصػػػػيةكالخبػػػػراتكالمػػػػؤىالتيرجػػػػعإلػػػػىطبيعػػػػةاألعمػػػػاؿكالميػػػػاـ
كالمسؤكلياتالممقاةعمىعاتؽالعامميف،كتنكعيا.

 .رابعًا: أدوات الدراسة

ةقاـالباحثباالطالععمىاألدبياتالسابقةمفأجػؿبنػاءأدكاتالدراسػة،كتمثمػتأدكاتالدراسػ
باستمارةلمبياناتالشخصية،كاستبانةأخالقياتاألعماؿ،كاستبانةالرضاالكظيفي،كاتبعالباحث
مجمكعػػػةمػػػفاإلجػػػراءاتفػػػيتصػػػميـكتنفيػػػذىػػػذهاألدكات؛ككانػػػتتمػػػؾاإلجػػػراءاتعمػػػىالنحػػػك

-اآلتي:

 (: استبانة أخالقيات األعمال.1)

 تصميم استبانة أخالقيات األعمال. –أ 

عمػىمجمكعػةمػفالدراسػاتذاتالعالقػةبأخالقيػاتاألعمػاؿمثػؿدراسػة)جػكاىر،االطالعبعد
(فقػػػرة50(،كتػػػـبنػػػاءاسػػػتبانةتتكػػػكفمػػػف)2014(،ك)الزينػػػاتي،2015(،ك)العمػػػكدم،2015

عمىمجمكعةمفالمختصيف،كتـحيثتـعرضياكتتكزعإلىخمسةمجاالترئيسةبالتساكم،
عػػادةصػػياغتيا،كلػػـيػػتـحػػذؼأمفقػػرة،أكاسػػتبداؿأمفقػػرة،كمػػاتعػػديؿبعػػضالفقػػرات كتػػـكا 

(مكظفان40فصدؽاالستبانةكثباتنتائجياعبرتطبيقياعمىعينةاستطالعيةبمغت)مالتأكد
كمكظفةمفخارجعينةالدراسةالفعمية.
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 صدق استبانة أخالقيات األعمال. –ب 

لظاىرةالتيكضعتألجؿقياسيا،بحيثتككفالفقراتقػادرةيقصدبالصدؽأفتقيساالستبانةا
عمػػىقيػػاسالمجػػاالت،كأفتكػػكفالمجػػاالتقػػادرةعمػػىقيػػاسالدرجػػةالكميػػةلالسػػتبانة،كيػػتـىػػذا

-األمرمفخالؿعدةطرؽكخطكاتكىيعمىالنحكاآلتي:

 -صدق المحتوى: -

لكشػػمكلولممكضػػػكعقيػػدالدراسػػػةكىػػكصػػػدؽمحتػػكلاالسػػػتبانةكشػػكميا،كمػػػدلمالءمػػةالمحتػػػك
كيقصػدبصػدؽالمحتػكلىػك.(233ـ،ص2015،كأبكالزركأبكمكسىكأبكطالػب)القكاسمة

أفتكػػكفاالسػػتبانةقػػادرةعمػػىقيػػاسمػػاكضػػعتألجػػؿقياسػػو،كأفتشػػمؿكافػػةعناصػػرالدرجػػة
عمػػػىاالطػػػالعالكميػػػةلمظػػػاىرةالمػػػرادقياسػػػيا"أخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ"،كيػػػتـىػػػذااألمػػػرمػػػفخػػػالؿ

المدركسػػػػػة،مجمكعػػػػةمػػػػػفالدراسػػػػاتكالبحػػػػػكثذاتالعالقػػػػة،كتنػػػػػاكؿكافػػػػةأبعادىػػػػػاكمجاالتيػػػػا
كاالطالععمىعددمفاالستباناتالمشابية،كلدلعيناتمشابية،كاالستفادةمنيافػيصػياغة
االسػػػتبانةالحاليػػػة،كمػػػفثػػػـكضػػػعتعريػػػؼاصػػػطالحيمناسػػػب،كتقسػػػيـاالسػػػتبانةإلػػػىمجػػػاالت
ا،تسيؿقياسالظاىرة.كبناءنعمىذلؾقاـالباحثبكضػعتعريػؼألخالقيػاتاألعمػاؿكمجاالتيػ

 كتـصياغةعباراتكؿمجاؿعمىحدة.

 -صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -

االستبانةفيصكرتيااألكليةعمىمجمكعةمفالمختصيفبمجػاالتاإلدارة،كتػـاألخػذترضعي
بمعظـآرائيـحكؿسالمةاالسػتبانةكقػدرتياعمػىقيػاسالظػاىرة،ككضػكحعباراتيػا،كتػـتعػديميا
كفقػػانلمقترحػػاتلجنػػػةالتحكػػيـ.ككانػػتنسػػػبةاتفػػاؽالمختصػػيفحػػػكؿفقػػراتكمجػػاالتاالسػػػتبانة

.(1(محكميف.ممحؽرقـ)5بآراء)وتـاالسترشاد(،عممانبأن82.40%)

 -صدق االتساق الداخمي: -

يعتبرصدؽاالتساؽالداخميمفأىـأنكاعقياسالصدؽ،كىكيعبرعػفطبيعػةارتبػاطالفقػرات
بمجػاالتاالسػػتبانة،كيػتـحسػػابالصػػدؽالػداخميمػػفخػالؿحسػػابمعػػامالتاالرتبػاطبػػيفكػػؿ
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(4فػيممحػؽرقػـ)فقرةمففقراتاالستبانةمعالدرجةالكميةلممجاؿالذمتنتميإليو،كالجػداكؿ
 فقراتاستبانةأخالقياتاألعماؿ.تكضحنتائجصدؽاالتساؽالداخميل

 -الصدق البنائي: -

يقصػػدبػػومػػدلقػػدرةالمجػػاالتعمػػىقيػػاسالظػػاىرةالمدركسػػةكيػػتـىػػذااألمػػرمػػفخػػالؿحسػػاب
تاالرتباطبيفكؿمجاؿمفمجاالتاستبانةأخالقياتاألعماؿكالدرجػةالكميػةلفقراتيػا،معامال

-كالجدكؿالتالييكضحالنتائج:

 (: معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين مجاالت استبانة أخالقيات األعمال والدرجة الكمية لفقراتيا4. 2جدول )

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م.
 0.000 0.865**10المجاؿاألكؿ:األخالقياتالشخصية.1

 0.000 0.937**10المجاؿالثاني:الثقافةالتنظيمية.2

 0.000 0.954**10المجاؿالثالث:التشريعاتكالمكائحكالقكانيف.3

 0.000 0.892**10المجاؿالرابع:التنظيـاإلدارم.4

 0.000 0.932**10مدكناتالسمكؾاألخالقي.المجاؿالخامس:5

 **(R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.01 )( 0.382تساوي) 
*  (R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.05 )( 0.316تساوي) 

(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sig(أفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)2.4يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ)
فػػإفجميػػعمجػػاالتاسػػتبانةأخالقيػػاتاألعمػػاؿمنتميػػةلمدرجػػةالكميػػة،كبالتػػاليكعميػػو(،0.05)

فإفاالستبانةتتمتعبصدؽبنائيمناسب.

 استبانة أخالقيات األعمال. ثبات – ج

إعػادةتطبيػؽاسػتبانةعمػىالثباتيعنيعدـالتغيرفيالنتائج،كاستقرارىذهالنتائجفيحاؿتػـ
-مجتمعالدراسةعدةمرات،كتـالتأكدمفثباتاالستبانةمفخالؿالطرؽالتالية:

 (:Cronbach's Alpha coefficientالثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ ) -

ىػػذهالطريقػػةعمػػىأسػػاساحتسػػابمعامػػؿألفػػاكركنبػػاخلكػػؿمجػػاؿمػػفمجػػاالتاالسػػتبانة تقػػـك
الكميةلفقراتيا،كالجدكؿالتالييبيفالنتائج:كلمدرجة



84 
 

(: معامالت ألفا كرونباخ ومعامالت الصدق لمجاالت استبانة أخالقيات األعمال والدرجة الكمية 4. 3جدول )
 لفقراتيا

 *معامل الصدق ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م.
 0.955 100.912المجاؿاألكؿ:األخالقياتالشخصية.1

 0.965 100.931المجاؿالثاني:الثقافةالتنظيمية.2

 0.957 100.915المجاؿالثالث:التشريعاتكالمكائحكالقكانيف.3

 0.950 100.903المجاؿالرابع:التنظيـاإلدارم.4

 0.963 100.928المجاؿالخامس:مدكناتالسمكؾاألخالقي.5

 0.989 0.978 50 الدرجة الكمية لالستبانة

 معامؿ ألفا كركنباخ√* معامل الصدق يساوي 

،(0.6لفاكركنباخكانتأكبػرمػف)(يتبيفأفجميعمعامالتأ3.4يتضحمفخالؿالجدكؿ)
(،كجميعيػػا0.978ككانػػتقيمػػةمعامػػؿألفػػاكركنبػػاخلجميػػعفقػػراتاسػػتبانةأخالقيػػاتاألعمػػاؿ)

(،كىػي0.989معامػؿالصػدؽلمدرجػةالكميػة)،ككػافمرتفعةتؤكدعمىثباتاالستبانةمعدالت
معدالتمرتفعةجدان.

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
إلػىفقػراتفرديػةالرتػب،فقػراتزكجيػةاالسػتبانةكمجاالتيػاتقكـىػذهالطريقػةعمػىأسػاستقسػيـ

سػػػبيرمافبػػػراكفلتصػػػحيحالرتػػػب،كاحتسػػػابمعامػػػؿاالرتبػػػاطبينيمػػػا،كمػػػفثػػػـاسػػػتخداـمعادلػػػة
ـ،ص2010)أبػكعػالـ،أكمعادلػةجتمػاف(Spearmen- Brown Coefficientالمعامػؿ)

-:نتالنتائجكمافيالجدكؿاآلتي،ككا(481
: معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل مجال من مجاالت استبانة (4. 4جدول )

 لدرجة الكمية لفقراتياأخالقيات األعمال وا

 الفقرات البيان
معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.877 100.782المجاؿاألكؿ:األخالقياتالشخصية.

 0.000 0.891 100.803المجاؿالثاني:الثقافةالتنظيمية.

 0.000 0.905 100.827المجاؿالثالث:التشريعاتكالمكائحكالقكانيف.

 0.000 0.839 100.723المجاؿالرابع:التنظيـاإلدارم.

 0.000 0.907 100.830المجاؿالخامس:مدكناتالسمكؾاألخالقي.

 0.000 0.927 0.864 50 الدرجة الكمية لالستبانة



58 
 

،خ أجخالع الحححح ختخ الرتبحححح لخ   ححححاخ وقحححح     خ    ححححا(خأجخالعحححح ال 4.خ4يتضحححح خالححححجخوحححح  خ   حححح   خ 
،خ(،خ هححح خالع الححح خالرتبححح 4.8.4بجححح خ  الرتبححح لخ ج ر حححاخ  فج حححاخ باحححر تخ احححتب ااخأو   ححح تخ   الححح  خ

(،خ هذ خيؤك خأجخ الاتب ااختتالت خ4.9.0 ج ر اخ  فج اخ  اتب ااخ الع ال خ الرتب لخ  القو خ ك جخ
خ.ه بثب تخ ي ،خ  الكجختطب اه خ  الطال ا جخ جىخات   

 يقيا  اعأماا. استبانة أخال تصحيح – د

(خ04ك اتخ اتب ااخأو    تخ   ال  خ ب رةخ جخوالااخال ح التخر  احا،خ كتفح جخكح خال ح  خالحجخ 
فاححر ت،خ تححخخ  وحح  خ  ب  احح تخ تراليبهحح خ بححرخبراحح ال خربالححاخ  توجيحح خ موقحح   خ جعجحح خخ ال تال   ححا،خ

 Statistical Package for Social Science خ مقح  رخ)SPSS IBM- Version 

خ-،خ ذ كخ فا  خ ج    خ  ت   :رتخ  وال ا    كخت رج،خوابخ(22.0

 طريقة إدخا. بيانا  استبانة أخاليقيا  اعأماا.(: 4  5جدو. )

 غير اوافق أبدا   غير اوافق احايد اوافق اوافق بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5   تراليبخ جو ابخ آل  

 1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5.0-4.2خ  بترة

 %84أفثرخالجخخ  ااب خ  الا ب    بجخ
خ%8.الجخ
 %84  ىخ

  ىخأ  خخ%.2الجخ
 %8.الجخ

  ىخخ%.6
أ  خالجخ

2.% 
 %.6أ  خالجخ

×خفاحرةخخ24 با ء خ جىخ  تقو  خ  ا بقخفإجخ   ر اخ  فج اخ  ت خ وقح خ جيهح خ  البوح سختاح   خ 
فإجخخ(،خ  ف خال   خالجخال  التخ الاتب اا24=خخ0×خفارةخخ24(،خ أ اىخ ر اختا   خ 24.=خخ2

خ(.04=خخ0×خفار تخخ04(،خ أ اىخ ر اختا   خ 24=خخ2×خفار تخخ04أ جىخ ر اختا   خ 

 (: استبانة الرضا الوظيفي 2)

 تصايم استبانة الرضا الوظيفي  –أ 

 طج خ  ب وسخ جىخ   خالجخ   ر ا تخ  ا بااخ  الاتب ا تخ  الش بهاخبه فختو ي خال  التخ اتب ااخ
  رضححح خ  ححح ن ب خ اححح خ  عححح الجيجخبشحححركاخ التقححح التخ  بجاحححطيا ا،خ بهححح فختقحححال خخ احححتب ااخ   ر احححاخ

خ(،خ404.خ(،خ    بهحح ،خ402.خ(،خ   يبححا،خ.40.  و   ححا،خ الححجخأهححخخهححذاخ   ر احح تخ    عاحح ب ،خ
خ(،خ فحح خضحح ءخذ ححكختححخخقحح   اخ اححتب ااخ448.خ(،خ  الحح  ختحح جخ نوححر ج،خ406.،خالاحح ال  خ  أبحح
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(20عرضتعمىمشػرؼالدراسػةكبعػضالمختصػيف،ككانػتفػيصػكرتياالنيائيػةعبػارةعػف)
فقػػرات(لكػػؿمجػػاؿ،كتػػـالتأكػػدمػػفصػػدقيا5فقػػرةتتػػكزعإلػػىأربعػػةمجػػاالتبالتسػػاكم،بكاقػػع)

كثباتياعبرطرؽمتعددة.

 صدق استبانة الرضا الوظيفي. –ب 

قاـالباحثبالتأكدمػفصػدؽاسػتبانةالرضػاالػكظيفيبعػدتطبيقيػاعمػىعينػةاسػتطالعيةبمغػت
-(مكظفانكمكظفة،كاتبعاإلجراءاتكالطرؽالتالية:40)

 -صدق المحتوى: -

الدراسػػة،جػػرلاالطػػالععمػػىعػػددمػػفالدراسػػاتكاالسػػتباناتالمشػػابيةكعنػػدفئػػاتمشػػابيةلفئػػة
كتػـتحديػدتعريػؼكاضػحلمرضػػاالػكظيفيلػدلالعػامميفبشػػركةاالتصػاالتالفمسػطينية،كمػفثػػـ
قسػػـالباحػػثالرضػػاالػػكظيفيإلػػىأربعػػةمجػػاالتلتسػػييؿإجػػراءاتقيػػاسالظػػاىرة،كمػػفثػػـقػػاـ

بصياغةبعضالعباراتالمناسبةلكؿمجاؿ.

 -صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -

سػػتبانةعمػػىمجمكعػػةمػػفالمختصػػيفبمجػػاالتاإلدارة،كتػػـتعػػديؿالفقػػراتبنػػاءنجػػرلعػػرضاال
(أعضاءىيئػةتػدريسبالجامعػاتالفمسػطينية.أنظػر5عمىمقترحاتلجنةالتحكيـالمككنةمف)

(.1ممحؽرقـ)

 -صدق االتساق الداخمي: -

الكظيفيمػعالدرجػةالكميػةجرلحسابمعامالتاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتاستبانةالرضا
النتػػائجالمتعمقػػةبصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميلفقػػراتاسػػتبانةلممجػػاؿالػػذمتنتمػػيإليػػوىػػذهالفقػػرات،ك
(.5الرضاالكظيفيمتكفرةفيالممحؽرقـ)

 -الصدق البنائي: -

حسػػابمعػػامالتاالرتبػػاطبػػيفمجػػاالتاسػػتبانةالرضػػاالػػكظيفيكالدرجػػةالكميػػةلفقراتيػػا،جػػرل
-ذلؾعمىالنحكاآلتي:ك
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 (: معامل االرتباط وقيمة االحتمال بين مجاالت استبانة الرضا الوظيفي والدرجة الكمية لفقراتيا4. 6جدول )
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م.
 0.000 0.865**5المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.1

العالقػػاتاإلنسػػانيةداخػػؿالمجػػاؿالثػػاني:الرضػػاعػػف2
 0.000 0.937**5الشركة.

المجػػاؿالثالػػث:الرضػػاعػػفطبيعػػةالعمػػؿكالسياسػػات3
 0.000 0.954**5كاإلجراءات.

 0.000 0.892**5المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.4

 **(R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.01 ) (0.382)تساوي 
*  (R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.05 )( 0.316تساوي) 

(،0.05(كانػػػتأقػػػؿمػػػفمسػػػتكلالداللػػػة).Sig(أفقػػػيـاالحتمػػػاؿ)6.4يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ)
ككانػػتقػػيـمعػػامالتاالرتبػػاطأكبػػرمػػفمعامػػؿاالرتبػػاطالجػػدكلي،كبالتػػاليفػػإفجميػػعمجػػاالت

لكظيفيمنتميةلمدرجةالكمية،كبالتاليفإفاالستبانةتتمتعبصدؽبنائي.استبانةالرضاا

 ثبات استبانة الرضا الوظيفي. –ج 

قاـالباحثباستخداـطريقتيفلحسابثباتفقػراتكمجػاالتاسػتبانةالرضػاالػكظيفي،كذلػؾمػف
-خالؿتحميؿبياناتالعينةاالستطالعية،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 (:Cronbach's Alpha coefficientبطريقة معامالت ألفا كرونباخ )الثبات  -

جػػػرلحسػػػابمعامػػػؿألفػػػاكركنبػػػاخلكػػػؿمجػػػاؿمػػػفمجػػػاالتاالسػػػتبانةكلمدرجػػػةالكميػػػةلفقراتيػػػا،
كالجدكؿالتالييبيفالنتائج:

ة الكمية (: معامالت ألفا كرونباخ ومعامالت الصدق لمجاالت استبانة الرضا الوظيفي والدرج4. 7جدول )
 لفقراتيا

 *معامل الصدق ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م.
 0.943 50.889المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.1

 0.915 50.837المجاؿالثاني:الرضاعفالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.2

المجػػػػػػاؿالثالػػػػػػػث:الرضػػػػػػػاعػػػػػػفطبيعػػػػػػػةالعمػػػػػػػؿكالسياسػػػػػػػات3
 0.880 50.774كاإلجراءات.

 0.931 50.867المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.4

 0.975 0.950 20 الدرجة الكمية لالستبانة

 معامؿ ألفا كركنباخ√* معامل الصدق يساوي 
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(،0.6(أفجميػػػعمعػػػامالتألفػػػاكركنبػػػاخكانػػػتأكبػػػرمػػػف)7.4يتضػػػحمػػػفخػػػالؿالجػػػدكؿ)
(،ككانتقيمةمعامػؿألفػاكركنبػاخلجميػعفقػرات0.889إلى0.774)ككانتمحصكرةمابيف
(،كجميعيامعدالتمرتفعةتؤكدعمىثباتاالسػتبانة،كيتضػح0.950استبانةالرضاالكظيفي)

(،ككافمعامؿالصدؽلمدرجة0.943إلى0.880أيضانأفمعامالتالصدؽتراكحتمابيف)
عةجدان.(،كىيمعدالتمرتف0.975الكمية)

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -

جرلحسابمعامالتاالرتباطبيفالفقػراتفرديػةالرتػب،كالفقػراتزكجيػةالرتػبلكػؿمجػاؿمػف
مجاالتاالستبانةكالدرجةالكميةلفقراتيا،كمفثػـتػـاسػتخداـمعادلػةجتمػافلتصػحيحاالرتبػاط،

-اآلتي:ككانتالنتائجعمىالنحك
: معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل مجال من مجاالت استبانة (4. 8جدول )

 الرضا الوظيفي والدرجة الكمية لفقراتيا

معامل  الفقرات البيان
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.863 50.857المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.

المجػػػاؿالثػػػاني:الرضػػػاعػػػفالعالقػػػاتاإلنسػػػانيةداخػػػؿ
الشركة.

50.775 0.846 0.000 

المجػػػاؿالثالػػػث:الرضػػػاعػػػفطبيعػػػةالعمػػػؿكالسياسػػػات
كاإلجراءات.

50.698 0.676 0.000 

 0.000 0.713 50.584المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.

 0.000 0.948 0.902 20 الكمية لالستبانةالدرجة 

(أفمعػامالتاالرتبػػاطدالػػةإحصػائيانكقكيػػة،كتراكحػتمػػابػػيف8.4يتضػحمػػفخػالؿالجػػدكؿ)
(،كأفمعامػػؿاالرتبػػاطلمدرجػػةالكميػػةلفقػػراتاسػػتبانةالرضػػاالػػكظيفيبمػػغ0.857إلػػى0.584)
(0.713إلػػى0.676يتػػراكحمػػابػػيف)(،كىػػكمعامػػؿمرتفػػع،ككػػافاالرتبػػاطالمصػػحح0.902)

(،كىػذايؤكػدأفاالسػتبانةتتمتػعبثبػات0.948لجميعالمجاالت،ككافلمدرجةالكميةلالستبانة)
جيد،كيمكفلمباحثتطبيقياكاالطمئنافعمىنتائجالدراسة.
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 تصحيح استبانة الرضا الوظيفي. –د 

خماسيالترتيب"ليكارتالخماسػي"،كذلػؾباسػتخداـجرلإدخاؿالبياناتكتصحيحياكفقانلتدرج
برنػػػػامجرزمػػػػةالتحميػػػػؿاإلحصػػػػائيلمعمػػػػكـاالجتماعيػػػػة،كذلػػػػؾباالسػػػػتعانةبالجػػػػدكؿالتػػػػاليفػػػػي

-التصحيح:

 طريقة إدخال بيانات استبانة الرضا الوظيفي(: 4. 9جدول )

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5 لمحاسباآلليالترميز

 1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5.0-4.2الفترة

 %84أكثرمفالكزفالنسبيالمقابؿ
%68مف
 %84إلى

%إلىأقؿ52مف
 %68مف

%إلى36
أقؿمف

52% 
 %36أقؿمف

كأدنى(،100=5×فقرة20كبناءنعمىالتصحيحالسابقةفإفالدرجةالكميةلممبحكثتساكم)
5(،كلكػػػؿمجػػػاؿمػػػفالمجػػػاالتفػػػإفأعمػػػىدرجػػػةتسػػػاكم)20=1×فقػػػرة20درجػػػةتسػػػاكم)

(،كبالتػػاليفػػإفتصػػنيؼالعػػامميف5=1×فقػػرات5(،كأدنػػىدرجػػةتسػػاكم)25=5×فقػػرات
-حسبدرجاتالرضاالكظيفييتبعالجدكؿالتالي:

 تصنيف مستويات الرضا الوظيفي(: 4. 10جدول )

 الدرجة التصنيف
 46.67 – 20 رضاكظيفيمنخفض

 73.35 – 46.68رضاكظيفيمتكسط

 100 - 73.36رضاكظيفيمرتفع

 

 .(Normality Distribution Test) : اختبار التوزيع الطبيعيخامساً 

(،Sample Kolmogorov-Smirnov-1سػػمرنكؼ)–كػػكلمجركؼاسػػتخدـالباحػػثاختبػػار
،لمناسػػػبتولطبيعػػػةعينػػػةالدراسػػػة،كىػػػذايفيػػػدفػػػيطبيعػػػةاعتداليػػػةمنحنػػػىالبيانػػػاتإلػػػىلمتعػػػرؼ

-االختباراتالكاجباستخداميامعمميةأكغيرمعممية،كالجدكؿالتالييكضحالنتائج:
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 الستبانة أخالقيات األعمال واستبانة الرضا الوظيفياختبار التوزيع الطبيعي : نتائج (4. 11جدول )

 (.Sigقيمة ) قيمة االختبار عدد الفقرات االستبيان م.
 19158 09894 51 استبانةأخالقياتاألعماؿ 1

 19575 19561 21 استبانةالرضاالكظيفي 2

 **(Z) ( 2.58( تساوي )0.01الجدولية عند مستوى الداللة) 
  *(Z) ( 1.96( تساوي )0.05الجدولية عند مستوى الداللة) 

،0.05(االحتماليػةكانػتأكبػرمػفمسػتكلالداللػة.Sig(أفجميعقػيـ)1.5يكضحالجدكؿ)
(05.0.sig،)(ككانػػتقػػيـZ(المحسػػكبةأقػػؿمػػفقيمػػة)Z،الجدكليػػة)يمكػػفالقػػكؿوكعميػػ

تتبعتكزيعانطبيعيان،كعميويجباستخداـاالختباراتالمعمميةفيىذهالدراسة.االستباناتبأف

 (.Statistical Methods) المعالجات اإلحصائية المستخدمة :سادساً 

تحقيقػػػانألىػػػػداؼالدراسػػػة؛جػػػػرلادخػػػاؿالبيانػػػػاتإلػػػىبرنػػػػامجرزمػػػةالتحميػػػػؿاإلحصػػػائيلمعمػػػػكـ
 SPSS(،كتحديػداناالصػدار)Statistical Package for Social Scienceاالجتماعيػة)

IBM- Version 22.0االختبػػػاراتمنيػػػاالكصػػػفي،كمنيػػػا(،كتػػػـاسػػػتخداـمجمكعػػػةمػػػف
-االستداللي،كفيمايميبيافلتمؾاالختبارات:

(:كيسػػتخدـىػذااألمػػرلمتعػػرؼFrequencies and Percentالتكػراراتكالنسػػبالمئكيػة) -
 لىتكراراستجاباتالفئة.إ

المقيػػاس(:لمتحقػػؽمػػفصػػدؽCorrelation Coefficient)بيرسػػكفمعػػامالتاالرتبػػاط -
 .و،كالعالقةبيفالمتغيراتكثبات

 .المقاييسلىثبات(:لمتعرؼإSplit-Half Coefficientطريقةالتجزئةالنصفية) -
مقػػاييسلػػىثبػػات(:لمتعػػرؼإCronbach's Alpha Coefficientمعامػػؿألفػػاكركنبػػاخ) -

 الدراسة.
البيانػاتلىطبيعػةرؼإ(:كيستخدـىذااألمرلمتعNormal Testاختبارالتكزيعالطبيعي) -

-1سػػمرنكؼ)-إذاكانػػتتتبػػعتكزيعػػانطبيعيػػانأمػػاال،حيػػثتػػـاسػػتخداـاختبػػاركػػكلمجركؼ

Sample Kolmogorov-Smirnov.لمناسبتولطبيعةالعينة) 
لىطبيعػةاسػتجاباتالعينػةعمػى(:كيستخدـىذااألمرلمتعرؼإMeanالمتكسطالحسابي) -

 .مقياسالكمجاالتفقرات
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(:كيسػػتخدـلمتعػػرؼإلػػىانحرافػػاتاسػػتجاباتStandard deviationالمعيػػارم)االنحػػراؼ -
 العينةعفالكسطالحسابيلتقديراتيـ.

لىالكزفالنسبيالستجابات(:كيستخدـىذااالختبارلمتعرؼإPercentage)الكزفالنسبي -
 كتفاعميـحكليا.مقياسالكمجاالتالعينةعمىفقرات

(:لمتعػػرؼإلػػىالفػػركؽبػػيفمجمػػكعتيفIndependent Samples T - Testاختبػػار) -
 مستقمتيف.

 .(:لمتعرؼإلىالفركؽبيفثالثمجمكعاتفأكثرOne Way ANOVAsاختبار) -
 اختبارشيفيولممقارناتالبعدية،بيدؼالكشؼعفاتجاهالفركؽ. -
 (لممقارناتالبعدية،بيدؼالكقكؼعمىأقؿفرؽمعنكم.L.S.Dاختبار) -



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتيا
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 عرض النتائــج ومناقشتــيا: الفصل الخامس
 -تمييد

تنػاكؿالفصػؿالخػامسعرضػانلتحميػؿالبيانػات،كاختبػارالفرضػيات،كيتضػمفالفصػؿأيضػانأىػـ
االختبػػاراتاالحصػػائية،كذلػػؾمػػفالتكصػػياتكالمقترحػػات،كلتحقيػػؽذلػػؾاسػػتخدـالباحػػثأنسػػب

خالؿالتحقؽمفطبيعةمنحنىالبيانات.

 .: تحميل البياناتأوالً 

(،بيدؼالكقكؼعمػىOne Sample T testقاـالباحثباستخداـاختبار)ت(لمعينةالكاحدة)
-درجةالمكافقةعمىفقراتكمجاالتاستبانتيالدراسة،كفيمايميتكضيحلذلؾ:

 بيانات أخالقيات األعمال. (: تحميل1)

تعػػرضالجػػداكؿالتاليػػةتحميػػؿبيانػػاتمجػػاالتأخالقيػػاتاألعمػػاؿباسػػتخداـاختبػػار)ت(لمعينػػة
-(:One Sample T testالكاحدة)

 ( لفقرات "األخالقيات الشخصية"T: اختبار )(5. 1جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
تتفػػػؽممارسػػػاتالمكظػػػؼداخػػػؿالشػػػركة

 5 0.000 22.15 86.70 0.853 4.335 معاألخالقياتاإلسالمية.

 2 0.000 37.80 90.30 0.570 4.515 يتعامؿالمكظؼبتكاضعمعالزبائف.2

3
المكظػػػػػؼبعػػػػػاداتكقػػػػػيـالمجتمػػػػػع يمتػػػػػـز

الفمسطينيفيسمككو.
4.44 0.564 88.80 36.14 0.000 3 

4
ييػػتـالمكظػػؼبػػالظيكربشػػكؿالئػػؽأمػػاـ

 1 0.000 37.63 90.60 0.575 4.530 الزبائف.

5
يبمػػغالمكظػػؼعػػفأمتجػػاكزاتأخالقيػػة

 9 0.000 20.43 81.30 0.737 4.065 تحدثفيدائرتو.

6
تعتمػػػػدالشػػػػركةعمػػػػىمعيػػػػاراألخالقيػػػػات

كالتعييف.الشخصيةعندعمميةاالختيار
3.995 0.818 79.90 17.21 0.000 10 

 8 0.000 28.29 84.80 0.620 4.240يتصؼالمكظؼباألمانةالمينية.7
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 7 0.000 29.48 84.90 0.597 4.245يحافظالمكظؼعمىمكاردالشركة.8

المكظؼبأنظمةكقكانيفالشركة.9  4 0.000 32.46 87.30 0.595 4.365يمتـز

10
المكظػػػؼبأنػػػوقػػػدكةل خػػػريففػػػييظيػػػر

تعاممومعالزبائف.
4.285 0.552 85.70 32.88 0.000 6 

  0.000 44.5 86.03 4.134 43.015 ال األول: األخالقيات الشخصيةالمج

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )199 )(1.984تساوي )( 0.05) ومستوى داللة 

(كانػػتأقػػؿمػػفمسػػتكلالداللػػة.Sigأفجميػػعقػػيـاالحتمػػاؿ)(1.5رقػػـ)يتضػػحمػػفالجػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

مكافؽالعينةعمىمحتكل(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.

المكظػػؼييػػتـ(عمػػىالمرتبػػةاألكلػػىكنصػػيا)4كيتضػػحمػػفالجػػدكؿأيضػػانحصػػكؿالفقػػرةرقػػـ)
،كىذايرجعإلىاىتماـالشركة%(90.60(،كبكزفنسبيبمغ)الزبائفأماـالئؽبشكؿبالظيكر
المكظػػػؼ،كاىتمػػػاـالعػػػامميفبػػػالظيكربشػػػكؿجيػػػدأمػػػاـالعمػػػالءكالجميػػػكر،كػػػذلؾفػػػإفبمظيػػػر

شركاتمجمكعةاالتصػاالتالفمسػطينيةتعػدمػفالشػركاتالرائػدةفػيقطػاعغػزةكتسػتقبؿالعديػد
يتعامػػػػؿ(،كالتػػػػيتػػػػنصعمػػػػى)2،يمييػػػابالمرتبػػػػةالثانيػػػػةالفقػػػػرةرقػػػـ)مػػػفالعمػػػػالءبشػػػػكؿيػػػػكمي

(بالمرتبة6%(.بينماجاءتالفقرةرقـ)90.30(،بكزفنسبيبمغ)الزبائفعمبتكاضعالمكظؼ
(كالتعيػيفاالختيػارعمميػةعنػدالشخصػيةاألخالقيػاتمعيػارعمػىالشركةتعتمداألخيرةكنصيا)

،كيػػػػرلالباحػػػػثبػػػػأفالشػػػػركةلػػػػدييامعػػػػاييرتحػػػػددسػػػػمكؾ%(79.90بػػػػكزفنسػػػػبيمرتفػػػػعبمػػػػغ)
.كتبحثحكؿسمككواألخالقيقبؿاختيارهكتعيينوالمكظؼ،كماأنياتتفحص

كىػػػػذايشػػػػيرإلػػػػىارتفػػػػاعاألخالقيػػػػاتالشخصػػػػيةالتػػػػييتمتػػػػعبيػػػػاالعػػػػامميفبشػػػػركةاالتصػػػػاالت
الفمسػػطينية،كذلػػؾيرجػػعإلػػىسياسػػاتكأنظمػػةكلػػكائحالشػػركةفػػياسػػتقطابكتكظيػػؼالعػػامميف،

ـ(بػػػػأفاألخالقيػػػػات2014الزينػػػػاتي،حيػػػػثتيػػػػتـبػػػػذكمالمػػػػؤىالتكالسػػػػمعةالطيبػػػػة،كمػػػػاأكػػػػد)
الشخصػػػيةتحظػػػىباىتمػػػاـبػػػالغخاصػػػةفػػػيالمنظمػػػاتالتػػػيتعمػػػؿبالمجتمعػػػاتالمسػػػممة،كػػػكف
األخالقيػػاتالشخصػػيةجػػزءمػػفتعػػاليـديننػػااإلسػػالمي،كبالتػػاليفػػإفالمكظػػؼيجػػبأفيتمتػػع

مػػػعطبيعػػػةبأخالقيػػػاتشخصػػػية؛كمػػػاأفأخالقيػػػاتالمكظػػػؼالشخصػػػيةتسػػػاعدهعمػػػىالتكيػػػؼ
،كتتفػؽالنتػائجالػكاردةفػيالجػدكؿأعػالهالعمؿ،كالتكيؼمعزمالءهكالجميكرالذميتعامؿمعو
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ـ(،2015ـ(،ك)جػػػػػػكاىر،2014ـ(،كدراسػػػػػػة)العقيمػػػػػػي،2017مػػػػػػعنتػػػػػػائجدراسػػػػػػة)كالسػػػػػػكف،
ـ(كيرجػػعىػػذااالتفػػاؽإلػػىاىتمػػاـمنظمػػاتاألعمػػاؿبأخالقيػػاتاألعمػػاؿفػػي2014ك)الزينػػاتي،

اآلكنػػةاألخيػػرة،خاصػػةنكأفمعظػػـالمػػؤتمراتكالنػػدكاتاإلداريػػةأشػػارتإلػػىأىميتيػػافػػيتجسػػيف
.سمعةالمنظمة،كتحقيؽأىدافيا

 ( لفقرات "الثقافة التنظيمية"T: اختبار )(5. 2جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
تنظػػػراإلدارةإلػػػىمكظفييػػػابػػػأنيـالمػػػكرد

 2 0.000 21.9 82.00 0.709 4.100 الرئيسلتحقيؽأىدافيا.

2
تتػػػػػػػيحاإلدارةالحريػػػػػػػةلممػػػػػػػكظفيفبإبػػػػػػػداء

 9 0.000 20.21 79.30 0.675 3.965 آرائيـ.

3
تشػػػػػػػػارؾاإلدارةالمػػػػػػػػكظفيفعنػػػػػػػػداتخػػػػػػػػاذ

 10 0.000 15.10 76.40 0.768 3.820 القرارات.

4
يتمتػػػػػػعالمكظػػػػػػؼبعالقػػػػػػاتعمػػػػػػؿجيػػػػػػدة

 3 0.000 28.9 81.80 0.532 4.090 تنطمؽمفاألفكاركالمبادئالمشتركة.

5
يشػػػػجعالمسػػػػؤكؿالمػػػػكظفيفعمػػػػىعػػػػالج

 1 0.000 24.5 82.10 0.637 4.105 مشكالتالعمؿ.

6
يعتقػػػدالمكظػػػؼأفتحقيػػػؽأىدافػػػويكمػػػف

 4 0.000 26.3 81.70 0.583 4.085 مثابرتوبأداءالمياـالمنكطةبو.

7
تػػػػػػػكفرالشػػػػػػػركةمنػػػػػػػاخجيػػػػػػػدمػػػػػػػفالقػػػػػػػيـ

التنظيمية.
4.055 0.643 81.10 23.2 0.000 6 

تكجػػػدسياسػػػاتتػػػنظـالعالقػػػاتاإلنسػػػانية8
داخؿالشركة.

4.070 0.580 81.40 26.1 0.000 5 

 8 0.000 18.99 79.60 0.729 3.980تكفرالشركةمناخعمؿإبداعي.9

10
تراعػػػػػيالسياسػػػػػاتكاإلجػػػػػراءاتحاجػػػػػات

.المكظفيفكثقافتيـ
4.0350 0.596 80.70 24.5 0.000 7 

  0.000 31.5 80.61 4.616 40.305 لمجال الثاني: الثقافة التنظيميةا

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T الجدولية عند درجات حرية )(ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(2.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)
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ىمكافؽالعينةعمىمحتكل(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.

المسػؤكؿيشػجع(حظيتعمىالمرتبةاألكلػىكتػنصعمػى)5كيتضحمفالجدكؿأفالفقرةرقـ)
،كلعػؿذلػؾيرجػعإلػىأف%(82.10(،بػكزفنسػبيبمػغ)العمػؿمشػكالتعػالجعمىالمكظفيف
العمػػؿتحػػدمػػففاعميػػةالمنظمػػةفػػيتحقيػػؽأىػػدافيا،لػػذايسػػعىالمسػػؤكؿبالتعػػاكفمػػعمشػػكالت

(،كالتػػيتػػنصعمػػى1،يمييػػابالمرتبػةالثانيػػةالفقػػرةرقػػـ)العػامميفلعػػالجمشػػكالتالعمػػؿاليػػكمي
%(،فيمػػػا82(،بػػكزفنسػػبي)أىػػدافيالتحقيػػؽالػػػرئيسالمػػكردبػػأنيـمكظفييػػاإلػػىاإلدارةتنظػػر)

اتخػػػػاذعنػػػػدالمػػػػكظفيفاإلدارةتشػػػػارؾ(بالمرتبػػػػةاألخيػػػػرة،كتػػػػنصعمػػػػى)3فقػػػػرةرقػػػػـ)جػػػػاءتال
،كجػػاءتالفقػػرةذاتالرتبػػةاألخيػػرةبمسػػتكلمرتفػػعألف%(76.40(،بػػكزفنسػػبيبمػػغ)القػػرارات

الشػػركةتعتمػػدعمػػىالالمركزيػػةكتشػػارؾالعػػامميففػػياتخػػاذالقػػراراتمػػفخػػالؿعقػػداالجتماعػػات
.الدكرية

تػػػائجالػػػكاردةتكضػػػحأفالنسػػػبالمئكيػػػةكانػػػتمرتفعػػػةعمػػػىكافػػػةفقػػػراتالثقافػػػةالتنظيميػػػة،كالن
كبالتػػاليفػػإفشػػركةاالتصػػاالتالفمسػػطينيةتقاسػػـالقػػيـكالمعتقػػداتكالممارسػػاتالعمميػػةلتشػػكيؿ
دليػػؿالتجاىػػاتاألفػػرادكسػػمككيـداخػػؿالشػػركة،كىنػػاؾاىتمػػاـبجكانػػبالثقافػػةالتنظيميػػةسػػػكاء

لمتعمقػةبػالقيـالتنظيميػػة،أكالمعتقػداتالتنظيميػػة،أكالتكقعػاتالتنظيميػػة،كاألعػراؼالتنظيميػػة،ا
كلعػػؿىػػذااالىتمػػاـيرجػػعإلػػىأفالثقافػػةالتنظيميػػةتعػػدقاعػػدةقكيػػةكثابتػػةتقػػؼعنػػدىاالشػػركة

كالعالمية،كماأفلمكاجيةالتغيراتالمتسارعةكتحقؽاندماجالشركةفيالبيئةالمحميةكاإلقميمية
الثقافةالتنظيميةتعداإلطارالمناسبلبناءكتطكرالمنظمة،كىياألساساألمثؿلنجاحعمميات
التغييػػركالتطػػػكير،كمػػاأنيػػػاتكافػػػؽبػػيفالقػػػيـكالمعتقػػداتكالتكقعػػػاتالشخصػػػيةلمعػػامميفمػػػعمػػػا

ـ(،كدراسػػة)الزعبػػي،2014،كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)الزينػػاتي،تتطمػػعإليػػوالشػػركة
ـ(،ك)المرايػات،2011،كمااتفقتمعنتائجدراسة)جبر،ـ(2013ـ(،كدراسة)ىكارم،2013
.ـ(2011

ـ(حيػػػثأكػػدعمػػػىأفأخالقيػػػات2015بينمػػااختمفػػػتىػػػذهالنتػػائجمػػػعنتػػػائجدراسػػة)العمػػػكدم،
األعمػػػاؿمتكسػػػطة،كلعػػػؿسػػػبباالخػػػتالؼيرجػػػعإلػػػىاعتمػػػاددراسػػػةالعمػػػكدمعمػػػىالمؤسسػػػات
الصغيرة،بينماتيتـالدراسةالحاليةبكبرلالشركاتفيقطاعغزة،كمااختمفػتمػعنتػائجدراسػة
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ـ(كسػػػبباالخػػػتالؼيرجػػػعإلػػػىاىتمػػػاـدراسػػػةجػػػكاىربالجامعػػػاتكمؤسسػػػات2015)جػػػكاىر،
ـ(كلعؿالسػببأفدراسػةمحمػكد2012التعميـالعالي،كاختمفتأيضانمعنتائجدراسة)محمكد،

.بالكظيفةالعامةكليسمنظماتخاصةاىتمت

 ( لفقرات "التشريعات والموائح والقوانين"T: اختبار )(5. 3جدول )

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
يتػػػكفربالشػػػركةلػػػكائحكتشػػػريعاتكقػػػكانيف

 1 0.000 29.88 84.50 0.580 4.225 تضبطأداءالمكظفيف.

2
تتسػػػػػػػػػـالمػػػػػػػػػػكائحكالتشػػػػػػػػػػريعاتكالقػػػػػػػػػػكانيف

بالكضكح.
4.160 0.597 83.20 27.49 0.000 3 

3
تسػػػػػيـالتشػػػػػريعاتالمنظمػػػػػةلمعمػػػػػؿفػػػػػي

 5 0.000 28.33 82.00 0.549 4.100 تيسيرأعماؿالشركة.

4
جػػػػراءاتالعمػػػػؿفػػػػي تسػػػػاعدالسياسػػػػاتكا 

 6 0.000 22.27 79.30 0.613 3.965 تكفيربيئةإبداعية.

5
تتسػػػـاألنظمػػػةكالقػػػكانيفبالمركنػػػةالكافيػػػة

 10 0.000 16.65 77.50 0.743 3.875 لتحقيؽاألىداؼ.

6
تػػػػػكفرالمػػػػػكائحكالقػػػػػكانيفمجػػػػػاالنلتفػػػػػكيض

 7 0.000 21.26 79.00 0.632 3.950 الصالحيات.

7
المكظػػػػػػػػػػػػؼبػػػػػػػػػػػػالقكانيفكالمػػػػػػػػػػػػكائح يمتػػػػػػػػػػػـز

 4 0.000 29.89 82.70 0.536 4.135 كالتشريعاتالكظيفية.

8
المكظؼبػالقراراتاإلداريػةالصػادرة يمتـز

عفاإلدارةالعميا.
4.185 0.471 83.70 35.58 0.000 2 

9
يشػػػعرالمكظػػػؼبالعدالػػػةالتنظيميػػػةجػػػراء

تطبيؽأنظمةكقكانيفعمؿمكحدة.
3.905 0.727 78.10 17.60 0.000 9 

تتفػػػػػػػػؽالمػػػػػػػػكائحكسياسػػػػػػػػاتالعمػػػػػػػػؿمػػػػػػػػع10
مؤىالتكقدراتالمكظفيف.

3.945 0.667 78.90 20.05 0.000 8 

  0.000 36.1 80.89 4.094 40.445 والموائح والقوانينث: التشريعات المجال الثال

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

مسػػػػتكلالداللػػػػة(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػف.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(3.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)
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(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكلTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.

(بالمرتبػػػة1أيضػػػانأفالنسػػػبالمئكيػػػةكانػػػتمرتفعػػػة،كجػػػاءتالفقػػػرةرقػػػـ)كيتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ
(،ككػافالمػكظفيفأداءتضبطكقكانيفكتشريعاتلكائحبالشركةيتكفراألكلى،كالتيتنصعمى)

(،كالتػيتػنص8%(،يمييػابالمرتبػةالثانيػةالفقػرةرقػـ)84.50الكزفالنسبيليػذهالفقػرةيسػاكم)
(،كبػػػػػػكزفنسػػػػػػبيبمػػػػػػغالعميػػػػػػااإلدارةعػػػػػػفالصػػػػػػادرةاإلداريػػػػػػةبػػػػػػالقراراتكظػػػػػػؼالميمتػػػػػػـزعمػػػػػػى)

األنظمػػةتتسػػـ(ذاتالمرتبػػةاألخيػػرة،كالتػػيتػػنصعمػػى)5%(،فيمػػاكانػػتالفقػػرةرقػػـ)83.70)
%(.77.50(،بكزفنسبيبمغ)األىداؼلتحقيؽالكافيةبالمركنةكالقكانيف

باألنظمػةكالتشػريعاتكالمػكائحكالقػكانيفالمنظمػةلمعمػؿكيتضحمفالجدكؿأفىناؾاىتماـبالغ
داخؿالشركة،حيثأفىذهالتشريعاتكالمكائحكالقكانيفتمتعبالمركنةالكافية،كتساعدالمكظؼ
عمىأداءأعمالو،كفيالمقابؿيتضحمفالجدكؿأفىناؾالتزاـمفالمكظفيفبالقراراتاإلدارية

اؿالصادرةعفاإلدارةالعميا.كالقكانيفالمنظمةلألعم

ـ(،كدراسػػػة2013ـ(،كدراسػػػة)الزعبػػػي،2014كتتفػػػؽىػػػذهالنتػػػائجمػػػعنتػػػائجدراسػػػة)الزينػػػاتي،
ـ(حيػػثأكػػد2015ـ(،بينمػػااختمفػػتىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)العمػػكدم،2013)ىػػكارم،

مػػاددراسػػةالعمػػكدمعمػػىأفأخالقيػػاتاألعمػػاؿمتكسػػطة،كلعػػؿسػػبباالخػػتالؼيرجػػعإلػػىاعت
عمىالمؤسساتالصغيرة،بينماتيتـالدراسةالحاليةبكبرلالشركاتفيقطاعغزة،كمااختمفػت

ـ(كسبباالختالؼيرجعإلػىاىتمػاـدراسػةجػكاىربالجامعػات2015معنتائجدراسة)جكاىر،
كمؤسساتالتعميـالعالي.
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 اإلداري"( لفقرات "التنظيم T: اختبار )(5. 4جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
يتػػػػػكفربالشػػػػػركةىيكػػػػػؿتنظيمػػػػػييكضػػػػػح

 2 0.000 32.24 83.50 0.516 4.175 المياـالكظيفيةبفعالية.

2
يتػػػػػكفربالشػػػػػركةخطػػػػػطعمػػػػػؿتتفػػػػػؽمػػػػػع

 4 0.000 27.77 82.20 0.565 4.110 أىدافياكرسالتيا.

3
تعمػػػػػػػؿالشػػػػػػػركةإلػػػػػػػىتحقيػػػػػػػؽالتحسػػػػػػػيف

المستمرفيالخدماتالتيتقدميا.
4.165 0.556 83.30 29.62 0.000 3 

4
تعتمػػػػػدالشػػػػػركةعمػػػػػىأنظمػػػػػةاتصػػػػػاالت

فعالةفيتسييؿإجراءاتالعمؿ.
4.195 0.607 83.90 27.83 0.000 1 

5
يطػػػػػػػػرحالمسػػػػػػػػؤكؿكجيػػػػػػػػةنظػػػػػػػػرهبشػػػػػػػػكؿ

 10 0.000 19.13 77.30 0.639 3.865 تفاكضي.

6
يكمػػػؼالمسػػػؤكؿالمػػػكظفيفبأعمػػػاؿتتفػػػؽ

 8 0.000 26.14 79.20 0.519 3.960 معقدراتيـكميارتيـ.

7
يراعػػػيالمسػػػؤكؿالمكضػػػكعيةفػػػيعمميػػػة

 9 0.000 22.93 78.70 0.577 3.935 تقييـأداءالمكظفيف.

يتبػػػػػػعالمسػػػػػػؤكؿسياسػػػػػػاتكاضػػػػػػحةفػػػػػػي8
الرقابةكمتابعةاألعماؿ.عمميات

4.035 0.515 80.70 28.43 0.000 6 

9
تكجػػػػػػدسياسػػػػػػاتكاضػػػػػػحةتػػػػػػنظـعالقػػػػػػة

 7 0.000 25.66 80.70 0.571 4.035 المكظؼبرؤسائو.

10
اإلدارةالعميػػػػػػػػػابتحػػػػػػػػػديثالييكػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػـك
التنظيميليتكافؽمعالتطكراتالتيتطػرأ

فيالشركة.
4.055 0.643 81.10 23.19 0.000 5 

  0.000 39.6 81.06 3.763 40.530 المجال الرابع: التنظيم اإلداري

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة(.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(4.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكلTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.
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(بالمرتبػػػة4ضػػػحمػػػفالجػػػدكؿالسػػػابؽأفجميػػػعالنسػػػبجػػػاءتمرتفعػػػة،ككانػػػتالفقػػػرةرقػػػـ)كيت
(،العمػػؿإجػػراءاتتسػػييؿفػػيفعالػػةاتصػػاالتأنظمػػةعمػػىالشػػركةتعتمػػداألكلػػى،كتػػنصعمػػى)

كىػػذانػػابعمػػفطبيعػػةعمميػػافػػيمجػػاالتاالتصػػاالتكتكنكلكجيػػا%(83.90بػػكزفنسػػبيبمػػغ)
،ككانػػتالفقػػرةرقػػـةالرائػػدةفػػياسػػتحداثأنظمػػةاالتصػػاؿفػػيفمسػػطيفالمعمكمػػات،كىػػيالشػػرك

الكظيفيػػػةالميػػػاـيكضػػػحتنظيمػػػيىيكػػػؿبالشػػػركةيتػػػكفر(ذاتالمرتبػػػةالثانيػػػة،كتػػػنصعمػػػى)1)
(بالمرتبػةاألخيػرة،كالتػيتػنص5%(،فيماجاءتالفقرةرقػـ)83.50(،بكزفنسبيبمغ)بفعالية
،%(77.30(،لكنياجاءتبكزفنسبيمرتفع)تفاكضيبشكؿنظرهكجيةالمسؤكؿيطرحعمى)

كجاءتىذهالنسبةمرتفعةألفالمسؤكؿفيشركةاالتصػاالتالفمسػطينيةيسػعىلتحقيػؽأىػداؼ
الشركةكيقيـاالجتماعاتالدكريةلمتعرؼإلىأفكارالعامميفكقدراتيـعمىطرححمكالنلمشػكالت

.العمؿ

رلػػػديياىيكػػػؿتنظيمػػػيكاضػػػحالمعػػػالـ،كمناسػػػبلطبيعػػػةعمميػػػا،كػػػكفكيتضػػػحأفالشػػػركةيتػػػكف
الباحثأحدالعامميففإنويالحظبأفالييكؿالتنظيمػيالمتػكفريسػاعدالعػامميفعمػىفيػـطبيعػة
أعمػػػاليـكتبنػػػيسياسػػػاتكاسػػػتراتيجياتكقػػػكانيفالشػػػركة،كػػػذلؾفػػػإفالمكظػػػؼكالمسػػػؤكؿيعرفػػػاف

ينيما،كيتـتحديثالييكؿالتنظيميحسبماتقتضيوالحاجة،لذاصالحياتيماكطبيعةالعالقةب
جاءتالنسبمرتفعة.

ـ(،كدراسػػػة2013ـ(،كدراسػػػة)الزعبػػػي،2014كتتفػػػؽىػػػذهالنتػػػائجمػػػعنتػػػائجدراسػػػة)الزينػػػاتي،
ـ(،كالسػببفػيىػذااالتفػاؽ2014كاتفقػتأيضػانمػعنتػائجدراسػة)العقيمػي،ـ(،2013)ىكارم،

الىتمػػػاـبأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿفػػػياآلكنػػػةاألخيػػػرة،كاالىتمػػػاـتنسػػػيؽالجيػػػكدلتحقيػػػؽيرجػػػعإلػػػىا
أىػػػػػداؼالمنظمػػػػػة،كأفالتنظػػػػػيـاإلدارمالجيػػػػػديحقػػػػػؽاالسػػػػػتفادةالقصػػػػػكلمػػػػػفالمػػػػػكاردالمتاحػػػػػة
كاسػػتغالؿاألمثػػػؿليػػػاكىػػػذااليقتصػػػرعمػػػىالمؤسسػػاتالخاصػػػةالمتعمقػػػةبالخػػػدماتبػػػؿلجميػػػع

ـ(2015بينمااختمفتىذهالنتائجمعنتػائجدراسػة)العمػكدم،ؼأنكاعيا،المنظماتعمىاختال
حيػثأكػػدعمػػىأفأخالقيػاتاألعمػػاؿمتكسػػطة،كلعػؿسػػبباالخػػتالؼيرجػعإلػػىاعتمػػاددراسػػة
العمػػكدمعمػػىالمؤسسػػاتالصػػغيرة،بينمػػاتيػػتـالدراسػػةالحاليػػةبكبػػرلالشػػركاتفػػيقطػػاعغػػزة،

ـ(كسبباالختالؼيرجعإلىاىتماـدراسةجكاىر2015ة)جكاىر،كمااختمفتمعنتائجدراس
بالجامعاتكمؤسساتالتعميـالعالي.
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 ( لفقرات "مدونات السموك األخالقي"T: اختبار )(5. 5جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
الشػػػركةمنشػػكراتسػػػمكؾأخالقيػػػةتصػػدر

 7 0.000 23.19 80.00 0.610 4.000 كاضحةكمحددة

2
تتكافػػػػػؽمػػػػػدكناتالسػػػػػمكؾاألخالقػػػػػيمػػػػػع

 3 0.000 29.67 81.60 0.515 4.080 عاداتالمجتمعالفمسطيني.

3
تسػػػػعىالشػػػػركةإلػػػػىترسػػػػيخاألخالقيػػػػات

 2 0.000 30.75 81.70 0.499 4.085 السمككيةبيفمكظفييا.

4
تطرحالشركةبرامجتدريبيةحػكؿالسػمكؾ

 6 0.000 23.15 80.10 0.614 4.005 الجيدداخؿالشركة.

5
تعاقػػبالشػػركةغيػػرالممتػػزميفبمنشػػكرات

 8 0.000 24.30 79.30 0.562 3.965 السمكؾاألخالقي.

6
يػػػرتبطنظػػػاـالحػػػكافزبالسػػػمكؾاألخالقػػػي

 10 0.000 15.63 76.40 0.742 3.820 لممكظفيف.

7
تعتمػػدأنظمػػةتقيػػيـاألداءعمػػىمنشػػكرات

السمكؾاألخالقيكمعيار.
3.935 0.658 78.70 20.10 0.000 9 

ترسػػػػـالشػػػػركةلنفسػػػػياسياسػػػػاتأخالقيػػػػة8
خاصةكمؤسسةاتصاالترائدة.

4.070 0.572 81.40 26.47 0.000 5 

9
تتضػػػػػػػػمفمػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػمكؾاألخالقػػػػػػػػي

الزبائف.معاييرتعامؿالمكظؼمع
4.090 0.472 81.80 32.64 0.000 1 

10
تنظـمدكناتالسمكؾاألخالقيالعالقػات

اإلنسانيةداخؿالمنظمة.
4.075 0.557 81.50 27.26 0.000 4 

  0.000 34.6 80.25 4.143 40.125 الخامس: مدونات السموك األخالقي المجال

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى 199 )(2.626تساوي )( 0.01) داللة 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(5.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكلTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.
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(عمػػى9كيتضػػحمػػفالجػػدكؿأيضػػانأفجميػػعالنسػػبجػػاءتمرتفعػػة،حيػػثحظيػػتالفقػػرةرقػػـ)
مػعالمكظػؼتعامػؿمعاييراألخالقيالسمكؾمدكناتتضمفتالمرتبةاألكلى،كالتيتنصعمى)

،كيػرلالباحػثبػأفارتفػاعىػذهالنسػبةيرجػعإلػىالقػكانيف%(81.80(،بكزفنسبيبمغ)الزبائف
كالمكائحالتػيكضػعتياالشػركةلتحديػدعالقػةالمكظػؼبػالعمالءكالجميػكر،كاىتمػاـالشػركةبػآراء

حاجػػػاتيـ،كػػػذلؾفػػػإفذلػػػؾيرجػػػعإلػػػىطبيعػػػةعمػػػؿالمنظمػػػاتالعمػػػالء،كالتكجػػػونحػػػكىـكتمبيػػػة
،يمييػػػاالخاصػػػة،كالتػػػيتػػػكلياىتمامػػػانبالغػػػانبػػػالعمالءكالمسػػػتيمكيفكاسػػػتطالعحاجػػػاتيـكتمبيتيػػػا

السػمككيةاألخالقيػاتترسػيخإلػىالشركةتسعى(،كالتيتنصعمى)3بالمرتبةالثانيةالفقرةرقـ)
(ذاتالمرتبػػػةاألخيػػػرة،6%(،فيمػػػاكانػػػتالفقػػػرةرقػػػـ)81.70)(بػػػكزفنسػػػبيبمػػػغمكظفييػػػابػػػيف

(،لكنياجػاءتبػكزفنسػبيمرتفػعلممكظفيفاألخالقيبالسمكؾالحكافزنظاـيرتبطكتنصعمى)
%(.76.40كيساكم)

كالنتائجالكاردةتشػيرإلػىاىتمػاـشػركةاالتصػاالتالفمسػطينيةبمػدكناتالسػمكؾاألخالقػيحيػث
طػػػاراألخالقػػػيلمعمػػػؿداخػػػؿالشػػػركة،فيػػػيتقػػػدـالمنشػػػكراتذاتالعالقػػػةبطبيعػػػةإنيػػػاتعػػػداإل

بترسيخاألخالؽكسمكؾيظيرعمىتصرفاتالعامميف. التعامؿمعالجميكر،كتقـك

ـ(،كدراسػػػة2013ـ(،كدراسػػػة)الزعبػػػي،2014كتتفػػػؽىػػػذهالنتػػػائجمػػػعنتػػػائجدراسػػػة)الزينػػػاتي،
فمدكناتالسمكؾاألخالقيمفالمفاىيـاإلداريػةالتػيتعػززكىذايرجعإلىأـ(2013)ىكارم،

ممارسػػػاتاإلدارةكالعػػػامميفلألخالقيػػػات،كتحػػػددالسػػػمكؾالسػػػكمداخػػػؿالمنظمػػػاتلتعزيػػػزسػػػمعة
،بينمػػااختمفػػتىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)العمػػكدم،المنظمػػة،كقػػدرتياعمػػىتحقيػػؽأىػػدافيا

األعمػػػاؿمتكسػػػطة،كلعػػػؿسػػػبباالخػػػتالؼيرجػػػعإلػػػىـ(حيػػػثأكػػػدعمػػػىأفأخالقيػػػات2015
اعتماددراسةالعمكدمعمىالمؤسساتالصغيرة،بينماتيػتـالدراسػةالحاليػةبكبػرلالشػركاتفػي

ـ(كسػبباالخػتالؼيرجػعإلػىاىتمػاـ2015قطاعغزة،كمااختمفػتمػعنتػائجدراسػة)جػكاىر،
دراسةجكاىربالجامعاتكمؤسساتالتعميـالعالي.
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 ( لمجاالت استبانة أخالقيات األعمال والدرجة الكمية لفقراتياT: اختبار )(5. 6جدول )

المتوسط  البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

 1 0.000 44.5 86.03 4.134 43.015المجاؿاألكؿ:األخالقياتالشخصية.

 4 0.000 31.5 80.61 4.616 40.305الثاني:الثقافةالتنظيمية.المجاؿ

المجػػػػػػػػػاؿالثالػػػػػػػػػث:التشػػػػػػػػػريعاتكالمػػػػػػػػػكائح
كالقكانيف.

40.445 4.094 80.89 36.1 0.000 3 

 2 0.000 39.6 81.06 3.763 40.530المجاؿالرابع:التنظيـاإلدارم.

المجػػػػػػػػػػاؿالخػػػػػػػػػػامس:مػػػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػػػمكؾ
األخالقي.

40.125 4.143 80.25 34.6 0.000 5 

  0.000 42.7 81.768 17.995 204.42 الدرجة الكمية لالستبانة

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(T(،ككانػػتقػػيـ)0.05(كانػػتأقػػؿمػػف).Sigاالحتمػػاؿ)(أفقػػيـ6.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكليػػػة،كمػػػاكانػػػتىػػػذهالقػػػيـمكجبػػػة،بمعنػػػىأفالمتكسػػػطاتTالمحسػػػكبةأكبػػػرمػػػفقيمػػػة)

الحسابيةدالةإحصائيان،كلـتصؿلدرجةالحياد،ككانتأعمىمفدرجةالحياد.

التالفمسػػػػػػطينيةمرتفعػػػػػػةكيتضػػػػػػحأيضػػػػػػانأفمسػػػػػػتكلأخالقيػػػػػػاتاألعمػػػػػػاؿفػػػػػػيشػػػػػػركةاالتصػػػػػػا
%(،ككػػػػػػػافمجػػػػػػػاؿاألخالقيػػػػػػػاتالشخصػػػػػػػيةبالمرتبػػػػػػػةاألكلػػػػػػػىكبػػػػػػػكزفنسػػػػػػػبيبمػػػػػػػغ81.768)
%(،ثػػػـمجػػػاؿالتشػػػريعات81.06%(،يميػػػومجػػػاؿالتنظػػػيـاإلدارمبػػػكزفنسػػػبيبمػػػغ)86.03)

ة%(،كجػػاءبالمرتبػػةاألخيػػر80.61%(،ثػػـمجػػاؿالثقافػػةالتنظيميػػة)80.89كالمػػكائحكالقػػكانيف)
%(.ككانتمعظـالنسبمتقاربةكمرتفعة،كىذايرجع80.25مجاؿمدكناتالسمكؾاألخالقي)

إلػػػىحػػػرصإدارةالشػػػركةعمػػػىاسػػػتقطابكتكظيػػػؼالعػػػامميفذكمالسػػػمعةالطيبػػػة،كاألخالقيػػػات
الجيدة،كذلؾتسعىالشركةلتحسيفصكرتياأماـالجميكرعبرتطبيؽكافةمتطمباتأخالقيػات

خاصػػةكأنيػػامػػفالجكانػػبالتػػيتكسػػبالشػػركةكالءالزبػػائف،كتعػػززمكقفيػػاالتنافسػػي،األعمػػاؿ،
كترفػػػعمسػػػتكلثقػػػةالجميػػػكربخػػػدماتياكالعػػػامميففييػػػا،كتبػػػذؿألجػػػؿذلػػػؾجيػػػكدمتعػػػددةأىميػػػا
صياغةالسياساتكاالسػتراتيجياتالمناسػبة،كاعػدادتنظػيـإدارمجيػد،كشػرثقافػةتنظيميػةعمػى

مػػفالكضػكحكالكفػػاءة،كػذلؾتعػػدشػركةاالتصػػاالتالفمسػطينيةمػػفالشػركاتالرائػػدةدرجػةعاليػة
فيقطاعغزة،كبالتاليلديياالقدراتكاإلمكاناتلتطبيؽكافةمتطمباتأخالقياتاألعماؿ،كىذه
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ـ(،2014ـ(،ك)الزينػاتي،2014ـ(،ك)العقيمػي،2017النتػائجتتفػؽمػعنتػائجدراسػة)كالسػكف،
ـ(،كسبباالختالؼيرجػع2015ـ(،ك)العمكدم،2015مفتمعنتائجدراسة)جكاىر،فيمااخت

إلىاختالؼطبيعةالمؤسساتكتناكليالألخالقياتكالمدكناتاألخالقية.

 .الرضا الوظيفي(: تحميل بيانات 2)

-مجاالتالرضاالكظيفي:تعرضالجداكؿاآلتيةتحميؿلبيانات

 لفقرات "الرضا عن األجور والرواتب"( T: اختبار )(5. 7جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
أتمقىراتبانيتناسبمعطبيعةالمياـالتي

بيا. أقـك
4.110 0.849 82.20 18.48 0.000 2 

2
األكضاع مع يتناسب راتبان أتمقى

فيقطاعغزة.المعيشية
4.115 0.758 82.30 20.80 0.000 1 

3
أتمقىالحكافزالتشجيعيةالمناسبةلطبيعة

عممي.
4.030 0.795 80.60 18.32 0.000 3 

 4 0.000 19.22 80.30 0.747 4.015أتمقىأجرانيتناسبمعمؤىالتيالعممية.4

5
التي التأميف برامج عف بالرضا أشعر

تكفرىاالشركة.
3.950 0.837 79.00 16.05 0.000 5 

  0.000 22.52 80.88 3.320 20.22 المجال األول: الرضا عن األجور والرواتب

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(7.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكلTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.المجاؿكفقراتو،

(حظيػػػتعمػػىالمرتبػػةاألكلػػػىكالتػػيتػػنصعمػػػى2كيتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػػابؽأفالفقػػرةرقػػـ)
%(،يمييػا82.30(،بػكزفنسػبيبمػغ)غػزةقطػاعفيالمعيشيةاألكضاعمعيتناسبراتبانأتمقى)

فػيالمعيشػيةاألكضػاعمػعيتناسػبراتبػانأتمقػى)(،كالتيتنصعمػى1بالمرتبةالثانيةالفقرةرقـ)
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(ذاتالمرتبةاألخيػرةكتػنص5%(.فيماكانتالفقرةرقـ)82.20(،بكزفنسبيبمغ)غزةقطاع
%(.79(،بكزفنسبيمرتفع)الشركةتكفرىاالتيالتأميفبرامجعفبالرضاأشعرعمى)

الفمسػػطينيةتعػػدمناسػػبةكجيػػدةلطبيعػػةالظػػركؼكطبيعػػةاألجػػكركالركاتػػبفػػيشػػركةاالتصػػاالت
الحياتيػػػة،كتمبػػػيمتطمبػػػاتالمكظػػػؼكأسػػػرتو،كتسػػػاعدهعمػػػىالتكيػػػؼمػػػعالظػػػركؼاالقتصػػػادية

الصعبة،لذاحظيتبرضاالمكظؼ.

ـ(،ك)ديبػػة،2016ـ(،ك)ككيتػػاكبرنيػػدا،2016كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)اليعقػػكبي،
ـ(.2014(،ك)الفيد،2015

 ( لفقرات "الرضا عن طبيعة العالقات اإلنسانية"T: اختبار )(5. 8جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

 2 0.000 24.80 83.00 0.655 4.150تربطنيعالقةجيدةبرؤساءالعمؿ.1

 1 0.000 33.00 86.30 0.563 4.315أعماليـ.أساعدالزمالءفي2

3
مع تعاممو في المسؤكؿ بعدالة أشعر

المكظفيف.
3.920 0.759 78.40 17.14 0.000 5 

 4 0.000 21.23 80.30 0.676 4.015أثؽبقراراتالمسؤكؿكأسعىلتطبيقيا.4

5
العامميف كافة مف جيدة معاممة أتمقى

بالشركة.
4.055 0.689 81.10 21.66 0.000 3 

المجال الثاني: الرضا عن طبيعة العالقات 
  0.000 31.42 81.82 2.455 20.455 اإلنسانية داخل الشركة

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(8.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

(الجدكلية،ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكلTالمحسكبةأكبرمفقيمة)
كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.المجاؿكفقراتو،

أسػػاعد(حصػػمتعمػػىالمرتبػػةاألكلػػىكتػػنصعمػػى)2كيتضػػحمػػفالجػػدكؿأيضػػانأفالفقػػرةرقػػـ)
،كىذايرجػعإلػىطبيعػةالعمػؿداخػؿالشػركة%(86.30(،بكزفنسبيبمغ)أعماليـفيالزمالء
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،يمييػاـ،كتنظيـاألعماؿلتسػييؿاإلجػراءاتحيثيتـمفخالؿتعاكفبيفالعامميفإلتماـالميا
(،ككػػافالػػكزفالعمػػؿبرؤسػػاءجيػػدةعالقػػةتربطنػػي(كتػػنصعمػػى)1بالمرتبػػةالثانيػػةالفقػػرةرقػػـ)

أشػػػعر(ذاتالمرتبػػػةاألخيػػػرةكتػػػنصعمػػػى)3%(،فيمػػػاكانػػػتالفقػػػرةرقػػػـ)83النسػػػبييسػػػاكم)
%(.78.40بمغ)(،بكزفنسبيالمكظفيفمعتعامموفيالمسؤكؿبعدالة

كيػػرلالباحػػثأفالعالقػػاتاإلنسػػانيةىػػيأسػػاسالعمػػؿكعػػامالنمػػفعكامػػؿالنجػػاح،لػػذاتسػػعى
الشركةلتحسيفىػذهالعالقػاتمػفخػالؿإقامػةالفعميػاتالمختمفػة،كحػثالعػامميفلمعمػؿكفريػؽ،

ة)الفيػػػػد،كتتفػػػػؽىػػػػذهالنتػػػػائجمػػػػعنتػػػػائجدراسػػػػإضػػػػافةإلػػػػىاالىتمػػػػاـبالمناسػػػػباتاالجتماعيػػػػة.
ـ(،بينمػػػااختمفػػػتمػػػع2008ـ(،ك)الطراكنػػػة،2013كنتػػػائجدراسػػػة)أبػػػكمسػػػامح،ـ(،ك2014

ـ(،كجػػػاءتالنسػػػبالػػػكاردةبالجػػػدكؿأعػػػالهأكبػػػرمػػػفالنسػػػبالتػػػي2015نتػػػائجدراسػػػة)ديبػػػة،
ـ(كلعػػػؿالسػػػببيرجػػػعإلػػػىاخػػػتالؼالفئػػػةكالمؤسسػػػة2008تحصػػػؿعمييػػػاالباحػػػث)عكيضػػػة،

ثاىتمتدراسةعكيضةبالمؤسساتاألىمية.المستيدفةحي

 ( لفقرات "الرضا عن طبيعة العمل والسياسات واإلجرا ات"T: اختبار )(5. 9جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

أىدافي1 الشركة في العمؿ لي يحقؽ
الخاصة.

4.065 0.666 81.30 22.63 0.000 3 

2
لمترقيات كاضحة سياسات يكجد

التنظيميةفيالشركة.
3.860 0.821 77.20 14.82 0.000 5 

بأعماؿتتفؽمعقدراتيكميارتي.3  2 0.000 26.89 81.40 0.563 4.070أقـك

4
اجتماعية مكانة بالشركة عممي يمنحني

مرمكقة.
4.195 0.518 83.90 32.63 0.000 1 

5
أشعربالرضاعفالسياساتكاإلجراءات

المتبعةبالشركة.
4.010 0.642 80.20 22.54 0.000 4 

المجال الثالث: الرضا عن طبيعة العمل 
 والسياسات واإلجرا ات

20.200 2.387 80.80 30.81 0.000  

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 
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(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)(9.5)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

ككانتمكجبة،كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكل(الجدكلية،Tالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.

عممػييمنحني(جاءتبالمرتبةاألكلى،كتنصعمى)4كيتضحمفالجدكؿأيضانأفالفقرةرقـ)
قػدالباحػثبػأفالعمػؿفػيكيعت%(،83.90(،بػكزفنسػبيبمػغ)مرمكقػةاجتماعيةمكانةبالشركة

يميياكبرلشركاتاالتصاؿكتكنكلكجياالمعمكماتيضفيلممكظؼالمكانةاالجتماعيةالمناسبة.
(،بكزفنسبيكميارتيقدراتيمعتتفؽبأعماؿأقكـ(،كتنصعمى)3بالمرتبةالثانيةالفقرةرقـ)

سياسػػاتيكجػػدرة،كتػػنصعمػػى)(ذاتالمرتبػػةاألخيػػ2%(،فيمػػاكانػػتالفقػػرةرقػػـ)81.40بمػػغ)
،كيعتقػػدالباحػػثبػػأف%(77.20(،بػػكزفنسػػبيمرتفػػع)الشػػركةفػػيالتنظيميػػةلمترقيػػاتكاضػػحة

ىناؾاىتماـبأنظمةالترقياتلكفيصػعبإرشػاءكافػةالعػامميفحػكؿىػذهالترقيػات،حيػثىنػاؾ
.منظمةفجكةبيفكجيةنظرالعامميفكاإلدارةحكؿسياساتالترقيةداخؿأم

كيػرلالباحػػثبػػأفطريقػػةالتعيػيفكالتكظيػػؼتسػػاعدالمكظػػؼعمػىتحقيػػؽالرضػػاعػػفالسياسػػات
بيػػا؛حيػػثتتفػػؽمػػعمػػؤىالتكقػػدراتالعػػامميف،كالعمػػؿ كاإلجػػراءاتكطبيعػػةاألعمػػاؿالتػػييقػػـك
بالشػػػركةيعػػػدفرصػػػةجيػػػدةلبػػػذؿالطاقػػػةالالزمػػػةلمعمػػػؿ،كيسػػػاعدعمػػػىشػػػعكرالمكظػػػؼبمكانػػػة

يةمرمكقة.اجتماع

ـ(،ك)ديبػػة،2016ـ(،ك)ككيتػػاكبرنيػػدا،2016كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)اليعقػػكبي،
ـ(،كيعتقػػدالباحػػثأفسػػبباالتفػػاؽيرجػػع2013ـ(،ك)أبػػكمسػػامح،2014يػػد،(،ك)الف2015

إلىتكجومعظـالمنظماتنحكتحسيفظركؼالعمؿلكسبرضاالعامميف.
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 "التدريب والتطوير( لفقرات "الرضا عن طبيعة Tاختبار ): (5. 10جدول )

المتوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

1
الالزمة اإلمكانات كافة الشركة تكفر

لتسييؿأعمالي.
4.095 0.623 81.90 24.86 0.000 1 

2
 عمى المسؤكؿ المياـيكجيني أداء

المنكطةبي.
4.045 0.570 80.90 25.94 0.000 3 

3
عالية تدريب أنظمة بالشركة يتكفر

الكفاءةتساعدنيعمىتطكيرمياراتي.
3.950 0.648 79.00 20.74 0.000 5 

لالستفادة4 تدريبية برامج الشركة تنظـ
منيافيتسييؿإجراءاتالعمؿ.

4.000 0.743 80.00 19.02 0.000 4 

5
تسعىإدارةالشركةلتحقيؽمبدأالتحسيف

المستمر.
4.060 0.720 81.20 20.81 0.000 2 

المجال الرابع: الرضا عن طبيعة التدريب 
  0.000 27.66 80.60 2.633 20.150 والتطوير

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T الجدولية عند )( ومستوى داللة199درجات حرية ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(كانػػػتأقػػػؿمػػػفمسػػػتكلالداللػػػة.Sigأفجميػػػعقػػػيـاالحتمػػػاؿ)(10.5)يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ
(T(،ككانػػػػتقػػػػيـ)3(،كبالتػػػػاليفػػػػإفالمتكسػػػػطاتالحسػػػػابيةلػػػػـتصػػػػؿلدرجػػػػةالحيػػػػاد)0.05)

كىذايدلؿعمىمكافؽالعينةعمىمحتكل(الجدكلية،ككانتمكجبة،Tالمحسكبةأكبرمفقيمة)
المجاؿكفقراتو،كأفالمتكسطاتالحسابيةكانتأعمىمفالمتكسط.

الشػػركةتػػكفر(حظيػػتعمػػىالمرتبػػةاألكلػػىكتػػنصعمػػى)1كيتضػػحمػػفالجػػدكؿأفالفقػػرةرقػػـ)
ىميػػة،كىػػذايرجػػعإلػػىأ%(81.90(،بػػكزفنسػػبيبمػػغ)أعمػػاليلتسػػييؿالالزمػػةاإلمكانػػاتكافػػة

،يمييػػاالتػػدريبفػػيتطػػكيرقػػدراتالعػػامميفكميػػاراتيـ،كانعكاسػػياعمػػىأدائيػػـلميػػاميـكأعمػػاليـ
التحسػػػيفمبػػػدألتحقيػػػؽالشػػػركةإدارةتسػػػعى(،كالتػػػيتػػػنصعمػػػى)5بالمرتبػػػةالثانيػػػةالفقػػػرةرقػػػـ)

األخيػرة،كتػنص(ذاتالمرتبػة3%(،فيماكانتالفقػرةرقػـ)81.20(،بكزفنسبيبمغ)المستمر
(،لكنيػاجػاءتميػاراتيتطػكيرعمػىتسػاعدنيالكفػاءةعاليػةتػدريبأنظمػةبالشركةيتكفرعمى)

%(.79بنسبةمرتفعة)
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ككػػكفالباحػػثأحػػدالعػػامميفبالشػػركةيػػدرؾأىميػػةالتػػدريبكالتطػػكير،كىنػػاؾاىتمػػاـمػػفالشػػركة
دريبالعػػامميفكتحسػػيفمسػػتكلبعمميػاتالتػػدريبكالتطػػكير،كتخصػصالشػػركةمكازنػػةخاصػػةبتػ

مكاناتيـ،كىذااالىتماـيرجعإلىأىميةالتدريبذاتوفيتطكيرالعامميفكرفعكفاءتيـ قدراتيـكا 
ـ(،ك)أبػػك2008ـ(،ك)الطراكنػة،2014كتتفػؽىػػذهالنتػائجمػػعنتػائجدراسػة)الفيػػد،كانتػاجيتيـ.
ىاىتمػػاـكافػػػةالمنظمػػاتبتػػػدريب،كيػػػرلالباحػػثبػػػأفسػػبباالتفػػػاؽيرجػػعإلػػػ(2013مسػػامح،

العػػامميفكتطػػكيرقػػدراتيـلكسػػبرضػػاىـ،كتحسػػيفمسػػتكلقػػدراتيـكميػػاراتيـ،خاصػػةنفػػيظػػؿ
،ـ(2015بينمااختمفتمعنتػائجدراسػة)ديبػة،التطكراتالتييشيدىاالعالـفياآلكنةاألخيرة.

مػػػػتبيػػػػادراسػػػػة)ديبػػػػة،كلعػػػػؿسػػػػبباالخػػػػتالؼيرجػػػػعإلػػػػىاخػػػػتالؼطبيعػػػػةالمؤسسػػػػةالتػػػػياىت
.ـ(،كطبيعةالمؤسسةالتيتيتـبياالدراسةالحالية2015

(تحميػػؿبيانػػاتمجػػاالتاسػػتبانةالرضػػاالػػكظيفي،كالدرجػػةالكميػػة11.5كيعػػرضالجػػدكؿرقػػـ)
-لفقراتيا:

 ( لمجاالت استبانة الرضا الوظيفي والدرجة الكمية لفقراتياT: اختبار )(5. 11جدول )

المتوسط  البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

المجػػػػػػػػػػاؿاألكؿ:الرضػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػفاألجػػػػػػػػػػكر
كالركاتب.

20.22 3.320 80.88 22.52 0.000 2 

المجػػػػػػػػاؿالثػػػػػػػػاني:الرضػػػػػػػػاعػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػة
العالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

20.455 2.455 81.82 31.42 0.000 1 

المجػػاؿالثالػػث:الرضػػاعػػفطبيعػػةالعمػػؿ
كالسياساتكاإلجراءات.

20.200 2.387 80.80 30.81 0.000 3 

المجاؿالرابع:الرضػاعػفطبيعػةالتػدريب
كالتطكير.

20.150 2.633 80.60 27.66 0.000 4 

  0.000 31.81 81.025 9.389 81.025 الدرجة الكمية لالستبانة

 **(T الجدولية عند )( ومستوى داللة199درجات حرية ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(T(،ككانػتقػيـ)0.05(كانػتأقػؿمػف).Sig(أفقػيـاالحتمػاؿ)11.5يتضحمفالجدكؿ)
مكجبػػػة،بمعنػػػىأفالمتكسػػػطات(الجدكليػػػة،كمػػػاكانػػػتىػػػذهالقػػػيـTالمحسػػػكبةأكبػػػرمػػػفقيمػػػة)

الحسابيةدالةإحصائيان،كلـتصؿلدرجةالحياد،ككانتأعمىمفدرجةالحياد.
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كيتضحمػفالجػدكؿالسػابؽأفالنسػبالمئكيػةكانػتمرتفعػةككػافمسػتكلالرضػاالػكظيفيلػدل
%(،ككػػػػافمجػػػػاؿالرضػػػػاعػػػػفطبيعػػػػة81.025العػػػػامميففػػػػيشػػػػركةاالتصػػػػاالتالفمسػػػػطينية)

%(،يميػومجػاؿ81.82لعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركةذاتالمرتبػةاألكلػىكبػكزفنسػبيبمػغ)ا
%(،ثػػـجػػاءمجػػاؿالرضػػاعػػفطبيعػػة80.88الرضػػاعػػفاألجػػكركالركاتػػببػػكزفنسػػبيبمػػغ)
%(،كجػاءبالمرتبػةاألخيػرةمجػاؿالرضػا80.80العمؿكالسياساتكاإلجراءاتبكزفنسبيبمػغ)

%(.كيتضػػحأفالنسػبجػاءتمرتفعػػة،80.60دريبكالتطػػكيربػكزفنسػبيبمػغ)عػفطبيعػةالتػ
كمتقاربػة،كلعػػؿذلػػؾيرجػعإلػػىاىتمػػاـالشػركةبرضػػاالمكظػػؼكػكفالرضػػايػػنعكسعمػػىاألداء.

كذلؾفإفالرضاينعكسعمىكالءالمكظؼكقبكلولمقراراتكطبيعةالتغيرات.

أفالعػػامميفيقػػارنكفىػػذهاألنظمػػةكالقػػكانيفكالمػػكائحككػػكفالباحػػثأحػػدالعػػامميفبالشػػركةيػػرلبػػ
كالتشػػريعاتبالشػػركاتاألخػػرل،كيقػػارنكفاألجػػكركالركاتػػببغيػػرىـمػػفالشػػركات،كىػػذابطبيعػػة
الحػػاؿيػػنعكسعمػػىدرجػػاتالرضػػا؛كػػذلؾيحظػػىالمكظػػؼبمكانػػةاجتماعيػػةجيػػدةتسػػاعدهفػػي

عةالعمؿ.تحقيؽالرضاعفكافةالسياساتكاإلجراءاتكطبي

كيػػرلالباحػػثبػػأفالرضػػاالػػكظيفيمػػفالمتغيػػراتالتػػيتسػػيـفػػيتحقيػػؽأىػػداؼالشػػركة،حيػػث
ارتفػػاعالرضػػايعكػػسمػػدلتقبػػؿالمكظػػؼلعممػػو،كطبيعػػةالسياسػػاتكاإلجػػراءات،كيعكػػستقبمػػو
لمقكانيفكالمػكائح،كىػذاالقبػكؿيػنعكسعمػىسػمكؾالمكظػؼداخػؿالشػركة،فيسػعىبكافػةالجيػكد
كاإلمكانػػاتلتحسػػيفأداءه،كالرقػػيبإنتاجيتػػو،كبالتػػاليىنػػاؾاىتمػػاـبمجػػاالتالرضػػالػػدلاإلدارة
العميالشركةاالتصاالتالفمسطينيةألنياتعيجيدانأىميةالرضافيتحسيفمسػتكلأداءالمػكارد

البشرية،كبالتاليتحقيؽأىداؼالشركة.

ـ(،ك)ديبػػة،2016ـ(،ك)ككيتػػاكبرنيػػدا،2016قػػكبي،كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)اليع
ـ(،كػػذلؾتتفػػؽمػػعنتػػائجدراسػػة)كالسػػكف،2013ـ(،ك)أبػػكمسػػامح،2014(،ك)الفيػػد،2015
ـ(،كسػػػبباالتفػػػاؽإلػػػىاىتمػػػاـمنظمػػػاتاألعمػػػاؿعمػػػىاخػػػتالؼ2014ـ(،ك)العقيمػػػي،2017

اءالمكظػػػؼلميامػػو،كاالسػػػتفادةأنكاعيػػابالرضػػاالػػػكظيفيكػػكفالرضػػػاالػػكظيفييػػػنعكسعمػػىأد
القصكلمفطاقاتوككسبكالئوكالتزاموالتنظيمي.
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 .ثالثًا: اختبار الفرضيات

تنقسـفرضياتالدراسةإلىفرضػياترئيسػة،كأخػرلفرعيػةكقػاـالباحػثبػالتحقؽمنيػاباسػتخداـ
-أنسباالختباراتالمعممية،كفيمايميبيافلمنتائج:

 الرئيسية األولى. (: نتائج الفرضية1)

( α ≤ 0.05الفرضية الرئيسية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
بين أخالقيات األعمال والرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع 

 غزة.

بيفالدرجةالكميةلمتحقؽمفالفرضيةالرئيسيةاألكلىاستخداـالباحثمعامؿاالرتباطبيرسكف
-ألخالقياتاألعماؿكالرضاالكظيفي)الدرجةالكميةكالمجاالت(؛كفيمايميبيافلمنتائج:

 الرضا الوظيفيمجاالت : مصفوفة االرتباط بين أخالقيات األعمال و (5. 12جدول )

 المتغيرات
 أخالقيات األعمال

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.614**األجكركالركاتب.المجاؿاألكؿ:الرضاعف

 0.000 0.666**المجاؿالثاني:الرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

 0.000 0.579**المجاؿالثالث:الرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات.

 0.000 0.671**المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.

 0.000 0.727** الكمية لمرضا الوظيفيالدرجة 

12)يتضحمفالجدكؿ االحتماؿ)(5. كانتأقؿمف).Sigأفقيـ كبالتاليفإف0.05( (؛
أخالقيات بيف إحصائيان دالة عالقة كجكد عمى يدلؿ كىذا إحصائيان، دالة االرتباط معامالت

بيف عالقة ظيرت كذلؾ الكظيفي، لمرضا الكمية كالدرجة ككافةاألعماؿ األعماؿ أخالقيات
مجاالتالرضاالكظيفي)الرضاعفاألجكركالركاتب،كالرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانية،
كالرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات،كالرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير(،ككاف

( كبمغ مرتفعان الكمية كبالتالييجب0.727معامؿاالرتباطلمدرجة القائمة:%(، قبكؿالفرضية
(بيفأخالقياتاألعماؿكالرضاα ≤ 0.05تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)

كلـتناقشمعظـالدراساتالكظيفيلدلمكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.
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ا النتائج لكف الكظيفي، كالرضا األعماؿ أخالقيات بيف العالقة نتائجالسابقة مع تتفؽ لكاردة
 )كالسكف، 2017دراستي ك)العقيمي، أخالقيات2014ـ(، مبادئ أف إلى االتفاؽ كسبب ـ(

العامميف بيف العالقة كتكطد العمؿكسياساتو، تنظـ حيثإنيا المكظؼ، تعززرضا األعماؿ
كاإلدارةبماينعكسعمىرضاالعامميفإيجابان.

المكظؼبأخالقياتاألعماؿيشعرهبالراحةكالتكيؼمعطبيعةكبالتالييرلالباحثبأفالتزاـ
الثقافة مع تكقعاتو اتفاؽ فإف كذلؾ لديو، الكظيفي الرضا درجات ينعكسعمى كىذا العمؿ،
درجات عمى ينعكس العمؿ داخؿ كاإلجراءات كالقكانيف السياسات بعدالة كشعكره التنظيمية،

أخالقياتاألعماؿكالرضاالكظيفي.الرضالذاظيرتعالقةقكيةطرديةبيف

( α ≤ 0.05الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
بين األخالقيات الشخصية والرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية في 

 قطاع غزة.

االرتباطبيرسكفبيفالدرجةالكميةلمتحقؽمفالفرضيةالفرعيةاألكلىاستخداـالباحثمعامؿ
-لألخالقياتالشخصيةكالرضاالكظيفي)الدرجةالكميةكالمجاالت(؛كفيمايميبيافلمنتائج:

 الرضا الوظيفيمجاالت : مصفوفة االرتباط بين األخالقيات الشخصية و (5. 13جدول )

 المتغيرات
 األخالقيات الشخصية

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.432**المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.

 0.000 0.499**المجاؿالثاني:الرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

 0.000 0.288**المجاؿالثالث:الرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات.

 0.000 0.431**المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.

 0.000 0.477** الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

13)يتضحمفالجدكؿ االحتماؿ)(5. كانتأقؿمف).Sigأفقيـ كبالتاليفإف0.05( (؛
بيفاألخالقيات إحصائيان دالة عالقة يدلؿعمىكجكد كىذا إحصائيان، معامالتاالرتباطدالة
الشخصيةكالدرجةالكميةلمرضاالكظيفي،كذلؾظيرتعالقةبيفاألخالقياتالشخصيةككافة

ضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانية،مجاالتالرضاالكظيفي)الرضاعفاألجكركالركاتب،كالر
كالرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات،كالرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير(،ككاف
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،كتتفؽىذهالنتائجمعنتائج(،كىكمعدؿمتكسط0.477معامؿاالرتباطلمدرجةالكميةيساكم)
.ـ(2014ـ(،ك)العقيمي،2017دراستي)كالسكف،

احثبأفالتزاـالمكظؼبأخالقياتاإلسالـكامتثالولمقكانيفكلكائحالعمؿ،تجعموأكثركيعتقدالب
قدرةعمىالتكيؼمعطبيعةالمياـكاألعماؿالتييقكـبيا،كىذايشعرهبالرضاالكظيفي.

( α ≤ 0.05الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
فة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع بين الثقا

 غزة.

لمتحقؽمفالفرضيةالفرعيةالثانيةاستخداـالباحثمعامؿاالرتباطبيرسكفبيفالدرجةالكمية
-لمثقافةالتنظيميةكالرضاالكظيفي)الدرجةالكميةكالمجاالت(؛كفيمايميبيافلمنتائج:

 الرضا الوظيفيمجاالت : مصفوفة االرتباط بين الثقافة التنظيمية و (5. 14جدول )

 المتغيرات
 الثقافة التنظيمية

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.536**المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.

 0.000 0.603**المجاؿالثاني:الرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

 0.000 0.533**المجاؿالثالث:الرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات.

 0.000 0.566**المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.

 0.000 0.642** الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

14)يتضحمفالجدكؿ االحتماؿ)(5. كانتأقؿمف).Sigأفقيـ )0.05 كبالتاليفإف(؛
معامالتاالرتباطدالةإحصائيان،كىذايدلؿعمىكجكدعالقةدالةإحصائيانبيفالثقافةالتنظيمية
كالدرجةالكميةلمرضاالكظيفي،كذلؾظيرتعالقةبيفالثقافةالتنظيميةككافةمجاالتالرضا

اإل العالقات طبيعة عف كالرضا كالركاتب، األجكر عف )الرضا عفالكظيفي كالرضا نسانية،
معامؿ ككاف كالتطكير(، التدريب طبيعة عف كالرضا كاإلجراءات، كالسياسات العمؿ طبيعة

،كتتفؽىذهالنتائجمعنتائجدراستي(،كىكمعدؿمرتفع0.642االرتباطلمدرجةالكميةيساكم)
.ـ(2014ـ(،ك)العقيمي،2017)كالسكف،

التنظيمي الثقافة بأف الباحث كالسياساتكيعتقد كالقكانيف بالقيـ المتعمقة المختمفة بأبعادىا ة
األىداؼالعامة مع كاتفاقو المكظؼبالتكيؼ، فيشعكر كبيران أثران كالمعتقداتكالتكقعاتليا
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لمشركة،كىذايجعمومقبالنعمىأداءأعمالوكيمقىاستحسافإدارتو،ممايجعموأكثررضاعف
جراءاتالشركة،ذاتوكعفاألعماؿالتييقكـ العمؿكسياساتكا  عفطبيعة كأكثررضا بيا،

كالسياسات المنظمة المكائح كأف خاصة يتمقاىا، التي كالركاتب كاألجكر الممنكح، كالتدريب
كمؤىالتيـ خصائصالمكظفيف مع تتناسب التي كالركاتب كاألجكر لمترقيات سياسة تتضمف

كخبراتيـالعمميةكالعممية.

( α ≤ 0.05رعية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الف
بين التشريعات والموائح والقوانين والرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت 

 الفمسطينية في قطاع غزة.

ةلمتحقؽمفالفرضيةالفرعيةالثانيةاستخداـالباحثمعامؿاالرتباطبيرسكفبيفالدرجةالكمي
بياف يمي كفيما كالمجاالت(؛ الكمية )الدرجة الكظيفي كالرضا كالقكانيف كالمكائح لمتشريعات

-لمنتائج:

 الرضا الوظيفيمجاالت : مصفوفة االرتباط بين التشريعات والموائح والقوانين و (5. 15جدول )

 المتغيرات
 التشريعات والموائح والقوانين

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.566**المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.

 0.000 0.636**المجاؿالثاني:الرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

 0.000 0.510**المجاؿالثالث:الرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات.

 0.000 0.588**المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.

 0.000 0.661** الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

14)يتضحمفالجدكؿ االحتماؿ)(5. كانتأقؿمف).Sigأفقيـ كبالتاليفإف0.05( (؛
التشريعات بيف إحصائيان دالة عالقة عمىكجكد يدلؿ كىذا إحصائيان، دالة معامالتاالرتباط

الكمية كالدرجة كذلؾظيرتعالقةبيفالتشريعاتكالمكائحكالمكائحكالقكانيف، الكظيفي، لمرضا
طبيعة عف كالرضا كالركاتب، األجكر عف )الرضا الكظيفي الرضا مجاالت ككافة كالقكانيف
طبيعة عف كالرضا كاإلجراءات، كالسياسات العمؿ طبيعة عف كالرضا اإلنسانية، العالقات

يساكم)التدريبكالتطكير(،ككافمعامؿاالرتباطلم الكمية ،(،كىكمعدؿمرتفع0.661درجة
.ـ(2014ـ(،ك)العقيمي،2017كتتفؽىذهالنتائجمعنتائجدراستي)كالسكف،
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كيرلالباحثبأفكضكحالتشريعاتكالمكائحكالقكانيف،كعدالتيافيشركةاالتصاالتالفمسطينية
كىذا لمشركة، العميا كباإلدارة المكظؼبمرؤكسيو ثقة الحاؿعمىدرجاتتزيد ينعكسبطبيعة

لممكظؼ، األخالقي السمكؾ تحدد كالقكانيف كالمكائح التشريعات تمؾ كأف خاصة لديو، الرضا
 كتحددمستكلصالحياتوكمسؤكلياتو،كىذايجعموأكثرقدرةعمىفيـطبيعةاألعماؿالتييقـك

بط يزكده أف شأنو مف كىذا الشركة، داخؿ بمكانتو كتشعره كالشعكربيا، األعماؿ ألداء اقة
بيا،كالرضاعفطبيعةعممو. بالرضاعمايقـك

( α ≤ 0.05الفرضية الفرعية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
بين التنظيم اإلداري والرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع 

 غزة.

فرعيةالثانيةاستخداـالباحثمعامؿاالرتباطبيرسكفبيفالدرجةالكميةلمتحقؽمفالفرضيةال
-لمتنظيـاإلدارمكالرضاالكظيفي)الدرجةالكميةكالمجاالت(؛كفيمايميبيافلمنتائج:

 الرضا الوظيفيمجاالت : مصفوفة االرتباط بين التنظيم اإلداري و (5. 16جدول )

 المتغيرات
 التنظيم اإلداري

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.558**المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكركالركاتب.

 0.000 0.624**المجاؿالثاني:الرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

 0.000 0.557**المجاؿالثالث:الرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات.

 0.000 0.658**طبيعةالتدريبكالتطكير.المجاؿالرابع:الرضاعف

 0.000 0.687** الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

(؛كبالتاليفإف0.05(كانتأقؿمف).Sigأفقيـاالحتماؿ)(16.5رقـ)يتضحمفالجدكؿ
معامالتاالرتباطدالةإحصائيان،كىذايدلؿعمىكجكدعالقةدالةإحصائيانبيفالتنظيـاإلدارم
لشركةاالتصاالتالفمسطينية،كالدرجةالكميةلمرضاالكظيفي،كذلؾظيرتعالقةبيفالتنظيـ
طبيعة عف كالرضا كالركاتب، األجكر عف )الرضا الكظيفي الرضا مجاالت ككافة اإلدارم
طبيعة عف كالرضا كاإلجراءات، كالسياسات العمؿ طبيعة عف كالرضا اإلنسانية، العالقات

يساكم)التدريبكال الكمية ،(،كىكمعدؿمرتفع0.687تطكير(،ككافمعامؿاالرتباطلمدرجة
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 )كالسكف، دراسة نتائج مع أعاله الجدكؿ في الكاردة النتائج ك)العقيمي،2017كتتفؽ ـ(،
.ـ(2014

كيرلالباحثبأفطبيعةالتنظيـاإلدارميعززالعالقاتاإلنسانية،كيحددالصالحياتكيعزز
قسموكضكحالمي أفراد الكثيؽمع كارتباطو عممو، المكظؼأثناء ينعكسعمىراحة كىذا اـ،

كفريؽالعمؿ،كىذاينعكسبشكؿإيجابيعمىالرضاالكظيفيكالرضاعفالعالقاتاإلنسانية،
التدريب عف كالرضا كاإلجراءات، السياسات عف كالرضا كالركاتب، األجكر عف كالرضا

كالتطكير.

( α ≤ 0.05ية الخامسة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرع
بين مدونات السموك األخالقي والرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية 

 في قطاع غزة.

لمتحقؽمفالفرضيةالفرعيةالثانيةاستخداـالباحثمعامؿاالرتباطبيرسكفبيفالدرجةالكمية
-تالسمكؾاألخالقيكالرضاالكظيفي)الدرجةالكميةكالمجاالت(؛كفيمايميبيافلمنتائج:لمدكنا

 الرضا الوظيفيمجاالت : مصفوفة االرتباط بين مدونات السموك األخالقي و (5. 17جدول )

 المتغيرات
 مدونات السموك األخالقي

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط
 0.000 0.570**كالركاتب.المجاؿاألكؿ:الرضاعفاألجكر

 0.000 0.529**المجاؿالثاني:الرضاعفطبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.

 0.000 0.622**المجاؿالثالث:الرضاعفطبيعةالعمؿكالسياساتكاإلجراءات.

 0.000 0.676**المجاؿالرابع:الرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير.

 0.000 0.688** لمرضا الوظيفيالدرجة الكمية 

17)يتضحمفالجدكؿ االحتماؿ)(5. كانتأقؿمف).Sigأفقيـ كبالتاليفإف0.05( (؛
معامالتاالرتباطدالةإحصائيان،كىذايدلؿعمىكجكدعالقةدالةإحصائيانبيفمدكناتالسمكؾ
كذلؾ الكظيفي، لمرضا الكمية كالدرجة الفمسطينية، االتصاالت شركة تصدره الذم األخالقي

تالرضاالكظيفي)الرضاعفاألجكرظيرتعالقةبيفمدكناتالسمكؾاألخالقي،ككافةمجاال
كالسياسات العمؿ طبيعة عف كالرضا اإلنسانية، العالقات طبيعة عف كالرضا كالركاتب،
كاإلجراءات،كالرضاعفطبيعةالتدريبكالتطكير(،ككافمعامؿاالرتباطلمدرجةالكميةيساكم
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مرتفع0.688) معدؿ كىك ،) دراسة نتائج مع النتائج ىذه كتتفؽ ، ـ(،2017)كالسكف،
 كمرجعانـ(2014ك)العقيمي، مدكناتلمسمكؾاألخالقييعتبرمحكان كيرلالباحثبأفكجكد .

بالجميكر تنظـعالقتو كما كمرؤكسيو، داخؿشركتوكتنظـعالقتوبمديره لممكظؼكتصرفاتو
 المياـ شؤكف دارة كا  أعمالو، إدارة عمى قادران يجعمو أف شأنو مف كىذا عمىالمحيط، المككمة

عاتقو،كىذايجعموأكثرقبكالنلمايقكـبو،كيحقؽالرضاالكظيفيلديو.

مصفكفة اعداد جرل عنيا المنبثقة كالفركضالفرعية األكلى الرئيسية الفرضية اختبار كبعد
النحك عمى كذلؾ الكظيفي، كمجاالتالرضا مجاالتأخالقياتاألعماؿ بيف العالقة لطبيعة

-اآلتي:

 : مصفوفة االرتباط بين أخالقيات األعمال ومجاالت الرضا الوظيفي(5. 18ل )جدو

األخالقيات  المتغيرات
 الشخصية

الثقافة 
 التنظيمية

التشريعات 
والموائح 
 والقوانين

التنظيم 
 اإلداري

مدونات 
السموك 
 األخالقي

الدرجة 
الكمية 

ألخالقيات 
 األعمال

المجػػػػػػػػػاؿاألكؿ:الرضػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػف
كالركاتب.األجكر

**0.432 **0.536 **0.566 **0.558 **0.570 **0.614 

المجػػػػػػػاؿالثػػػػػػػاني:الرضػػػػػػػاعػػػػػػػف
طبيعةالعالقاتاإلنسانيةداخػؿ

الشركة.
**0.499 **0.603 **0.636 **0.624 **0.529 **0.666 

المجػػػػػػاؿالثالػػػػػػث:الرضػػػػػػاعػػػػػػف
طبيعػػػػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػػػػؿكالسياسػػػػػػػػػػػػات

كاإلجراءات.
**0.288 **0.533 **0.510 **0.557 **0.622 **0.579 

المجػػػػػػػاؿالرابػػػػػػػع:الرضػػػػػػػاعػػػػػػػف
طبيعةالتدريبكالتطكير.

**0.431 **0.566 **0.588 **0.658 **0.676 **0.671 

 0.727** 0.688** 0.687** 0.661** 0.642** 0.477** الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي

 الجدكؿ مف 18)يتضح كالرضا(5. كمجاالتيا األعماؿ أخالقيات بيف قكية عالقة كجكد
كمجاالتيا. لـالكظيفي السابقة بالدراسات األكلى الرئيسية بالفرضية المتعمقة النتائج كبمقارنة

تربطبيفمتغيرمأخالقياتاألعماؿ لـ الدراساتالسابقة ككفجميع تختمؼمعيا، تتفؽكلـ
.ـ(2014ـ(،ك)العقيمي،2017لنتائجمعنتائجدراسة)كالسكف،،كتتفؽىذهاكالرضاالكظيفي
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 (: نتائج الفرضية الرئيسية الثانية.1)

( α ≤ 0.05الفرضية الرئيسية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
في مستوى أخالقيات األعمال لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة 

ى الوظيفي، والمؤىل العممي، وسنوات م الشخصية: الجنس، والعمر، والمستو لمتغيراتي تعزى
 الخدمة، والشركة.

(لمفركؽبيفTلمتحقؽمفالفرضيةالرئيسيةالثانية،كاختبارالفركؽاستخداـالباحثاختبار)
( مستقمتيف األحIndependent Samples T testمجمكعتيف التبايف تحميؿ كاختبار ادم(،

-(،كفيمايميبيافلمنتائج:One Way ANOVAsلمفركؽبيفثالثمجمكعاتفأكثر)

 الفروق تبعًا لمتغير الجنس. –أ 

 ( لمفروق في أخالقيات األعمال تبعًا لمتغير الجنسT: اختبار )(5. 19جدول )

المتوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػػػػػػػاؿاألكؿ:األخالقيػػػػػػػػػػػػػػات
الشخصية.

 3.65 43.41 161ذكر
2.792 0.006 

 5.50 41.39 39أنثى

المجاؿالثاني:الثقافةالتنظيمية.
 4.20 40.65 161ذكر

2.141 0.033 
 5.91 38.90 39أنثى

المجػػػػػػػػػػاؿالثالػػػػػػػػػػث:التشػػػػػػػػػػريعات
كالمكائحكالقكانيف.

 3.37 40.78 161ذكر
2.352 0.020 

 6.12 39.10 39أنثى

المجاؿالرابع:التنظيـاإلدارم.
 3.40 40.68 161ذكر

1.123 0.263 
 5.10 39.92 39أنثى

المجػػػػػػػػػػػاؿالخػػػػػػػػػػػامس:مػػػػػػػػػػػدكنات
السمكؾاألخالقي.

 3.80 40.37 161ذكر
1.682 0.094 

 5.31 39.13 39أنثى

 الدرجة الكمية لالستبانة
 15.16 205.90 191ذكر

2.351 0.020 
 26.13 198.41 39أنثى

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

كالدرجػػة(لممجػػاالتاألكؿكالثػػانيكالثالػػث.Sig(أفقػػيـاالحتمػػاؿ)19.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكليػػة،كىػػذاT(المحسػػكبةأكبػػرمػػفقيمػػة)T(،ككانػػتقػػيـ)0.05الكميػػةكانػػتأقػػؿمػػف)
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يػػدلؿعمػػىكجػػكدفػػركؽفػػيأخالقيػػاتاألعمػػاؿبػػيفالػػذككركاإلنػػاث،ككانػػتتمػػؾالفػػركؽلصػػالح
(،بينماكافالمتكسطالحسابيلإلناثيساكم205.9الذككرحيثبمغالمتكسطالحسابيلدييـ)

توجد فـروق ذات داللـة (،كيتضحمفالجدكؿأفيجبقبكؿالفرضيةالبديمةالقائمة:198.41)
( فــي مســتوى أخالقيــات األعمــال لــدى مــوظفي α ≤ 0.05إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )

االت الفمسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.مجموعة االتص

المجتمػػعكالحريػػةالتػػيتمنحيػػاالعػػاداتكالتقاليػػدكيػػرلالباحػػثبػػأفاخػػتالطالػػذككربكافػػةشػػرائح
كاتفقػتالنتػائجلمذككرأكثرمفاإلناث،لذافإففيميػـلألخالقيػاتكالتػزاميـبيػاقػديكػكفأكبػر.

تغيػرالجػنسعمػىـ(كالتيأشارمفخالليػاإلػىكجػكدتػأثيرلم2012معنتائجدراسة)محمكد،
أخالقياتاألعماؿ.

ـ(كلعػػػػؿسػػػػبب2015ئجالػػػػكاردةفػػػػيالجػػػػدكؿمػػػػعنتػػػػائجدراسػػػػة)العمػػػػكدم،بينمػػػػااختمفػػػػتالنتػػػػا
االختالؼيرجعإلػىاخػتالؼالمؤسسػةالمسػتيدفة،حيػثاسػتيدؼالعمػكدمالمؤسسػاتالصػغيرة

لمؤسساتالكبرلفيقطاعاألعماؿ.كالمتكسطةبيفتعدمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةمفا

ـ(كيرجػعالباحػثسػبباالخػتالؼإلػىأفالزعبػي2013ي،كمااختمفتمعنتػائجدراسػة)الزعبػ
طبؽدراستوعمىشركاتالتأميف،كفيالبيئةاألردنية،كىيبيئةتختمؼعفالبيئةالفمسطينية.
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 .العمرالفروق تبعًا لمتغير  – ب
 : تحميل التباين األحادي لمفروق في أخالقيات األعمال تبعًا لمتغير العمر(5. 20جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاألكؿ:
األخالقياتالشخصية.

 18.904 2 37.809بيفالمجمكعات

 17.072 197 3363.146داخؿالمجمكعات 0.332 1.107

  199 3400.955اإلجمالي

المجػػاؿالثػػاني:الثقافػػػة
التنظيمية.

 3.713 2 7.425بيفالمجمكعات

 21.487 197 4232.970داخؿالمجمكعات 0.841 0.173

  199 4240.395اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿالثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػث:
التشػػػػػػػػػػػريعاتكالمػػػػػػػػػػػكائح

كالقكانيف.

 13.306 2 26.611بيفالمجمكعات

 16.796 197 3308.784داخؿالمجمكعات 0.454 0.792

  199 3335.395اإلجمالي

المجػػاؿالرابػػع:التنظػػيـ
اإلدارم.

 9.639 2 19.279بيفالمجمكعات

 14.206 197 2798.541داخؿالمجمكعات 0.509 0.679

  199 2817.820اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػػاؿالخػػػػػػػػػػػػػػامس:
مػػػػػػػػػػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ

األخالقي.

 19.041 2 38.081بيفالمجمكعات

 17.146 197 3377.794داخؿالمجمكعات 0.331 1.110

  199 3415.875اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 114.819 2 229.638 بين المجموعات

 325.945 197 64211.082 داخل المجموعات 0.704 0.352

  199 64440.720 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.01 ) (4.61)تساوي 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

(لممجػاالتكالدرجػةالكميػةكانػتأكبػرمػف.Sig(أفقػيـاالحتمػاؿ)20.5يتضحمفالجػدكؿ)
(الجدكليػػة،كىػػذايػػدلؿعمػػىعػػدـكجػػػكدF(المحسػػكبةأقػػؿمػػفقيمػػة)F(،ككانػػتقػػيـ)0.05)

فػركؽفػيأخالقيػاتاألعمػاؿتعػػزللمتغيػرالعمػر،كيتضػحمػػفالجػدكؿأفيجػبقبػكؿالفرضػػية
( فــي α ≤ 0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )ال الصػفريةالقائمػػة:

قطـاع غـزة تعـزى  االت الفمسـطينية فـيمستوى أخالقيات األعمال لـدى مـوظفي مجموعـة االتصـ
لمتغير العمر.
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كيرلالباحثبأفخضكعالعامميفلنفساألنظمةكالشركطكظركؼالعمؿ،كخضكعيـإلدارة
كاحدة،كحصكليـعمىنفسفرصالتدريبانعكسعمىأخالقياتاألعماؿلدييـ،كماأنيـمف

 الكريـ(، )القرآف مكحد سماكم ككتاب كتقاليد عادات تحكمو محافظة عمىمجتمع انعكس
كتتفؽىذهالنتائجمعنتائجدراسةأخالقياتيـأثناءالعمؿ،كبالتاليلـتظيرفركقاندالةإحصائيان.

ـ(.2012ـ(،كنتائجدراسة)محمكد،2013ـ(،كنتائجدراسة)الزعبي،2015)العمكدم،

 .المستوى الوظيفيالفروق تبعًا لمتغير  – ج
 األحادي لمفروق في أخالقيات األعمال تبعًا لمتغير المستوى الوظيفي: تحميل التباين (5. 21جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاألكؿ:
األخالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

الشخصية.

 47.747 2 95.493بيفالمجمكعات

 16.779 197 3305.462داخؿالمجمكعات 0.060 2.846

  199 3400.955اإلجمالي

المجػػاؿالثػػاني:الثقافػػة
التنظيمية.

 68.645 2 137.291بيفالمجمكعات

 20.828 197 4103.104داخؿالمجمكعات 0.039 3.296

  199 4240.395اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿالثالػػػػػػػػػػػػػػػػػث:
التشػػػػػػػػػريعاتكالمػػػػػػػػػكائح

كالقكانيف.

 106.307 2 212.615بيفالمجمكعات

 15.852 197 3122.780داخؿالمجمكعات 0.002 6.706

  199 3335.395اإلجمالي

المجاؿالرابػع:التنظػيـ
اإلدارم.

 44.853 2 89.706بيفالمجمكعات

 13.848 197 2728.114داخؿالمجمكعات 0.041 3.239

  199 2817.820اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػاؿالخػػػػػػػػػػػػػامس:
مػػػػػػػػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ

األخالقي.

 26.247 2 52.493بيفالمجمكعات

 17.073 197 3363.382داخؿالمجمكعات 0.218 1.537

  199 3415.875اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 1343.775 2 2687.550 بين المجموعات

 313.468 197 61753.170 داخل المجموعات 0.015 4.287

  199 64440.720 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.01 )( 4.61تساوي) 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

(لممجػػاالتالثػػانيكالثالػػثكالرابػػعكالدرجػػة.Sig(أفقػػيـاالحتمػػاؿ)21.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكلية،كىذايدلؿF(المحسكبةأكبرمفقيمة)F(،ككانتقيـ)0.05)الكميةكانتأقؿمف
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عمىكجكدفركؽفيأخالقياتاألعماؿتعزللمتغيرالمستكلالكظيفي،كيتضحمفالجػدكؿأف
 ≥ αتوجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )يجبقبكؿالفرضيةالبدليةالقائمػة:

االت الفمسـطينية فـي قطـاع أخالقيات األعمال لدى موظفي مجموعة االتصـ( في مستوى 0.05
غزة تعزى لمتغير المستوى الوظيفي.

كيعتقدالباحثبأنولـتكجدفركؽعمىمستكلالمجػاؿالمتعمػؽبمػدكناتالسػمكؾاألخالقػيكػكف
أىـالسياساتىذهالمدكناتىيجزءمفرؤيةالمجمكعة،كمعاييراالختياركالتعييففييا،كأحد

كاإلجراءاتالتيتتبعيا.

التالي كالجدكؿ البعدية، لممقارنات شيفيو اختبار باستخداـ الباحث قاـ الفركؽ، اتجاه كلبياف
-يكضحنتائجتمؾالفركؽ:

اختبار شيفيو لممقارنات البعدية التجاه الفروق في أخالقيات األعمال تبعًا لمتغير المستوى (: 5. 22جدول )
 الوظيفي

دارة عميا رئيس قسم موظف البيان  مدير دائرة وا 
 218.92 203.78 203.41 المتوسط الحسابي

أخالقيات
األعماؿ

   مكظؼ

 0.372//رئيسقسـ

0.902 
  

دارةعميا  15.51*مديردائرةكا 

0.004 

*15.139 

0.009 
 

22.5يتضحمفالجدكؿ) أفالفركؽلصالحالفئاتالمتكسطةكالدنيا كعمىحساباإلدارة(
بإعدادىذه العميا،كلعؿذلؾيرجعإلىامتثاليـلمكائحكالقكانيف،فيمااإلدارةالعمياىيمفتقـك
القكانيفكالمكائح،إضافةإلىتعامؿالمكظفيفمعالمكاطفالعادمكبذلؾعميوأفيحسفسمعتو

كسمةمؤسستو،فيماتتعامؿاإلدارةالعميامعالعامميف.
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 .المؤىل العمميالفروق تبعًا لمتغير  – د
 : تحميل التباين األحادي لمفروق في أخالقيات األعمال تبعًا لمتغير المؤىل العممي(5. 23جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاألكؿ:
األخالقياتالشخصية.

 29.885 2 59.770المجمكعاتبيف

 16.960 197 3341.185داخؿالمجمكعات 0.174 1.762

  199 3400.955اإلجمالي

المجػػاؿالثػػاني:الثقافػػػة
التنظيمية.

 33.283 2 66.567بيفالمجمكعات

 21.187 197 4173.828داخؿالمجمكعات 0.210 1.571

  199 4240.395اإلجمالي

الثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػث:المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
التشػػػػػػػػػػػريعاتكالمػػػػػػػػػػػكائح

كالقكانيف.

 16.914 2 33.828بيفالمجمكعات

 16.759 197 3301.567داخؿالمجمكعات 0.366 1.009

  199 3335.395اإلجمالي

المجػػاؿالرابػػع:التنظػػيـ
اإلدارم.

 50.766 2 101.532بيفالمجمكعات

 13.788 197 2716.288داخؿالمجمكعات 0.027 3.682

  199 2817.820اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػػاؿالخػػػػػػػػػػػػػػامس:
مػػػػػػػػػػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ

األخالقي.

 77.463 2 154.927بيفالمجمكعات

 16.553 197 3260.948داخؿالمجمكعات 0.010 4.680

  199 3415.875اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 871.837 2 1743.673 بين المجموعات

 318.259 197 62697.047 داخل المجموعات 0.067 2.739

  199 64440.720 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.01 )( 4.61تساوي) 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

(لممجػػاالتاألكؿالثػػانيكالثالػػثكالدرجػػة.Sig)(أفقػػيـاالحتمػػاؿ23.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكلية،كىذايدلؿF(المحسكبةأقؿمفقيمة)F(،ككانتقيـ)0.05الكميةكانتأكبرمف)

عمػػىعػػدـفػػركؽفػػيأخالقيػػاتاألعمػػاؿتعػػزللمتغيػػرالمؤىػػؿالعممػػي،كيتضػػحمػػفالجػػدكؿأف
 αق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروال يجبقبكؿالفرضيةالصفريةالقائمة:

االت الفمســطينية فــي ( فــي مســتوى أخالقيــات األعمـال لــدى مــوظفي مجموعــة االتصــ0.05 ≥
ـ(2012كتختمؼىذهالنتائجمعنتائجدراسة)محمكد،قطاع غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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أخالقياتاألعماؿ،كمػاكاختمفػتمػعكالتيأكدمفخاللياعمىكجكدتأثيرلممؤىؿالعمميعمى
ـ(.2015ـ(،كاتفقتفقطمعنتائجدراسة)العمكدم،2013نتائجدراسة)الزعبي،

(عمػػىالمجػػاؿالرابػػعكالخػػامسكانػػتأقػػؿمػػف.Sigلكػػفيتضػػحمػػفالجػػدكؿأفقيمػػةاالحتمػػاؿ)
تتقػديراتعينػة(،كبالتاليتكجدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفمتكسػطا0.05مستكلالداللة)

الدراسةحكؿمجاؿالتنظيـاإلدارم،كمجاؿمدكناتالسمكؾاألخالقي،كلمكشؼعفىذهالفركؽ
-لجأالباحثإلىاختبارشيفيولممقارناتالبعدية،كفيمايميبيافلمنتائج:

مدونات السموك اختبار شيفيو لممقارنات البعدية التجاه الفروق في مجال التنظيم اإلداري و (: 5. 24جدول )
 األخالقي تبعًا لمتغير المؤىل العممي

 دراسات عميا بكالوريوس دبموم البيان
 42.1935 40.222 40.24 المتوسط الحسابي

المجاؿالرابع:
التنظيـاإلدارم

   دبمـك

 0.02//بكالكريكس

0.99 
  

 1.95//دراساتعميا

0.150 

*2.0 

0.029 
 

 42.00 39.604 40.88 المتوسط الحسابي

المجاؿالخامس:
مدكناتالسمكؾ

األخالقي

   دبمـك

 1.28//بكالكريكس

0.353 
  

 1.056//دراساتعميا

0.628 

*2.33 

0.017 
 

يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿالسػػػػابؽأفالفػػػػركؽفػػػػيمجػػػػاؿالتنظػػػػيـاإلدارمكمجػػػػاؿمػػػػدكناتالسػػػػمكؾ
كالبكػالكريكس،كلعػؿذلػؾيرجػعإلػىاألخالقيكانتلصالحالدراساتالعمياكعمىحساب الػدبمـك

خضكعيـإلىمقرراتدراسيةمكثفةحكؿأخالقياتالمينة.
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 .سنوات الخبرةالفروق تبعًا لمتغير  – ه
 : تحميل التباين األحادي لمفروق في أخالقيات األعمال تبعًا لمتغير سنوات الخبرة(5. 25جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاألكؿ:
األخالقياتالشخصية.

 19.034 3 57.103بيفالمجمكعات

 17.060 196 3343.852داخؿالمجمكعات 0.344 1.116

  199 3400.955اإلجمالي

المجػػاؿالثػػاني:الثقافػػػة
التنظيمية.

 13.563 3 40.689بيفالمجمكعات

 21.427 196 4199.706داخؿالمجمكعات 0.595 0.633

  199 4240.395اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿالثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػث:
التشػػػػػػػػػػػريعاتكالمػػػػػػػػػػػكائح

كالقكانيف.

 47.811 3 143.434بيفالمجمكعات

 16.286 196 3191.961داخؿالمجمكعات 0.035 2.936

  199 3335.395اإلجمالي

التنظػػيـالمجػػاؿالرابػػع:
اإلدارم.

 28.245 3 84.734بيفالمجمكعات

 13.944 196 2733.086داخؿالمجمكعات 0.112 2.026

  199 2817.820اإلجمالي

المجػػػػػػػػػػػػػػاؿالخػػػػػػػػػػػػػػامس:
مػػػػػػػػػػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ

األخالقي.

 23.446 3 70.339بيفالمجمكعات

 17.069 196 3345.536داخؿالمجمكعات 0.252 1.374

  199 3415.875اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 430.613 3 1291.840 بين المجموعات

 322.188 196 63148.880 داخل المجموعات 0.264 1.337

  199 64440.720 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة3 - 199 ) (0.01 )( 2.605تساوي) 
*  (F الجدولية عند )( ومستوى داللة3 - 199درجات حرية ) (0.05 )( 3.782تساوي) 

(لممجػػاالتاألكؿالثػػانيكالرابػػعكالخػػامس.Sig(أفقػػيـاالحتمػػاؿ)25.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكليػة،F(المحسػكبةأقػؿمػفقيمػة)F(،ككانػتقػيـ)0.05كالدرجةالكميةكانتأكبرمػف)

خالقياتاألعماؿتعزللمتغيرسنكاتالخبرة،كيتضػحمػفكىذايدلؿعمىعدـكجكدفركؽفيأ
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد ال الجػػػدكؿأفيجػػػبقبػػػكؿالفرضػػػيةالصػػػفريةالقائمػػػة:

االت ( في مسـتوى أخالقيـات األعمـال لـدى مـوظفي مجموعـة االتصـα ≤ 0.05مستوى داللة )
الفمسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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لكػػفظيػػرتفػػركؽفقػػطعمػػىالمجػػاؿالثالػػثالتشػػريعاتكالمػػكائحكالقػػكانيف؛كتػػـاسػػتخداـاختبػػار
شيفيولمكشؼعفاتجاهىذهالفركؽفمـيكتشؼىذهالفركؽفمجأالباحثإلىاختبارأقؿالفركؽ

-(،فكانتالنتائجعمىالنحكاآلتي:L.S.Dالمعنكية)

معنوية لممقارنات البعدية التجاه الفروق في مجال التشريعات والموائح اختبار أقل الفروق ال(: 5. 26جدول )
 والقوانين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة 

 فأكثر 16 15 – 11 10 – 6 5أقل من  البيان
 42.381 39.553 39.782 40.8 المتوسط الحسابي

المجاؿالثالث:
التشريعات

كالمكائحكالقكانيف

    سنكات5أقؿمف

 1.01//سنكات10–6

0.149 
   

 1.29//سنة15–11

0.117 

//0.23 

0.788 
  

 1.59//سنةفأكثر16

0.088 

*2.6 

0.013 

*2.83 

0.011 
 

-6فػػأكثر(،كعمػػىحسػػابالفئػػة)16أفالفػػركؽلصػػالحالفئػػة)(26.5)يتضػػحمػػفالجػػدكؿ
(سػػػنة،كلعػػػؿالخبػػػراتتكسػػػبالفػػػردقػػػدراتعمػػػىالتعامػػػؿمػػػعاآلخػػػريف15-11(،كالفئػػػة)10

كتحسيفالتصرفاتكالسمككيات،كقبكؿالتشريعاتكالمكائحكالقكانيف.

 (: نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة.3)

( α ≤ 0.05الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الرئيسية 
في درجة الرضا الوظيفي لدى موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة تعزى 
لمتغيراتيم الشخصية: الجنس، والعمر، والمستوى الوظيفي، والمؤىل العممي، وسنوات الخدمة، 

 والشركة.

(لمفركؽبيفTيسيةالثالثة،كاختبارالفركؽاستخداـالباحثاختبار)لمتحقؽمفالفرضيةالرئ
( مستقمتيف األحادمIndependent Samples T testمجمكعتيف التبايف تحميؿ كاختبار ،)

-(،كفيمايميبيافلمنتائج:One Way ANOVAsلمفركؽبيفثالثمجمكعاتفأكثر)
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 الفروق تبعًا لمتغير الجنس. –أ 

 ( لمفروق في الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير الجنسT: اختبار )(5. 27جدول )

المتوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػاؿاألكؿ:الرضػػاعػػفاألجػػكر
كالركاتب

 3.29 20.342 161ذكر
1.053 0.294 

 3.43 17.718 39أنثى

المجػػػػػػػػػػاؿالثػػػػػػػػػػاني:الرضػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػف
العالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة

 2.31 20.472 161ذكر
0.199 0.842 

 3.03 20.385 39أنثى

المجػػاؿالثالػػث:الرضػػاعػػفطبيعػػة
العمؿكالسياساتكاإلجراءات

 2.46 20.230 161ذكر
0.358 0.721 

 2.11 20.077 39أنثى

المجػػػاؿالرابػػػع:الرضػػػاعػػػفطبيعػػػة
التدريبكالتطكير

 2.56 20.280 161ذكر
1.417 0.158 

 2.87 19.615 39أنثى

 الدرجة الكمية لالستبانة
 9.31 81.323 191ذكر

0.912 0.363 
 9.75 79.795 39أنثى

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.01 )( 2.626تساوي) 
*  (T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة199 ) (0.05 )( 1.984تساوي) 

(لممجػػاالتاألكؿكالثػػانيكالثالػػثكالرابػػع.Sig(أفقػػيـاالحتمػػاؿ)27.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكليػة،T(المحسػكبةأقػؿمػفقيمػة)T(،ككانػتقػيـ)0.05كالدرجةالكميةكانتأكبرمف)

كىػػذايػػدلؿعمػػىعػػدـكجػػكدفػػركؽفػػيدرجػػاتالرضػػاالػػكظيفيلػػدلالعػػامميفبشػػركةاالتصػػاالت
ال توجــد فــروق ذات الفمسػػطينية،كيتضػػحمػػفالجػػدكؿأفيجػػبقبػػكؿالفرضػػيةالصػػفريةالقائمػػة:

( فــي درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى مــوظفي α ≤ 0.05داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )
لمتغير الجنس. تصاالت الفمسطينية في قطاع غزة تعزىمجموعة اال 

فػػيالسياسػػاتكاإلجػػراءاتكاألجػػكركالركاتػػػب،اليكجػػدتفرقػػةبػػػيفالجنسػػيفكيعتقػػدالباحػػثأنػػو
جػػراءاتعنػػدالجنسػػيف.بػػنفساالىتمػػاـككػػذلؾفػػإفالعالقػػاتاإلنسػػانيةتحظػػى كىنػػاؾأسػػاليبكا 

عمػؿيخضػػعليػػاكافػػةالعػػامميففػػيمجمكعػػةاالتصػػاالتالفمسػػطينية،كمػػاأنيػػـيخضػػعكفلػػنفس
الضغكطكمثيراتالعمؿاليكمية،كبالتاليكانتدرجاتالرضاالكظيفيلدييـمتقاربةعمىالرغـ

ـ(،كنتػػائج2015مػػفاخػػتالفيـمػػفحيػػثالجػػنس،كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعنتػػائجدراسػػة)ديبػػة،
ـ(،فقػػػطاختمفػػػتالنتػػػائجالمتعمقػػػةبػػػالفركؽفػػػي2008ـ(،ك)الطيػػػب،2008دراسػػػة)الطراكنػػػة،

ـ(.2007الرضاالكظيفيتبعانلمتغيرالجنسمعنتائجدراسة)حجك،
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 .العمرالفروق تبعًا لمتغير  – ب
 تبعًا لمتغير العمر: تحميل التباين األحادي لمفروق في أخالقيات األعمال (5. 28جدول )

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػاؿاألكؿ:الرضػػػػػػػػا
عفاألجكركالركاتب

 28.787 2 57.574بيفالمجمكعات

 10.836 197 2134.746داخؿالمجمكعات 0.073 2.657

  199 2192.320اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثػػػػػاني:الرضػػػػػا
عػػػفالعالقػػػاتاإلنسػػػػانية

داخؿالشركة

 10.335 2 20.671بيفالمجمكعات

 5.984 197 1178.924داخؿالمجمكعات 0.180 1.727

  199 1199.595اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثالػػػػػث:الرضػػػػػا
عػػػػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػػػؿ
كالسياساتكاإلجراءات

 19.685 2 39.370بيفالمجمكعات

 5.556 197 1094.630داخؿالمجمكعات 0.031 3.543

  199 1134.000اإلجمالي

المجػػػػػػاؿالرابػػػػػػع:الرضػػػػػػا
عػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػةالتػػػػػػػػدريب

كالتطكير

 12.851 2 25.702بيفالمجمكعات

 6.872 197 1353.798داخؿالمجمكعات 0.157 1.870

  199 1379.500اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 272.589 2 545.178 المجموعاتبين 

 86.273 172 16995.697 داخل المجموعات 0.045 3.160

  199 17540.875 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.01 )( 4.61تساوي) 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

(لممجػػاؿالثالػػثكالدرجػػةالكميػػةكانػػتأقػػؿ.Sig(أفقػػيـاالحتمػػاؿ)28.5يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)
(الجدكليػػة،كىػػذايػػدلؿعمػػىكجػػكدF(المحسػػكبةأكبػػرمػػفقيمػػة)F(،ككانػػتقػػيـ)0.05مػػف)

فػػركؽفػػػيالرضػػاالػػػكظيفيتعػػػزللمتغيػػرالعمػػػر،كيتضػػحمػػػفالجػػػدكؿأفيجػػبقبػػػكؿالفرضػػػية
( فـي درجـة α ≤ 0.05توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )ة:البديمػةالقائمػ

ــر  الرضــا الــوظيفي لــدى مــوظفي مجموعــة االتصــاالت الفمســطينية فــي قطــاع غــزة تعــزى لمتغي
العمر.
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كلمكشػػؼعػػفاتجػػاهالفػػركؽعمػػىالدرجػػةالكميػػةقػػاـالباحػػثباسػػتخداـاختبػػارشػػيفيولممقارنػػات
(،كفيمػايمػيL.S.Dالفركؽفمجأالباحثإلػىاختبػارأقػؿالفػركؽالمعنكيػة)البعدية،فمـيكتشؼ

-بيافلمنتائج:

اختبار أقل الفروق المعنوية لممقارنات البعدية التجاه الفروق في الرضا الوظيفي تبعًا (: 5. 29جدول )
 لمتغير العمر

 45أكثر من  45 – 30 30أقل من  البيان
 87.182 79.89 81.374 المتوسط الحسابي

الرضاالكظيفي

   30أقؿمف

30–45//1.5 

0.549 
  

 5.81//45أكثرمف

0.147 

*7.293 

0.015 
 

سنة(،كعمىحساب45أفالفركؽكانتلصالحالفئة)أكثرمف(29.5)يتضحمفالجدكؿ
ـ(.كيعتقدالباحث2015كاختمفتىذهالنتائجمعنتائجدراسة)ديبة،سنة(.45–30الفئة)

بأفاختالؼالتركيبةالنفسيةكالحاجاتالمختمفةبيفالمراحؿالعمريةيسبباختالفانفيتطمعاتيـ
الكظيفيلدييـبالمرحمةالعمرية.كأىدافيـكطمكحيـ،كبالتالييتأثرالرضا

مجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةيالحظأفذكماألعمارالمرتفعةكككفالباحثأحدالعامميففي
لدييـخبراتكمؤىالتتساعدىـعمىالتكيؼكتحقيؽالرضاحيثإنيـغالبانيشغمكفمناصب

إداريةجيدةكيتمقكفركاتبأعمىمفغيرىـمفالمراحؿالعمريةالمتكسطةكالمنخفضة.
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 .الوظيفيالمستوى الفروق تبعًا لمتغير  – ج
 : تحميل التباين األحادي لمفروق في الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير المستوى الوظيفي(5. 30جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػاؿاألكؿ:الرضػػػػػػػػا
عفاألجكركالركاتب

 63.988 2 127.975بيفالمجمكعات

 10.479 197 2064.345داخؿالمجمكعات 0.003 6.106

  199 2192.320اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثػػػػػاني:الرضػػػػػا
عػػػفالعالقػػػاتاإلنسػػػػانية

داخؿالشركة

 28.040 2 56.081بيفالمجمكعات

 5.805 197 1143.514داخؿالمجمكعات 0.009 4.831

  199 1199.595اإلجمالي

الرضػػػػػاالمجػػػػػاؿالثالػػػػػث:
عػػػػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػػػؿ
كالسياساتكاإلجراءات

 15.338 2 30.676بيفالمجمكعات

 5.601 197 1103.324داخؿالمجمكعات 0.067 2.739

  199 1134.000اإلجمالي

المجػػػػػػاؿالرابػػػػػػع:الرضػػػػػػا
عػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػةالتػػػػػػػػدريب

كالتطكير

 19.573 2 39.145بيفالمجمكعات

 6.804 197 1340.355داخؿالمجمكعات 0.059 2.877

  199 1379.500اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 451.950 2 903.901 بين المجموعات

 84.452 172 16636.974 داخل المجموعات 0.005 5.352

  199 17540.875 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.01 ) (4.61)تساوي 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

(لممجػػػاالتاألكؿالثػػػانيكالدرجػػػةالكميػػػة.Sig(أفقػػػيـاالحتمػػػاؿ)30.5يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ)
(الجدكلية،كىػذايػدلؿعمػىF(المحسكبةأكبرمفقيمة)F(،ككانتقيـ)0.05كانتأقؿمف)

زللمتغيرالمستكلالكظيفي.أخالقياتاألعماؿتعفركؽفي

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند كيتضحمفالجدكؿأفيجبقبكؿالفرضيةالبدليةالقائمة:
( فــي درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى مــوظفي مجموعــة االتصــاالت α ≤ 0.05مســتوى داللــة )

لمتغير المستوى الوظيفي. الفمسطينية في قطاع غزة تعزى
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التالي كالجدكؿ البعدية، لممقارنات شيفيو اختبار باستخداـ الباحث قاـ الفركؽ، اتجاه كلبياف
-يكضحنتائجتمؾالفركؽ:

اختبار شيفيو لممقارنات البعدية التجاه الفروق في الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير المستوى (: 5. 31جدول )
 الوظيفي

دارة  رئيس قسم موظف البيان  عميامدير دائرة وا 
 89.42 80.78 80.3986 المتوسط الحسابي

الرضاالكظيفي

   مكظؼ

 0.3792//رئيسقسـ

0.971 
  

دارةعميا  9.018*مديردائرةكا 

0.006 

*8.64 

0.017 
 

كعم31.5يتضحمفالجدكؿ) أفالفركؽلصالحالفئاتالعميا ىحسابالمكظفيفكرؤساء(
األقساـ.

العمياليامميزاتكركاتبمرتفعة،كحكافزكغيرىامفالصالحياتالتيكيرلالباحثبأفاإلدارة
أعمى. درجاترضا كتحقيؽ الظركؼالمعيشية طبيعة التكيؼمع عمى فإفتساعدىـ كذلؾ

مقارنة المرتفع، عمىتحقيؽالرضا تساعدىـ كحكافز يتمتعكفبمزايا العميا المستكياتاإلدارية
المناصبكالم ذكم مف العادية.بغيرىـ دراسةسمياتاإلدارية نتائج مع النتائج كتختمؼىذه

ـ(.2015)ديبة،
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 .المؤىل العمميالفروق تبعًا لمتغير  – د
 : تحميل التباين األحادي لمفروق في الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير المؤىل العممي(5. 32جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػاؿاألكؿ:الرضػػػػػػػػا
عفاألجكركالركاتب

 19.565 2 39.130بيفالمجمكعات

 10.930 197 2153.190داخؿالمجمكعات 0.170 1.790

  199 2192.320اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثػػػػػاني:الرضػػػػػا
عػػػفالعالقػػػاتاإلنسػػػػانية

داخؿالشركة

 8.949 2 17.898بيفالمجمكعات

 5.998 197 1181.697داخؿالمجمكعات 0.227 1.492

  199 1199.595اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثالػػػػػث:الرضػػػػػا
عػػػػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػػػؿ
كالسياساتكاإلجراءات

 4.293 2 8.587بيفالمجمكعات

 5.713 197 1125.413داخؿالمجمكعات 0.473 0.752

  199 1134.00اإلجمالي

الرابػػػػػػع:الرضػػػػػػاالمجػػػػػػاؿ
عػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػةالتػػػػػػػػدريب

كالتطكير

 9.584 2 19.167بيفالمجمكعات

 6.905 197 1360.333داخؿالمجمكعات 0.252 1.388

  199 1379.500اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 135.467 2 270.933 بين المجموعات

 87.665 197 17269.942 داخل المجموعات 0.216 1.545

  199 17540.875 اإلجمالي

 **(F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.01 )( 4.61تساوي) 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

كالرابػػػع(لممجػػػاالتاألكؿالثػػػانيكالثالػػػث.Sig(أفقػػػيـاالحتمػػػاؿ)32.5يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ)
(الجدكليػة،F(المحسػكبةأقػؿمػفقيمػة)F(،ككانػتقػيـ)0.05كالدرجةالكميةكانتأكبرمػف)

كىذايدلؿعمىعدـفركؽفيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرالمؤىؿالعممي،كيتضحمفالجػدكؿ
لـة توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى دال ال أفيجبقبكؿالفرضيةالصفريةالقائمػة:

(α ≤ 0.05 فــي درجـة الرضــا الـوظيفي لــدى مـوظفي مجموعــة االتصـاالت الفمســطينية فــي )
لمتغير المؤىل العممي. قطاع غزة تعزى

كبالتػالي؛كيرلالباحثبػأفمجمكعػةاالتصػاالتالفمسػطينيةتعتمػدعمػىآليػاتلتطػكيرالعػامميف
أفالمجمكعػػةتسػػعىلتطػػكيرتػػؤثرفػػيمسػػتكلالرضػػا،حيػػثفػػإفاخػػتالؼالمػػؤىالتالعمميػػةال

كتتفػؽىػػذهالنتيجػةمػػععالقاتيػابالعػػامميف،كتحقػؽليػػـالرضػاعبػػرآليػاتكظػػركؼعمػؿجيػػدة.
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ـ(،كنتػػػائجدراسػػػة)حجػػػك،2013ـ(،كنتػػػائجدراسػػػة)أبػػػكمسػػػامح،2015نتػػػائجدراسػػػة)ديبػػػة،
الؼالفئػػةـ(كلعػػؿسػػبباالخػػتالؼاخػػت2008ـ(،كاختمفػػتمػػعنتػػائجدراسػػة)الطراكنػػة،2007

المسػػػػتيدفةحيػػػػثاسػػػػتيدؼالطراكنػػػػةالعػػػػامميفبالجامعػػػػاتاألردنيػػػػةبينمػػػػاتيػػػػتـالدراسػػػػةالحاليػػػػة
بالعػػامميففػػػيمجمكعػػػةاالتصػػاالتالفمسػػػطينيةكالعػػػامميفبالجامعػػػاتلػػدييـمػػػؤىالتفارقػػػةعػػػف

كآخركف،مؤىالتالعامميفبمنظماتاألعماؿ.كذلؾاختمفتىذهالنتائجمعنتائجدراسة)المار
ـ(.2009

 .سنوات الخبرةالفروق تبعًا لمتغير  – ه
 : تحميل التباين األحادي لمفروق في الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة(5. 33جدول )

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجػػػػػػػػاؿاألكؿ:الرضػػػػػػػػا
كالركاتبعفاألجكر

 34.810 3 104.431بيفالمجمكعات

 10.652 196 2087.889داخؿالمجمكعات 0.022 3.268

  199 2192.320اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثػػػػػاني:الرضػػػػػا
عػػػفالعالقػػػاتاإلنسػػػػانية

داخؿالشركة

 24.043 3 72.129بيفالمجمكعات

 5.752 196 1127.466داخؿالمجمكعات 0.007 4.180

  199 1199.595اإلجمالي

المجػػػػػاؿالثالػػػػػث:الرضػػػػػا
عػػػػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػػػػةالعمػػػػػػػػػػػؿ
كالسياساتكاإلجراءات

 23.092 3 69.276بيفالمجمكعات

 5.432 196 1064.724داخؿالمجمكعات 0.006 4.251

  199 1134.000اإلجمالي

المجػػػػػػاؿالرابػػػػػػع:الرضػػػػػػا
عػػػػػػػػفطبيعػػػػػػػػةالتػػػػػػػػدريب

كالتطكير

 23.847 3 71.542بيفالمجمكعات

 6.673 196 1307.958داخؿالمجمكعات 0.015 3.574

  199 1379.500اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 405.558 3 1216.674 بين المجموعات

 83.287 196 16324.201 داخل المجموعات 0.003 4.869

  199 17540.875 اإلجمالي

 **(F الجدولية عند )( ومستوى داللة2 - 199درجات حرية ) (0.01 )( 4.61تساوي) 
*  (F( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة2 - 199 ) (0.05 )( 2.99تساوي) 

(لممجػػػاالتاألكؿالثػػػانيكالثالػػػثكالرابػػػع.Sig(أفقػػػيـاالحتمػػػاؿ)33.5يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ)
(الجدكليػة،F(المحسػكبةأكبػرمػفقيمػة)F)(،ككانػتقػيـ0.05كالدرجةالكميةكانتأقؿمػف)

كىذايدلؿعمىكجكدفركؽفيالرضاالكظيفيتعزللمتغيرسنكاتالخبرة،كيتضحمػفالجػدكؿ
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 αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أفيجبقبكؿالفرضيةالصفريةالقائمة:
االت الفمسـطينية فـي قطـاع لـدى مـوظفي مجموعـة االتصـ درجة الرضـا الـوظيفي( في 0.05 ≥

غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

كلمكػػؼعػػفاتجػػاهالفػػركؽقػػاـالباحػػثباسػػتخداـاختبػػارشػػيفيولممقارنػػاتالبعديػػةلرضػػاالػػكظيفي
-تبعانلمتغيرسنكاتالخبرة،كالجدكؿالتالييكضحالنتائج:

نوية لممقارنات البعدية التجاه الفروق في الرضا الوظيفي تبعًا اختبار أقل الفروق المع(: 5. 34جدول )
 لمتغير سنوات الخبرة 

 فأكثر 16 15 – 11 10 – 6 5أقل من  البيان
 87.62 78.24 80.71 80.85 المتوسط الحسابي

الرضاالكظيفي

    سنكات5أقؿمف

 0.140//سنكات10–6

0.99 
   

 2.612//سنة15–11

0.541 

//2.47 

0.649 
  

 6.77*سنةفأكثر16

0.028 

*6.91 

0.036 

*9.382 

0.003 
 

فأكثر(،كعمىحسابالفئات)أقؿمف16أفالفركؽلصالحالفئة)(34.5)يتضحمفالجدكؿ
(سػػػنة،كلعػػػؿذكمالخبػػػراتمػػػفأصػػػحابالمناصػػػب15-11(،كالفئػػػة)10-6سػػػنكات()5

اإلداريةالعمياالتيتتمتعبمزاياكحكافزمختمفةتزيدمفدرجاتالرضاالكظيفيلدييـ.

ـ(،2008ـ(كنتػػائجدراسػػة)الطراكنػػة،2007)حجػػك،كاختمفػػتالنتػػائجالسػػابقةمػػعنتػػائجدراسػػة
ـ(كيعػػػػزكالباحػػػػثسػػػػبب2015ـ(،كنتػػػػائجدراسػػػػة)ديبػػػػة،2013كنتػػػػائجدراسػػػػة)أبػػػػكمسػػػػامح،

االختالؼإلىالخصائصالتيتميزمجمكعػةاالتصػاالتالفمسػطينيةعػفبػاقيالمؤسسػاتمثػؿ
الباحثكف.المؤسساتاألىميةأكالمؤسساتاألكاديميةالتياىتـبيا
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات
أىـ الفصؿ كذلؾيتضمف إلييا، التكصؿ تـ التي النتائج ألىـ السادسعرضان الفصؿ تناكؿ

التكصياتالمناسبة،كاقتراحلمبحكثالمستقبمية.

 .: نتائج الدراسةأوالً 

تالفمسػػػطينيةمسػػػتكلأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿفػػػيشػػػركةاالتصػػػاالأظيػػػرتنتػػػائجالدراسػػػةأف -1
ثػـخالقياتالشخصيةبالمرتبةاألكلى،يميومجاؿالتنظػيـاإلدارم،مجاؿاألكجاء،مرتفعة
،كجاءبالمرتبةاألخيرةمجاؿؿالتشريعاتكالمكائحكالقكانيف،ثـمجاؿالثقافةالتنظيميةمجا

ينيةمػػػػدكناتالسػػػػمكؾاألخالقػػػػي،كتبػػػػيفأفىنػػػػاؾاىتمػػػػاـفػػػػيشػػػػركةاالتصػػػػاالتالفمسػػػػط
بأخالقيػػػػاتاألعمػػػػاؿكمجاالتيػػػػاالمختمفػػػػة،كاتضػػػػحكجػػػػكدالتػػػػزاـمػػػػفالعػػػػامميفبأخالقيػػػػات

 .األعماؿ
الرضػػاالػػكظيفيلػػدلالعػػامميففػػيشػػركةاالتصػػاالتالفمسػػطينيةأظيػػرتالنتػػائجأفدرجػػة -2

لشػػػركةذاتالمرتبػػػةمجػػػاؿالرضػػػاعػػػفطبيعػػػةالعالقػػػاتاإلنسػػػانيةداخػػػؿاكجػػػاء،مرتفعػػػان
،ثػـجػػاءمجػاؿالرضػػاعػفطبيعػػةالعمػػؿفاألجػػكركالركاتػػبيميػػومجػاؿالرضػػاعػ،األكلػى

التػدريبكالتطػكير،األخيرةمجاؿالرضػاعػفطبيعػة،كجاءبالمرتبةسياساتكاإلجراءاتكال
كمػػػػااتضػػػػحأفشػػػػركةاالتصػػػػاالتالفمسػػػػطينيةتػػػػكفرمتطمبػػػػاتتحقيػػػػؽالرضػػػػامػػػػفحيػػػػث

 .راءات،كالتدريب،كطبيعةالعمؿالعالقاتاإلنسانية،كالسياساتكاإلج
تكجػػدعالقػػةذاتداللػػػةإحصػػائيةبػػػيفأخالقيػػاتاألعمػػػاؿكالرضػػاالػػػكظيفيلػػدلمػػػكظفي -3

 مجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.
تكجػػػدعالقػػػةذاتداللػػػةإحصػػػائيةبػػػيفالثقافػػػةالتنظيميػػػةكالرضػػػاالػػػكظيفيلػػػدلمػػػكظفي -4

 اعغزة.مجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقط
تكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفالتشػػريعاتكالمػػكائحكالقػػكانيفكالرضػػاالػػكظيفيلػػدل -5

 مكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.
تكجػػػػدعالقػػػػةذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةبػػػػيفالتنظػػػػيـاإلدارمكالرضػػػػاالػػػػكظيفيلػػػػدلمػػػػكظفي -6

 مجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.
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عالقػػػةذاتداللػػػةإحصػػػائيةبػػػيفمػػػدكناتالسػػػمكؾاألخالقػػػيكالرضػػػاالػػػكظيفيلػػػدلتكجػػػد -7
 مكظفيمجمكعةاالتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزة.

تكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيمسػػػتكلأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿلػػػدلمػػػكظفيمجمكعػػػة -8
،كلػـتظيػرةفيقطاعغزةتعزللمتغيرالجنس،كالمسػتكلالػكظيفياالتصاالتالفمسطيني

فػػركؽفػػيمسػػتكلأخالقيػػاتاألعمػػاؿلػػدلمػػكظفيمجمكعػػةاالتصػػاالتالفمسػػطينيةتعػػزل
 لمتغيرالعمر،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخبرة.

التكجػػػػدفػػػػركؽذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةفػػػػيدرجػػػػةالرضػػػػاالػػػػكظيفيلػػػػدلمػػػػكظفيمجمكعػػػػة -9
مػػػر،كالمؤىػػػؿالعممػػػي،،كالعاالتصػػػاالتالفمسػػػطينيةفػػػيقطػػػاعغػػػزةتعػػػزللمتغيػػػرالجػػػنس

كسػػػػنكاتالخبػػػػرة،فقػػػػطظيػػػػرتفػػػػركؽفػػػػيدرجػػػػةالرضػػػػاالػػػػكظيفيلػػػػدلمػػػػكظفيمجمكعػػػػة
.االتصاالتالفمسطينيةفيقطاعغزةتعزللمتغيرالمستكلالكظيفي

 .: توصيات الدراسةثانياً 

عمػػىالػػرغـأفمعظػػـالنسػػبجػػاءتمرتفعػػة،ككانػػتالنتػػائجإيجابيػػة،إالأفالباحػػثحػػددبعػػض
النسػػباألقػػؿكزفنسػػبي،كتػػـصػػياغةبعػػضالتكصػػياتفػػيضػػكئيا،كجػػاءتالتكصػػياتعمػػى

-النحكاآلتي:

 جية التنفيذ آلية التنفيذ التوصيات
جػػػػػػراءات صػػػػػػياغةسياسػػػػػػاتكا 
لمترقيػػػػػػػػػػػاتالتنظيميػػػػػػػػػػػةتتسػػػػػػػػػػػـ
بالكضػػػػػػػػػكح،كتحقػػػػػػػػػؽأىػػػػػػػػػداؼ
العػػػػامميفالشخصػػػػية،كأىػػػػداؼ

الشركة

إعػػػػادةصػػػػياغةبعػػػػضأىػػػػداؼ
يتفػػؽمػػعمتطمبػػاتالشػػركةبمػػا

أخالقيػػػػػػاتاألعمػػػػػػاؿ،ككضػػػػػػع
نظػػػػػػاـلمترقيػػػػػػاتيتناسػػػػػػبمػػػػػػع

طبيعةالعمؿبالشركة

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسإدارةمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصػػػػػػػػػػػاالتبالتعػػػػػػػػػػػاكفمػػػػػػػػػػػع

اإلداراتالعميالكؿشركة

ربػػطأنظمػػةالحػػكافزكالترقيػػات
كالمكافػػػػآتبالسػػػػمكؾاألخالقػػػػي
لممػػكظفيف،إلضػػػفاءمزيػػدانمػػػف

اؿااللتزاـبأخالقياتاألعم

صػػػػػياغةنظػػػػػاـحػػػػػكافزمػػػػػرتبط
بأخالقيػػاتاألعمػػاؿ،كتضػػميف
مػػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػػمكؾاألخالقػػػػػػػػي

أنظمةلمثكابكالعقاب

إدارةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية

مجمكعػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػركرةأفتقػػػػػػػػػـك
إدارةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكضعمعاييرتكظيؼكاضحةاالتصػػاالتالفمسػػطينيةبتحديػػد

االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتالفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية
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معػػػػػػػػػػػاييرأخالقيػػػػػػػػػػػةلعمميػػػػػػػػػػػات
استقطابكتعييفالعامميف

بالتعاكفمعإدارةاألفرع

اعػػػدادمػػػدكناتسػػػمكؾأخالقػػػي
تتفػػػػػػػػػؽمػػػػػػػػػععػػػػػػػػػاداتكتقاليػػػػػػػػػد
المجتمعػػػػػاتاإلسػػػػػالمية؛عمػػػػػى
أفيكػػػػػػػػكفمصػػػػػػػػدرىاالػػػػػػػػرئيس

الشريعةاإلسالمية

إعادةصياغةمػدكناتالسػمكؾ
األخالقػػػػػيفػػػػػيالمجمكعػػػػػةكأف
يػػتـربطيػػابأخالقيػػاتالشػػريعة

اإلسالمية

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسإدارةمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية

تغميػػػبالمصػػػمحةالعامػػػةعمػػػى
المصػػػػػػالحالخاصػػػػػػة،كاعتمػػػػػػاد
آليػػػػػػػػػػػاتتتعمػػػػػػػػػػػؽبالمسػػػػػػػػػػػؤكلية
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،كالحككمػػػػػػػػػػػػػػػػػة،
كاالسػػػػػػػػػػػػػتفادةمػػػػػػػػػػػػػفالنػػػػػػػػػػػػػدكات
العالميػػػة،كالمػػػؤتمراتالمتعمقػػػة

بأخالقياتاألعماؿ

إقامػػةنػػدكاتكمػػؤتمراتتتعمػػؽ
مػػػػاؿكعالقتيػػػػابأخالقيػػػػاتاألع

بػػػػػػػػػػػػػػبعضالمتغيػػػػػػػػػػػػػػراتمثػػػػػػػػػػػػػػؿ
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكليةاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كالحككمة

الشػػػػػركاتالعاممػػػػػةفػػػػػيقطػػػػػاع
غػػػػزةبالتعػػػػاكفمػػػػعالمؤسسػػػػات
األكاديميةكمؤسسػاتالمجتمػع

المدني

مشػػػػػاركةالعػػػػػامميففػػػػػياتخػػػػػاذ
القػػػػػػػػراراتيعػػػػػػػػدعػػػػػػػػامالنميمػػػػػػػػان
لتحقيؽأىداؼالشركة،كيعػزز
مكانةالعامميفكيرفعمفثقتيـ

نفسػػػػػػػيـ،لػػػػػػػذاعمػػػػػػػىالشػػػػػػػركةبأ
الحػػػػػػػػػػػػػرصبمشػػػػػػػػػػػػػاركةكافػػػػػػػػػػػػػة
المسػػػػػػػػػػػػػتكياتاإلداريػػػػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػػػػي

عممياتاتخاذالقرارات

فػػتحقنػػكاتاتصػػاؿبػػيفاإلدارة
كالعامميف

دارة إدارةأفػػػػػػػػػػػرعالشػػػػػػػػػػػركات،كا 
شػػػػركاتمجمكعػػػػةاالتصػػػػاالت

الفمسطينية

أىميػػػػػػػػػػػةأفتتسػػػػػػػػػػػـاألنظمػػػػػػػػػػػػة
كالقػػػػػػػػكانيفبالمركنػػػػػػػػةالكافيػػػػػػػػة،
بحيػػػػػػػثتػػػػػػػتمكفالشػػػػػػػركةمػػػػػػػف

تغييرىافيالكقتالمناسب

صػػػػياغةأنظمػػػػةكقػػػػكانيفمرنػػػػة
تتفػؽمػعطبيعػةالتغيػراتالتػػي

تكاجومنظماتاألعماؿ

إدارةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية

ضػػػػركرةمػػػػنحأسػػػػمكبالتشػػػػاكر
أىميػػػػةخاصػػػػة،كػػػػكفالمشػػػػكرة
أحػػػدأىػػػػـالعكامػػػؿالتػػػػيتسػػػػيـ

إقامػػػػػةاجتماعػػػػػاتدكريػػػػػةبػػػػػيف
اإلداراتكالعػػػػػػػػػامميف،كتكطيػػػػػػػػػد
العالقػػػػػػػػػػاتاإلنسػػػػػػػػػػانيةداخػػػػػػػػػػؿ

إدارةأفػػػػػػرعشػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية
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فػػػػػػيعػػػػػػالجمشػػػػػػكالتالعمػػػػػػؿ
اليكمية

الشركات

ربػػطأنظمػػةالحػػكافزكالترقيػػات
كالمكافػػػػآتبالسػػػػمكؾاألخالقػػػػي
لممػػكظفيف،إلضػػػفاءمزيػػدانمػػػف

االلتزاـبأخالقياتاألعماؿ

حػػػػػكافزكضػػػػػعآليػػػػػاتكأنظمػػػػػة
كاضػػػػػػػػػػحةكربطيػػػػػػػػػػابالسػػػػػػػػػػمكؾ

األخالقي

إدارةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية

مػػػػػنحالعػػػػػامميفأنظمػػػػػةتػػػػػأميف
مناسػػػػػػػبةلطبيعػػػػػػػةكخصػػػػػػػائص

العامميف،كاحتياجاتأسرىـ

إعػػػػػػادةصػػػػػػياغةنظػػػػػػاـتػػػػػػأميف
يعتمػػػدعمػػػىحاجػػػاتالمكظػػػؼ

كأسرتو

إدارةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية

جػػػػػػراءاتصػػػػػػياغةسياسػػػػػػات كا 
لمترقيػػػػػػػػػػػاتالتنظيميػػػػػػػػػػػةتتسػػػػػػػػػػػـ
بالكضػػػػػػػػػكح،كتحقػػػػػػػػػؽأىػػػػػػػػػداؼ
العػػػػامميفالشخصػػػػية،كأىػػػػداؼ

الشركة

إعػػػػػػػػػػػػادةصػػػػػػػػػػػػياغةسياسػػػػػػػػػػػػات
جػػػػراءاتالترقيػػػػاتالتنظيميػػػػة كا 
بمػػػػػايحقػػػػػػؽأىػػػػػداؼالمكظػػػػػػؼ

كأىداؼالشركة

إدارةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االتصاالتالفمسطينية

مػػػػػػػػػػنحالتػػػػػػػػػػدريبمزيػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػف
مجاألىمية،كاالعتمادعمىبػرا

تدريبيػػػػػةمكجيػػػػػةلتحسػػػػػيفأداء
العامميفكتطكيرمياراتيـ

إقامػػػػػةدكراتتدريبيػػػػػةكتحديػػػػػد
بػػػػرامجتدريبيػػػػةمسػػػػتمرةحسػػػػب
حاجػػػػػػػةالمكظػػػػػػػؼ،كالميػػػػػػػارات
الالزمػػػػػػػػػػػػػػةلطبيعػػػػػػػػػػػػػػةالميػػػػػػػػػػػػػػاـ

كاألعماؿ

إدارةأفػػػػػػرعشػػػػػػركاتمجمكعػػػػػػة
االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتالفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية
بالتعاكفمعمؤسساتالتػدريب

فيقطاعغزة

 

 ".مقترحات الدراسة "البحوث المستقبمية: ثالثاً 

إجراءدراساتتتعمؽبػدكرأخالقيػاتاألعمػاؿفػيتحقيػؽالميػزةالتنافسػيةلمنظمػاتاألعمػاؿ -1
 فيقطاعغزة.

ظيفيفػػػيقطاعػػػاتأخػػػرلغيػػػػرإجػػػراءدراسػػػاتتػػػربطبػػػيفأخالقيػػػاتاألعمػػػػاؿكالرضػػػاالػػػك -2
 .الخدمات،مثؿالشركاتالتجارية،أكالشركاتالمساىمة

إجػػراءدراسػػاتلمكقػػكؼعمػػىدكرأخالقيػػاتاألعمػػاؿفػػيتحسػػيفالصػػكرةالذىنيػػةلمنظمػػات -3
األعماؿ.



 
 

 
 

 

المصـــادر والمراجــــعقائمة   
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 أواًل: المصادر والمراجع العربية.

المجتمعكمياتفياألقساـرؤساءلدلالسائدةالقياديةاألنماط(.ـ2013).ساميفادم،اسميـ
غيرمنشكرة(.ماجستيررسالة).فييالمعامميفالكظيفيبالرضاكعالقتياغزةبمحافظات
.بغزةاالسالميةالجامعة

باىي ـ1992).حسيفأسامة، بعضنحكالشبابتكجيوفيالتربيةلدكرتصكيريةرؤية(.
التربيةمجمة.اسالميمنظكرمفاألخالقيةالتربيةفيمدخؿ-خالقيةاألالمكضكعات

.(23،)األزىرجامعة

قيـالثقافةالتنظيميةالسائدةفيالمدارسالثانكيةلمبنيففيالمدينة(.ـ2006البدراني،بدر.)
نظرىـ كجية مف لممعمميف الكظيفي بالرضا كعالقتيا المنكرة غير. ماجستير )رسالة

جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.منشكرة(.

برحكمة ـ2014)الزىراءفاطمة،كميديدالحميدعبد، ترسيخفيالتنظيميةالثقافةدكر(.
اليابانيةالتجربة-األعماؿأخالقيات . منشكرة(. غير ماجستير العمكـكمية)رسالة
.خضيرمحمدجامعة،التفسيركعمكـكالتجاريةاالقتصادية

العربيةاالماراتدكلةفيالثانكيةالمدارسمديرمالتزاـدرجة(.ـ2006).محمدقدرية،مالبشر
غيرماجستيررسالة).مدارسيـمعممينظركجيةمفالمينةبأخالقياتالمتحدة
.عماف،العربيةعمافجامعة(.منشكرة

( عباس. فكزيو عباس، 2010بك ـ(. رؤساء التزاـ العمؿدرجة بأخالقيات العممية األقساـ
اإلدارمكعالقتيابمستكلالركحالمعنكيةألعضاءىيئةالتدريسفيكمياتالييئةالعامة

.)رسالةماجستيرلمتعميـالتطبيقيكالتدريبفيدكلةالككيتكمايراىااألعضاءأنفسيـ
غيرمنشكرة(،جامعةالشرؽاألكسط،عماف.
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( حبيب. محمكد أحمد 2008البكتي، اإلدارمـ(. فيتقميؿالفساد .أخالقياتاألعماؿكأثرىا
منشكراتىيئةالمعاىدالتقنيةبأربيؿ،العراؽ.

بكمديف يكسؼ. فيلمحككمةالسميمةبالممارساتكارتباطيااألعماؿأخالقيات(.ـ2015)،
(،6.)كالماليةاالقتصادمجمة.كاسالميادارممنظكرمفالمعاصرةاألعماؿمنظمات

.96–76صص:

بفعكيد خالد عبداهللكالعنزم، بف محمد لدلـ2014).الثبيتي، الكظيفي الرضا عكامؿ .)
معمميمحافظةالقرياتمفكجيةنظرىـ"دراسةإدارةالتربيةكالتعميـبمحافظةالقريات"،

.118–99(،صص6)3ةالتربكيةالمتخصصة،المجمةالدكلي

،الطبعةالقكاعدالمنيجيةالتربكيةلبناءاالستبياف(:2010الجرجاكم،زيادبفعميبفمحمكد)
الثانية،سمسمةأدكاتالبحثالعممي،غزة:مطبعةأبناءالجراح.

( أحمد الجامعاتـ(.2015جكاىر، في المعمكمات كنظـ بأمف كعالقتيا العمؿ أخالقيات
غيرمنشكرة(.جامعةاألزىربغزة.رسالةماجستير).غزةالفمسطينيةفيمحافظات

حسف ـ2001)راكية، .مستقبميةرؤية-البشريةالمكارددارةإ(. الجامعيةالداراإلسكندرية:
.كالنشرلمطباعة

حسف ـ2001)الغنيعبدمحمد، مياراتتطكيراألداء–االنسانيالسمكؾادارةميارات(.
.كالتنميةاألداءتطكيرمركزالقاىرة:،23

( منتيىإبراىيـ. 2013الخميس، فيدكلةـ(. الحككمية مديرمالمدارسالثانكية التزاـ درجة
بالكالءالتنظيميلممعمميفمفكجية المدرسيةكعالقتيا الككيتبأخالقياتمينةاإلدارة

.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالشرؽاألكسط،عماف.نظرىـ

.)رسالةتأثيرأخالقياتاإلدارةعمىعمميةتكظيؼالمكاردالبشريةـ(.2012زة.)دحيماف،لكي
،الجزائر.-3-ماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالجزائر
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الدكسرم حسيف، ـ2013). التقنيةكميةفيالكظيفيبالرضاكعالقتياالقياديةاألنماط(.
.الرياض،األمنيةلمعمكـالعربيةنايؼجامعة(.منشكرةغيرماجستيررسالة).بالخرج

كاقعتقييـأداءالمكاردالبشريةكعالقتوبتحقيؽالرضاالكظيفيـ(.2015ديبة،ناصرحمدم.)
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.أكاديميةاإلدارةلدلالعامميففيالجامعاتالفمسطينية

برنامجالدراساتالعمياالمشترؾمعجامعةاألقصىبغزة.–كالسياسةلمدراساتالعميا

الكظيفيلدلالمشرفيفالتربكييف(.2012أبكرحمة،محمد) بالرضا ضغكطالعمؿكعالقتيا
الجامعةاإلسالميةبغزة..)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.بمحافظاتغزة

 رمضاف، العامميفلدلالكظيفيالرضامستكلقياس(.ـ2114).دركيشنعيـنجكلأبك
اإلسالميةالجامعةغيرمنشكرة(.ماجستيررسالة).غزةقطاعفيالفمسطينيةبالجامعات

.بغزة

،ترجمةكتحقيؽ:فارسالمدخؿإلىعمـالنفسالصناعيكالتنظيمي(.ـ1999ركنالد)ريجيك،
حممي،عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.

بنتنكرةاألميرةبجامعةالتدريسىيئةأعضاءلدلالكظيفيالرضا(.ـ2009).سكسف،زرعة
.54–3ص:ص(،4)،التربكيةالعمكـمجمة.السعكديةالعربيةبالمممكةالرحمفعبد

مستكلممارسةأخالقياتالعمؿكأثرهعمىمستكلفاعميةـ(.2013الزعبي،عركةمحمكد.)
.األردنيةمفكجيةنظراإلدارةاإلشرافيةاتخاذالقراراإلدارمفيمراكزشركاتالتأميف

)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةاليرمكؾ،األردف.

الرضاالكظيفيكعالقتوبفاعميةالذاتلدلعينة(.ـ2014الزيداف،خالدبفزيدافسميماف.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(..مفمعمميالتربيةالخاصةبمراحؿالتعميـبمنطقةحائؿ

جامعةأـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية.

دكرأخالقياتالمينةفيتعزيزالمسئكليةاالجتماعيةـ(.2014لزيناتي،أسامةمحمدخميؿ)ا
نمكذجان" الطبي الشفاء "مجمع الفمسطينية المستشفياتالحككمية ماجستير).في رسالة



043 
 

لعميابالمشاركةمعجامعةاألقصى،أكاديميةاإلدارةكالسياسيةلمدراساتاغيرمنشكرة(.
غزة.

السكارنة ـ2009)خمؼبالؿ، العمؿأخالقيات(. كالتكزيعلمنشرالمسيرةدارعماف:،1ط،
.كالطباعة

قيـكمبادئ–البكصمةاألخالقيةلمشركات:أدكاتمكافحةالفسادـ(.2004سكليفاف،جكف.)
الشركات كحككمة المينة كآداب السابع الدليؿ حككمة. منتدل الشركات، لحككمة

الشركاتالدكلي.

( جكف. 2006سكليفاف، الشركاتـ(. المككفالرئيسيلحككمة عمؿأخالقياتالعمؿ: كرقة ،
مقدمةإلىمركزالمشركعاتالدكلية.

شاكيش ـ2005)نجيبمصطفى، ط(أفراددارةإ)البشريةالمكارددارةإ(. .1 عماف، دار:
.الشركؽ

الشرايدة ـ2010)سالـ، عامةكتطبيقاتنظريةأطرالكظيفيالرضا(. ، الصفاءدارعماف:
.كالتكزيعلمنشر

( عامر ـ2012شرفي، المدرسة(. ضكء في المتغيرات ببعض كعالقتو العمؿ عف الرضا
جامعةالجزائر،الجزائر.)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(..الحديثة

الثقافةالتنظيميةكعالقتياباالنتماءالكظيفي"دراسةميدانيةـ(.2005الشمكم،حمدبففرحاف)
كالعسكرييف المدنييف العسكرية خالد الممؾ كمية منسكبي غير.عمى ماجستير )رسالة

األمنية،المممكةالعربيةالسعكدية.منشكرة(. جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

الشمرم عكادسالـ، ـ2009). .الكظيفياألداءعمىكأثرهالعامميفلدلالكظيفيالرضا(.
.السعكديةالمممكةالعربية،العزيزعبدالممؾجامعةغيرمنشكرة(.ماجستيررسالة)

( عزيزة اهلل، كعبد محمد جكاد كعالـ2008الشيخ، الكظيفي الرضا ببعضالمتغيرات(. قتو
.711–683ص:ص(،1)16مجمةالجامعةاإلسالمية.الديمغرافية.
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الشيخمي عبدالقادر، ـ1999). العامةالكظيفةأخالقيات(. ، لمطباعةمجدالكمدارعماف:
.كالنشر

.لمطباعةكائؿدار:عماف،1ط،البشريةالمكارددارةإ(.ـ2003).محمدسييمة،عباس

الباقيعبد المنظماتفيالفعاؿالسمكؾ(.ـ2004)محمدالديفصالح، الدار:االسكندرية،
.الجامعية

الجامعيةالدار،اإلسكندرية:1،طالتنظيميالسمكؾ(.ـ2001)الديفصالحمحمد،الباقيعبد
.كالتكزيعلمنشر

( إبراىيـ. أحمد اليادم، 2001عبد ـ(. لممنظمة االجتماعية –أخالقياتاألعماؿكالمسئكلية
،)دكفدارنشر(.اإلدارة:األسسكالمبادئالعممية

نجـ،عبكد متغيرعالـفياالدارةأخالقيات(.ـ2000). . العربيةالمنظمةمنشكراتالقاىرة:
.داريةاإل

( محارب سميرة ـ2009العتيبي، الكظيفي(. بالرضا كعالقتيا الحياة في الدافعية رسالة).
جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.غيرمنشكرة(.دكتكراه

التنظيميةالثقافةـ(.2012فكعبداإللو،عالءالديف)ثابإحساعزيز،خالدمحمكدكأحمد،
لبعضكالفنياإلدارمالمالؾقبؿمفالتنظيميالصراعمعالجةأساليبمعكعالقتيا
التربيةالرياضية،نينكل،محافظةالرياضيةالمنظمات –48(،صص3)5مجمةعمـك

71.

لدكؿالعربيةالتربيةمكتباإلمارات:منشكرات.السمككيةالقيـ(.ـ2001)عطامحمكد،عقؿ
.الخميج

( عبدالرحمف. ىيا 2014العقيمي، لممكظفاتـ(. الكظيفي بالرضا كعالقتيا العمؿ أخالقيات
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةنايؼاإلدارياتفيجامعةالممؾسعكدبالرياض

األمنية،الرياض. العربيةلمعمـك
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،األفراددارةإفيالحديثالمنيج-البشريةالمكارددارةإ(.ـ1993).القادرعبدمدني،عالقي
.لمنشرزىرافدارمكتبةجدة:

،دارالنشرلمجامعات،مناىجالبحثفيالعمكـالنفسيةكالتربكية(.ـ2010أبكعالـ،رجاء)
 القاىرة،جميكريةمصرالعربية.

( اهلل. عبد فؤاد 1999العمر، كالرقابةأخالؽـ(. العامة الخدمة في العامميف كسمكؾ العمؿ
.جدة:المعيداإلسالميلمبحكثكالتدريب.عمييامفمنظكرإسالمي

( اهلل. عبد فؤاد الييئات1999العمر، في العمؿ كأخالؽ بيئة حكؿ استطالعية دراسة ـ(.
اإلنسانية،الحككميةالمستقمةفيالككيت، 108(،صص69)18المجمةالعربيةلمعمـك

–141.

أخالقياتاألعماؿكأىميتيافيتعزيزالمسئكليةاالجتماعيةفي.ـ(2015)العمكدم،أسماء.
.المؤسساتالصغيرةكالمتكسطة:دراسةعينةمفالمؤسساتالصغيرةكالمتكسطةبكرقمة

)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(جامعةقاصدممرباح،الجزائر.

كالعدي خمؼ عكض )العنزم، رشيد. عقكب 2006ـ الكظيفيلممسمؾالمكظفيفإدراؾـ(.
مجمةجامعة.الككيتبدكلةالحككميةاألجيزةعمىميدانيةدراسة:المينيةكاألخالقيات

االقتصاديةكالقانكنية، .109-83(:2)22دمشؽلمعمـك

الغالبي كالعامرممحسفطاىر، ـ2005)ميدمصالح، كأخالقياتاالجتماعيةالمسؤكلية(.
.لمنشركائؿدارعماف:،كالمجتمعاألعماؿ:األعماؿ

الغامدم ،مكةشرعيةكمصمحةتنمكيةضركرةالعمؿأخالقيات.(ـ2010)ناصربفسعيد،
المكرمة:اإلارةالعامةلمثقافةكالنشر.

غكاش سالمةىبة، ـ2008). نمكذجكفؽالمختمفةاالداراتمكظفيلدلالكظيفيالرضا(.
كلكلربكرتر" غيرماجستيررسالة).غزةقطاعفيالعامةالبنكؾعمىدراسيةحالة"

.بغزةاالسالميةالجامعةمنشكرة(.
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فرج ـ2002)شكقيطريؼ، .االداريةكفعاليتوالقيادمالسمكؾ(. لمنشرغريبدارالقاىرة:
.كالتكزيع

بااللتزاـالتنظيميلدلالمشرفيفالرضاالكظيفيكعالقتو(.ـ2009).فممباف،إيناسفؤادنكاكم
)رسالةماجستيرغير.التربكييفكالمشرفاتالتربكياتبإدارةالتربيةكالتعميـبمكةالمكرمة

جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.منشكرة(.

،التعميميةالمؤسساتدارةإفيالتنظيميالسمكؾ(.ـ2005)محمد،الحميدكعبدفاركؽ،فميو
.المسيرةدارعماف:

األمنيةدراسةتطبيقيةعمىالدكرياتفيالعمؿأخالقياتـ(2005القريكم،عمربفناصر.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(جامعةنايؼمنسكبيالدكرياتاألمنيةبمدينةالرياض .

األمنية،السعكدية. العربيةلمعمـك

القطراكم رياض، فيالعامميفلدلالكظيفيبالرضاكعالقتوالمخاطرةسمكؾ(.ـ2012).
غيرماجستيررسالة).غزةمحافظاتفيالدكليةالغكثككالةفيالطكارئبرنامج
.غزةبزىراألجامعة(.منشكرة

ماىر ـ2003)أحمد، 8ط.المياراتبناءمدخؿالتنظيميالسمكؾ(. سكندريةاإل، الدار:
.الجامعية

.جميكريةمصرالعربية:كمماتعربيةلمترجمةاألخالؽعندالغزاليـ(.2012مبارؾ،زكي.)
كالنشر.

( الفمسطينية. االتصاالت اإللكتركني2017مجمكعة المكقع ـ(.
(http://www.paltelgroup.ps/#about:تاريخالزيارة،)2017/مايك/1.

محمكد مجيدمحمد، ـ2012). العكامؿببعضكعالقتياالعامةالكظيفةخالقياتأ(.
.ليبيا،المختارعمرجامعة-االقتصادكمية.كالكظيفيةالديمكغرافية
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أخالقياتالكظيفةالعامةكعالقتوببعضالعكامؿالديمكغرافيةـ(.2012محمكد،محمدمجيد.)
 :J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ9 3(01) كالكظيفية.

0493- 0499.

.كالنشرلمطباعةابداع:غزة،البشريةالمكاردكتنميةدارةإ(.ـ2005)محمد،المدىكف

( عطااهلل. عابد رغدة 2001المرايات، السمكؾـ(. عمى لممنظمة األعماؿ أخالقيات أثر
)رسالةماجستيرغير.األخالقيكأداءرجاؿالبيعلممنتجاتالصيدالنيةفيمدينةعماف

منشكرة(.جامعةالشرؽاألكسط،األردف.

 كفتحيالمرسي، دريس، الرضادرجاتعمىالعمؿضغكطأثر(.ـ2115).السالـعبدا 
المممكةتطبيقيةدراسة،األردنيةالعربيةبالمممكةالعاـالقطاعمكظفيلدلالكظيفي ،
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 قائمة المالحق
 (: أسما  السادة المحكمين1ممحق )

 مكان العمل االسم
 جامعة األزىر بغزة د. نياية التمبانيأ. 

 فرع الوسطى التعميمي –جامعة القدس المفتوحة  د. محمد عبد اشتيوي
 الجامعة اإلسالمية بغزة د. رشدي عبدالمطيف وادي

 خان يونس –الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا  د. حسام نعيم النفار
 بغزةجامعة األزىر  د. محمد نصر
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 (: أدوات الدراسة قبل التحكيم2ممحق )



 

 

 

 

 الموضوع/ تحكيم استبانة

 األخوة أعضا  ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية.

 تحية طيبة وبعد.

الكظيفي"دراسةتطبيقية بالرضا يقكـالباحثبإعداددراسةبعنكافأخالقياتاألعماؿكعالقتيا
قطاعغزة"،بيدؼالحصكؿعمىدرجةالماجستيرمف–عمىمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية
كميةالتجارةتخصصإدارةاألعماؿ.

يمانانمفالباحثبقدراتكـكصكابآرائكـيعرضعميكـأداة الدراسةاألساسيةبيدؼتحكيميا،كا 
كيتيحلكـإمكانيةتعديؿبعضالفقرات،أكحذؼفقرات،أكإضافةفقراتجديدة.

عممانبأفاالستبانةتنقسـإلى:استمارةالبياناتالشخصية،كاستبانةأخالقياتاألعماؿ،كاستبانة
الرضاالكظيفي.

  

 غــزة – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ــــــــــارةـــــكـليــــــــــــــــــة التـــجــــــ

 ـــــــــــــــــــالـــماجستير إدارة األعمــــ

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 
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 طينية.األخوة العاممين في مجموعة االتصاالت الفمس

 تحية طيبة وبعد.

الكظيفي"دراسةتطبيقية بالرضا يقكـالباحثبإعداددراسةبعنكافأخالقياتاألعماؿكعالقتيا
قطاعغزة"،بيدؼالحصكؿعمىدرجةالماجستيرمف–عمىمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية
كميةالتجارةتخصصإدارةاألعماؿ.

البياناتالشخصية،كاستبانةأخالقياتاألعماؿ،كأضعبيفأيديكـاستبانةتنقسـإلى :استمارة
( عالمة ككضع بعناية، فقراتيا قراءة مفحضرتكـ فأرجك الكظيفي، الرضا أماـ (كاستبانة

ىيفقطألغراضالبحثالعممي، بأفالمعمكماتالتيستدلكفبيا عممان المناسبة، االستجابة
كستعامؿكذلؾ.

 ات الشخصية.أواًل: استمارة البيان

 أنثى.ذكرالجنس: .1
 سنة.45–31سنةفأقؿ30العمر .2

 سنة45أكثرمف
 

 



 رئيسقسـمكظؼ  المستوى الوظيفي: .3
إدارةعميامديردائرة

أخرلحددىا)............................(.
 بكالكريكسدبمـك   :المؤىل العممي .4

دراساتعميا

 سنكات10–6سنكاتفأقؿ5   سنوات الخبرة: .5
سنةفأكثر.16سنة15–11
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 ثانيًا: استبانة أخالقيات األعمال.
 

 

موافق  أخالقيات األعمال م.
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 أبداً 
 أواًل: األخالقيات الشخصية

1 
زمػػػػالءيحػػػػرؾالمكظػػػػؼاألخالقيػػػػاتاإلسػػػػالميةفػػػػيتعاممػػػػومػػػػع

 العمؿ.
     

المكظؼبمستكلمفالتكاضعفيتعاممومعالزبائف. 2       يمتـز
المكظؼبعاداتكقيـالمجتمعالفمسطينيفيسمككو. 3      يمتـز
      ييتـالمكظؼبالظيكربشكؿالئؽأماـالزبائف. 4

5 
المكظػػؼبػػالتبميغعػػفالتجػػاكزاتاألخالقيػػةالتػػيتحصػػؿفػػي يقػػـك

 دائرتو.
     

6 
تأخػػذالشػػركةاألخالقيػػاتالشخصػػيةبعػػيفاالعتبػػارفػػيعمميػػات

االختياركالتعييف.
     

     يتصؼالمكظؼباألمانةأثناءعممو. 7
     يحافظالمكظؼعمىمكاردالشركة. 8

9 
القػػػػػػكانيف المكظػػػػػػؼبمػػػػػػدكناتالسػػػػػػمكؾاألخالقػػػػػػيكيحتػػػػػػـر يمتػػػػػػـز

المنظمةلمعمؿ.
     

     يظيرالمكظؼبأنوقدكةل خريففيتعاممومعالزبائف. 10
 ثانيًا: الثقافة التنظيمية

      تنظراإلدارةإلىمكظفييابأنوالمكردالرئيسلتحقيؽاألىداؼ. 1
      تتيحاإلدارةالحريةلممكظفيفبإبداءآرائيـ. 2
      القرار.تكجدقناعةبأىميةمشاركةالمكظفيففيعمميةاتخاذ 3

4 
يتمتػعالمكظػؼبعالقػػاتعمػؿجيػػدةتنطمػؽمػػفاألفكػاركالمبػػادئ

 المشتركة.
     

      تكفرالشركةاألمافالكظيفيالمناسب. 5
      لدماعتقادبأفتحقيؽأىدافييكمففيمثابرتيبأداءأعمالي. 6
     تسعىالشركةإلىتكفيرمناخجيدمفالقيـالتنظيمية. 7
     تكجدسياساتتنظـالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة. 8
     تشجعاإلدارةعمىتنميةركحاالبداعلدلالمكظفيف. 9
     .تراعيالسياساتكاإلجراءاتحاجاتالمكظفيفكثقافتيـ 10
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موافق ثالثًا: التشريعات والموائح والقوانين
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

1 
يتػػػػكفربالشػػػػركةىيكػػػػؿتنظيمػػػػييكضػػػػحالميػػػػاـالكظيفيػػػػةبشػػػػكؿ

 مناسب.
     

     تتسـالمكائحكالتشريعاتكالقكانيفبالكضكح. 2
      تسيـالتشريعاتالمنظمةلمعمؿفيتيسيرأعماؿالشركة. 3
جراءاتالعمؿفيتكفيربيئةإبداعية. 4       تساعدالسياساتكا 
      األنظمةكالقكانيفبالمركنةالكافيةلتحقيؽاألىداؼ.تتسـ 5
      تكفرالمكائحكالقكانيفمجاالنلتفكيضالصالحيات. 6
المكظؼبالقكانيفكالمكائحكالتشريعاتالكظيفية. 7       يمتـز
المكظؼبالقراراتاإلداريةالصادرةعفاإلدارةالعميا. 8      يمتـز

9 
التشػػػػريعاتكالمػػػػكائحكالقػػػػكانيفبالعادلػػػػةكىػػػػذايػػػػنعكسعمػػػػىتتسػػػػـ

شعكرالمكظؼبالعدالةالتنظيمية.
     

المكظؼمكاعيدالعمؿ. 10      يحتـر
 رابعًا: التنظيم اإلداري

      يتكفربالشركةخططعمؿتتفؽمعأىدافياكرسالتيا. 1

2 
الخػػدماتالتػػيتسػػعىالشػػركةإلػػىتحقيػػؽالتحسػػيفالمسػػتمرفػػي

تقدميا.
     

3 
تعتمػػدالشػػركةعمػػىأنظمػػةاتصػػاالتفعالػػةفػػيتسػػييؿإجػػراءات

العمؿ.
     

      يشجعالمسؤكؿالمكظفيفعمىعالجمشكالتالعمؿ. 4
      يطرحالمسؤكؿكجيةنظرهبشكؿتفاكضي. 5
      يكمؼالمسؤكؿالمكظفيفبأعماؿتتفؽمعقدراتيـكميارتيـ. 6
      يراعيالمسؤكؿالمكضكعيةفيعمميةتقييـأداءالمكظفيف. 7

8 
يتبػػػػعالمسػػػػؤكؿسياسػػػػاتكاضػػػػحةفػػػػيعمميػػػػاتالرقابػػػػةكمتابعػػػػة

األعماؿ.
     

      تكجدسياساتكاضحةتنظـعالقةالمكظؼبمرؤكسيو. 9
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موافق  خامسًا: مدونات السموك األخالقي
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

موافق غير 
 أبداً 

      تصدرالشركةمدكناتسمكؾأخالقية. 1

2 
تتكافػػػػػػػؽمػػػػػػػدكناتالسػػػػػػػمكؾاألخالقػػػػػػػيمػػػػػػػعمعتقػػػػػػػداتالمجتمػػػػػػػع

 الفمسطيني.
     

      تسعىالشركةإلىترسيخاألخالقياتالجيدةبيفمكظفييا. 3
      تطرحالشركةبرامجتدريبيةحكؿالسمكؾالجيدداخؿالمنظمة. 4
      الشركةغيرالممتزميفبمدكناتالسمكؾاألخالقيتعاقب 5
      يرتبطنظاـالحكافزبالسمكؾاألخالقيلممكظفيف. 6
     تعتمدأنظمةتقييـاألداءعمىمدكناتالسمكؾاألخالقي 7

8 
ترسـالشركةلنفسػياسياسػاتأخالقيػةخاصػةكمؤسسػةاتصػاالت

رائدة.
     

9 
األخالقػػػيمعػػػاييرتعامػػػؿالمكظػػػؼمػػػعتتضػػػمفمػػػدكناتالسػػػمكؾ

الزبائف.
     

10 
تػػػػػػنظـمػػػػػػدكناتالسػػػػػػمكؾاألخالقػػػػػػيالعالقػػػػػػاتاإلنسػػػػػػانيةداخػػػػػػؿ

المنظمة.
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 ثانيًا: استبانة الرضا الوظيفي.

موافق  الرضا الوظيفي م.
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
 المجال األول: الرضا عن األجور والرواتب 
بيا. 1      أتمقىراتبانيتناسبمعطبيعةالمياـالتيأقـك
     أتمقىراتبانيتناسبمعاألكضاعالمعيشيةفيقطاعغزة. 2
     أتمقىالحكافزالتشجيعيةالمناسبة. 3
     أتمقىأجرانيتناسبمعمؤىالتيالعممية. 4
     الشركة.أشعربالرضاعفأنظمةالتأميفالتيتكفرىا 5

 الشركةالمجال الثاني الرضا عن العالقات االنسانية داخل 
     تربطنيعالقةجيدةبرؤساءالعمؿ. 6
     أساعدالزمالءفيأعماليـ. 7
     يتعامؿالمسؤكؿبعدؿبيفالمكظفيف. 8
     أثؽبقراراتالمسؤكؿكأسعىلتطبيقيا. 9
     كافةالعامميفبالشركة.أتمقىمعاممةجيدةمف 10

 المجال الثالث: الرضا عن طبيعة العمل والسياسات واإلجرا ات
     يحقؽليالعمؿفيالشركةأىدافيالخاصة. 11
     يكجدسياساتكاضحةلمترقياتالتنظيميةفيالشركة. 12
بأعماؿتتفؽمعقدراتيكميارتي. 13      أقـك
     بالشركةمكانةاجتماعيةمرمكقة.يمنحنيعممي 14
     أشعربالرضاعفالسياساتكاإلجراءاتالمتبعةبالشركة. 15

 التدريب والتطويرالمجال الرابع: الرضا عن طبيعة 
     تكفرالشركةكافةاإلمكاناتالالزمةلتسييؿأعمالي. 16
     يكجينيالمسؤكؿعمىأداءالمياـالمنكطةبي. 17
     يتكفربالشركةأنظمةتدريبعاليةالكفاءةتساعدنيعمىتطكيرمياراتي. 18
     تنظـالشركةبرامجتدريبيةلالستفادةمنيافيتسييؿإجراءاتالعمؿ. 19
     تسعىإدارةالشركةلتحقيؽمبدأالتحسيفالمستمر. 20
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 (: أدوات الدراسة بعد التحكيم3ممحق )

 

 

 

 

 

 

 الموضوع/ استبانة

 األخوة العاممين في مجموعة االتصاالت الفمسطينية.

 تحية طيبة وبعد.

الكظيفي"دراسةتطبيقية بالرضا يقكـالباحثبإعداددراسةبعنكافأخالقياتاألعماؿكعالقتيا
قطاعغزة"،بيدؼالحصكؿعمىدرجةالماجستيرمف–عمىمجمكعةاالتصاالتالفمسطينية
كميةالتجارةتخصصإدارةاألعماؿ.

البياناتالشخصية،كاستبانةأخالقياتاألعماؿ، كأضعبيفأيديكـاستبانةتنقسـإلى:استمارة
( عالمة ككضع بعناية، فقراتيا قراءة مفحضرتكـ فأرجك الكظيفي، الرضا أماـ (كاستبانة

ىيفقطألغراضالبحثالعممي،االستجا بأفالمعمكماتالتيستدلكفبيا عممان المناسبة، بة
كستعامؿكذلؾ.

  

 غــزة – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ــــــــــارةـــــكـليــــــــــــــــــة التـــجــــــ

 ـــــــــــــــــــالـــماجستير إدارة األعمــــ

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 
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 أواًل: استمارة البيانات الشخصية.

 أنثى.ذكرالجنس: .1
 سنة.45–30سنة30أقؿمفالعمر .2

 سنة45أكثرمف
 

 



 رئيسقسـمكظؼ  المستوى الوظيفي: .3
إدارةعميادائرةمدير

أخرلحددىا)............................(.
 بكالكريكسدبمـك   :المؤىل العممي .4

دراساتعميا

 سنكات10–5سنكات5أقؿمف   سنوات الخبرة: .5
سنةفأكثر.16سنة15–11
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 ثانيًا: استبانة أخالقيات األعمال.

موافق  أخالقيات األعمال م.
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 أبداً 
 أواًل: األخالقيات الشخصية

      تتفؽممارساتالمكظؼداخؿالشركةمعاألخالقياتاإلسالمية. 1
      يتعامؿالمكظؼبتكاضعمعالزبائف. 2
المكظؼبعاداتكقيـالمجتمعالفمسطينيفيسمككو. 3      يمتـز
      بالظيكربشكؿالئؽأماـالزبائف.ييتـالمكظؼ 4
      يبمغالمكظؼعفأمتجاكزاتأخالقيةتحدثفيدائرتو. 5

6 
تعتمػػػػدالشػػػػركةعمػػػػىمعيػػػػاراألخالقيػػػػاتالشخصػػػػيةعنػػػػدعمميػػػػة

االختياركالتعييف.
     

     يتصؼالمكظؼباألمانةالمينية. 7
     يحافظالمكظؼعمىمكاردالشركة. 8
المكظؼبأنظمةكقكانيفالشركة. 9      يمتـز
     يظيرالمكظؼبأنوقدكةل خريففيتعاممومعالزبائف. 10

 ثانيًا: الثقافة التنظيمية
      تنظراإلدارةإلىمكظفييابأنيـالمكردالرئيسلتحقيؽأىدافيا. 1
      تتيحاإلدارةالحريةلممكظفيفبإبداءآرائيـ. 2
      تشارؾاإلدارةالمكظفيفعنداتخاذالقرارات. 3

4 
يتمتػعالمكظػؼبعالقػػاتعمػؿجيػػدةتنطمػؽمػػفاألفكػاركالمبػػادئ

 المشتركة.
     

      يشجعالمسؤكؿالمكظفيفعمىعالجمشكالتالعمؿ. 5

6 
يعتقػػػػدالمكظػػػػؼأفتحقيػػػػؽأىدافػػػػويكمػػػػفمثابرتػػػػوبػػػػأداءالميػػػػاـ

 المنكطةبو.
     

     تكفرالشركةمناخجيدمفالقيـالتنظيمية. 7
     تكجدسياساتتنظـالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة. 8
     تكفرالشركةمناخعمؿإبداعي. 9
     .تراعيالسياساتكاإلجراءاتحاجاتالمكظفيفكثقافتيـ 10
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موافق ثالثًا: التشريعات والموائح والقوانين
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      يتكفربالشركةلكائحكتشريعاتكقكانيفتضبطأداءالمكظفيف. 1
     تتسـالمكائحكالتشريعاتكالقكانيفبالكضكح. 2
      تسيـالتشريعاتالمنظمةلمعمؿفيتيسيرأعماؿالشركة. 3
جراءاتالعمؿفيتكفير 4       بيئةإبداعية.تساعدالسياساتكا 
      تتسـاألنظمةكالقكانيفبالمركنةالكافيةلتحقيؽاألىداؼ. 5
      تكفرالمكائحكالقكانيفمجاالنلتفكيضالصالحيات. 6
المكظؼبالقكانيفكالمكائحكالتشريعاتالكظيفية. 7       يمتـز
المكظؼبالقراراتاإلداريةالصادرةعفاإلدارة 8      العميا.يمتـز

9 
يشػػػعرالمكظػػػؼبالعدالػػػةالتنظيميػػػةجػػػراءتطبيػػػؽأنظمػػػةكقػػػكانيف

عمؿمكحدة.
     

     تتفؽالمكائحكسياساتالعمؿمعمؤىالتكقدراتالمكظفيف. 10
 رابعًا: التنظيم اإلداري

      يتكفربالشركةىيكؿتنظيمييكضحالمياـالكظيفيةبفعالية. 1
      خططعمؿتتفؽمعأىدافياكرسالتيا.يتكفربالشركة 2

3 
تعمػػػؿالشػػػركةإلػػػىتحقيػػػؽالتحسػػػيفالمسػػػتمرفػػػيالخػػػدماتالتػػػي

تقدميا.
     

4 
تعتمػػدالشػػركةعمػػىأنظمػػةاتصػػاالتفعالػػةفػػيتسػػييؿإجػػراءات

العمؿ.
     

      يطرحالمسؤكؿكجيةنظرهبشكؿتفاكضي. 5
      تتفؽمعقدراتيـكميارتيـ.يكمؼالمسؤكؿالمكظفيفبأعماؿ 6
      يراعيالمسؤكؿالمكضكعيةفيعمميةتقييـأداءالمكظفيف. 7

8 
يتبػػػػعالمسػػػػؤكؿسياسػػػػاتكاضػػػػحةفػػػػيعمميػػػػاتالرقابػػػػةكمتابعػػػػة

األعماؿ.
     

      تكجدسياساتكاضحةتنظـعالقةالمكظؼبرؤسائو. 9

10 
اإلدارةالعميابتحػديثالييكػؿ التنظيمػيليتكافػؽمػعالتطػكراتتقـك

التيتطرأفيالشركة.
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موافق  خامسًا: مدونات السموك األخالقي
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      تصدرالشركةمنشكراتسمكؾأخالقيةكاضحةكمحددة 1
      تتكافؽمدكناتالسمكؾاألخالقيمععاداتالمجتمعالفمسطيني. 2
      تسعىالشركةإلىترسيخاألخالقياتالسمككيةبيفمكظفييا. 3
      تطرحالشركةبرامجتدريبيةحكؿالسمكؾالجيدداخؿالشركة. 4
      تعاقبالشركةغيرالممتزميفبمنشكراتالسمكؾاألخالقي. 5
      يرتبطنظاـالحكافزبالسمكؾاألخالقيلممكظفيف. 6

7 
أنظمػػػػػةتقيػػػػػيـاألداءعمػػػػػىمنشػػػػػكراتالسػػػػػمكؾاألخالقػػػػػيتعتمػػػػػد
كمعيار.

     

8 
ترسـالشركةلنفسػياسياسػاتأخالقيػةخاصػةكمؤسسػةاتصػاالت

رائدة.
     

9 
تتضػػػمفمػػػدكناتالسػػػمكؾاألخالقػػػيمعػػػاييرتعامػػػؿالمكظػػػؼمػػػع

الزبائف.
     

10 
تػػػػػػنظـمػػػػػػدكناتالسػػػػػػمكؾاألخالقػػػػػػيالعالقػػػػػػاتاإلنسػػػػػػانيةداخػػػػػػؿ

المنظمة.
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 ثانيًا: استبانة الرضا الوظيفي.

موافق  الرضا الوظيفي م.
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
 المجال األول: الرضا عن األجور والرواتب 
بيا. 1      أتمقىراتبانيتناسبمعطبيعةالمياـالتيأقـك
     قطاعغزة.أتمقىراتبانيتناسبمعاألكضاعالمعيشيةفي 2
     أتمقىالحكافزالتشجيعيةالمناسبةلطبيعةعممي. 3
     أتمقىأجرانيتناسبمعمؤىالتيالعممية. 4
     أشعربالرضاعفبرامجالتأميفالتيتكفرىاالشركة. 5

 الشركةالمجال الثاني الرضا عن العالقات االنسانية داخل 
     العمؿ.تربطنيعالقةجيدةبرؤساء 6
     أساعدالزمالءفيأعماليـ. 7
     أشعربعدالةالمسؤكؿفيتعاممومعالمكظفيف. 8
     أثؽبقراراتالمسؤكؿكأسعىلتطبيقيا. 9
     أتمقىمعاممةجيدةمفكافةالعامميفبالشركة. 10

 المجال الثالث: الرضا عن طبيعة العمل والسياسات واإلجرا ات
     يحقؽليالعمؿفيالشركةأىدافيالخاصة. 11
     يكجدسياساتكاضحةلمترقياتالتنظيميةفيالشركة. 12
بأعماؿتتفؽمعقدراتيكميارتي. 13      أقـك
     يمنحنيعمميبالشركةمكانةاجتماعيةمرمكقة. 14
     أشعربالرضاعفالسياساتكاإلجراءاتالمتبعةبالشركة. 15

 التدريب والتطويرالمجال الرابع: الرضا عن طبيعة 
     تكفرالشركةكافةاإلمكاناتالالزمةلتسييؿأعمالي. 16
     يكجينيالمسؤكؿعمىأداءالمياـالمنكطةبي. 17
     يتكفربالشركةأنظمةتدريبعاليةالكفاءةتساعدنيعمىتطكيرمياراتي. 18
     برامجتدريبيةلالستفادةمنيافيتسييؿإجراءاتالعمؿ.تنظـالشركة 19
     تسعىإدارةالشركةلتحقيؽمبدأالتحسيفالمستمر. 20
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 (: نتائج صدق االتساق الداخمي لفقرات استبانة أخالقيات األعمال4ممحق )

-نتائجصدؽاالتساؽالداخميلجميعفقراتاستبانةأخالقياتاألعماؿ:يكضحالجدكؿاآلتي
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط : األخالقيات الشخصيةاألول المجالفقرات  م.
 0.000 0.685** تتفؽممارساتالمكظؼداخؿالشركةمعاألخالقياتاإلسالمية.1

 0.000 0.853** يتعامؿالمكظؼبتكاضعمعالزبائف.2

المكظؼبعاداتكقيـالمجتمعالفمسطينيفيسمككو.3  0.000 0.749**يمتـز

 0.000 0.707** ييتـالمكظؼبالظيكربشكؿالئؽأماـالزبائف.4

 0.007 0.422** يبمغالمكظؼعفأمتجاكزاتأخالقيةتحدثفيدائرتو.5

6
عمميةاالختيارتعتمدالشركةعمىمعياراألخالقياتالشخصيةعند

كالتعييف.
**0.716 0.000 

 0.000 0.897**يتصؼالمكظؼباألمانةالمينية.7

 0.000 0.865**يحافظالمكظؼعمىمكاردالشركة.8

المكظؼبأنظمةكقكانيفالشركة.9  0.000 0.861**يمتـز

 0.000 0.846**يظيرالمكظؼبأنوقدكةل خريففيتعاممومعالزبائف.10

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط : الثقافة التنظيميةالثاني المجالفقرات  م.
 0.000 0.730** تنظراإلدارةإلىمكظفييابأنيـالمكردالرئيسلتحقيؽأىدافيا.1

 0.000 0.814** تتيحاإلدارةالحريةلممكظفيفبإبداءآرائيـ.2

 0.000 0.760** تشارؾاإلدارةالمكظفيفعنداتخاذالقرارات.3

 0.000 0.766** يتمتعالمكظؼبعالقاتعمؿجيدةتنطمؽمفاألفكاركالمبادئالمشتركة.4

 0.000 0.816** يشجعالمسؤكؿالمكظفيفعمىعالجمشكالتالعمؿ.5

 0.000 0.834** يعتقدالمكظؼأفتحقيؽأىدافويكمفمثابرتوبأداءالمياـالمنكطةبو.6

 0.000 0.808**الشركةمناخجيدمفالقيـالتنظيمية.تكفر7

 0.000 0.768**تكجدسياساتتنظـالعالقاتاإلنسانيةداخؿالشركة.8

 0.000 0.826**تكفرالشركةمناخعمؿإبداعي.9

 0.000 0.813**.تراعيالسياساتكاإلجراءاتحاجاتالمكظفيفكثقافتيـ10

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط التشريعات والموائح والقوانين: الثالث المجالفقرات  م.
 0.000 0.790** يتكفربالشركةلكائحكتشريعاتكقكانيفتضبطأداءالمكظفيف.1

 0.000 0.821**تتسـالمكائحكالتشريعاتكالقكانيفبالكضكح.2

 0.000 0.800** تسيـالتشريعاتالمنظمةلمعمؿفيتيسيرأعماؿالشركة.3

جراءاتالعمؿفيتكفيربيئةإبداعية.4  0.000 0.777** تساعدالسياساتكا 

 0.000 0.728** تتسـاألنظمةكالقكانيفبالمركنةالكافيةلتحقيؽاألىداؼ.5

 0.000 0.791** تكفرالمكائحكالقكانيفمجاالنلتفكيضالصالحيات.6

المكظؼبالقكانيفكالمكائح7  0.000 0.753** كالتشريعاتالكظيفية.يمتـز
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المكظؼبالقراراتاإلداريةالصادرةعفاإلدارةالعميا.8  0.000 0.644**يمتـز

 0.000 0.654**يشعرالمكظؼبالعدالةالتنظيميةجراءتطبيؽأنظمةكقكانيفعمؿمكحدة.9

 0.000 0.774**تتفؽالمكائحكسياساتالعمؿمعمؤىالتكقدراتالمكظفيف.10

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط : التنظيم اإلداريالرابع المجالفقرات  م.
 0.000 0.760** يتكفربالشركةىيكؿتنظيمييكضحالمياـالكظيفيةبفعالية.1

 0.000 0.818** يتكفربالشركةخططعمؿتتفؽمعأىدافياكرسالتيا.2

 0.000 0.734**المستمرفيالخدماتالتيتقدميا.تعمؿالشركةإلىتحقيؽالتحسيف3

 0.000 0.853**تعتمدالشركةعمىأنظمةاتصاالتفعالةفيتسييؿإجراءاتالعمؿ.4

 0.000 0.833** يطرحالمسؤكؿكجيةنظرهبشكؿتفاكضي.5

 0.000 0.431** يكمؼالمسؤكؿالمكظفيفبأعماؿتتفؽمعقدراتيـكميارتيـ.6

 0.000 0.422** يراعيالمسؤكؿالمكضكعيةفيعمميةتقييـأداءالمكظفيف.7

 0.000 0.880**يتبعالمسؤكؿسياساتكاضحةفيعممياتالرقابةكمتابعةاألعماؿ.8

 0.000 0.821** تكجدسياساتكاضحةتنظـعالقةالمكظؼبرؤسائو.9

10
اإلدارةالعميػػػابتحػػػديثالييكػػػؿالتنظيمػػػي ليتكافػػػؽمػػػعالتطػػػكراتتقػػػـك

التيتطرأفيالشركة.
**0.769 0.000 

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط : مدونات السموك األخالقيالخامس المجالفقرات  م.
 0.000 0.719** تصدرالشركةمنشكراتسمكؾأخالقيةكاضحةكمحددة1

 0.000 0.676** تتكافؽمدكناتالسمكؾاألخالقيمععاداتالمجتمعالفمسطيني.2

 0.000 0.894** تسعىالشركةإلىترسيخاألخالقياتالسمككيةبيفمكظفييا.3

 0.000 0.908** تطرحالشركةبرامجتدريبيةحكؿالسمكؾالجيدداخؿالشركة.4

 0.000 0.714** تعاقبالشركةغيرالممتزميفبمنشكراتالسمكؾاألخالقي.5

 0.000 0.681** بالسمكؾاألخالقيلممكظفيف.يرتبطنظاـالحكافز6

 0.000 0.776**تعتمدأنظمةتقييـاألداءعمىمنشكراتالسمكؾاألخالقيكمعيار.7

 0.000 0.860**ترسـالشركةلنفسياسياساتأخالقيةخاصةكمؤسسةاتصاالترائدة.8

 0.000 0.825**الزبائف.تتضمفمدكناتالسمكؾاألخالقيمعاييرتعامؿالمكظؼمع9

 0.000 0.869**تنظـمدكناتالسمكؾاألخالقيالعالقاتاإلنسانيةداخؿالمنظمة.10

 **(R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.01 )( 0.382تساوي) 
*  (R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.05 )( 0.316تساوي) 
(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)الجػػػػدكؿالسػػػػابؽيتضػػػػحمػػػػف

(،ككانتقيـمعػامالتاالرتبػاطأكبػرمػفمعامػؿاالرتبػاطالجػدكلي،كبالتػاليفػإففقػرات0.05)
،كىػػػيبػػػذلؾتتمتػػػعلمجاالتيػػػاتتمتػػػعبارتبػػػاطجيػػػدمػػػعالدرجػػػةالكميػػػةاسػػتبانةأخالقيػػػاتاألعمػػػاؿ

مناسب.بصدؽاتساؽداخمي
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 (: نتائج صدق االتساق الداخمي لفقرات استبانة الرضا الوظيفي5ممحق )

-يكضحالجدكؿاآلتينتائجالصدؽالداخميلجميعفقراتاستبانةالرضاالكظيفي:

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط األول: الرضا عن األجور والرواتب المجالفقرات  م.
بيا.أتمقىراتبانيتناسبمعطبيعة1  0.000 0.874**المياـالتيأقـك

 0.000 0.872**أتمقىراتبانيتناسبمعاألكضاعالمعيشيةفيقطاعغزة.2

 0.000 0.838**أتمقىالحكافزالتشجيعيةالمناسبةلطبيعةعممي.3

 0.000 0.900**أتمقىأجرانيتناسبمعمؤىالتيالعممية.4

 0.000 0.707**التيتكفرىاالشركة.أشعربالرضاعفبرامجالتأميف5

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الثاني: الرضا عن العالقات اإلنسانية داخل الشركة المجالفقرات  م.
 0.000 0.728**تربطنيعالقةجيدةبرؤساءالعمؿ.1

 0.000 0.654**أساعدالزمالءفيأعماليـ.2

 0.000 0.868**المكظفيف.أشعربعدالةالمسؤكؿفيتعاممومع3

 0.000 0.832**أثؽبقراراتالمسؤكؿكأسعىلتطبيقيا.4

 0.000 0.816**أتمقىمعاممةجيدةمفكافةالعامميفبالشركة.5

الثالث: الرضا عن طبيعة العمل والسياسات  المجالفقرات  م.
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط واإلجرا ات

 0.000 0.817**الشركةأىدافيالخاصة.يحقؽليالعمؿفي1

 0.000 0.905**يكجدسياساتكاضحةلمترقياتالتنظيميةفيالشركة.2

بأعماؿتتفؽمعقدراتيكميارتي.3  0.000 0.657**أقـك

 0.026 0.352*يمنحنيعمميبالشركةمكانةاجتماعيةمرمكقة.4

 0.000 0.768**المتبعةبالشركة.أشعربالرضاعفالسياساتكاإلجراءات5

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الرابع: الرضا عن طبيعة التدريب والتطوير المجالفقرات  م.
 0.000 0.851**تكفرالشركةكافةاإلمكاناتالالزمةلتسييؿأعمالي.1

 0.000 0.781**يكجينيالمسؤكؿعمىأداءالمياـالمنكطةبي.2

3
 تطكيريتكفر عمى تساعدني الكفاءة عالية تدريب أنظمة بالشركة

مياراتي.
**0.795 0.000 

4
إجراءات تسييؿ في منيا لالستفادة تدريبية برامج الشركة تنظـ

العمؿ.
**0.746 0.000 

 0.000 0.866**تسعىإدارةالشركةلتحقيؽمبدأالتحسيفالمستمر.5

 **(R الجدولية عند درجات حرية )(ومستوى داللة38 ) (0.01 )( 0.382تساوي) 
*  (R( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة38 ) (0.05 )( 0.316تساوي) 
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(كانػػػػتأقػػػػؿمػػػػفمسػػػػتكلالداللػػػػة.Sigأفجميػػػػعقػػػػيـاالحتمػػػػاؿ)يتضػػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿالسػػػػابؽ
تػاليفػإففقػرات(،ككانتقيـمعػامالتاالرتبػاطأكبػرمػفمعامػؿاالرتبػاطالجػدكلي،كبال0.05)

اسػػتبانةالرضػػاالػػكظيفيتتمتػػعبارتبػػاطجيػػدمػػعالدرجػػةالكميػػةلفقراتػػو،كىػػيبػػذلؾتتمتػػعبصػػدؽ
اتساؽداخميمناسب.
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 (: خطاب تسييل ميمة الباحث6ممحق )











 


