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الممخص
أجريت الدراسة بيدؼ دراسة أثر تطبيؽ معايير الحككمة عمى أداء العامميف في المستشفيات ،كالتعرؼ
عمى المعيقات مف كجية نظر العامميف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ إستبانة لقياس:

أثر تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفيات كذلؾ في مجاالت (الشفافية ،المساءلة ،النزاىة) ،كمدل
امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء ،أيضا تـ تصميـ أسئمة مقابمة منتظمة ،لفحص

عبلقة معايير الحككمة عمى تطكير أداء العامميف في المستشفيات ،كتـ تكزيع االستبانة عمى عينة

عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة في مجمع فمسطيف الطبي في راـ اهلل ،بكاقع ( )140مبحكث ،كما
تـ عمؿ المقابمة مع المدير التنفيذم لممجمع الطبي ،كالمدير اإلدارم ،كمديرة التمريض ،كمنسؽ كحدة

الجكدة.

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،ككاف أسمكب جمع المعمكمات كالبيانات كمي ككيفي ،كبعد

ذلؾ تـ تحميؿ البيانات إحصائيا الستخراج النتائج كمقارنتيا لفيـ العبلقة بيف المتغيرات ،ككذلؾ تحميؿ

أسئمة المقابمة المنتظمة كتكضيح مدل تكافقيا مع نتائج التحميؿ اإلحصائي.

كما قاـ الباحث بفحص أثر معايير الحككمة عمى األداء ،مف خبلؿ التطرؽ لحقب زمنية سابقة عمى

أساس إعبلف ك ازرة الصحة الفمسطينية ،بالبدء في تطبيؽ معايير الحككمة التي يسند إلييا جكدة األداء،

منذ مطمع عاـ(2013ـ) ،كتـ اعتماد التقييمات السنكية لديكاف المكظفيف العاـ ،كدراستيف مف (األمانة
العامة لمجمس الكزراء ،بالتعاكف مع دائرة تخطيط الجكدة في ك ازرة الصحة) ،كاعتماد بنكد فقراتيا التي

شممت حككمة أداء العامميف ،كاالطبلع عمى االستراتيجيات في عمؿ السياسات كتسمسؿ اإلجراءات في

األعكاـ السابقة ،كتـ عمؿ مقابمة منتظمة مف اجؿ المقارنة مع النتائج النيائية ،لمخركج بمقترحات
كتكصيفات بنائو ،إلمكانية اعتماد ىذه الدراسة كحجر أساس لدراسات مستقبمية حكؿ ىذا المكضكع.

خمصت الدراسة :إف المجمع الطبي يصدر معمكمات سنكية عف ما تـ انجازه مف عمميات فييا سرعة
كدقة في األداء ،كتكفر درجة عالية مف األمانة التي تتصؼ بيا الككادر البشرية ،كلكف ليس لمعيار

الشفافية أثر بالقدر الكافي عمى جكدة األداء ،مقارنة مع معيار النزاىة كمعيار المساءلة عمى جكدة
األداء ،يعزل لطبيعة المينة ،ككذلؾ خصكصية متمقي الخدمة ،كتنقؿ العامميف بيف أقساـ مكاقع العمؿ
المتباعدة كالمختمفة ،باإلضافة الى ضغط العمؿ ،مما يؤدم إلى ضعؼ إشراؾ العامميف في اخذ
الق اررات التي ليا عبلقة بطبيعة المينة ،كبالتالي يؤثر عمى االستغبلؿ اإلبداعي في جكدة األداء،

خاصة إف معيار الشفافية يحفز أفكار العامميف المستحدثة ،مع العمـ بأنو يكجد مجمكعة مف القيـ
األخبلقية المسكغة رسميا كالمعمنة لمجميع ،بحيث يدرؾ العاممكف القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا ،كتقديـ

التفسيرات مف قبؿ اإلدارة لتصرفاتيـ المخالفة لمتعميمات ،مع أنو يتـ مساءلة العامميف عف مدل تطابؽ
ت

اإلجراءات المتبعة مع األنظمة المعتمدة لتفادم كقكع المخاطر ،كما يستخدـ التسمسؿ اإلدارم في

المخاطبات الرسمية مع اإلدارة العميا كالتنفيذية ،بحيث يعمؿ كؿ فرد في مجاؿ تخصصو بشكؿ كاضح

كفقا لممعايير المعتمدة مف قبؿ ك ازرة الصحة ،كيمتزـ العامميف بتطبيؽ معايير أخبلقيات المينة.

أسباب شراء الخدمة الطبية ،بسبب عدـ كجكد عدد مف الكادر الطبي المتخصص ،كاألجيزة كالمعدات

الكافية في غرؼ العمميات كفي المختبرات الطبية ،كالتي في العادة تككف في مستشفيات طبية

متخصصة ،كمتفردة في مجاؿ كاحد مثؿ مستشفيات العيكف ،كىناؾ تعميمات داخمية كخارجية كاضحة
بنكع الحاالت االستثنائية التي تحكؿ ألسباب معركفة لمراكز صحية أخرل.

كما يرل الباحث :إف مفيكـ المساءلة كالنزاىة باتت ثقافة كقيمة معنكية تمارس بشكؿ طكعي مف قبؿ

العام ميف ،كما يرل أف جانب االمتثاؿ في جكدة األداء أصبح في مرحمة متقدمة بسبب تأثير معايير
الحككمة عميو ،لتؤىمو لبلرتقاء إلى مرحمة متقدمة في جكدة األداء عالميا.
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The Effect of governance standards on the performance of hospital staff
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Abstract
The objective of the study was to study the impact of the application of governance
standards on the performance of hospital staff and to identify obstacles from the point of
view of employees. To achieve the objectives of the study, the researcher designed a
questionnaire to measure the impact of applying the standards of governance in hospitals in
the fields of transparency, accountability and integrity and the extent to which hospital
staff comply with quality performance, The questionnaire was distributed to a random
sample of complexes population at the Palestine Medical Complex in Ramallah, with (140)
respondents, as well as the conducting Interviews with the, Executive Director of the
Complex, the Managing Director, the Director of Nursing, and the coordinator of the
Quality Unit.
The study was based on a descriptive approach. The method of collecting data was
quantitatively and quantitatively. The data were then analyzed statistically to extract the
results and compare them to understand the relationship between the variables, as well as
to analyze the regular interview questions and to clarify their compatibility with the results
of the statistical analysis.
The researcher also examined the impact of governance standards on performance by
addressing previous time periods on the basis of the announcements made by the
Palestinian Ministry of Health to start implementing the quality standards that have been
attributed to the quality of performance since the beginning of 2013. (Employees
evaluations from the General Palestinian Employees Bureau, and two previous studies
from the cabinet secretarial general cooperation with the Department of Quality Planning
in the Ministry of Health), and the adoption of the provisions of its paragraphs, which
included the performance of employees, and viewing the strategies of previous work and
policies and sequence of procedures in previous years, and was interviewed regularly to
compare with the final results, the possibility of the adoption of this study as a cornerstone
for future studies based on this subject.

The study concludes that the Medical Complex publishes annual information on the
performance of its operations in a fast and accurate manner, and provides a high degree of
trust in human resources. However, the transparency standard does not have a sufficient
impact on the quality of performance compared to the integrity standard and the
accountability standard. The quality of performance is due to the nature of the profession,
as well as the privacy of the recipients of the service, the movement of workers between
ج

the various sections of the work sites, and the pressure of work, which leads to the
weakness of the involvement of the employees in making decisions related to the nature of
the profession, Especially the degree of transparency stimulates the ideas of the new
employees, knowing that there is a set of ethical values declared officially and publicly, so
that employees understand the rules required to comply with them and provide
explanations by the department for their actions contrary to instructions, although the
employees are held accountable for the conformity of the procedures followed with the
approved systems in order to avoid risk. The chain of management is used in official
correspondence with senior and executive management, so that each individual in their
field of specialization works clearly according to the standards approved by the Ministry of
Health. Reasons for purchasing the medical service because there are no specialized
medical staff, adequate equipment in the operating rooms and in medical laboratories,
which are usually in specialized medical hospitals, and in a single field such as eye
hospitals. There are internal and external generalizations, Shift for known causes of other
health centers.

"The concept of accountability and integrity has become a culture and moral value that is
practiced voluntarily by the employees. The compliance aspect in quality of performance is
at an advanced stage because of the impact of its governance standards, which qualifies it
to rise to the third stage in the quality of performance globally.
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الفصل األول
_____________________________________________________
اإلطار العام لمدراسة

 1.1المقدمة
غالبا ما تكاجو البمداف النامية معكقات كثيرة في تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة في مجاؿ االقتصاد
كالشؤكف االجتماعية كاإلدارية ،التي تمثؿ المدخؿ األساسي في تحسيف األداء بمختمؼ القطاعات،
حيث كثر الحديث عف ظاىرة األخطاء الطبية في فمسطيف ،بعد تزايد االدعاءات كالشكاكل بكقكع

أخطاء طبية ،كتقصير بحؽ المرضى في المستشفيات الخاصة منيا كالعامة ،إذ تعتبر قكاعد الحككمة
األساس العاـ لبلرتقاء بأداء سميـ كيقع عمى عاتؽ العامميف لمقياـ بادكار ككاجبات محددة ككاضحة،
تستطيع مف خبلليا تحقيؽ مستكل عالي مف الجكدة كضماف االستدامة عمى المدل البعيد ،عبر إرساء

اليياكؿ كتسييس العمميات كتيسير التدفؽ الحر لممعمكمات لبناء االستراتيجيات ،كضماف التكصؿ

لمنتائج المرغكبة في صنع الق اررات ،بأقؿ كقت كتكمفة كنسبة مخاطره ،مما يساعد عمى إدارة العمؿ
حتى تحقيؽ الممارسات السميمة بعيدا عف تضارب المصالح ،مف خبلؿ إتباع معايير قكاعد الحككمة

التي تساعد في التغمب عمى العقبات ،خاصة في مجاؿ الصحة (حنتر كآخركف.)2014 ،

ىناؾ العديد مف المنظمات في فمسطيف تعمؿ عمى نشر قيـ الشفافية كالمساءلة كالنزاىة في شتى

المؤسسات الفمسطينية في جميع القطاعات (الشعيبي ،)2010 ،كلكف ال يكجد معايير مكحده كشاممة
متفؽ عمييا بيف المؤسسات لكي نطمؽ عمييا معايير الحككمة الجيدة في فمسطيف ،كلكف الباحث تبنى

في ىذه الدراسة معايير الحككمة الجيدة التي كضعتيا مؤسسات مشابيو لممستشفيات كالمراكز الصحية

في مجاؿ الصحة كاإلدارة ،سكاء في فمسطيف أك في األقطار العربية المجاكرة التي ليا صمو في كجو

التشابو مع بيئة كطبيعة العمؿ ،أخذ منيا في ىذه الدراسة المفيكـ الذاتي لحككمة المستشفيات التي
تعكس المعايير كااللتزامات ،كانخراط الممارس الصحي في المستشفيات ،التي مف خبلليا مزجت ما
بيف الحككمة اإلكمينيكية كحككمة المؤسسات عمى المستكل ألمفاىيمي بما يتضمف االحتفاظ بخصائص

كؿ منيما ،كاالستفادة مف التفاىـ كالتشارؾ بينيما ،كمف أجؿ الزيادة في مستكل تطبيؽ معايير
الحككمة عمى جكدة األداء ،يجب إنشاء دليؿ إجرائي مفصؿ ينظـ عبلقة العمؿ ما بيف الممارس

الصحي كاإلدارم ،كادخاؿ دكر المدير لمممارس الصحي ،بالتعاكف كالتشاكر مع جمعيات دكلية كمراكز
صحية ،كاتباع معايير كضعيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،كالبنؾ الدكلي ،كاتحاد المستشفيات
4

العربي ة التي تعنى بجكدة المخرجات كخاصة األداء ،ككذلؾ اختبار المعايير المطبقة كقياسيا عمى
غرار مشاريع( :باث ) 2005،ك(ري ازرتش.)2016 ،

كما أف تطبيؽ معايير الحككمة تساىـ في تعزيز جكدة األداء ،كبناء الثقة بيف المكاطنيف كالقطاع

الصحي ،كيحقؽ المساكاة في فرص الحصكؿ عمى الخدمة الصحية لكافة المكاطنيف ،كبالتالي يؤثر
ايجابيا عمى مؤشرات التنمية البشرية بعيدا عف التدىكر الصحي.

أما في حالة افتراض غياب المساءلة كانعداـ الشفافية ،كظيكر الفساد بدؿ النزاىة ،فذلؾ يدؿ عمى

تدني في مستكل تحقيؽ احتياجات المكاطنيف الصحية ،كتراجع القطاع الصحي ،بسبب

ضعؼ

االلتزاـ بتطبيؽ معايير الحككمة ،كحرماف المكاطف مف جكدة الخدمة الناتجة عف أداء العامميف،

ليجبرىـ لمتكجو إلى القطاع الخاص الذم يفكؽ القدرة المادية لمكثير مف المكاطنيف بسبب التكمفة

العالية ،أمبله في تمقي خدمة صحية ذات جكدة أعمى ،قد حرمكا مف تمقييا في مستشفيات القطاع

العاـ( .المرضي)2016 ،

إف الخدمات المقدمة مف قبؿ المستشفيات بأنكاعيا ،مرت بمراحؿ نضكج كتنكع مختمؼ إلى ما كصمت
عميو اآلف ،كمف أجؿ تقييـ كاقعيا كالعمؿ عمى تحديد المقترحات الضركرية المستخمصة ،لما لو مف
أىمية بالغة في تﻁًيﺭ األداء ،لتعزيز التطبيؽ الكامؿ لمعايير الحككمة ،كتخطي العقبات لبلرتقاء إلى
جكدة أداء تخدـ اليدؼ اإلنساني ،مف خبلؿ ىذه اإلجراءات كالعمميات التي بمقتضاىا تدار كتراقب

المستشفيات ،كتحدد ىيكؿ تكزيع السمطة كالمسئكليات ،إلى جانب النظـ االنضباطية التي ترفع كفاءة

األداء ،كتقمؿ مف احتماالت األخطاء ،لتمثؿ المدخؿ السميـ لحؿ المسائؿ األساسية عمى المدل البعيد
لتحقيؽ التكازف كالتنمية المستدامة ،كليذا أصبحت ىذه الدراسة كاجبان ،كضركرة بحثية.

كلكي تعطي ىذه الدراسة المقترحات اليامة ألصحاب القرار مف اجؿ التغيير لؤلفضؿ حكؿ تطبيؽ

قكاعد الحككمة ،في مجاؿ أداء العاميف في المستشفيات ،يجب التعرؼ عمى المعكقات ،ككيفية التغمب

عمييا كتجاكزىا بطريقة مينية مف خبلؿ إتباع أساليب البحث العممي في حدكد الدراسة ،كالكصكؿ إلى
المكتبات كذكم االختصاص في ىذا المجاؿ لمحصكؿ عمى مصادر تدعـ أدبيات كتساؤالت الدراسة

بسبب حداثة ىذا المكضكع ،لمخركج بمقترحات طمكحو ،تمبي االحتياجات العممية عمى صعيد االىتماـ
بالجانب الصحي كاإلنساني.
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 2.1مشكمة الدراسة
نتيجة لمدكر الياـ في تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة عمى جكدة أداء العامميف داخؿ المستشفيات كسبؿ
تطكيرىا ،كالتعرؼ عمى المعكقات كمعالجتيا لمخركج بأداء طمكح ،كتمبية احتياجات المجتمع المحمي
عمى صعيد االىتماـ بالجانب الصحي كاإلنساني( ،دراسة حالة مجمع فمسطيف الطبي في راـ اهلل).

تمحكرت مشكمة الدراسة حكؿ دراسة ما أثر معايير الحككمة عمى أداء العامميف في المستشفيات ؟

 3.1مبررات الدراسة
تتمثؿ مبررات الدراسة بما يمي :
 .1كثر الحديث عف ظاىرة األخطاء الطبية في فمسطيف بحيث أصبح كاجبان ،كضركرة بحثية ،بعد
تزايد االدعاءات كالشكاكل بكقكع أخطاء طبية ،كتقصير بحؽ المرضى في المستشفيات

الخاصة منيا كالعامة.

 .2ضركرة القياـ بالدكر المؤسسي كاإلكمينيكي ،كذلؾ بتكضيح أكلكيات انسياب اإلجراءات ضمف
معايير معمنة كعادلة ،مف اجؿ زيادة ثقة العامميف بأنفسيـ.

 .3مف أكلكيات الباحث في ىذه الدراسة ،أنيا تستحؽ االىتماـ ،لدعـ أصحاب العبلقة في مجاؿ
الخدمة اإلنسانية ،لمتكصؿ إلى تقييـ تطبيؽ معايير الحككمة ،كانعكاسو عمى جكدة أداء
العامميف في مجاؿ حفظ الحقكؽ عمى الصعيد البشرم كالمادم لمخركج بنمكذج يحتذل بو.
 .4قمة الدراسات في ىذا االتجاه ليككف عبارة عف مساىمة ،كأساس متيف لدراسات الحقو ،إلثراء
تفاصيؿ اشمؿ في نفس المضمار ،مف اجؿ إعطاءه المزيد مف العناية كاالستدامة.
 .5تعزيز تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة ،كتحديد المعكقات كالتغمب عمييا تمييدا لمكصكؿ إلى
أداء مثالي مف قبؿ العامميف ،لمتكصؿ إلى نتائج يستند إلييا أصحاب القرار.
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 4.1أىمية الدراسة
أىمية الدراسة كأسباب اختيارىا كمساىمتيا مف الناحية التطبيقية :
 .1لتدعـ ىذه الدراسة المستشفيات المعنية في االبتعاد عف األخطاء الطبية ،عف طريؽ تعزيز
معيار المساءلة بيف العامميف لزيادة إحكاـ الرقابة ،كتعدد أنكاع النماذج لمختمؼ األعماؿ.
 .2ليككف ليذه الدراسة اثر فعاؿ في كضع التصكر الكاضح حكؿ التحديات كابراز نقاط الضعؼ،
التي تعيؽ تطبيؽ الحكـ الرشيد الذم لو صمو بأداء العامميف مف حيث طبيعة العمؿ كالمبادرة.
 .3لكي تعطي نتائج ىذه الدراسة تكصيات ىامو ألصحاب القرار المعنييف االستناد ليا مف اجؿ
التغيير لؤلفضؿ حكؿ تطبيؽ قكاعد الحككمة ،ككيفية التغمب عمى المشاكؿ كتجاكزىا بطريقة
مينية ،في مجاؿ أداء العاميف في المستشفيات.
 .4حداثة ىذه الدراسة في تناكؿ أىمية تعزيز تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة ،لتككف سائدة في
سائر المستشفيات ،بما يتعمؽ بتصكيب جكدة أداء العامميف في ىذا المجاؿ.
 .5تبرز أيضا أىمية تتعمؽ كتنبع مف حدكد الدراسة ،في تناكؿ قطاع ىاـ كحيكم المتمثؿ
بالمستشفيات ،التي تيـ متمقي الخدمة ،كالعبلقة بالقيـ اإلنسانية.

 5.1أىداف الدراسة
 اليدؼ العاـ -:التعرؼ عمى اثر تطبيؽ معايير الحككمة عمى أداء العامميف في المستشفيات.
 األىداؼ الفرعية-:سيتـ تحقيؽ اليدؼ العاـ مف خبلؿ األىداؼ الفرعية التالية-:

 .1التع ػػرؼ عم ػػى اث ػػر تطبي ػػؽ مع ػػايير الحككم ػػة ف ػػي المستش ػػفيات كذل ػػؾ ف ػػي مج ػػاالت (الش ػػفافية،
المساءلة ،النزاىة).

 .2التعرؼ مدل امتثاؿ العامميف في المستشفيات لتطبيؽ معايير جكدة األداء.
 .3التعرؼ عمى خصائص المبحكثيف الديمكغرافية كعمى استجابتيـ لمعايير الحككمة.
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 6.1أسئمة الدراسة
السؤال الرئيسي :ما ىو اثر تطبيق معايير الحوكمة عمى أداء العاممين في المستشفيات؟
األسئمة الفرعية المنبثقة من السؤال الرئيسي:
 .1ما ىك اثر تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفيات كذلؾ في مجاؿ الشفافية ؟

 .2ما ىك اثر تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفيات كذلؾ في مجاؿ المسائمة ؟
 .3ما ىك اثر تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفيات كذلؾ في مجاؿ النزاىة ؟
 .4ما ىك مدل امتثاؿ العامميف في المستشفيات لتطبيؽ معايير جكدة األداء؟
 .5ما تأثير خصائص المبحكثيف الديمكغرافية عمى استجابتيـ؟

 7.1فرضيات الدراسة
تعمؿ الدراسة عمى التحقؽ مف صحة الفرضيات اإلحصائية التالية:
الفرضية الرئيسية األولى :
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) ،( α ≥ 0.05في اثر معايير الحككمة عمى
أداء العامميف في المستشفيات.

الفرضيات الفرعية :
 .1ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) ،( α ≥ 0.05في اثر تطبيؽ
معايير الحككمة في المستشفيات كذلؾ في مجاالت( :الشفافية ،المسائمة ،النزاىة).

 .2ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) ،( α ≥ 0.05في مدل امتثاؿ
العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء.
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 .3ال تكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) ،( α ≥ 0.05عمى مدل استجابة
العامميف ،تعزل لمعكامؿ الديمكغرافية مثؿ (:الجنس  ،العمر  ،الحالة االجتماعية  ،المؤىؿ
العممي  ،الخبرة ،طبيعة المينة ) ،عمى مستكل كؿ المتغيرات المستقمة كالتابع.

 8.1ىيكمية الدراسة:
تتككف الدراسة مف خمس فصكؿ كتشمؿ ما يمي:
الفصؿ األكؿ ( -:اإلطار العاـ لمدراسة)  :المقدمة ،مشكمة الدراسة ،مبررات الدراسة  ،أىمية الدراسة،
أىداؼ الدراسة ،أسئمة الدراسة ،فرضيات الدراسة ،ىيكؿ الدراسة ،مصطمحات الدراسة ،مختصرات
الدراسة.
الفصؿ الثاني( -:اإلطار النظرم كالدراسات السابقة) :المقدمة ،تعريفات كمفاىيـ ،معايير ،نظريات،
نماذج ،نبذة عف بيئة الدراسة.
الفصؿ الثالث ( -:اإلطار المنيجي لمدراسة) :المقدمة ،منيجية الدراسة ،تصميـ أداة الدراسة ،أداة
الدراسة ،حدكد الدراسة ،حدكد الدراسة كمعكقاتيا ،متغيرات الدراسة ،مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة
كخصائصيا ،المعالجة اإلحصائية.
الفصؿ الرابع (-:النتائج كالمناقشة) :تحميؿ البيانات ،اختبار الفرضيات ،عرض النتائج كمناقشتيا.
الفصؿ الخامس( -:االستنتاجات كالمقترحات) :استنتاجات الدراسة ،مقترحات الدراسة.
الفصؿ السادس( -:قائمة المراجع ،المصادر ،المبلحؽ ،الفيارس).

 9.1مصطمحات الد ارسة
تعريؼ الحككمة :تعزيز اإلفصاح كالشفافية ،كتسييؿ عمؿ مجمس اإلدارة بفاعمية ،كتكفير اإلطار
الكؼ (.ركفيد)2008 ،
القانكني ،كالتنظيـ
ٍ
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المفيكـ الذاتي لحككمة المستشفيات:ىي الطريقة التي تعكس معاييره كالتزاماتو كانخراطو في الممارسة،
التي يفيميا العامميف بالمستشفى نفسو( .الشعيبي)2014 ،
الحككمة اإلكمينيكية :كىي التي تغطي جميع السياسات كاإلجراءات كاألنشطة التي تساعد عمى حفظ
كتحسيف مستكيات عالية مف الرعاية الصحية كالجكدة ،بنفس المستكل مف أىمية األداء المالي
كالتشغيمي(.حنتر كآخركف)2014 ،
الشفافية :ىي بمثابة كضكح العبلقة ،كحرية تدفؽ المعمكمات كالحد مف اإلجراءات كالسياسات السرية
غير المعمنة ،كالعمؿ بطريقة تسمح ألصحاب الشأف في الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة التخاذ
الق اررات المناسبة كالحفاظ عمى مصالحيـ كتصكيب األخطاء ،كينطبؽ عمى األعماؿ المرتبطة
بمصمحة الجميكر ،سكاء مؤسسة عامة أك خاصة أك شبة حككمية( .مصمح)2007 ،
المساءلة :خضكع كؿ مف حصؿ عمى تفكيض مف أم جية معينة ،بصبلحيات كأدكات عمؿ كتقنيات،
كالكقكؼ أماميا لئلجابة عف كيفية استعماؿ الصبلحيات كادارة المكارد التي كضعت تحت تصرفو.
(مصمح)2007 ،
النزاىة :مف اجؿ كجكد النزاىة ،يجب تكفر مجمكعة مف القيـ التي تتعمؽ باألمانة كالصدؽ كاإلخبلص
في العمؿ ،كاالبتعاد عف الفساد ،كعدـ كجكد تضارب في المصالح ضد المصمحة العامة ،باف ال تككف
لصالح فرد معيف.
(مصمح)2007 ،
اإلفصاح :ىك تصريح أك إظيار معمكمات كانت مخفيو أك سرية أك غير معمكمة( .حنتر كآخركف،
)2014
مدكنة السمكؾ :تحدد الممارسات كالسمكؾ التي يجب حظرىا أك تشجيعيا بمقتضى مدكنة األخبلقيات
لممستشفى ،يتـ تحديد العكاقب لمتجاكزات ،كاالنصياع لمقكاعد المكجية لعامة العامميف( .حنتر كآخركف،
)2014
مدكنة األخبلقيات :تحدد القيـ كالمبادئ العامة لممستشفى ،اتجاه األطراؼ المعنية التي ليا مصمحة في
المستشفى(.حنتر كآخركف)2014 ،
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تقييم ومراجعة األداء :تعمؿ ك ازرة الصحة عمى بناء كتطكير ثقافة التغيير كالمساءلة في نيج يستند
عمى األدلة كالقرائف ،كالمشاركة المجتمعية كالتمكف ،خاصة الفئة الخدمات مف الكصكؿ إلى المعمكمات
مف خبلؿ استخداـ األنظمة كالتكنكلكجيا المبلئمة في التكاصؿ في شؤكف العمؿ( .ك ازرة الصحة
الفمسطينية2011،ـ)
أثر ،)Effect(:ىك بقيتو أك تبع أثره ،أما األثر ،)Impact( :ىك الفرؽ في التغيير ما بيف النكاتج.
() http://www.almaany.com,28/03/2017,11:45pm

 10.1االختصارات
Healthcare Governance and Transparency Association

HeGTA

1

Center for International Private Enterprise

CIPE

2

United States Agency for International Development

USAID

3

 ، Palestine Medical Complexمجمع فمسطين الطبي

PMC

4

جمعية الحوكمة والشفافية في قطاع الصحة
مركز المشروعات الدولية الخاصة

الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية

 ،Statistical package for social sciencesالحزم اإلحصائية لمعموم

SPSS

5

منظمة الشفافية الدولية

ITO

6

االجتماعية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مقياس الحوكمة الدولي

5

UNDP

OECD
GMI

7
8
9

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

المبحث األكؿ  :الحككمة

 1.2حوكمة المؤسسات
عرفت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية الحككمة ،عمى أنيا العمميات كاإلجراءات التي بمقتضاىا
تراقب كتدار المؤسسة ،في إطار ىيكؿ المؤسسات كتكزيع المسؤكليات كالحقكؽ بيف مختمؼ المشاركيف
في المؤسسة ،لكضع إجراءات كقكاعد صناعة القرار.

أما حككمة المستشفيات ،كىي الطريقة التي تعكس المعايير كااللتزامات كاالنخراط في الممارسة ،التي

يفيميا العامميف بالمستشفى نفسو(.مصمح)2007 ،

كااللتزاـ الفعمي بقكاعد الحككمة كما تقتضيو مف تطبيقات في المستشفيات ،منيا كضع الشخص
المناسب في المكاف المناسب
 2.2فوائد الحوكمة في المستشفيات
نظ ار لطبيعة خصكصية نكع العمؿ في المستشفيات ،تعتبر الحككمة األساس العاـ لبلرتقاء بأداء سميـ
مف مسؤكليات كادكار ككاجبات محددة ككاضحة ،كخاصة التي تستطيع مف خبلليا تحقيؽ مستكل

عالي مف الجكدة كضماف االستدامة عمى المدل البعيد ،عبر تيسير التدفؽ الحر لممعمكمات كارساء
اليياكؿ كالعمميات لصنع القرار ،مما يساعد عمى إدارة العمؿ عمى تحقيؽ الممارسات السميمة بعيدا

عف تضارب المصالح ،مف خبلؿ معايير الحككمة التي بدكرىا تساعد في التغمب عمى العقبات في

مجاؿ قطاع الصحة( .حنتر كآخركف)2014 ،

كما يفيد الحؽ في مساءلة اإلدارة كضماف الرقابة عمى األداء ،كالحد مف استغبلؿ السمطة كمنع

تعارض المصالح ،كأيضا تعني إدارة صحية صحيحة كنزيية ،في ىيكؿ إدارم فعاؿ كقاد ار عمى ترجمة

األىداؼ إلى كاقع.
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 3.2الحوكمة اإلكمينيكية
كىي الصكرة الرسمية لجميع السياسات كاإلجراءات كاألنشطة الصحية التي تساعد في التحسيف

كالحفاظ عمى مستكيات عالية مف جكدة الرعاية الصحية ،بنفس المستكل مف أىمية األداء المالي
كالتشغيمي( .حنتر كآخركف)2014 ،

 4.2أىداف الحوكمة اإلكمينيكية
التعامؿ مع الشكاكل كالمعمكمات كالقضايا بشكؿ منيجي ،كنشر الكعي بيف العامميف في المستشفى
لتدارؾ األخطاء ،مف خبلؿ النشر المنظـ لممعمكمات كالممارسات كاألفكار الجيدة ،كتشجيع ثقافة

االنفتاح كاإلنصاؼ بحيث تسمح في تجنب األخطاء غير المرغكبة ،كتعميـ النتائج كدركس لبلستفادة

منيا ،أيضا تكفر بيانات عالية الجكدة تساعد عمى متابعة كاستدامة الرعاية اإلكمينيكية ،التي مف

خبلليا تضمف تكفر المساءلة عمى كافة المستكيات لتعزيز ثقافة تعمـ نزيية ،كادخاؿ النظـ المبنية عمى
األدلة كاصدار التكجييات الصحية المبنية عمى الدليؿ ،الستمرار عمميات تحسيف الجكدة في اكتشاؼ
األداء غير الجيد كتصكيبو في مرحمة مبكرة( .الشعيبي)2010 ،

 5.2المزج بين الحوكمة اإلكمينيكية وحوكمة المؤسسات
ىنا العبلقة عمى المستكل ألمفاىيمي بيف الحككمة اإلكمينيكية كحككمة المؤسسات ،بما يتضمف
االحتفاظ بخصائص كؿ منيا لبلستفادة مف التفاىـ كالتشارؾ بينيما ،مف اجؿ زيادة الجكدة الشاممة في

األداء ،مف خبلؿ جميع العامميف في المستشفى ،لضماف صمة أفضؿ بيف مقدـ الخدمة كمتمقييا،
بالتكازم مع حككمة المؤسسات في االستدامة التنظيمية في المستشفى المتمثمة بعناصرىا منيا:

الشفافية ،كالنزاىة ،كالمساءلة ،أيضا لبلرتقاء بمستكل جكدة أداء مف قبؿ العامميف(.حنتر كآخركف،
)2014

 6.2الربط بين الجودة والحوكمة اإلكمينيكية
كذلؾ باالختيار كاالحتفاظ بالككادر األكفاء ،كالممتمكات ،بناء عمى التقارير السنكية ،كأخرل تقييميو،
كاعتماد قكاعد كسياسات تضمف جكدة المخرجات ،بإتباع عناصر معايير الحككمة ،كخاصة المساءلة،

كما يعنى لدل لجنة الجكدة معرفة جماعية بالتنظيمات القانكنية ،كاليياكؿ كالمنيجيات المعاصرة ،في

إدارة الجكدة كالعمميات المطبقة في الماضي كحاليا في المستشفى كعمى الكظائؼ اإلشرافية كأدائيا،
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كمجاؿ لممداكلة كالتنسيؽ بيف اإلطراؼ المعنية المختمفة ،لدعـ المستشفى لمقياـ بأفضؿ ممارسات في

تطبيؽ معايير الحككمة( .حنتر كآخركف)2014 ،

الحككمة أساس لجكدة األداء يتـ بمكجبو إخضاع نشاط المستشفيات إلى مجمكعة مف القكانيف كالنظـ

كالقرارات التي تيدؼ إلى تحقيؽ الجكدة كالتميز في األداء عف طريؽ اختيار األساليب المناسبة
كالفعالة لتحقيؽ خطط كأىداؼ المستشفى كضبط العبلقات بيف اإلطراؼ األساسية التي تؤثر في جكدة

أداء العامميف.

 7.2الشفافية
ىي بمثابة كضكح العبلقة ،كحرية تدفؽ المعمكمات ،كالحد مف اإلجراءات كالسياسات السرية غير
المعمنة ،كالعمؿ بطريقة تسمح ألصحاب الشأف في الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات
المناسبة كالحفاظ عمى مصالحيـ كتصكيب األخطاء ،كينطبؽ عمى األعماؿ المرتبطة بمصمحة
الجميكر ،سكاء مؤسسة عامة أك خاصة أك شبة حككمية( .مصمح)2007 ،
أما منظمة الشفافية الدكلية دعت باف الشفافية ىي خاصية في الشركات كالحككمات كالمؤسسات
كاألفراد المتسميف بااللتزاـ في اإلفصاح الكاضح عف المعمكمات كالخطط كالقكاعد كاألفعاؿ

كالعمميات(.حنتر كآخركف)2014 ،
مؤشرات الشفافية

تتكفر مف خبلليا المعمكمات لمجميكر المعني حكؿ الييكؿ التنظيمي لممستشفى ،كالنظاـ األساسي،

كالميزانبة كالمكازنة عمى شكؿ كثائؽ كاضحة ،كمف إجراءات كتسمسؿ كفمسفة عمؿ برنامجيا ،كاشراؾ
المعنييف في االطبلع في أم كقت ،إلبداء الرأم كما يكازم ذلؾ مف عمؿ سياسة لمنشر كاإلفصاح

كالتدفؽ الحر لممعمكمات ،كفقا لسيادة القانكف ،ليعد ركنا رئيسيا مف أركاف الحكـ الرشيد( .مصمح،

)2010

عدم كفاية الشفافية

عند تذرع الحككمات بمزاعـ الحساسية لمنع اإلفصاح لدكاعي أمنية أك كمسكغ لمسرية أك التأخير مف
باب التدبير يؤدم إلى عدـ كفاية الشفافية بيف العامميف كمف الممكف أف ينعكس عمى جكدة األداء

كيتسبب في خمؽ أزمة مع متمقي الخدمة ،كتككيف صكرة سمبية حكؿ خدمات المستشفيات ،كبالتالي
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تؤدم لفقداف ثقة المكاطف بالكادر الصحي ،كحصكؿ التكتر كاحتماؿ حصكؿ العنؼ في بعض

الحاالت ،كتعزز شيكع االعتقاد مف تردم الخدمات الصحية المقدمة ،كأف االستفادة منيـ محصكرة في
سيكلة الحصكؿ عمى التقارير الطبية ،كالتحكيؿ لمستشفيات أخرل ،كاالفتراض لدل عامة الناس بتفشي
الكاسطة كالمحسكبية لمحصكؿ عمى عقاقير األمراض المزمنة ،كالعقاقير مرتفعة الثمف ،ككما ساد

االعتقاد مف المجتمع بشيكع األخطاء الطبية بيف القطاع العاـ ،كأف سمكؾ الممارس الصحي يتصؼ
بالخشكنة كالقسكة ،بسبب ضعؼ اإلفصاح عف آليات التعامؿ بيف العامميف ،ليذا يجب تعزيز الشفافية

في كضكح التعامؿ كؿ حسب اختصاصو كمكقع مسؤكليتو ،لدحض ىذه الفرضيات(.معيد سيبرم،
)2013

 8.2اإلفصاح
لتعزيز اإلفصاح كالشفافية ،كتسييؿ عمؿ مجمس اإلدارة بفاعمية ،يجب تكفير اإلطار القانكني ،كالتنظيـ
الكؼء في تصريح أك إظيار معمكمات كانت مخفيو أك سرية أك غير معمكمة(.ركفيد)2008 ،

أما فكائد اإلفصاح يؤدم إلى تحسيف مستكل الشفافية مما سيرتقي بأداء العامميف إلى المصداقية ،كبناء

الثقة بيف العامميف ،لتغذم ثقافة تقميص ىامش الفساد ،أما عدـ الثقة يؤدم عادةن إلى خمؽ أجندة خفية
تتعارض مع المصالح لمكصكؿ إلى ثقافة دفاعية غير إيجابية(.حنتر كآخركف)2014 ،
كمف معايير المعمكمات الجيدة لئلفصاح أف تككف جكىرية في كقتيا ،كدقيقة ،كدكرية ،كمفيكمة،
كشاممة يمكف الكصكؿ إلييا ،كالمعاممة متساكية ،كقابمة لممقارنة.

 9.2النزاىة
تشير النزاىة إلى مجمكعة مف القيـ التي تتعمؽ باألمانة كالصدؽ كاإلخبلص في العمؿ ،كمف اجؿ
كجكد النزاىة ،كاالبتعاد عف الفساد ،كعدـ كجكد تضارب في المصالح ضد المصمحة العامة ،يجب باف

ال تككف لصالح فرد معيف ،كتؤسس الدكلة عادةن نظاـ النزاىة الكطني الذم يبنى مف اجؿ إيجاد طرؽ
لمكافحة الفساد كتجفيؼ مصادرة كانشاء بيئة تقمؿ فرص الفساد ،كييدؼ إلظيار أىمية تحصيف
المستشفيات في مكاجية أشكاؿ الفساد ،كمنع ممارستو عمى كافة األصعدة ،كذلؾ بتكسيع قاعدة الرقابة

كتكزيع القكل عمى شكؿ سمطات متعددة المناصب ،تحدد فييا كافة المسؤكليات كما يتبعيا مف تعدد
في األجيزة المحاسبية كالرقابية بأشكاليا المختمفة ،كمف برلماف كمحاكـ ككسائؿ إعبلـ كما إلى ذلؾ

ليحكؿ دكف اإلساءة في استخداـ السمطة.
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كما يجب أف يتضمف نظاـ النزاىة الكطني رؤية شاممة لمياـ السمطات ألدائيا بشكؿ كؼء كشفاؼ،
كيعطي ىامش انفتاح عمى الجميكر لتقميؿ الفساد بشكؿ كقائي ،كيتمثؿ في المشاركة المجتمعية،
كمؤسسات المجتمع المدني ،ككسائؿ اإلعبلـ ،كالقطاع الخاص ،كالمؤسسات التعميمية كالدينية،

كالمنظمات األىمية ،مع إدارة كسياسة

أجيزة الدكلة(.الشعيبي)2010 ،

 10.2المساءلة
خضكع كؿ مف حصؿ عمى تفكيض مف أم جية معينة ،بصبلحيات كأدكات عمؿ كتقنيات ،كالكقكؼ
أماميا لئلجابة عف كيفية استعماؿ الصبلحيات كادارة المكارد التي كضعت تحت تصرفو في الكظائؼ
الرسمية حكؿ سير العمؿ مف تقديـ تقارير دكرية عف طبيعة العمؿ بشكؿ مفصؿ سكاء سمبي أك
ايجابي ،كينشا مبدأ الحؽ في االطبلع عمى المعمكمات مف كافة المستكيات كبل حسب ما يخصو،
بيدؼ التأكد مف كجكد تكافؽ مع القيـ القائمة مف عدؿ كمساكاة ككضكح ،كأيضا بما يكافؽ القانكف

لكظائفيـ كطبيعة مياميـ(.مصمح)2007 ،

كمضمكف المساءلة أف الفرد مسئكؿ أماـ اآلخريف ،بشأف مخرجات ما تـ االعتماد كاالتفاؽ عميو مف
شركط ،كتشمؿ النكعية كالتكقيت كمعايير الجكدة ،المتعمقة بإتباع المكائح كالقكانيف بفعالية ،عف كافة

األعماؿ كالبرامج المكمؼ بيا في المستشفى كالمساءلة عف كيفية تطبيقيا.
مؤشرات المساءلة

ىك معرفة مدل كفاءة نظاـ المساءلة في المؤسسات العامة ،بحيث يجب تكفر عدد مف المؤشرات

يمكف إظيارىا ضمف أسئمة ،عف سير أعماؿ مكثقة ضمف إجراءات متعارؼ عمييا كقابمة لمفحص
كالتدقيؽ في كافة المجاالت كالمستكيات الكظيفية ضمف منيجية لكضع أسئمة لممساءلة سكاء في حاؿ

كجكد مخالفات أك عدمو أـ خضكع األشخاص لممساءلة ممف يتكلكا المسؤكليات كتككف مف ثبلث

جكانب :

 المتابعة اإلدارية كيشمؿ العامميف في القطاع الحككمي لمفحص كالتقكيـ كالمتابعة المستمرة مف
عامميف أعمى منيـ رتب في السمـ الكظيفي ،كالتعرؼ عمى كيفية استعماؿ الصبلحيات.

 المتابعة األخبلقية كيشمؿ مقارنة القيـ األخبلقية مع األعماؿ التي يقكـ بيا الفرد كالتي يجب
التقيد بيا مثؿ صدؽ القكؿ كالمعاممة ،كالعدالة مع الجميع.
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 المتابعة القانكنية أم مطابقة سمكؾ األفراد المفكضيف لمصبلحيات مع المكائح
كالقكانيف(.الشعيبي)2010 ،

 1.2.2األخطاء الطبية
ي عرؼ الخطأ الطبي بأنو" ،كؿ مخالفة أك خركج مف الطبيب في سمككو عمى القكاعد كاألصكؿ الطبية

التي يقضي بيا العاـ.

كليذا الغرض تـ إنشاء مدكنة لمسمكؾ تحدد الممارسات كالسمكؾ التي يجب حظرىا أك تشجيعيا

بمقتضى المدكنة لممستشفيات ،كيتـ تحديد العكاقب لمتجاكزات ،كيجب االنصياع لتطبيؽ قكاعد الحككمة
كتكجيو عامة العامميف في المستشفى ،كتحديد القيـ كالمبادئ العامة نحك األطراؼ المعنية التي ليا

مصمحة في المستشفى(.حنتر كآخركف)2014 ،

تـ التعميؽ عمى ظاىرة األخطاء الطبية في كتاب ظير تحت عنكاف "جرائـ ببل أدلة كضحايا بدكف

حقكؽ ،كمبلئكة في قفص االتياـ" لمكاتب (محمكد الفطافطة) دعا باف األخطاء الطبية أصبحت ظاىرة

عالمية ،كىناؾ ضحايا سقطكا بسبب اإلىماؿ كسكء التقدير أك ضعؼ في الكفاءة ،فضاعت حقكقيـ

بسبب صعكبة تطبيؽ المساءلة كالقدرة عمى إثبات الخطأ الطبي.

تبيف معطيات الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف أنو خبلؿ الفترة الممتدة (مف عاـ

1996حتى2001ـ) استقبمت الييئة ( ،)65شككل يدعي أصحابيا بكقكع أخطاء طبية ليـ ،أك
ألقربائيـ مف قبؿ أطباء كممرضيف في مستشفيات عامة كخاصة(.الفطافطة)2013 ،

يذكر الباحث (كائؿ عساؼ) ،الذم أعد رسالة ماجستير حكؿ المسؤكلية المدنية لمطبيب ،بضركرة
تكافر نظاـ تأميف إلزامي عمى األطباء كىك مف مسؤكلية المؤسسة الطبية ،كأف يتجو المشرع الفمسطيني

إلى تفعيؿ قانكف التأميف الفمسطيني رقـ ( )20لسنة ( )2005كخاصة المادة الثالثة الفقرة ،التي تنص
عمى كجكب تاميف ضد أخطار المينة ،سيما كأف مسألة األخطاء الطبية زادت في المجتمع الفمسطيني،
كعدد القضايا المطركحة أماـ المحاكـ ليست بالقميمة ،كلـ يتـ الفصؿ بيا (.عساؼ)2008 ،
حالو مف األخطاء الطبية في مستشفى العيكف كسط مدينة غزة ،مجمكعة مف مرضى العيكف مف كبار
السف ،ذىبكا ألخذ إبرة لحماية الشبكية ،الذيف يعانكف مف مضاعفات نتيجة إصابتيـ بالسكرم كضغط
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الدـ كضغط العيف كغيرىا ،تفاجأ معظميـ في اليكـ التالي بكجكد مضاعفات كصمت إلى حد انعداـ

الرؤية كالسبب تمكث بالمعدات المستخدمة بعممية الحقف ).شؤكف فمسطينية)2016 ،

 2.2.2تضارب المصالح
كىك صراع بيف كاجبات الفرد كمصالحة الخاصة ،التي يمكف أف تؤثر عمى أداء المسؤكليات كالكاجبات
ذات الطبيعة غير الخاصة ،كيقع ضمف مسؤكليات اإلدارة العميا في تطبيؽ النزاىة في أعماليا،

تتضمف تطبيؽ إجراءات كقكاعد ،تككف في مكضع إجماع كمعرفة مف سائر العامميف عمى كافة
المستكيات كعمييـ التقيد في تطبيقيا ،بشاف الذم يخص االبتعاد عف مسارات التضارب كتعارض

المصالح ،كمعالجتيا لينعكس بشكؿ ايجابي عمى أداء العامميف في المستشفى(.حنتر كآخركف)2014 ،
عمى ضكء قرار الحككمة الفمسطينية رقـ (/17/120/11ـ.ك/ر.ح) الصادر بتاريخ(،)2016/9/27

كالقاضي بمنع المكظفيف مف العمؿ خارج إطار الكظيفة العمكمية ،كالذم شمؿ المكظفيف المدنييف
كالعسكرييف ،ىنا نشا الخبلؼ ما بيف تطبيقو كتعارضو ،كما يترتب إلى كمفة عدـ تطبيؽ القانكف مف

تجاكزات تتعمؽ بالتيرب الضريبي كتضارب المصالح ،حيث دعا رئيس المجنة الفرعية لنقابة األطباء
في جنيف أف تطبيؽ القرار في الكقت الحالي قد ينطكم عمى قميؿ مف التسرع فيما ال يأخذ بعيف

االعتبار طبيعة المنظكمة الصحية كالكاقع الصحي الحالي الذم ىك في أمس الحاجة إلى التشابؾ ما

بيف القطاعيف الحككمي كالخاص ،كما دعا أميف عاـ اتحاد النقابات المستقمة أف تطبيؽ القرار لف

يككف ناجحان دكف تحديد اليدؼ الرئيسي منو كالفئات التي يتضمنيا ،كاألىداؼ التي كجد ألجؿ

تحقيقيا( .مدكنة السمكؾ العامة)2012 ،

يرل الباحث أف الحكـ الفصؿ في عدـ كجكد تضارب المصالح في المستشفى ،يرجع إلى نكع إبراـ
العقكد كاالتفاقيات بيف كافة المستكيات الذم ينظـ سير العمؿ ،كيرجح كفة الثقة بيف أصحاب الضمائر

الحية مف ممارسي العمؿ الصحي.
 3.2.2إستراتيجية البنك الدولي في الحوكمة ومحاربة الفساد
تـ اعتماد تدعيـ المشاركة في تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة كمحاربة الفساد في ( 21آذار عاـ

 ،)2007بالتشاكر مع الحككمات كمنتديات المجتمع ككسائؿ اإلعبلـ ،باإلضافة إلى القطاع الخاص
في جميع األقاليـ ،ككانت فحكل التجربة انو يحتـ كجكد مبادرة قكية في الحككمات كمجالس البرلماف
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كالمجتمع المدني كاإلعبلـ مف اجؿ خضكع أصحاب المسؤكليات كالمفكضيف لممساءلة كاف يعممكا
بطريقة فاعمو كمسئكلة ضمف صبلحياتيـ ،ليجعؿ مف استراتيجيات الحككمات نمط مف اجؿ الحصكؿ

عمى مساعدات التنمية مف البنؾ الدكلي بشرط تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة ،كمشاركة كسائؿ اإلعبلـ
في التكعية االجتماعية ،كمطالبة الحككمات بالتباع قكاعد الحككمة الجيدة ،حيث تشير التقارير باف
تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة كمحاربة الفساد ،يدعـ بالتكجو في إقامة مشاريع التنمية كيدفع أصحاب
المصالح في الدكؿ المشاركة بتنظيـ برامج المساعدات اإلنمائية المتعدد مف قبؿ المانحيف لبمداف العالـ

قميمة الدخؿ ،كذلؾ بمشاركة المجتمع بدرجة أكثر حيكية كبطريقة إستباقيو في تحديد أكلكيات اإلنفاؽ
العاـ ضمف سياسات مبنية عمى المشاركة كالمساءلة في تحديد القنكات لتقييـ االحتياجات كتكزيع

الخدمات ،كاالستفادة مف الفرص بطريقة فاعمة مف قبؿ منظمات المجتمع المدني كاألطراؼ الشريكة،

إضافة إلى ذلؾ تقديـ تغذية عكسية عف أداء الحككمة ،بفعؿ تمكيف كسائؿ اإلعبلـ مف اجؿ المزيد مف
اإلصبلحات كمحاربة الفساد ،كزيادة فرص اإلشراؼ كالمشاركة مف اإلعبلـ كالمجتمع المدني ،مف

خبلؿ أدكات منظمة لمكاصمة العمؿ مع الحككمات لبلرتقاء بممارسات الحككمة الجيدة ،كزيادة نطاؽ
اإلشراؼ كالحكار لمنيكض بتطبيؽ معايير قكاعد الحككمة ليشكؿ دليؿ نافع لممساعدة في استدراج
المعكنات التي يقدميا البنؾ الدكلي(.ليفرك كآخركف)2014 ،

 4.2.2مفيوم الحكم الصالح
يشير إلى ممارسة السمطة اإلدارية كالسياسية كاالقتصادية إلدارة شؤكف بمد معيف عمى جميع
المستكيات ،بطريقة محددة كتكصؼ بأنيا صالحة ،حيث أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية الحكـ
الصالح في عاـ( ،)2002إلى تحقيؽ مصالح عامة الناس في المجتمع ،أم نسؽ المؤسسات
المجتمعية التي ترتبط بينيما شبكة قكية مف عبلقات المساءلة كالضبط عف طريؽ المؤسسات ،مثؿ أم
نظاـ حكـ صالح فعاؿ لممشاركة المجتمعية ضمف إطار تاميف الحقكؽ األساسية لممكاطنيف جميعا ،في
أطار حقكؽ اإلنساف كالحريات كحمايتيا كخاصة المتعمقة بحرية التنظيـ كالتعبير ،كأيضا تكفير
المعمكمات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كتككف متاحة لممعنييف بكؿ كضكح كشفافية ،لتمكنيـ مف
مساءلة المسئكليف بشكؿ فعاؿ في إدارة الشأف العاـ ضمف نظاـ يضمف عدـ التحيز كالنزاىة ،كيعزز
سيادة القانكف( .الشعيبي)2010 ،
كيكصؼ الحكـ الصالح الرشيد بأنو يمنح المستشفيات إجراءات كسياسات ،تحدد األسمكب األمثؿ لتدار

مف خبللو العمميات بكؿ كضكح ،لغرض مكافحة الفساد المتمثؿ في إعاقة النمك كالتطكر ،كاالبتعاد
عف اإلشكاليات كاالنحرافات ،ليحتـ ضركرة إدراؾ الشفافية في العمؿ لمنيكض بجكدة األداء.
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 5.2.2نظريات عن معايير قواعد الحوكمة
نظرية اإلدارة بالقيم وعالقتيا بالمساءلة
أتبعت حديثا في مطمع القرف الكاحد كالعشريف ،ككجدت عندما أصبح ىناؾ فجكة ما بيف الخطاب
اإلصبلحي اإلدارم ،كالتطبيؽ عمى الكاقع الفعمي ،كاتجيت الدراسات إلى التداخؿ مع عمـ السمكؾ
اإلنساني في التفسير ،كانيا تتبع األفكار اإلدارية في دراسة كتطكير المنظمات ،كارتبطت مبك ار بالعمكـ
السمككية لتستخدـ ايجابيات التأثير في تحقيؽ تفاعؿ كانتاجية فردية كمؤسساتية قكيو باعتماد ىيكؿ
عاـ لمنظرية في أىداؼ كمراحؿ كمبادئ اإلدارة بالقيـ ،ضمف مضاميف تعبر عف ميكؿ الفرد نحك
االنصياع لمكائح كأىداؼ كاتجاه المؤسسة التي ينتمي ليا ،لتككف عبارة عف منظكمة تتسـ بمكافقة القيـ
التنظيمية كمسار تطبيقيا ،كتبيف ذلؾ مف خبلؿ خبرات كمبلحظات المديريف الممارسيف ،كتأييد عمماء
السمكؾ عمى انو عامؿ ممنيج يدعك إلى أىمية الفرد كاحترامو ،كافتراض أف لمجميع قيمة متأصمة
بالرغبة في التطكر ،كالتتبع في تطبيؽ االعتقادات السميمة المبنية عمى القيـ اإلنسانية ،كااللتزاـ
بمعايير األداء في المنظمة( .العتيبي)2009 ،
يرل الباحث باف ىذه النظرية تشكؿ انسجاما في المساءلة المباشرة كالتمقائية ،بيف المستكيات التنظيمية

في ىيكؿ المستشفى ،لمنيكض في تعزيز األداء ،كرغبة في االمتثاؿ بسبب انتماء العامميف ألعماليـ،
في تطبيؽ المكائح كاألنظمة كالقكانيف المتبعة في المستشفى ضمف الصبلحيات المخكلة ليـ.
النظرية السياسية وعالقتيا بالنزاىة
تدكر الحاجة في كثير مف األحياف في التفريؽ بيف المصالح العامة كالخاصة ،فقد تككف المصالح ال
تزيد عف ككنيا أماني كرغبات عند كؿ فرد ،كبالتالي يجب إقرار ىذه المصالح بشكؿ كاعي كاظيارىا

عمى شكؿ سمكؾ ،تتمثؿ بالنزاىة التي عرفيا العمماء باسـ الفضميات المعمنة ،حيث أف تعريؼ
المصالح تدخؿ في مناقشات المصمحة العامة ،مما يحجب المشكمة كتحكؿ إلى نقاش يؤدم إلى عدـ
االتفاؽ ،كيشعر الفرد مف تمقاء نفسو بأنو كحده مف يستطيع الحكـ عمى ما ىك صالح لو ،كأف األفراد

الذيف يفشمكف في اختيار الكسائؿ العقبلنية أك المناسبة ،ال يمكف أف يعرفكا مصالحيـ الخاصة عمى
أفضؿ شكؿ ،كاذا لـ يتصرؼ األفراد بشكؿ عقبلني يصبح ارتباط مفيكـ المصمحة الخاصة عبارة عف
خميط مف الصراع كالنكازع كالتنافس السمبي بدرجات عالية كمتفاكتة(.ىيككد)2016 ،
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كتنطبؽ ىذه النظرية عمى تمثيؿ النزاىة التي ىي مف احد مككنات الحكـ الرشيد في الحفاظ عمى

المصمحة العامة كاظيارىا كتقديميا عمى المصمحة الخاصة ،بما يجب العمؿ لتحقيؽ جكدة إنتاجية
أعمى ،مثؿ تكريس أكقات العمؿ داخؿ المؤسسة لمصالح العاـ ،كالمحافظة عمى المعمكمات كعدـ
إفشائيا لصالح جية خاصة ،كاالبتعاد عف الغمكض كالضبابية في إضعاؼ قكة الق اررات كتسمسؿ

اإلجراءات التي مف شانيا عدـ النيكض بمستكل أداء جيد ،كاالقتراب مف تسييس المنافع الفردية بإتباع

ثقافة الغنيمة ،كاستشراء الفساد بغطاء بيركقراطي ،لينعكس سمبا عمى الثقة بيف العامميف بسبب الكالء

المتعارض مع المصمحة العامة ،بالتالي غياب العدالة بيف اإلفراد كضعؼ معايير الحككمة عمى
األداء.
نظرية الوكالة وعالقتيا باإلفصاح والشفافية
دعا االقتصادم (ادـ سميث) عند مناقشة الفصؿ بيف الممكية كالسيطرة ،في كتابو ثركة األمـ ،حيث
كتب عف تضارب المصالح بيف اإلدارة كالعامميف كفؽ مبدأ االختيار العقبلني الذم يحاكؿ كؿ طرؼ

تعظيـ مصمحتو الخاصة ،كيتمنى أف تككف السياسة لممؤسسة متأثرة باألىداؼ الذاتية بغض النظر عف
تكافؽ األىداؼ أك عدـ تكافقيا لمصالح العاـ ،كذلؾ في حجب تدفؽ المعمكمات كانسيابيا لؤلطراؼ

الشريكة.

ىنا النظرية نشأت كمحاكلة لحؿ مشكمة تضارب المصالح المختمفة التي مف شأنيا الحد مف سمكؾ

اإلدارة بتفضيؿ مصالحيا الشخصية عمى مصالح األطراؼ األخرل بسبب غمكض العبلقات.

تعتمد ىذه النظرية التي تحكـ أطراؼ عقد الككالة كتمثؿ عبلقة المككؿ كالككيؿ ،بحيث يمتزـ الككيؿ
بتمثيؿ كرعاية مصالح المككؿ ،لتككف المؤسسة عمى أنيا ائتبلؼ لعدد مف عبلقات الككالة مثؿ عبلقة

اإلدارة بالعامميف كعبلقة الككالة ىي بمثابة عقد يشمؿ بمكجبة فرد أك جماعة في تخكيؿ الصبلحيات
في اتخاذ اإلجراءات أك الق اررات بشكؿ عادؿ ككاضح.

تطبيؽ ىذه النظرية يترتب عمييا تكاليؼ عمى المككؿ األصيؿ مثؿ نفقات المتابعة كاإلشراؼ عمى
الككيؿ ،كتكاليؼ عمى الككيؿ لضماف باف ال يقكـ ببعض التصرفات المخالفة بسبب دكافع شخصية

كتككف عمى شكؿ تاميف مف اجؿ االلتزاـ.

فرض عدـ تماثؿ المعمكمات :أم أف المككؿ غير قادر عمى مراقبة جميع أعماؿ اإلدارة باختبلفيا
كعمى ىذا األساس تحاكؿ اإلدارة التيرب مف العمؿ أك الخداع لتحقيؽ مصالح شخصية ليحدث

تضارب مع المصالح ،بسبب إخفاء المعمكمات أك جزء منيا لعدـ تكفر اإلفصاح كالشفافية.

فرض التصرؼ الرشيد :حيث تشير نظرية الككالة باف يتجو الككبلء إلى تعظيـ منافعيـ الخاصة

مفضميف ذلؾ عمى مصالح المككميف ،بسبب عدـ تكافؽ المعمكمات بيف األطراؼ ،في ىذه الحالة
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بإمكانيـ تحقيؽ حماية لمطرفيف باالستناد إلى تفاصيؿ عقكد التفكيض الذم بدكره يحكـ السمكؾ اإلدارم

في الحرص عمى المصمحة في استيبلؾ بعض المكارد ،كتشمؿ ىامش محدد مف األجر اإلضافي
لمككيؿ لتجنب المكاقؼ الذم ينطكم عمى المخاطرة في مصالح المككؿ ،بمعنى حككمة اإلجراءات

بإشباع بعض المنافع بالتكافؽ مع طبيعة العمؿ (.نكرم)2011 ،

يرل الباحث أف ىذه النظرية تعالج ترابط الصبلحيات الممنكحة بيف مختمؼ المستكيات اإلدارية التي

تمت از بمنع تضارب المصالح ،كتحقيؽ المصمحة العامة كتنظيـ العبلقات كتكزيع األدكار بيف العامميف
كؿ حسب اختصاصو ،كتحديد األدكات كاإلجراءات المعمنة ،لمكصكؿ إلى ق اررات مناسبة تخدـ اليدؼ

المنشكد.

تعقيبا عمى النظريات السابقة المتمثمة في تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة ،في تكضيح مفاىيميا،

كاستنادىا إلى رؤل العمماء في ىذا المضمار ،كالتي مف شانيا تقريب كجية النظر لمتعرؼ عمى كضع
الفرضيات ،كتفسير كاقع تبايف النظرية مف حيث مدلكليا ،نبدأ أكال :بنظرية اإلدارة بالقيـ ،التي فسرت

العبلقة ما بيف الخطاب اإلصبلحي كالكاقع الفعمي ،لتستخدـ التأثير االيجابي في إنتاجية الفرد

كالمجتمعات نحك االنصياع لتطبيؽ المكائح كاألنظمة ،التي تعبر عف منظكمة تتسـ بالقيـ التنظيمية،

عمى افتراض أف لمجميع رغبة في التطكر ،كاعتمدت عمى االعتقاد اإلنساني السميـ المبني عمى التقدـ

كالتميز نحك األفضؿ ،كالمساءلة بيف كافة المستكيات لممنافسة عمى النجاح مف حيث استعماؿ
الصبلحيات كاستثمارىا في مجاؿ العمؿ ،ثانيا :دعت النظرية السياسية عمى إقرار المصالح كاظيارىا
عمى شكؿ سمكؾ كاضح في اختيار الكسائؿ العقبلنية كاالبتعاد عف النكازع كالصراعات ،كاحبلؿ العدالة
كالتكازف بدؿ الغمكض كالضبابية لتككف النزاىة ىي العنكاف في التعامؿ ما بيف فئات العامميف ،ثالثا:
تبلىا نظرية الككالة التي تدؿ عمى إبداء الشفافية عف طريؽ اإلفصاح في إبراـ االتفاقيات كالعقكد بيف

األطراؼ ،كاالبتعاد عف تضارب المصالح مف خبلؿ تقديـ المصالح العامة عمى المصالح الخاصة،
كينعكس عمى اإلطراؼ الشريكة في المنظمة في جميع مستكيات الييكؿ التنظيمي بشكؿ عادؿ،

كتكزيع األدكار حسب الصبلحيات ،كشفافية تسمسؿ اإلجراءات في جميع المراحؿ ،كتككف ىذه
النظريات تمثؿ منظكمة كخمية نحؿ متكاممة تتشابو في جكىرىا كمفيكميا تطبيؽ معايير قكاعد

الحككمة.
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 2.6.2المبحث الثاني  :أداء العاممين
االىتمام باألداء:
مكضكع خصب كمتجدد في محتكياتو ،كالقكاعد األساسية لقياسو مازالت مستمرة ،فاغمب الباحثكف
يعبركف عف األداء مف خبلؿ النجاح الذم تحققو المنظمة في تحقيؽ أىدافيا ،لما لو مف انعكاس عمى

قدرة منظمة األعماؿ عمى تحقيؽ األىداؼ ،أيضا ىك المرآة التي تعكس صكرة المنظمة مف مختمؼ
جكانبيا ،كقد يعكد االختبلؼ حكؿ مفيكـ األداء لتنكع المجاالت التي تسعى المنظمة إلى قياس األداء
فيو ،كتتعدد المقاييس بأشكاليا كاختبلفيا ،كىنا ال ينظر إلى األداء بصكرتو المجردة بنتائج ال يعرؼ

مستكاىا ،فاألداء يمثؿ النتائج المتحققة نتيجة تفاعؿ العكامؿ الداخمية عمى اختبلؼ أنكاعيا ،كالتأثيرات

الخارجية كاستغبلليا في المنظمة لتحقيؽ أىدفيا ،كاعتبار األداء ىك المستكل الذم تتمتع بو مخرجات

المنظمة بعد إجراء العمميات عمى مدخبلتيا ،كاألداء ىك مخرجات األحداث كاألنشطة التي تتشكؿ
داخؿ المنظمة ،بمفيكمة الكاسع الذم ينطكم عمى العديد مف المفاىيـ المتعمقة بالفشؿ أك النجاح،

كالفاعمية ،كالكفاءة ،كالكعي المخطط النكعي كالكمي ،كالكثير مف العكامؿ.

في األدب االستراتيجي احتؿ أىمية حرجة ككنو محك ار مركزيا لتحديد فشؿ كنجاح المنظمة في خططيا
كق ارراتيا اإلستراتيجية ،أيضا تكاجو دراسة األداء تحديات عدة في مكاضيع اإلستراتيجية التي تتمثؿ في

تبايف المفيكـ ،كمؤشرات قياسو ،كفؽ تبايف طبيعة المنظمة كاختبلؼ أىداؼ األطراؼ المرتبطة فييا،

مما يستكجب تحديد آلية قياس مناسبة لقياس األداء في معرفة مصدر المعمكمات المعتمدة في القياس،

لمخركج بصكرة حقيقية كاقعية لممنظمة(.ألغالبي)2007 ،
 7.2.2مجاالت األداء وقياسو

تختمؼ كتتنكع تبعا لطبيعة نشاطيا كاختبلؼ أعماليا ،كأف المجاالت عبارة عف جكانب خاصة في

الميمة التي يجب أف تعمؿ بفاعمية حتى يتحقؽ النجاح ليا ،مع أف الجيكد لتطكير مفيكـ الفاعمية
مازاؿ قائما ،خاصة في مجاؿ ربطيا في قياس األداء إلى جانب الكفاءة التي تعني انجاز نتائج محددة
مف المخرجات بأقؿ استخداـ مف المدخبلت ،أم مفيكـ االستفادة القصكل مف المكارد المتاحة بأقؿ

كمفو ،لكف الفاعمية المصطمح يتعمؽ بتحقيؽ األىداؼ كالتأكد مف استخداـ المكارد المتاحة في تحقيؽ
الغاية كاألىداؼ المرجكة.
ممارسة الميمات النمطية ،وقياس االمتثال حول األداء يتمثل باألتي-:
 .1إعداد ككتابة التقارير الكاضحة ،كاالطبلع عمى األمكر المطمكبة كالنتائج المتحققة كتقدير
االستنتاجات ككضع االقتراحات بما يجب القياـ بو.
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 .2التأثير عمى اآلخريف مف خبلؿ حث الجميع عمى تحسيف كتفعيؿ أساليب األداء كممارسة القكة
في إتباع القكانيف كاألنظمة كالمكائح ،مف اجؿ االمتثاؿ عمى أساس العدؿ كالحزـ ككسب ثقة

العامميف لبمكغ األىداؼ.

 .3تقييـ األداء في معرفة مدل التطابؽ المكجكد مع المرغكب كفقا لمكصؼ الكظيفي.

مفيكـ األداء كأىمية القياس :حيث يعرؼ قياس األداء مف المراقبة المستمرة النجاز برامج المنظمة،
كتسجيؿ سير التقدـ نحك تحقيؽ الخطة المكضكعة مسبقا.
مف مقاييس األداء مف الناحية الكمية ،كجكد صكرة حكؿ المنتجات ،كالعمميات ،كالخدمات ،التي تؤدم

إلى نتائج تمؾ المنتجات كالخدمات ،أيضا مف المؤشرات التي تساعد عمى التعرؼ عمى مقاييس األداء
الجيدة منيا:

 مستكل جكدة األعماؿ.

 مستكل تحقيؽ الغايات.
 مستكل رضا متمقي الخدمة.

 تطابؽ العمميات كاإلجراءات مع المقاييس كالمعايير اإلحصائية المتبعة.
 مستكل التحسينات متى كأيف يجب أف يككف تطكير مقاييس األداء ،التي تكفر المعمكمات

الضركرية لصنع ق اررات ذكية كمحكمة ،حيث يمكف تمثيؿ مقاييس األداء بكحدات ذات أبعاد

أحادية مثؿ عدد التقارير ،عدد العامميف المؤىميف ،عدد األخطاء ،كأيضا تبيف االنحرافات في

المكاصفات التصميمية لمعمميات(.العنزم)2015 ،
أما عبلقة األداء بالجكدة الشاممة :عرؼ بأنيا إيجاد ثقافة متميزة في األداء لتتضافر فييا جيكد
العامميف لتحقيؽ تكقعات متمقي الخدمة ،عمما باف المنظمة يمكف أف تطكر تصنيفاتيا الخاصة في

قياس جكدة األداء ،حسب ما يبلءـ عممياتيا ،كباالستناد لمككنات جكدة األداء تـ اعتماد المجاؿ األكؿ
سرعة األداء ،كالمجاؿ الثاني دقة األداء
من أىم مؤشرات مقاييس األداء اإلكمينيكي األتي-:
 .1عكدة متمقي الخدمة غير المخططة إلى الجراحة في المستشفى.
 .2إجراء العبلجات كالعمميات الجراحية التخمينية.

 .3زيادة معدؿ الكفيات داخؿ المستشفى نتيجة أخطاء طبية أك نقص أك خمؿ في األدكات
كاألجيزة.

 .4معدؿ انتشار العدكل بيف العامميف بشكؿ يفكؽ السيطرة المعتادة ،كفؽ المنظكر الطبي.
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 .5تكرار مكضكع الشكاكل دكف تداركو ،مف قبؿ زمبلء العمؿ في استبلـ كتسميـ المياـ في
الكرديات.

 .6متابعة الحالة الصحية لمعامميف ضمف برامج تقييـ دكرية ،كطبيعة التعامؿ معيا.
أقسام مقاييس األداء
 .1مقاييس النتائج :كذلؾ بعد ظيكر الحقيقة ،كالتي تقيس بيا اإلصابات كاإلمراض الكاقعة.

 .2مقاييس األسباب :كىي تتنبأ باألداء المستقبمي ،مثؿ قياس الكمفة التقديرية ،كالعكامؿ ذات
العبلقة.

 .3مقاييس سمككية :كىي تقيس ثقافة الفرد كالمنظمة ،مثؿ برنامج السبلمة كاستقصاء رضا
العامميف( .ألغالبي)2007 ،

جدول ( )2.1مكونات يمكن اعتمادىا لقياس معايير الحوكمة عمى األداء ،من خالل الدراسة
االستطالعية في ميدان الدراسة .

جكدة األداء لؤلفراد العامميف

منيا:

سرعة األداء & دقة األداء.

عدد االقت ارحات كعدد الشكاكل كالتعامؿ معيا ،كتابة

التقارير مف حيث الجكدة ،المخرجات النكعية كالكمية،

التغذية العكسية ،نسبة األخطاء كالمخاطرة ،االستبانة،

المقابمة المنتظمة.
أىمية قياس األداء
 .1تحقؽ فكائد كثيرة لممنظمة ،منيا تكفر مدخؿ كاضح لمتركيز عمى الخطة اإلستراتيجية ،كما
يكفر آلية معينة لرفع التقارير عف برنامج العمؿ إلى اإلدارة العميا.

 .2يركز عمى ما يجب انجازه ،كيكفر الكقت كالطاقة كالمكارد لتحقيؽ األىداؼ مع تغذية راجعة،
كتحميؿ الفجكات في األداء كاجراء التعديبلت.

 .3يكفر تحسيف إدارة الخدمات كالمنتجات كايصاليا إلى متمقي الخدمة.
 .4يحسف كاقع االتصاالت الداخمية بيف العامميف ،كالخارجية مع المعنييف ،لتصكيب األداء.
 .5إعطاء تكضيحات حكؿ تنفيذ البرامج كالتكاليؼ.

 .6معالجة احتياجات المجتمع مف خبلؿ التقدـ نحك تحقيؽ غايات اجتماعية.
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 .7تكفير بيانات حقيقية مممكسة يمكف االعتماد عمييا.

 .8التعرؼ عمى المحاكر التي تحتاج إلى اىتماـ لتحقيؽ تأثير ايجابي.
 .9مبدأ ال تحسيف بدكف قياس ،كدكف معرفة كاقع العمميات( .المرضي)2016 ،

 2.6.6مراجعة معايير الحوكمة عمى األداء
معايير أخالقيات منظمة األعمال والحاكمية عمى األداء
لقد طكرت المجتمعات معاييرىا األخبلقية كالمينية عبر قنكات زمنية طكيمة ،كىي عديدة كمتنكعة ،كليا
األىمية النسبية في تشكيؿ المعايير كالمبادئ األخبلقية كالتأثير عمييا ،كتختمؼ مف مجتمع ،كزمف

آلخر ،ىنا المؤشر الذم يساىـ في تطكر أك تأخر المعايير األخبلقية منيا التقاليد ،الديف ،اإلعبلـ،

كغيرىا ،كبناء عمى ذلؾ تمر في ثبلث مستكيات:

 .1المستكل البدائي :أم المصمحة الشخصية كتقييـ السمكؾ كفؽ اعتبارات.

 .2المستكل القانكني :يأخذ باألعراؼ السائدة في مجتمع ضمف إطار مدكنة أخبلقية.
 .3المستكل المبدئي :ىنا االىتماـ بالمعايير العالمية التي تتجاكز حدكد األعراؼ كالقكانيف المفركضة
عمى الفرد( .عبلـ)2009 ،

فكائد تعزيز السمكؾ األخبلقي في المنظمة لتطكير المستكل المعنكم لمعامميف:
 .1سمعة المنظمة عمى صعيد البيئة المحمية كالدكلية كاإلقميمية.
 .2يضع المنظمة في إطار المصمحة الذاتية المستنيرة.
 .3تجاىؿ الجكانب األخبلقية يضع المنظمة في مكاجيو كدعاكل قضائية.
 .4ىناؾ تناسب طردم يبيف المردكد كااللتزاـ األخبلقي.
 .5الحصكؿ عمى تعزيزات عالمية بالتميز كاآليزك.
 .6كجكد مدكنة تساىـ في تحسيف السمكؾ األخبلقي.
 .7كضع مبادئ لمعرفة األسس التي تقكـ عمييا كؿ مف األخبلؽ المعنكية لؤلفراد كالقكانيف( .ألغالبي،
)2007
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 9.2.2طرق تقييم األداء
كذلؾ بتحديد الصفات كالخصائص ،لمحكـ عمى سمكؾ األداء ،يمكف أف يقيس كمية الجيد الذم يمثؿ

الطاقة الجسمية كالعقمية ،أما نكعية الجيد تعني مقدار مستكل الدقة كالجكدة كدرجة مطابقة الجيد

المبذكؿ لمكاصفات نكعيو معينو ،كيندرج تحت المعيار النكعي الذم يقيس مطابقة المخرجات لما ىك

مخطط لو ،ىنا يبرز مفيكـ الحكـ الرشيد لتكضيح معنى إجراءات تقييـ األداء كما في جدكؿ.)3.2( :

(عباس2011 ،ـ)

جدكؿ ( )2.2مفيكـ الحكـ الرشيد
أداة التقٌٌم
الرقم
 1إجراءات العمل والسالمة
والحفاظ على البٌئة.
 2إدارة ومنع األزمات.
3

االنجاز والتحدي وتحقٌق
األهداف.
االحتراف فً العمل.
تحفٌز اآلخرٌن.

6

تحمل ضغط العمل.

7

توكٌد الجودة.

8
9

الحزم.
الحكم.

4
5

 10حل المشكالت.
 11جودة العمل.
 12حلقة االتصال.
 13ضبط الجودة.
 14العالقات اإلنسانٌة.
 15العلم بإدارة العمل.

توضٌح المعنى
مدى التزامه بسٌاسات ولوائح وقرارات المستشفى وإجراءات
الجودة والسالمة والصحة المهنٌة والبٌئة.
لدٌة قدرات كافٌة على وضع أنظمة كفٌلة بتجنب حدوث المشاكل
وتفاقمها.
مدى مساهمته فً تحقٌق أهداف المنظمة المخططة ،وتحدي
المعوقات.
مدى علمه بآخر تطورات مهنته.
القدرة على الحصول على أفضل ما لدى اآلخرٌن دون التسلط
علٌهم.
القدرة على االنجاز دون تذمر أو ضٌق  ،ولو تطلب ذلك مجهودا
إضافٌا.
القدرة على وضع أنظمة وإجراءات وأسالٌب عمل تكفل تحقٌق
جودة األعمال القٌاسٌة ،والنتائج طبقا للمواصفات.
منطق بعٌد عن المماطلة فً األمور التً تتطلب ذلك.
القدرة على اتخاذ القرارات السلٌمة والصائبة بشكل موضوعً
وعادل.
مدى القدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها وتجنبها ،ووضع
حلول فعالة لمعالجتها فً حال حدوثها.
نسبة عدم وجود أخطاء فً عملة مقارنة بزمالئه.
ٌقوم بتوصٌل المعلومات الصحٌحة لكل من رإسائه ومرإوسٌه
وزمالئه بالدقة وبالشكل المطلوب بما ٌحقق فعالٌة االتصال مع
اآلخرٌن.
التؤكد من تطبٌق أنظمة وإجراءات وأسالٌب عمل طبقا
للمواصفات وإجراءات العمل القٌاسٌة فً مراحل مختلفة.
القدرة على نسج عالقات إنسانٌة ناجحة ،تدعم وتسهل أداء عمله،
وتحقق أهدافه ،حٌث ٌسعى الناس فً معاملتهم بطرٌقة عادلة.
العلم بما ٌجري فً مجال عمله والمستجدات التً تطرأ على
ساحة العمل بصفة مستمرة.
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 16القدرات الجسمانٌة.
 17القدرات الفنٌة.
 18القدرة على التحلٌل
والتشخٌص.
 19القدرة على التكٌف.
 20القدرة والرغبة فً التعلم.
 21كم العمل.
 22المصداقٌة والثبات.

لدٌه قدرات عضلٌة تمكنه من أداء عمله بسهوله وٌسر.
لدٌة المهارات والمعلومات والمعارف الفنٌة الالزمة ألداء وظٌفته
على الوجه األكمل.
قدرة التعرف على أسباب المشاكل وتصنٌفها وترتٌبها ووضع
الحلول المثلى للعالج.
ٌستطٌع التؤقلم مع ظروف العمل المختلفة والتعامل مع أنواع
مختلفة من البشر.
ٌسعى لكسب المزٌد من المعلومات والمهارات والمعرفة الخاصة
بمجال عمله ،وٌستطٌع أن ٌلم بها بسهولة وان ٌطبقها كذلك.
مدى إنتاجٌة الزمٌل بالنسبة لوقت العمل مقارنة بزمالئه.
تتماشى أقواله مع أفعاله ،مع قدراته على توضٌح أهدافه ،وأفكاره
ومشاعره بطرٌقه مباشرة تتسم بالصدق واألمانة حتى فً أثناء
المفاوضات الصعبة مع جهات خارجٌة.

 10.2.2نظريات عن أداء العاممين
نظرية الحاجات لماسمك :مؤسس ىذه النظرية (أبراىاـ ماسمك) ،دعا إلى أف اإلنساف كائف يسعى

لتحقيؽ أىداؼ ميمة مف أىميا تحقيؽ الذات مف رغبات كاحتياجات ،كيختمؼ مفيكـ (ماسمك) عف
مفيكـ الدافعية التي تقكؿ :ىك أم شيء يعممو شخص لشخص آخر ،إال أف ماسمك ،دعا إلى أف

الدافعية شيء ذاتي ،كال يمكف أف يككف مفركضا مف الخارج فيك قكة داخمية تدفع الفرد لعمؿ معيف،
كاف حاجات اإلنساف تبدأ مف احتياجاتو اإلنسانية كتندرج عمى التكالي إلى خمس مستكيات منيا:
االحتياجات الفسيكلكجية األساسية كىي كاقع رئيسي ،احتياجات األمف ،احتياجات الحب كالحناف
كالخدمة االجتماعية ،احتراـ كتقدير الذات ،الكياسة في العمؿ ،كاف حرماف اإلنساف حاجو مف قمة

اليرـ تؤدم إلى نتائج عكسية عمى التنظيـ ،كربما تؤدم إلى سمبية كعدـ الرغبة في التعاكف مع اإلدارة

كينعكس عمى األداء بشكؿ مباشر.

نظرية كميتكف الدرفر في الكجكد كاالنتماء كالنمك :صيغة معدلة عف نظرية(ماسمك) ،إال أنيا تقمص
مجمكع الحاجات إلى ثبلثة ،كىي حاجات الكجكد كأساسيا الحاجات الفسيكلكجية كحاجات األمف في

س مـ ماسمك ،كحاجات االنتماء كتشمؿ ألمكانو االجتماعية عند (ماسمك) ،كحاجات النمك التي أساسيا
الحاجات الذاتية لمفرد ،كقد يككف الشيء الجديد ىك عدـ التأكيد عمى ضركرة تسمسؿ إشباع الحاجات،

الف ىناؾ متغيرات عده يمكف أف تؤثر عمى األىمية النسبية في أكلكيات إشباعيا مف بيئة عمؿ

ألخرل ،مف خبلؿ التعاكف كليس التنافس.
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نظرية العكامؿ الكقائية كالعكامؿ الدافعية لييرزبرغ  :تركز نظرية (فريدريؾ ىيرزبرغ) عمى دكر العمؿ
كظركفو في حياة األفراد العامميف ،كبعد دراسة استطبلعية لمجمكع مف العامميف تـ التكصؿ حكؿ

شعكرىـ نحك األعماؿ التي يؤدكىا ،أظيرت الفئة األكلى في عكامؿ الدافعية :ىك الشعكر باالنجاز،

كادراؾ الشخص لقيمة عممو ،كأىميتو ،كمسؤكليتو ،كمدل التحكـ الشخصي في كظيفتو ،كامكانية التقدـ
في الكظيفة ،كالتطكر كالنمك الشخصي ،كأما الفئة الثانية في العكامؿ الكقائية منيا :سياسة المؤسسة

كادارتيا ،كنمط اإلشراؼ ،كالعبلقات مع الرؤساء ،كظركؼ العمؿ ،كالراتب ،كالمركز االجتماعي،
كاألمف الكظيفي ،كالتأثير عمى الحياة الشخصية ،حيث أف العكامؿ في كبل الفئتيف تؤدم إلى تحسيف

اإلنتاج الف أساسيا دكافع ذاتية ،كتكفر شعك ار ايجابيا تمنح اغتناـ الفرص المتاحة كالتقدـ ،مما يدفعيـ

إلى بذؿ المزيد مف العمؿ كتحسيف جكدة األداء كانعكاسو عمى اإلنتاجية الجيدة.

نظرية الحاجة إلى االنجاز :ىذه النظرية مف (ماكميبلند كاتكنسكف) ،تقكؿ أف العكامؿ الذاتية الداخمية
تتصؿ بالقكة كالرغبات الداخمية لدل الفرد المتمثمة برغبتو بالتميز ،كيمكف قياس أثرىا في األفراد الذيف
يبذلكف جيكدا اكبر مف غيرىـ إلشباع ذاتيـ بعيدا عف االرتباط بمكافآت أك منافع ،كىناؾ رغبة قكية
في الكصكؿ لمنجاح كالخكؼ مف الفشؿ كيحبكف التحدم( .القريكتي)1997 ،

تكامل مفيوم النظريات حول األداء
يرل الباحث أف النظريات تشير إلى فيـ تكقع األفراد حكؿ عكائد أدائيـ مما يساعد أصحاب القرار
عمى تنظيـ تكقعاتيا نحك أداء أفضؿ لتحقيؽ أىداؼ العمؿ ،حيث أف ىناؾ عبلقة بيف الجيد المبذكؿ

كمستكل األداء المتحقؽ في تقييـ األداء بشكؿ مكضكعي كعادؿ كيأتي مف تصكر النظريات في شرح

العكامؿ الذاتية الداخمية لئلنساف كالمؤثرة عمى الرغبات الداخمية لدل الفرد برغبتو في تحسيف األداء مف
اجؿ التميز ،كاالبتعاد عف الفشؿ مف اجؿ تحقيؽ الذات ككنيا مف الحاجات األساسية ألم فرد ،كيتـ
تنظيـ مستكل األداء ضمف أكلكيات مع ربطيا باالحتياجات الفسيكلكجية ،كمنيا التقديرية ،كاألمف

الكظيفي ،كالتميز االجتماعي ككنيا تمثؿ ىالة داخمية ايجابية في األفراد كالجماعات ،تحث عمى
التعاكف كاإلخبلص في العمؿ مف اجؿ تحسيف األداء لينعكس عمى العمؿ بالتنافس لؤلفضؿ ،ليصبح

األداء كاضح المعالـ في بيئة العمؿ كيسيؿ قياسو.
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المبحث الثالث
 11.2.2أنظمة وقوانين ودراسات
نبذة عن مجمع فمسطين الطبي ،ووزارة الصحة الفمسطينية
يتألؼ مجمع فمسطيف الطبي ) (PMCمف ( )5مستشفيات )3( ،منيا كانت مكجكدة سابقا (مستشفى
راـ اهلل الحككمي العاـ ،كمستشفى الشيخ زايد ،كالمركز الكطني أبقراط).

تـ افتتاح مجمع فمسطيف الطبي بشكؿ رسمي بتاريخ ( ،)8.8.2010تحت رعاية الرئيس محمكد

عباس ،بناء عمى مرسكـ رئاسي المعدؿ رقـ( 22لعاـ  ،)2009بإنشاء المجمع كمؤسسو عامة شبو
مستقمة ،لتقديـ خدمات صحية ذات جكده عالية.

استنادا إلى قانكف الصحة العامة رقـ ( )20لسنة (2004ـ) ،كالى الميثاؽ الفمسطيني لحقكؽ المريض

لمعاـ( ،)1995كاستراتيجية مجمع فمسطيف الطبي ،باف لكؿ إنساف حؽ في تمقي العبلج الطبي دكف
تمييز ،باإلضافة إلى المستكل الميني كالجكدة كالمعاممة اإلنسانية.

مف خبلؿ إطبلع الباحث ،كعمؿ الجكالت االستطبلعية كفتح الممفات ،تبيف كجكد نظاـ الشكاكل عمى

شكؿ صناديؽ شكاكل مكزعة في أرجاء المجمع الطبي ،كبعض النماذج مخصصة ضمف معايير

لمتقييـ كمعرفة نقاط الضعؼ لكضع تصكر عف أداء العامميف كتقدير حجـ الخدمة المقدمة كمدل

االحتياج ،باإلضافة إلى نمكذج التقييـ السنكم ألداء العامميف التابع لديكاف المكظفيف العاـ ،كعمى دكر

ديكاف الرقابة المالي كاإلدارم عمى المجمع الطبي ،كالتعرؼ عمى قياس جكدة المخرجات مف سرعة
كدقة في األداء ،كحجـ النفايات الطبية كالتعامؿ معيا ،كعدد كنكعية العمميات المقدمة لمتمقي الخدمة،

أيضا المساءلة ما بيف مستكيات التسمسؿ اإلدارم ،كمتابعة صحة اإلجراءات في تطبيقيا ،كفحص

التغذية الراجعة مف العامميف لمتعرؼ عمى أمتثاؿ العامميف لمعايير قكاعد الحككمة ،كالمقارنة بالحقب
الزمنية السابقة ،لمعرفة الفرؽ بيف الكاقع كالطمكح.

منظمة الصحة العالمية في إقميم شرق المتوسط :أعمنت بتاريخ(2015/12/27ـ) ،عف منح مجمع
فمسطيف الطبي براـ اهلل االعتماد بتحقيقو المرحمة الثانية مف معايير الجكدة كسبلمة المريض كأكؿ
مستشفى فمسطيني كاقميمي يحقؽ متطمبات معايير المبادرة الدكلية لممنظمة ،كالتي تضـ ()140

معيار ،حقؽ منيا المجمع ( )109معيار ،جاء ذلؾ خبلؿ اجتماع مكسع لمطاقـ الطبي كالفني
كاإلدارم في المجمع الطبي ،يذكر بأف ىذا االعتماد يعد أكؿ اعتماد لمبادرة سبلمة المريض يمنح
لمستشفى في فمسطيف كدكؿ اإلقميـ حيث ،سيؤىؿ مجمع فمسطيف الطبي لبلنتقاؿ إلى المرحمة الثالثة
14

مف اعتماد معايير الجكدة كسبلمة المريض ،كما فاز بجائزة إدارة األزمات عمى مستكل الكطف العربي

مف اتحاد المستشفيات العربية ،استكماؿ تطكير مؤشر االلتزاـ بتكثيؽ المعمكمات كشفافيتيا في الممؼ
الطبي ،كشمؿ استمرار المراقبة كالمساءلة كالتقييـ لممخاطر كالسبلمة العامة(.مجمع فمسطيف الطبي،

2015ـ)

 12.2.2النموذج الفمسطيني
بعد إعبلف تقديـ إستراتيجية الصحة الكطنية ،تضمنت ىذه اإلستراتيجية التي أعدىا شركاء في القطاع
الصحي الحككمي كاألىمي كالخاص ،باإلضافة لمنظمات األمـ المتحدة ،بإشراؼ كقيادة فريؽ التخطيط

الصحي في ك ازرة الصحة ،برعاية كزير الصحة ( د .فتحي أبك مغمي) ،في تمؾ الحقبة ،كمكتب اإلدارة

العامة لمتخطيط كالسياسات الصحية ككحدة التعاكف الدكلي ،في راـ اهلل عاـ (2010ـ) ،بأف األكلكية
التي ستؤدم إلى تطكير ك ازرة الصحة الفمسطينية كمؤسسة حككمية تتمتع بقدرات عالية لقيادة ،كحككمة

كؼ،
تنظيـ القطاع الصحي الفمسطيني ،مف خبلؿ خدمات طبية آمنة ذات جكدة عالية كككادر بشرية ٍ
كالتركيز عمى تطبيؽ معايير الحككمة الجيدة.

األىداف اإلستراتيجية المحددة في إطار الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة
 ضماف تكفير رعاية صحية كمتكاممة لكافة فئات الشعب.
 تعزيز الصحة الكقائية.
 بناء نظاـ جكدة شامؿ الخدمة الصحية.
كؼ في تقديـ خدمات صحية ذات جكدة في األداء.
 تكفير مكارد بشرية ٍ
 تعزيز التنمية الحككمية كالمؤسسات الصحية.
تقييم ومراجعة األداء
تعمؿ ك ازرة الصحة عمى بناء كتطكير ثقافة التغيير ،كالمساءلة في نيج يستند عمى األدلة كالقرائف،
كالمشاركة المجتمعية كخاصة الفئات المستضعفة ،أيضا الكصكؿ إلى المعمكمات مف خبلؿ استخداـ
األنظمة كالتكنكلكجيا المبلئمة إلى ذكم العبلقة أم إبداء الشفافية في انسياب المعمكمات.
حوكمة القطاع الصحي
ضاعفت الحككمة جيكدىا عاـ(2014ـ) ،لتعزيز الحكـ الرشيد ،كتكطيد أركانو كاالرتقاء بالخدمات
العامة ،كذلؾ مف خبلؿ سياساتيا اليادفة إلى تفعيؿ القكانيف كاألنظمة كتطبيؽ المكائح الداخمية التي
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تنظـ عمؿ القطاع الصحي في منح التراخيص المينية لممارسي الصحة ،كدعـ الدكر الرقابي عمى
مختمؼ المستكيات ،كتفعيؿ دائرة الشكاكل كضبط معايير جكدة الخدمات المختمفة ،مف اجؿ الحككمة
عمى األداء في المستشفيات(.ك ازرة الصحة الفمسطينية2011 ،ـ)
 13.2.2النموذج األردني
مبادئ كمعايير ممارسة الحككمة في القطاع الصحي ،استنادان إلى مؤشر الحككمة الصادر عف البنؾ

الدكلي في عاـ (2011ـ) ،تراكح مؤشر المساءلة كفعالية الحككمة كجكدة التنظيـ كالسيطرة عمى الفساد

مف( ،)%65-%25بشكؿ عاـ في األردف ،أما مؤشر النزاىة كصؿ إلى مرتبة ( )58مف أصؿ()176
دكلة بعبلمة مئكية قدرىا( ،)%48حسب تقرير منظمة الشفافية الدكلية ( ،)ITOكانو تـ حديثا إطبلؽ

مبادرة تعزيز المساءلة المجتمعية في تحسيف أداء الخدمات الصحية مف مؤسسات محمية بالتعاكف مع

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،لمكاجية التحديات المعيقة لتطبيؽ معايير الحككمة التي مف شانيا
إضعاؼ فعالية النظاـ كتزيد مف ارتفاع تكاليؼ التشغيؿ ،حيث أثبتت الدراسات أف البلمركزية تساعد

عمى حؿ الكثير مف المشكبلت كيجب تكسيع تفكيض الصبلحيات ،أما بنسبة لبلمتثاؿ في التطبيؽ

القكانيف ىناؾ ازدكاجية في بعض قكانيف الصحة كبطء في إصدار التشريعات ،أدل إلى التأثير سمبا
عمى فعالية معايير الحككمة ،كبالتالي ضعؼ في الميارات اإلدارية لدل ككادر العامميف في القطاع

الصحي.

التحديات التي تواجو حوكمة القطاع الصحي:
 ضعؼ التعاكف كالتنسيؽ بيف مختمؼ مككنات القطاع الصحي.
 اعتماد نظاـ المركزية ككجكد تداخؿ في بعض القكانيف الصحية.
 عدـ تفعيؿ تقييـ األداء المؤسسي في القطاع العاـ.
 ضعؼ االلتزاـ بالخطط كضعؼ أنظمة المتابعة كالتقييـ ليا.
حككمة أداء المكارد البشرية في القطاع الصحي ،يتـ إعدادىا ضمف سياسات ك ازرة الصحة في تنمية
كتطكير المكارد البشرية العاممة في األردف ،باإلضافة إلى جيات غير حككمية مثؿ المنظمات الدكلية،
كىذا يؤدم إلى ازدكاجية في رسـ السياسات كاتخاذ الق اررات في التعامؿ مع الككادر البشرية

الصحية(.المجمس الصحي العالي األردني)2015 ،

16

 14.2.2النموذج المصري
يشدد الدستكر المصرم أف الحؽ في الصحة لجميع المكاطنيف ،حيث تختمؼ طبيعة كفمسفة القطاع
الصحي عف باقي القطاعات األخرل مف حيث تطبيؽ بعض المفاىيـ كتغيرىا مف كقت آلخر مف اجؿ

التكيؼ مع بعض المعيقات لحيف التكصؿ إلى حميا ليتمكف مف أداء كاجبو الرئيسي كاالستم اررية في

تقديـ الخدمة ،حيث تـ اعتماد معايير الحككمة في المستشفيات المصرية كمفيكـ إرشادم يؤسس
كيدعـ كؿ محاكلة أك جيد لبلرتقاء بقطاع الرعاية الصحية ،مف خبلؿ جمعية الحككمة كالشفافية في

قطاع الصحة (ىيجتا) ،بالتعاكف مع مركز المشركعات الدكلية الخاصة ( ،)CIPEتـ إنشاء دليؿ

تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفى ليقدـ الدليؿ اإلرشادات كالمبادئ األساسية ،ليستيدؼ زيادة
إنتاجية ككفاءة القطاع الصحي مف جميع األكجو ،لينيض بطريقة صحيحة كيتغمب عمى الكثير مف
التحديات كنقاط الضعؼ بشكؿ طردم كلكف ببطيء ،بسبب تأخر كفقر بعض المراكز الصحية

كالمستشفيات في القطاع الصحي المصرم ،كبطبيعة الحاؿ أكؿ معيار مف قكاعد الحككمة تـ تفعيمو
كاالىتماـ بو ىك المساءلة كالشفافية لتغمب عمى تضارب المصالح كمحاربة تدني مستكل األداء ،كىي

المسألة التي يجب تسكيتيا بطريقة تحقؽ التكازف بيف المصالح المختمفة ،كارساء الممارسات السميمة
لقكاعد الحككمة ،مف اجؿ المساعدة في تحقيؽ جكدة األداء ،كالتغمب عمى أم محاكلة التبلعب أك

الفساد(.حنتر كآخركف)2014 ،

 2..6.6الدراسات السابقة
الدراسات العربية
دراسة (حمد2015 ،ـ) ،بعنكاف " :تقييـ جكدة الخدمات في المراكز الصحية الحككمية “ ،ط ،2األمانة العامة لمجمس
الكزراء ،بالتعاكف مع دائرة تخطيط الجكدة في ك ازرة الصحة ،راـ اهلل ،فمسطيف.

ىدفت الدراسة إلى تقييـ جكدة الخدمات في المراكز الصحية الحككمية ،منيا مجمع فمسطيف الطبي في
راـ اهلل ،كتـ اخذ النتائج مف محاكر الدراسة التي تبيف كجكد تطبيؽ لمعايير حككمة في مجمع فمسطيف

الطبي عمى أداء العامميف مف كجية نظر الكادر الطبي الذم يتمثؿ في األطباء كالممرضيف ،كالفنييف
في مجاؿ الصحة ،كالقاببلت ،كعددىـ ( ،)393عامؿ مف الممارس الصحي في مجمع فمسطيف

الطبي  ،كظيرت عناصر الحككمة في أسئمة المحاكر االعتمادية لبلستبانو التي تمثؿ جانب مف( :
الشفافية ،كالنزاىة ،كالمساءلة) ،ليدؿ عمى مدل االمتثاؿ في تطبيؽ المكائح كالتعميمات كالقكانيف
كاألنظمة المتبعة كلك بقدر متفاكت ،ككانت حدكد الدراسة في مجمع فمسطيف الطبي ،عمى مدار سنتيف

()2015 ،2014ـ ،كتـ اعتمادىا مف األمانة العامة لمجمس الكزراء الفمسطيني.
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نتائج الدراسة ،حثت عمى التكصية التالية فحكاىا زيادة تفعيؿ تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة لتحسيف

أداء العامميف ،كيتطمب الزيادة بتكفير عدد مف الكادر الطبي المتخصص ،كامداد المجمع الطبي
باألجيزة الطبية البلزمة ،كالتقيد بالكصؼ الكظيفي ،كتفعيؿ آلية الرقابة ،كالتغذية العكسية ،كصيانة

األجيزة الطبية ،كتجديدىا بشكؿ دكرم ككنيا تساعد في تحسيف جكدة األداء.

دراسة ( قياسية2016 ،ـ) ،بعنكاف " :حككمة تقييـ أداء مكظفيف قانكف الخدمة المدنية ،في ميداف مجمع فمسطيف
الطبي الحككمي ،فمسطيف".

ىدفت الدراسة إلى قياس تطبيؽ قكاعد الحككمة كتقييـ أداء العامميف في ديكاف المكظفيف العاـ لمجمع
فمسطيف الطبي ،في مجمؿ المعايير ،كبل حسب فئتو ،ككاف نطاؽ التطبيؽ عمى كافػة الفئػات

الكظيفيػة ،كالذيف شػمميـ قانػكف الخدمة المدنية كتعديبلتو ،كمف المبادئ األساسية كالنيػكض بػأداء سميـ

لمكظفي القطاع العاـ حسب قانكف الخدمة المدنية كذلؾ بإبراز مايمي-:

الشػفافية :اإلفصاح في إجػراءات تقييػـ األداء ،كاعبلـ المكظؼ بنتيجػة تقييػـ أدائو.
الن ازىػة :تحرم األمانة كالصػدؽ أثنػاء إجراء عمميػة التقييـ.

المساءلة :إجراء عمميػة تقييـ األداء باالسػتناد إلى المكائح الناظمة ،كقانكف الخدمة المدنية كتعديبلتو

ضمف الصبلحيات.

الحيادية :تنفيػذ عممية تقييـ األداء بعيدا عػف االنحياز لبلعتبارات سياسػية ،كدينية ،كشخصية.

التشاركية :إعػداد نظاـ فعػاؿ لتقييػـ األداء بالشراكة مع الجيات ذات العبلقة في ديكاف المكظفيف العػاـ

كخارجة.

المكضكعية :عدـ خضكع عممية تقييـ األداء لمتقديرات الشخصية.

أسس نظاـ تقييـ األداء :الخطط السػنكية التي يتػـ فييا إعػداد خطػط اإلدارة العامػة كالكحػدة اإلدارية،
كالدائرة ،كالقسػـ ،كالشػعبة ،كخطػط عمؿ سػنكية لممكظػؼ ،بحيث تنسػجـ جميعيا مػع الخطة

اإلستراتيجية لمدائػرة الحككمية ،ثـ التقييػـ الذاتي في إشراؾ المكظؼ بتقييػـ ذاتػو ،كفقػان لما كرد في
مشركع مسػكدة قػرار قانكف الخدمة المدنية ،كأخي ار التغذية الراجعة التي يقكـ الرئيس المباشر المقيوـ
المقيـ ،كتككف تحديد تقييػـ األداء في قانػكف الخدمة المدنية بخمػس
بتقديـ التغذية الراجعة لممكظؼ
ن
مرتػب ،كىػي :ممتاز( ،)%100-85جيد جدا( ،)%84-74جيد( ،)%74-65متكسط(،)%64-50
ا
ما دكف ذلؾ ضعيؼ.
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دراسة ( جبلد ،)2017 ،بعنكاف " :العبلقة بيف تطبيؽ الحككمة كاألداء ممثبل باإلنتاجية كاالنتماء ،مؤسسة المكاصفات
كالمقاييس الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف تطبيؽ الحككمة عمى األداء ممثبل باإلنتاجية كاالنتماء في
مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية مف كجية نظر العامميف فييا ،كلتحقيؽ اليدؼ مف ىذه

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لجمع كتحميؿ البيانات ،استخدمت االستبانة كأداة

ليذه الدراسة (المتغير المستقؿ) ،تطبيؽ الحككمة كالتي قسمت إلى خمس مجاالت منيا (:تعزيز سيادة
القانكف ،كالمشاركة ،كالمساءلة ،كالشفافية ،كالرؤية اإلستراتيجية) ،في حيف المحكر الثاني (المتغير

التابع ) ،مستكل األداء كالذم يقاس مف خبلؿ مؤشريف (اإلنتاجية كاالنتماء) ،مجتمع الدراسة مف

مكظفي مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية في (راـ اهلل كالخميؿ كنابمس) ،كعددىـ ()100

مكظؼ ،كالعينة قصديو ،كاستردت ( )82إستبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ،كأظيرت الدراسة بكجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية إيجابية بيف تطبيؽ مبادئ الحككمة( :تعزيز سيادة القانكف ،كالمشاركة،

كالمساءلة ،كالشفافية ،كالرؤية اإلستراتيجية) ،كاألداء( :اإلنتاجية االنتماء) ،ككاف نسبة تنفيذ مبدأ الرؤية

اإلستراتيجية ( ،)٪80.4ككاف تطبيؽ مبدأ المساءلة بنسبة ( ،)٪77نسبة مبدأ الشفافية(،)٪76.6
كتنفيذ مبدأ تعزيز سيادة القانكف بنسبة ( ،)٪75.6كأقؿ نسبة في التنفيذ مبدأ المشاركة ( ،)٪75.4في
حيف أف النسب المئكية اإلجمالية لتنفيذ تطبيؽ الحككمة في مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية

مف كجية نظر مكظفييا بنسبة ( ،)٪77كأف الدرجة الكمية لمستكل األداء تمثؿ بنسبة (،)٪75.4

حيث كانت اإلنتاجية بنسبة( ،)٪73.6ككانت درجة االنتماء بنسبة(.)٪74.4

مف التكصيات اليامة ،حث المكظفيف عمى كافة المستكيات اإلدارية بتعزيز قدراتيـ في مجاؿ تطبيؽ

الحككمة ،كجعميا ثقافة تنظيمية ،كتشجيع جميع مكظفييا في مبدأ المشاركة لرسـ االستراتيجيات

القررات ،كخاصة في إعداد المكاصفات كمنح شيادات المطابقة ،كتطكير مدكنة سمكؾ
الفعالة ،كصنع ا

لمكظفي الخدمة المدنية ،ليككف بمثابة دليؿ إرشادم مف قبؿ مؤسسات القطاع العاـ ،لتراعي طبيعة

العمؿ كتنسجـ مع مبادئ معايير قكاعد الحككمة العالمية.

دراسة(الشكا ،)2016 ،،بعنكاف ":دكر الرقابة الداخمية في تحسيف فعالية الحككمة في منظمات المجتمع المدني في
قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الرقابة الداخمية في تحسيف فعالية الحككمة في منظمات

المجتمع المدني في قطاع غزة ،مف خبلؿ أبعاد الدراسة الرئيسية المتمثمة في (بيئة الرقابة ،أنشطة
الرقابة ،المعمكمات كاالتصاالت ،أنشطة المتابعة ،تقييـ المخاطر) ،كىدفت الدراسة أيضا إلى التعرؼ

عمى المعكقات التي تؤثر سمبا عمى تحسيف فعالية الحككمة في منظمات المجتمع المدني في قطاع

غزة.
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كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كطبؽ عمى عينة عشكائية طبقية مف منظمات

المجتمع المدني ،التي يعمؿ فييا أكثر مف عشرة مكظفيف ،كالبالغ عددىا( )166منظمة ،اعتمدت
االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،كتـ استرداد ( )286إستبانة .كتـ تحميميا عبر برنامج التحميؿ

اإلحصائي.

كأظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثيف بيف محاكر الدراسة األساسية
كزيادة فاعمية الحككمة في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ،كباإلضافة إلى ذلؾ تقدـ منظمات

المجتمع المدني تغذية عكسية جيدة مف المكظفيف عف عمؿ نظاـ آلية الرقابة الداخمية.

كجاءت الدراسة بعدة تكصيات بيدؼ تعزيز دكر الرقابة الداخمية في تحسيف فعالية الحككمة في

منظمات المجتمع المدني ،كمف أىميا تعزيز االىتماـ بتكفير بيانات كاضحة لمتعامؿ مع المخاطر،

ككذلؾ تحديد كتحميؿ كتقييـ المخاطر التي تكاجييا المنظمة ،كاعطاء مزيد مف االىتماـ لتكفير التغذية

العكسية لممكظفيف حكؿ آلية عمؿ الرقابة كالتحكـ في العمؿ ،كالمزيد مف االىتماـ لعممية المتابعة

المستمرة كالتقييـ الدكرم لمككنات الرقابة الداخمية.
دراسة (شمش ،)2013 ،بعنكاف ":مدل تطبيؽ معايير الشفافية كالنزاىة في المؤسسات الحككمة الفمسطينية ،رسالة

ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة لقياس مدل تطبيؽ معايير الشفافية كالنزاىة في المؤسسات الحككمية الفمسطينية،
كتمخصت في فحص السياسات كاإلجراءات اإلدارية كالمالية التي ليا عبلقة بالشفافية كالنزاىة،
كالتعرؼ عمى المعيقات التي تكاجو المؤسسات حكؿ تطبيقيا مف كجية نظر المكظفيف ،ككاف
المكضكع حكؿ سحب المركبات الحككمية مف أصحابيا عاـ( )2010في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،كتـ
تكزيع استبانو بشقييا المالي كاإلدارم عمى عينو مجتمع مف كاقع الصدفة عمى العامميف ،كعددىـ()70
في مؤسسات الك ازرات الحككمية ،بناءا عمى المنيج الكصفي ،ثـ التحميؿ اإلحصائي ،ككانت مخرجات
الدراسة أف الك ازرات الفمسطينية ال تعطي حافز لممكظفيف حكؿ أفكارىـ مما يدؿ عمى قصكر في
االستغبلؿ اإلبداعي ،كعمميات صنع القرار ،مما يدؿ عمى يبعد تطبيؽ النزاىة كالشفافية في المؤسسات
حيث لك طبؽ ألثر بشكؿ ايجابي عمى نفسية المكظفيف ،كاف الق اررات المالية التي ليا عبلقة بالنزاىة
مطبقة بشكؿ كامؿ في الك ازرات الفمسطينية ،كما أكصت الدراسة عمى نشر الكعي بأىمية النزاىة
كاليات تطبيقيا في المؤسسات الحككمية كاعداد دراسة قانكنية كمالية بخصكص أم قرار يتعمؽ بحؽ
المكظؼ ،لضماف زيادة األداء كالكفاءة في العمؿ.
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دراسة ( شاىيف2013 ،ـ) ،بعنكاف " :تحديد جاىزية الشفافية كالمساءلة لمحد مف الفساد اإلدارم كالمالي في ك ازرة المالية
الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل استعداد ك ازرة المالية لتطبيؽ معايير الشفافية كالمساءلة،
لمتكصؿ إلى حمكؿ أك اقتراحات مف شأنيا أف تعزز الشفافية كالمساءلة في ك ازرة المالية مف كجية نظر
المكظفيف ،كالحد مف الفساد المالي في ك ازرة المالية الفمسطينية ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كما
تـ تصميـ استبانو لمدراسة ،كتحميميا بكاسطة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ،مجتمع
الدراسة مف مكظفي ك ازرة المالية كعددىـ ( ،)967مكظؼ/ة ،كبمغت العينة( )242مكظؼ/ة في
الضفة الغربية ،ك كانت العينة عشكائية طبقية ،ككجد أف ىناؾ قصكر في مجاؿ المساءلة ،كينبغي
عمى الك ازرة أف تقدـ حكافز لتشجيع المكظفيف في اإلببلغ عف أم مخالفات أك انتياكات ،كما ينبغي أف
يككف ىناؾ نظاـ في الك ازرة لمتابعة الشكاكل كاالقتراحات ،إضافة إلى كجكب اعتماد الك ازرة لسياسات
مالية كادارية فعالة مف أجؿ إنشاء مساءلة ناجحة ،مقترحات الدراسة ضركرة تطكير نظاـ الحكسبة
االلكتركنية لجميع العمميات المالية كاإلدارية ،كاجراء اتصاالت مع الك ازرات المعنية مف أجؿ الحد مف
الفساد اإلدارم كالحد مف األخطاء في الكضع المالي كاإلدارم ،إعطاء الصبلحيات كالسمطات كفقا
لكصؼ الكظيفة ،كتعزيز دكر المنظميف كمدققيف الحسابات كتكسيع صبلحياتيـ ،كتمكيف المؤسسات
كالجيات الرقابية الخارجية مف القياـ بالمسؤكليات المككمة إلييـ في أم كقت.

دراسة (الشريؼ2013 ،ـ) ،بعنكاف ":اثر المساءلة اإلدارية عمى األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في ك ازرة التربية
كالتعميـ في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المساءلة اإلدارية كعبلقتيا باألداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة ،لمتكصؿ إلى تكصيات لزيادة االىتماـ بمكضكع المساءلة
اإلدارية بسبب آثاره اإليجابية لرفع مستكل األداء الكظيفي ،استخدمت الباحثة االستبانة كأداة رئيسية

في جمع البيانات األكلية ،كطبقت عمى عينة طبقية عشكائية مككنة مف ( )320مكظفا إداريا بنسبة أم

( )٪40مف أفراد الدراسة التي تتألؼ مف ( )800مكظؼ إدارم ،استخدـ المنيج الكصفي التحميمي،
مف أىـ نتائج الدراسة :كجكد مفيكـ المساءلة كمعرفتو لدل المكظفيف اإلدارييف في ك ازرة التربية كالتعميـ
في قطاع غزة ،كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المساءلة اإلدارية كاألداء
الكظيفي لمعامميف اإلدارييف عند مستكل الداللة( ،)0.05 ≤ αكما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة
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بيف كؿ مف (االنضباط الكظيفي ،كالعمؿ كاإلنجاز ،كأخبلقيات الكظيفة العامة ،كالمجاؿ اإلنساني)

كبيف األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف ،كأخي ار خمصت الدراسة بالتكصيات التالية :االبتعاد قدر
اإلمكاف عمى تكظيؼ المساءلة اإلدارية التي ىي مماثمة في نظاـ التفتيش قبؿ استنفاد جميع الطاقات

كالجيكد البلزمة لتثبيت آلية المراجعة الذاتية المخصصة كالكصكؿ إلى المساءلة الذكية.

دراسة )المناصير ،)2013 ،بعنكاف " :اثر تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات عمى أداء الشركات الخدمات المساىمة
العامة ،الجامعة الياشمية ،رسالة ماجستير ،الزرقاء ،األردف".

ىدفت ىذه الدراسة لقياس اثر تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات عمى أداء الشركات الخدمات المساىمة
العامة خبلؿ السنكات التالية ،)2011-2009(:التي تمت اإلفصاح اإلجبارم في التقارير السنكية ،كتـ
اختيار قطاع الخدمات الذم يمثؿ العبلقات المساىمة العامة بنسبة( ،)%56ظير اختبلؼ ليذه
الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث طرؽ قياس الحككمة التي تككنت مف استبانو لقياس آراء
المستثمريف ،كمقياس اقترحو الباحث ىك قياس اآلليات المتضمنة في تطبيؽ قكاعد الحككمة ،حيث انو
مؤشر مشتؽ مف استبانو قكاعد اإلرشاد لمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية( ،)OECDكمؤشر مشتؽ
مف مقياس الحككمة الدكلي( ،)GMIكؿ ىذه المقاييس مف اجؿ التكصؿ لكجكد اثر الحككمة في
الحقب السابقة عمى أداء الشركات ،كالخركج بنتائج يمكف التعميؽ عمييا كتحميميا قدر اإلمكاف لصعكبة
قياس األثر بشكؿ دقيؽ ،لكف كانت معطيات األرقاـ ناتجة عف عائدات األصكؿ كحقكؽ المالكيف
كالعائدات لمسيـ الكاحد ،كالنسبة القيمية السكقية إلى الدفترية إلى العائد ،أم تمثؿ أثر الستنتاج كجكد
تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات مف خبلؿ اختيار عينة كتحميميا عبر البرنامج اإلحصاء التطبيقي
لبلنحدار الخطي كتحميؿ التبايف ،كخمصت الدراسة إلى أف مجمكع قكاعد الحككمة المتعمقة باإلفصاح
كالشفافية احتمت مراتب مف حيث تطبيؽ قكاعد الحككمة ،ككانت األكلى حككمة الشركات األردنية ،ثـ
المتعمقة بحقكؽ المساىميف ،ثـ مجمس اإلدارة ،ثـ الييئة العامة لممرتبات ،مف تكصيات الباحث ىي
االلتزاـ بتطبيؽ معايير قكاعد الحككمة بشكؿ كامؿ عمى كافة المراتب أنفة الذكر مف اجؿ تميز األداء،
لدعـ األىداؼ اإلستراتيجية لعمؿ الشركات.
دراسة (الجكابرة2012 ،ـ) ،بعنكاف " :المساءلة اإلدارية في بمدية محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كعبلقتيا باألداء الكظيفي،
رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى مدل تطبيؽ المساءلة اإلدارية في بمديات محافظتي الخميؿ كبيت لحـ
كعبلقتيا باألداء الكظيفي ،أيضا كاقع المساءلة اإلدارية مف حيث المجاؿ اإلدارم كالفني كالمالي
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ككذلؾ بحث كاقع األداء الكظيفي مف حيث العمؿ ،اإلبداع ،االبتكار ،المبادرة كحؿ المشكبلت ،مف
كجية نظر اإلدارييف في المحافظتيف ،تـ عمؿ استبانو لفحص الفركض ككانت عبارة عف ثمانية
كأربعكف فقرة مكزعة عمى محكريف لفحص محكر األداء الكظيفي كمحكر آخر لفحص كاقع المساءلة
اإلدارية ،اعتمدت العينة الطبقية العشكائية عمى النحك التالي :طبقة لبمديات محافظة بيت لحـ كعددىا
عشرة ،كطبقة لبمديات محافظة الخميؿ كعددىا سبعة عشر ،تـ سحب عينة بمقدار سبعة كثبلثكف
بالمائة لتمثؿ الحجـ الكمي لمجتمع الدراسة ،أم عشرة عينات منيا ستة بمديات لمحافظة الخميؿ،
كأربعة لبمديات لمحافظة بيت لحـ.
أظيرت النتائج أف كاقع المساءلة اإلدارية في بمديات محافظات بيت لحـ كالخميؿ مرتفع ،أما كاقع
تقدير األداء لبمديات بيت لحـ كالخميؿ مرتفع أكثر بقميؿ ،كذلؾ عف طريؽ قيمة المتكسط الحسابي
لممساءلة اإلدارية كىي ،)4.15( :كانحراؼ معيارم بمقدار ،)0.526(:بينما األداء الكظيفي المتكسط
الحسابي يساكم ،)4.32(:كانحراؼ معيارم بمقدار ،)0.304(:أم كانت الصكرة مشرقة ايجابية في
المساءلة كعبلقتيا باألداء الكظيفي ،أم أف ىناؾ كجكد عبلقة ارتباطيو قكية بينيما في بمديات بيت
لحـ كالخميؿ ،كلتعزيز ىذه الظاىرة أكصت الدراسة بنشر سياسة العقاب كالثكاب بما يتناسب مع تقييـ
األداء ،كزيادة حمقات اإلرشاد لرفع مستكل األداء الكظيفي.
دراسة (جكىرة ،كفكزية2012 ،ـ) ،بعنكاف ":اثر حككمة المستشفيات عمى الميف الطبية ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،
بسكرة ،الجزائر".

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع اثر حككمة المستشفيات عمى الميف الطبية ،حيث أنيا كانت
مرتبطة بدراسة النيج اإلدارم أكثر مف المالي ،لتركز عمى إدارة العمميات كدعـ أنشطة الرعاية
الصحية ،مف حيث إدارة المعمكمات ،كادارة المكافآت كلجاف التدقيؽ ،كذلؾ الرقابة الذاتية ،كالكالء
الكظيفي ،برز دكر كجكد معايير الحككمة داخؿ المستشفيات كأثرىا عمى أخبلقيات الميف الطبية،
كتركيزىا عمى التميز كالمضي ضمف ثقافة انجاز ،كتـ التعاكف ما بيف المسئكليف باإلدارة العميا كالطاقـ
الطبي بمختمؼ مككناتو لمتطكير كاإلشراؼ عمى السياسة العامة لممستشفى ،كاختبار التطبيؽ عمى
المؤسسة االستشفائية العمكمية لكالية جيجيؿ باستخداـ استبياف تـ تكزيعو عمى عينة مككنة مف()114
مكظؼ ،كبعد التحميؿ باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ،حيث تكصمت الدراسة إلى أف المستشفى
العمكمي لكال ية جيجيؿ يطبؽ مستكل عالي مف قكاعد الحككمة ،كما كاف الطاقـ الطبي عمى مستكل
عالي مف أخبلقيات المينة ،كما أكدت النتائج أف معايير الشفافية كالنزاىة كانت ليا اثر ايجابي
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مباشر في تعزيز كادارة المعمكمات ثـ كلجاف التدقيؽ كالمراقبة ،ثـ إدارة المكافآت ،كقدمت الد ارسة
مجمكعة مف التكصيات ذات الصمة بالمكضكع ،منيا يجب المحافظة عمى مستكل عالي مف أخبلقيات
المينية الطبية بشكؿ خاص في مجاؿ األداء الطبي.
دراسة( ألبرغكثي2010 ،ـ) ،بعنكاف " :دكر كحدة الرقابة اإلدارية في تعزيز مبادئ الحكـ الصالح في المؤسسات
الحككمية في الضفة الغربية مف كجية نظر المدققيف اإلدارييف كمكظفي الشؤكف اإلدارية ،رسالة ماجستير ،فمسطيف".

تـ إعداد ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دكر الرقابة كالتدقيؽ اإلدارم التابع لديكاف المكظفيف العاـ لتعزيز

مبادئ الحكـ الصالح في الك ازرات المعنية ،كتضمنت ىذه الدراسة المؤسسات التي عيف فييا مدقؽ

اإلدارم كعددىا( )25مؤسسة كك ازرة كىيئة ،كقد شممت الدراسة كافة المدققيف اإلدارييف العامميف في
كحدة الرقابة كالتدقيؽ اإلدارم في المؤسسات المعنية ،كجميع المديريف العاميف لمشؤكف اإلدارية في ىذه

الك ازرات ،كشممت عينة الدراسة المجتمعية  ٪25مف المكظفيف الشؤكف اإلدارية في المؤسسات التي

يعمؿ بيا مدقؽ ،كبمغ مجمكع العينة ( )64مكظفا كمكظفة مف مختمؼ الدرجات كالفئات الكظيفية،

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي ،كتـ تصميـ ثبلث استبيانات منيا :لممدققيف ،كلكافة المدراء،

كلكافة مكظفيف الشؤكف اإلدارية ،كتحميؿ البيانات عبر برنامج حزمة التحميؿ اإلحصائي ،كخمصت
الدراسة إلى ضركرة مراقبة اإلدارة كجزء ال يتج أز مف كظائؼ العممية اإلدارية التي يتـ مف خبلليا

التحقؽ مف مطابقة النتائج المتحققة لؤلىداؼ المرجكة ،كىي أيضا ضركرة لشركط قياس سبلمة األداء،

كالتأكد مف كضع معايير مسبقة يقاس عمييا العمؿ ،كفي حاؿ تحققت الرقابة اإلدارية ،سيتـ تعميـ

المفيكـ بشكؿ أكسع الحتراـ الكظيفة العامة ،أيضا عمى تكحيد األداء في المؤسسات المختمفة ،ككجد
أف دكر مراجعي الحسابات في الك ازرات يسيـ في ارتفاع معدؿ االلتزاـ بالعمؿ ،كالحد األدنى مف فترة

دكرة الكرؽ مف مدة المراسبلت بيف المؤسسات المختمفة العامة ،كديكاف المكظفيف العاـ ،تكصمت
الدراسة إلى كجكد تكافؽ بيف دكر كحدة الرقابة كالمراجعة اإلدارية كالمبادئ الخاصة بقكاعد السمكؾ

كؼ
كاألخبلؽ لمكظفي القطاع العاـ ،كالتي تدعكا عمى أنو يجب أف يككف ىناؾ مكظؼ خدمة مدنية ٍ
كفاعؿ ،كأف مبادئ الحكـ الصالح التي كضعتيا كحدة الرقابة كالتدقيؽ لزيادة الفاعمية ضمف جكانب
ذات الصمة كبسير عمؿ المدقؽ جعمتيا أكثر كفاءة.
دراسة(أبك نعمة ،) 2009 ،بعنكاف " :مدل تطبيؽ المجالس المحمية في محافظة أريحا لمشفافية كالمساءلة كانعكاس ذلؾ
عمى التنمية االقتصادية ،رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تطبيؽ المجالس المحمية في محافظة أريحا لمشفافية كالمساءلة

كانعكاس ذلؾ عمى التنمية االقتصادية ،كأيضا فحص إدراؾ أعضاء المجالس في أريحا أىمية الشفافية

كالمساءلة ،ككذلؾ العبلقة بيف أىمية التطبيؽ لعناصر الشفافية كالمساءلة كانعكاسو عمى التنمية
االقتصادية مف حيث الدكر الذم يجب أف يمعبو المجالس المحمية في التعرؼ عمى المعيقات كاليات
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تطكير عناصر الحككمة ،ككاف مجتمع الدراسة عبارة عف ثمانية مجالس ،تـ دراستيا مع كجكد اىتماـ

مف الممكليف مف اجؿ التقييـ كاالستمرار في العطاء ،تـ اعتماد المنيج الكصفي كعمؿ استبانو كمف ثـ
تحميؿ البيانات مف خبلؿ برنامج التحميؿ لمعمكـ االجتماعية ،في ىذه الدراسة كانت النتائج تدؿ عمى
ضعؼ المكائح التي مف شانيا أف تحد تبذير الماؿ العاـ مف قبؿ بعض األعضاء بحجة التطكير،

كأيضا ضعؼ إجراءات محاربة الفساد بسبب قمة االىتماـ بتطبيؽ الشفافية كمنيا غمكض في إعبلف
التكظيؼ ،كعدـ كجكد صندكؽ لمشككل كنظاـ مالي كأدارم معتمد ،كىناؾ حجب لبعض الكثائؽ عف

بعض األعضاء لممجالس مف حيث االطبلع كابداء الرأم ،كال يكجد عرض لمميزانية الختامية نياية
األعكاـ المنصرمة ،ىنا أتت قناعة أعضاء المجالس المحمية بتطبيؽ المساءلة كالشفافية لما لو اثر

ايجابي عمى التنمية االقتصادية مع كجكد خطة إستراتيجية كاضحة كقابمة لمتطبيؽ مف تكظيؼ

المشاريع حسب الحاجة كاألكلكية ،كاالستفادة المثمى مف التمكيؿ في االحتياج المناسب كتنظيـ لقاءات

كندكات كاجتماعات مف شانيا زيادة المعرفة كالكعي ،كتنظيـ العمؿ ،كالمجاف المتخصصة مف أصحاب
العبلقة في مجاؿ التنمية كالبناء ،كما ال يغني عف كجكد دليؿ إجرائي بمثابة مدكنة سمكؾ كفؽ ظركؼ

كؿ مجمس لتعميؽ كتطبيؽ المساءلة كالشفافية كتعزيز الثقة مف الجيات الممكلة كأصحاب العبلقة،

كالعمؿ عمى دمج المجالس المتقاربة جغرافيا عمى غرار مجالس البمديات المشتركة لتمثيؿ كافة الشرائح
كتقاسـ األدكار كالتعاكف في المكارد.

دراسة ( الداعكر 2008 ،ـ) ،بعنكاف " :مدل تطبيؽ معايير الحككمة الجيدة في بمديات الضفة الغربية ،رسالة ماجستير،

فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس درجة تطبيؽ معايير الحككمة الجيدة في بمديات الضفة الغربية مف كجية
نظر أعضائيا البالغ عددىـ ( )979حسب تصنيؼ ك ازرة الحكـ المحمي ،كما إذا كانت ىناؾ
اختبلفات في مستكيات تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد ،إف كجدت ،تعزل إلى متغيرات الجنس ،المؤىؿ

العممي ،س نكات الخبرة ،مكقع البمدية كتصنيفيا .كاعتمد الباحث في ىذه الدراسة معايير الحككمة
الرشيدة التي أصدرىا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كالتي تمثمت في :المشاركة ،كالشفافية ،كالعدالة،

كالمساكاة ،المساءلة ،كتعزيز سمطة القانكف كالكفاية كالفاعمية في استخداـ المكارد كاالتجاه نحك بناء
التماسؾ في اآلراء ،كاالستجابة كالرؤية اإلستراتيجية ،مف كجية نظر المفيكـ كالتعريؼ كالخصائص

كالمككنات كاألنماط ذات الصمة كعبلقة الحككمة الجيدة بالتنمية البشرية المستدامة ،فيما يتعمؽ بتعريؼ

مفيكـ الحكـ المحمي كالتطكر التاريخي في فمسطيف كالعبلقة بيف البمديات كك ازرة الحكـ المحمي

الفمسطينية .إلى جانب عدد البمديات في فمسطيف كتصنيفيا ،الدراسة التي اعتمدت المنيج الكصفي،
كيتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء المجالس البمدية لمفترة ( ،)2007/2006كاعتمدت الدراسة

أسمكب العينة العشكائية الطبقية ،كاالستبانة لجمع البيانات األكلية ،نتائج الدراسة يشير إلى درجة
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تطبيؽ معايير الحككمة في بمديات الضفة الغربية كانت متكسطة ،مف كجية نظر أعضاء البمديات،

ككانت المعايير مف حيث التطبيؽ في الترتيب التالي :االستجابة ،االتجاه نحك بناء تماسؾ الرأم،
المشاركة ،المساءلة ،تعزيز سمطة القانكف ،العدالة كالمساكاة ،الكفاءة كالكفاءة في استخداـ المكارد،
الرؤية اإلستراتيجية ،الشفافية.

دراسة(تبللكة 2002 ،ـ) ،بعنكاف " :كاقع الحكافز عمى أداء األطباء العامميف في المستشفيات الحككمية الفمسطينية،
رسالة ماجستير ،فمسطيف".

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع الحكافز عمى أداء األطباء العامميف في المستشفيات الحككمية،

عمما باف المستشفيات بالقطاع العاـ ،يعتبركا ككادر األطباء مف ذكم الميارة كالخبرة التي يتميز بيا

الكؼ ،كيكلي ليا أصحاب القرار اىتماما بالغا في المحافظة عمى ارتفاع مستكل األداء إلى
المستشفى
ٍ
أعمى ما يمكف ،تـ عمؿ ىذه الدراسة لفحص األداء كتـ تكزيع استبانو عمى فئة األطباء العامميف في
المستشفيات الحككمية ،منيا مستشفى رفيديا بنابمس ،كمستشفى الخميؿ ،كمجمع فمسطيف الطبي براـ

اهلل ،تـ اختيار العينة بالطريقة التقديرية كعددىا( )230طبيب ،كاعتمد المنيج الكصفي ،كتـ معالجة

البيانات عف طريؽ برنامج اإلحصاء لمعمكـ االجتماعية ،تكصمت النتائج إلى ما يمي:

أكال :أف ىناؾ عبلقة قكية كمبلزمة ما بيف األداء لدل األطباء العامميف في المستشفيات الحككمية

كالحكافز المادية لما ليا اثر في التغيير االيجابي عمى األداء.

ثانيا :أف اثر التغيير في األداء لؤلفضؿ مف حيث الترقيات كاالبتعاث ،كالحكافز المعنكية قدر إلى نحك
متكسط بينما الحكافز المادية أثرت عمى األداء بشكؿ اكبر.

كانت التكصيات تشيد باالىتماـ بالحكافز المادية ،كخصكصا بعد سف قانكف عدـ ازدكاجية العمؿ

كالتفرغ الطبي ،كال يغني أيضا عف إشراؾ األطباء في اتخاذ الق اررات المتعمقة بأدائيـ ،كما يفضؿ
تخصيص مكافأة في مجاؿ اإلبداع يكافئ كيقيـ األداء في منح الحكافز كبحيث يككف لو معايير

كاضحة لما لو اثر بالغ كيستحؽ االىتماـ بتغير األداء لؤلفضؿ.

الدراسات األجنبية
دراسة (المصعبي ،)2016 ،بعنكاف ":الحككمة الصحية كبرامج االعتماد في المستشفيات السعكدية ،رسالة دكتكراه،
مبتعث بجامعة استرالية ،صحيفة السبؽ االلكتركنية".

تتمحكر الدراسة حكؿ شيادة االعتماد لممستشفيات ،أم حككمة اإلجراءات التي اىتمت في مجمس

اإلدارة ،كبالمستكيات اإلدارية مف أحكاـ كقكانيف كأم مؤسسة عامة ،كأف نتائج الدراسة تمت عمى

استبياف شمؿ عددا مف مستشفيات المممكة السعكدية ،كىذه الشيادات ال عبلقة ليا في تحسيف خدماتيا
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الصحية  ،كأف الكضع الصحي في بعض المنشات الصحية قد تدىكر عما كاف عميو قبؿ االعتماد،

كتركز الدراسة بشكؿ كبير عمى الجانب الكرقي ،الذم بدكره ساعد المستشفيات في عممية التكثيؽ أكثر
منو عمى الجانب اإلكمينيكي ،بعيدة عف الحككمة اإلكمينيكية ،أم الدكر الصحي ألسريرم مف قبؿ
العامميف الممارسيف في تقديـ الخدمة الصحية ،كرغـ نتائج البحث إال انو يجب أال نيمش أف النتائج

كانت مبنية عمى استبانات مف المكظفيف كالمراجعيف كىـ المعنيكف بالخدمات الصحية ،كاف برامج
االعتماد في األصؿ ييدؼ إلى تجكيد الخدمة الصحية كيكحد السياسات كاإلجراءات اآلمنة لسبلمة

المرضى ،كمف أىـ المشاكؿ التي تقؼ عائقا في تحقيؽ برنامج االعتماد ألىدافو انو كاف مرتبط بفترة
مستمر لمخدمة الصحية ،ككاف بنكده أجتيازة في ىذه الدراسة ال يتطمب
ان
زمنية محدكدة ،كليس تقييمان

رضا متمقي الخدمة كشرط.

التعقيب ىنا ربما في ىذه الدراسة مف احد أسباب تجاىؿ معايير الحككمة الصحية بسبب عدـ القناعة
بأىميتيا ،لتككف األكلكية بالحصكؿ عمى االعتماد لممستشفى ،كالعامميف مف خبلؿ االحتفاظ بمزاكلة

المينة ،كذلؾ بتجنب الخكض بالعمميات ذات المخاطرة العالية ،كالتركيز عمى الديمكمة كالحكافز
كالعبلكات مف قبؿ العامميف.

دراسة(ري ازرتش ،)2016 ،بعنكاف " :الطب كاإلدارة ،)1( ،معيد االقتصاد كالعمؿ كالثقافة ،جامعة جكتو فرانكفكرت،
ألمانيا".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعزيز اإلدارة الصحية ،مف اجؿ التنسيؽ ما بيف األطباء كالممرضيف كما بيف
اإلدارييف كادخاؿ دكر المدير لمممارس الصحي ،مف اجؿ التقدـ في تطكير اإلجراءات كالقدرة عمى

التحكـ بالنتائج ،كايجاد التفاىمات العممية التي تخص بيئة العمؿ في المستشفيات ،كفحص
االحتياجات التنظيمية لمممارس الصحي ،استنادا إلى حالة دراسية في السكيد التي بدأت كنمكذج
لكضع دليؿ مبني عمى قكاعد الحككمة في المستشفيات السكيدية منذ عاـ  ،1980تـ نقؿ التجربة

الفريدة إلى معظـ مستشفيات االتحاد األكركبي ،لمقارنة األداء اإلدارم كانعكاسو عمى الجكدة ،كمف
المعايير البارزة منيا المساءلة مف حيث إلية كضعيا بيف كافة المستكيات لتخدـ العمؿ اليكمي ،ككيفية

التعامؿ مع النتائج مف اجؿ تجنب المخاطر ،ككضع االستراتيجيات لبلستدامة مف اجؿ التطكر ،في
إطار يركز عمى المستكيات اإلدارية كالمينية باستخداـ تحميؿ الكثائؽ كاالىتماـ بالمصادر الثانكية

كمعمكمات الخبراء ،كلمتكسع في تحميؿ المستكيات اإلدارية لكضع التصكرات ،كمف النتائج تـ تكصؿ
إلى نمكذج لحككمة المستشفيات مع ىيكميو قادرة عمى تنسيؽ العبلقة ما بيف الممارس الصحي كاإلدارة

مف حيث المتطمبات الرسمية كالخمفية المينية لمعديد مف المناصب اإلدارية الطبية ،كتحسيف التغذية
الراجعة ،لمتقييـ كالمشكرة في اعتماد آلية عمؿ يكمية شفافة ،مف اجؿ أداء إدارم سميـ يفي باألىداؼ

كقادر عمى بناء االستراتيجيات ،كادارة المخاطر كتجنب نقاط الضعؼ ،بفضؿ تيجيف اإلدارة الطبية
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بمعايير الحكـ الرشيد عمى كافة المستكيات ،لرفع الكفاءة التنظيمية كخمؽ التعاكف ،كالتقدـ في نكعية
االتصاؿ التنظيمي ،كانعكاسو عمى جكدة أداء العامميف عمى المستكل ألسريرم.

دراسة (منظمة التعاكف كالتنمية ،)2016 ،بعنكافRegional Office for Europe, Marmorvej 51 DK- ( " :
 )2100مف سبعة بمداف منيا :ألمانيا ،كفرنسا ،كبكلندا ،كالبرتغاؿ ،كاسبانيا ،كتركيا ،كالتشيؾ ،تـ إنشاء مشركع (دؾ)،
حكؿ معايير الحككمة في المستشفيات ،كاآلثار المترتبة عمييا مف تحسيف األداء عمى النتائج الصحية ،نشر ألكؿ مرة
عاـ (.)2016

ىدفت الدراسة إلى ترسيخ األدلة اإلجرائية ،كعمؿ مقارنات لتقييـ األداء في إدارة المستشفى عمى
الممارس الصحي اإلدارم المتخصص ،كالعمؿ عمى تقسيـ المياـ بينيما لمخركج بجكدة أداء بفضؿ
الق اررات السميمة النابعة مف ذكم االختصاص المبني عمى االحتراؼ كالمينية كاألخذ بعيف االعتبار

الخصكصية الصحية في التأقمـ كالتحديث في إتباع كتطكير األنظمة كالمكائح استنادا عمى التغيرات في

بيئة العمؿ ،عمى أساس تطبيؽ قكاعد الحككمة في بناء االستراتيجيات ،كاعتماد دليؿ مكثكؽ بعد إتماـ
نجاح اختبار المشركع ،ككنيا مف الدراسات القميمة في ىذا المجاؿ مف اجؿ التعميـ كالنيكض بتطكير

ىذا المسار ،أشارت الدراسات انو مف األفضؿ باف تككف اإلدارة التنفيذية مف الممارس الصحي بشكؿ

كامؿ ،كىناؾ ادكار تشغيمية يجب أف تعطى ألىؿ االختصاص في المجاؿ اإلدارم ،كيبقى السؤاؿ
كيؼ يمكف تنظيـ ىذه العبلقة المعقدة بينيما في التكاصؿ كالتكامؿ في إنشاء الق اررات الجيدة المبنية

عمى أساس قكاعد الحككمة كتخدـ جكدة األداء في المستشفيات ،مف خبلؿ كجكد تكافؽ في بناء ىيكؿ
تنظيمي مرف قادر عمى التفاعؿ بيف العمميات اإلدارية كاستيعاب التغذية العكسية بيف كافة مستكيات

اإلدارة بمختمؼ تخصصاتيا ،كاالنسجاـ كحسف االتساؽ في اإلجماع في اعتماد آلية عمؿ معينة
متعارؼ عمييا كمعتمدة في المستشفيات تخدـ جميع العامميف مف حيث الكضكح كتقسيـ الصبلحيات

كانسياب التعميمات لجعؿ المساءلة تطكؿ الجميع ،كفي كيفية استخداـ الصبلحيات ،بعيد الغمكض بيف
كبل الطرفيف سكاء الممارس الصحي الميني أك اإلدارم المتخصص كعدـ كجكد عبلقة بيركقراطية.

أساس المشركع ىك تنقؿ العامميف في المستشفيات مف قبؿ الدكؿ المشاركة في ىذا المشركع ،كرصد
األعماؿ كاالقتراحات ككرشة عمؿ مكسعة دكليا مف اجؿ الكصكؿ إلى تحسيف آلية عمؿ إدارية تنسجـ
مع العامميف بمختمؼ تخصصاتيـ ،مف اجؿ اعتماد بعض اإلجراءات مبنية عمى قكاعد الحككمة

كاعتمادىا لتطكير دليؿ قادر عمى إيجاد اإلفصاح عف طبيعة األعماؿ ،كالشفافية في تبادؿ المعمكمات
مع ذكم االختصاص في مجاالت إدارية مناظرة مف اجؿ التكامؿ ما بيف المستكل اإلدارم المتخصص
كالممارس الصحي الميني ،كاالبتعاد عف التكترات كاالزدكاجية في كجيات النظر ،خصكصا أف

العينات المكجكدة تعبر عف ثقافات كطرؽ عمؿ مختمفة في مياديف العمؿ بيف المستشفيات التخاذ
أفضؿ التجارب كاعتمادىا عمى الكاقع التطبيقي ،ىكذا تـ تطكير استخداـ معايير قكاعد الحككمة
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كتكظيفيا في دليؿ إجرائي لرفع مستكل األداء كالحصكؿ عمى جكدة أفضؿ مف خبلؿ معايير متبعة

ككاضحة ،تعمؿ عمى قياس األداء كاالنسجاـ بيف كافة المستكيات كالتخصصات كالتكامؿ بينيما في
تنظيـ العبلقة كتبني إجراءات سميمة كتعميميا كتجربة ناجحة.
دراسة( جامعة ميشيغاف كجامعة كاركلينا الشمالية ،)2006 ،بعنكاف:
()Does Governance Matter? Board Configuration and Performance-Profit Hospitals

ىدفت الدراسة إلى المقارنة بيف المستشفيات عمى الصعيد اإلدارم بيف المستشفيات الربحية كغير
الربحية ،في تطبيؽ قكاعد الحككمة في المستشفيات ،كمسؤكلية الجامعات عف تقييـ األداء كرقابة

خارجية لمعرفة كيؼ أثرت معايير الحككمة في تطبيقيا عمى األداء حيث أف المستشفيات غير الربحية
تابعة في إدارتيا إلى جمعيات خيرية ،كالمستشفيات الربحية ليا حصة سكقية كتابعة إلى القطاع العاـ

أك الخاص ،تبيف أف المستشفيات غير الربحية مرتبطة بتمبية احتياجات المجتمع ،كىي اقرب إلى
الجانب االجتماعي في تقديـ الخدمة ،كيقدـ عمى الجانب اإلدارم مع المحاكلة لتطبيؽ معايير الحككمة
بشكؿ اقؿ لخمؽ التكازف ما بيف االستدامة كتقديـ الخدمة مقارنة مع المستشفيات الربحية ،ىنا يكجد

غمكض في سير اإلجراءات كتقييـ األداء في المستشفيات غير الربحية ،تـ عمؿ جدكؿ مقارنات بيف

المستشفيات ،ليظير جانب المخرجات كطبيعة السمككيات ،كأيضا طبيعة مجمس اإلدارة مف حيث
الحجـ كالصبلحيات ،تبيف أف المستشفيات غير الربحية ليا كجيات نظر ضيقة بسبب صغر حجـ
المجمس كالخمفيات العممية مف حيث االختصاص ،كالفجكة ظيرت في حقب زمنية متتالية ،أف

المساءلة بيف أصحاب المسؤكليات اقؿ ،كذلؾ عدـ كفاية الشفافية بسبب ارتباطيا بمصادر الدعـ
الداخمي كالخارجي ،مقارنة مع المستشفيات الربحية التي تبيف أف جكدة األداء أعمى بسبب تطبيؽ

قكاعد الحككمة فييا ،كحسف تكزيع األدكار ،ككجكد ىيكؿ تنظيمي يكضح الصبلحيات كؿ حسب
تخصصو ،كيضمف كجكد المساءلة كيسيؿ قياس األداء اليكمي كما أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة

كبيرة في تطبيؽ معايير الحككمة ما بيف المستشفيات الربحية كغير الربحية مف حيث إمكانية تطبيقو.

المستشفيات الربحية :مجمس اإلدارة يحقؽ التكازف بيف المطالب المعقدة كالمتباينة في كثير مف

األحياف ،كيطبؽ المكائح كالقكانيف بالحذافير ،كقكل السكؽ ،كتكقعات المجتمع ،كالدكلة تطالب

المستشفيات بالمزيد مف الشفافية في التقارير الصحية كالرعاية العامة ،كمجمس اإلدارة مرف

كمتخصص ،كىناؾ تكامؿ بيف الييكؿ كاإلستراتيجية تضمف جكدة المخرجات كاألداء.

المستشفيات غير الربحية :ىي معفاة مف الضرائب ،كفييا تفسيرات داخمية مغمكطة لمحكـ الرشيد،

كسياسة المساءلة اإلدارية لممستشفى مف قبؿ المانحيف كليست الحككمة بناء عمى كمية تقديـ الخدمة،

كنكع المعاممة المجتمعية عمى أساس جمعية ،كاألدبيات تميؿ إلى الييمنة عمى التكصيات التي تدعك
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ليا معايير الحككمة مف اجؿ التقيد بيا ،ال تؤثر المجالس عمى األداء التنظيمي إال في ظركؼ
األزمات ،كىناؾ إفراط في التفكيض أك التخمي عف صنع القرار مف قبؿ الرئيس التنفيذم ،كتشير
الدراسة أف الحكـ الرشيد لو األثر الفعاؿ عمى جكدة األداء كىذا يبيف الفرؽ في حرص مستشفيات

القطاع العاـ كالخاص الربحي في التقيد ،كابتعاد المستشفيات غير الربحية عف الحكـ الرشيد أك ضعؼ
التقيد فيو أك تسكيفو بسبب ضعؼ المساءلة مف قبؿ أصحاب المصالح بسبب كجكد تضارب ما بيف

التقيد بالمكائح كاألنظمة كالقكانيف كما بيف استثمار المنافع بشكؿ يخدـ فئات أك حقب زمنية بناء عمى

سياسات معينة.

دراسة ( مشركع باث ،)2005 ،بعنكف ،(A performance Assessment Tool Hospitals)" :بالشراكة مع
منظمة الصحة العالمية ،المجمة الدكلية لمجكدة في الرعاية الصحية ،)10-1( ،نيابة عف الجمعية الدكلية لمجكدة في
مجاؿ الرعاية الصحية ،أكسفكرد كنفرتيتي بريس.

ييدؼ ىذا المشركع إلى حككمة إدارة المستشفيات(باث) لتكجيو المكظفيف ،كلتحسيف كتقييـ األداء،

حيث أطمؽ المكتب اإلقميمي ألكركبا التابع لمنظمة الصحة العالمية في عاـ( ،)2003مشركعا ييدؼ
إلى تطكير سمسمة مف أربع كرش عمؿ يجتمع الخبراء ،كيمثمكف معظـ التجارب القيمة عمى تقييـ أداء

المستشفيات في جميع أنحاء العالـ ،كتـ فحص أكثر مف( )100مؤشر أداء ،كأجريت دراسة

استقصائية في( )20بمدا أكركبي ،يتـ فييا تطبيؽ قكاعد الحككمة في المستشفيات ،كتقييـ األداء في
المستشفيات ضمف ستة أبعاد منيا :الفعالية الصحية ،السبلمة العامة ،تجييز مركز المريض ،ككفاءة
اإلنتاج ،كتكجيو المكظفيف ،كقد تحققت النتائج التالية )1( :كضكح تعريفات كمفاىيـ ذات أبعاد رئيسية

التي تقيـ األداء في المستشفيات )2( .تصميـ ىيكؿ مشركع (باث) لتحسيف الجكدة مف خبلؿ تقييـ
األداء )3( .اختيار نكاة مصممة خصيصا لمجمكعة مؤشرات لقياس األداء مع تعريفات تطبيقية
مفصمة )4( .تحديد المفاضبلت بيف المؤشرات القائمة عمى األدلة )5( .تصميـ لكحة تحكـ متكازنة في
أكلكيات تقييـ األداء )6(.ككضع استراتيجيات تنفيذ إطار عمؿ مشركع (باث).

كيجرم حاليا تنفيذ المشركع التجريبي في ثمانية بمداف ،تيدؼ إلى زيادة المساءلة ،كفاعمية التطبيؽ مف
حيث التكمفة كاالستدامة كتحسيف الجكدة ،كالغرض مف مشركع (باث) ىك دعـ المستشفيات إداريا لتقييـ
أدائيـ ،كالتشكيؾ في النتائج المنفردة الخاصة خارج مشركع (باث) ،ال يقتصر عمى مقارنة البيانات

الكطنية كالدكلية ،بؿ يشمؿ التكجيات اإلستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية ،التي تتكافؽ مع المعايير
المجتمعية كالصحية كالمينية ،كينبغي أف يستند أداء العامميف في المستشفى إلى الكفاءة في تطبيؽ

المعرفة الحالية المتاحة مف التكنكلكجيا كالمكارد ذات الصمة ،ضمف اليكامش االقتصادية المخصصة
لقطاع الصحة ،كتـ تنفيذ المشركع ابتدأ مف(مستشفى جامعة نانت في فرنسا) ،ك(مستشفى الدانمرؾ-
ككبنياغف) ،ك(معيد الصحة إسبانيا-الكاتالكنية) ،ك(ألبانيا  -ك ازرة الصحة) ،ك(جنكب أفريقيا مجمع
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مستشفى  -بيترماريتزبرج ،متركبكليتاف ،كميدالندز) ،ك(إيطاليا  -جامعة بكككني) ،ك(ىكلندا  -جامعة
أمسترداـ) ،ك(ألمانيا -معيد دير أكؾ العممي) ،إلقامة نظاـ ضمف إطار تطبيؽ مبادئ الحككمة القائـ
عمى تقييـ األداء مف اجؿ ضماف جكدة الرعاية الصحية لتضمف االستم اررية ،كلدمج قطاعات الصحة

الدكلية إداريا كالتنسيؽ لمخركج بدليؿ إجرائي متعارؼ عميو مبني عمى التفاىـ ،بالشراكة مع منظمة
الصحة العالمية.

 16.2.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
الدراسات السابقة أفادت الباحث في تحديد مشكمة الدراسة ،كتحديد أىدافيا كتساؤالتيا كفركضيا كأعانتو
عمى إعداد االستبانة ،أيضا تحدثت الدراسات السابقة عف أنكاع العينات ككيفية التعامؿ معيا مف حيث

طرؽ قياس المتغيرات كعبلقاتيا ،كطبيعة اختبلؼ الفركقات الناتجة عف تغير الخصائص الديمكغرافية

عمى النتائج ،كذلؾ بيئة العمؿ ،كطبيعة أنظمة كقكانيف البمد ،كمدل االمتثاؿ بيا ،كثقافة الشعكب،
كصرامة تطبيؽ التشريعات التي ليا اثر بالغ في تجسيد قكاعد الحككمة عمى المؤسسات بأنكاعيا،
أيضا ال نغفؿ عف ذكر نكع الدليؿ المتبع مف حيث المتغيرات المشتقة مف معايير قكاعد الحككمة التي

تنطبؽ عمى الحالة الدراسية كطرؽ قياسيا ،كمدل االعتماد عمييا مف حيث الصدؽ كثبات األداء كما

خمصت النتائج التي يمكف تطبيقيا أك االلتزاـ بيا أك حتى إمكانية االستفادة بيا في مستشفيات أخرل
مماثمة ،في ىذه الدراسات تـ التطرؽ لتكضيح الحككمة اإلكمينيكية كالعكامؿ المشتركة مع حككمة

المؤسسات كطبيعة المتغيرات التي يصمح تطبيقيا كقياسيا مف خبلؿ األبحاث السابقة كقياس

األثر( )Impactفي إظيار الفركؽ أك التشابو في حقب زمنية مختمفة استنادا إلى نكع العينة كطبيعة
بيئة العمؿ ،كمف جنب آخر مبلحظة تأثير أك اثر( )Effectمعايير قكاعد الحككمة عمى األداء في

مبلحظة التغير لؤلفضؿ في حاؿ التقيد بو.

ما يميز ىذه الدراسة الحالية ،ىك تطبيؽ معايير الحككمة عمى األداء العامميف في المستشفيات كتعزيزه

بطريقة منيجية عمى أساس قياس األداء بأشكالو المختمفة ،كالمتبعة بشكؿ عممي في بيئة العمؿ
اليكمية ،سكاء مف عمؿ المقاببلت المنتظمة مع العامميف في نظاـ المناكبات كاستبلـ كتسميـ المياـ،
كقياس المخرجات الكمية كالنكعية مف حيث السرعة كالدقة ،كتحسيف كتابة التقارير ،كرصد الشكاكل
ككيفية معالجتيا ،كتطكير نماذج لمتقييـ بشكؿ دكرم ،لمعرفة مقدار اثر تطبيؽ معايير الحككمة ،كمدل

تحقؽ الفائدة المرجكة في انعكاسيا عمى أداء العامميف ،كفي حاؿ الخركج بنتائج ايجابية لتصبح إتباع

ىذه المعايير دستك ار يقيس أداء الممارس الصحي بمغة األرقاـ كالكقائع.
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كيرل الباحث أف بالمقابؿ يجب أف يككف ىناؾ جدية مف قبؿ القطاع العاـ لتعزيز تطبيؽ معايير

الحككمة ،كتفسير ىكامش األخطاء ،نتيجة المخاطرة كتداركيا ،كحماية العامميف مف اجؿ أداء مبني

عمى الثقة كالكضكح ،عمى غرار بعض الحاالت في تفسير كمعالجة األخطاء المادية المتبعة منيا في
مجمع فمسطيف الطبي ،فضبل عف االستسبلـ في تقديـ العبلج ،ليضعؼ األداء المبني عمى التخكؼ

غير المبرر بسبب عدـ كجكد كضكح في العبلقات لتقدير نتائج التبعات ،كما كانت شريعة حمكرابي
البابمي في الحككمة الصحية قبؿ الميبلد ،السف بالسف ،بحيث يمحؽ الضرر بالطاقـ الصحي التي

كانت تكمفيـ الكثير.

كجو التشابو مع الدراسات السابقة مف حيث النتائج :كجكد نظاـ لمتابعة الشكاكل ،كتطكر نظاـ

الحكسبة االلكتركنية لجميع العمميات اإلدارية ،كاعطاء الصبلحيات كفقان لمكصؼ الكظيفي ،ككجكد
ألثر معايير الحككمة في حقب زمنية سابقة ،ككجكد سياسة الثكاب كالعقاب ،كاف طاقـ العمؿ الصحي
عمى مستكل عالي مف أخبلقيات المينة الصحية ،ككجكد قناعة تامة مف قبؿ العامميف بأىمية تطبيؽ

الحككمة اإلكمينيكية ،أما معيار الشفافية مثؿ باقي المؤسسات الفمسطينية ،اقؿ مقارنة مع باقي المعايير

بسبب الثقافة التنظيمية السائدة ،كمف المعايير ذات الفعالية العالية معيار المساءلة بيف كافة
المستكيات ،ككيفية التعامؿ مع النتائج ،كتجنب المخاطر ،كما أف اإلدارة التنفيذية كالكسطى مف فئة

العامميف في العمؿ الصحي ،كاف جكدة األداء يعتمد بشكؿ رئيسي عمى تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة.

مف المقترحات المتشابية مع الدراسات السابقة :ضركرة إمداد المراكز الصحية بجميع أنكاع األجيزة
الطبية المتطكرة ،كمتابعة صيانتيا بشكؿ مستمر ،ككجكب تفعيؿ عمميات الرقابة عبر نمذجة

اإلجراءات لتحسيف التغذية العكسية ،كتشجيع جميع العامميف عمى مبدأ المشاركة لرسـ االستراتيجيات
كصنع الق اررات ،جعؿ تطبيؽ معايير الحككمة ثقافة تنظيمية ،كتعزيز االىتماـ بتكفير بيانات كاضحة
لمتعامؿ مع المخاطر ،كتحفيز أفكار العامميف مف اجؿ االستغبلؿ اإلبداعي لما لو اثر ايجابي عمى

نفسية العامميف ،بالنسبة إلى قانكف عدـ ازدكاجية العمؿ كالتفرغ ،كتنسيب إصدار كتعديؿ القكانيف ،ترؾ
في ىذه الدراسة ألىؿ االختصاص ،مف اجؿ بحث أىمية الشراكة مع باقي القطاعات ،كما تقتضيو

المصمحة العامة مف مستجدات ،نقطة أخيرة يجب دمج قطاعات الصحة الدكلية إداريا كالتنسيؽ

لمخركج بدليؿ إجرائي متعارؼ عميو مبني عمى التفاىـ بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

أيضا باف ال يككف الفيـ في التطبيؽ الكامؿ المثالي لمعايير الحككمة ىك خصخصة القطاع الصحي،
لما فيو مف صرامة بالحرص عمى ممكية المستشفى الخاص ،كذلؾ لعدـ االستعداد لتحمؿ األعباء

األعماؿ الناتجة عف أداء العامميف بشكؿ مختمؼ نسبيا ،كانعكاسو عمى رضا متمقي الخدمة بحيث تثقؿ
كاىؿ سمعة المستشفى بأخطاء طبية كاردة نتيجة اختبلؼ نسبة المخاطرة ،بالمقابؿ يمحؽ ىذا التحكؿ
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زيادة في التكمفة عمى متمقي الخدمة في القطاع الصحي الخاص ،إذف يجب الكصكؿ إلى مستكل جيد

في تطبيؽ معايير الحككمة عمى األداء العامميف في القطاع العاـ ،كالتعزيز بشكؿ طردم مع مركر
الكقت ،في تدارؾ األخطاء كاجراء التحسينات ،مف اجؿ عدـ اإلحجاـ عف التعامؿ مع القطاع العاـ
بسبب قمة الثقة الناتجة عف االعتقاد في ضعؼ معايير الحككمة عمى األداء.
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الفصل الثالث
_______________________________________________________________________

اإلطار المنيجي لمدراسة
 1.3منيجية الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي لمعرفة أثر معايير الحككمة عمى أداء العامميف في
المستشفيات ،حالة دراسية ( مجمع فمسطيف الطبي ،أنمكذجا) ،كالحصكؿ عمى معمكمات حقيقية
ككاقعية عف طريؽ عمؿ مقابمة منتظمة ،كاستبانو كأداة لجمع البيانات ،لفحص مضمكف العبلقة

التأثيرية في متغيرات الدراسة.

 2.3أخالقيات الدراسة
طمب إذف رسمي مف إدارة مجمع فمسطيف الطبي لممكافقة عمى الدراسة ،كتحفظ عمى نشر خصكصية
العامميف الشخصية ،كجكانب أخبلقيات المينة الطبية التي تخص العامميف كمتمقي الخدمة.

 3.3تصميم أداة الدراسة
تصميم الدراسة وجمع البيانات
المصادر األكلية  :إعداد نمكذج استبانة لممبحكثيف في مجمع فمسطيف الطبي ،كأيضا نمكذج ألسئمة
المقاببلت الشخصية لعينة الدراسة ،كبعد ذلؾ تـ تحميؿ البيانات إحصائيا الستخراج النتائج كمقارنتيا
لفيـ العبلقة بيف المتغيرات ،كذلؾ تحميؿ أسئمة المقاببلت كتكضيح مدل تكافقيا مع نتائج التحميؿ

اإلحصائي ،كالكصكؿ إلى النتائج التي تظير االستنتاجات.

المصادر الثانكية  :المراجع ،كالكتب ،كالمؤتمرات الصحفية كالنشرات ،كالزيارات الميدانية لبلطبلع

عمى سير العمؿ ،كمف خبلؿ االجتماع مع العامميف كاإلطبلع عمى إعداد االستراتيجيات ،كتصفح
شبكات االنترنت ذات الصمة ،كىنا األسمكب المستخدـ ىك أسمكب كمي ككيفي في جمع المعمكمات

كالبيانات ،كيمثؿ الشكؿ (  ،) 1.3تكضيح مراحؿ إعداد الدراسة ككيفية التعامؿ مع المعمكمات

كالبيانات كتحميميا:
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نموذج إجراءات الدراسة في الشكل ( ) 1.3

إجراءات الدراسة

العمل المٌدانً

مراجعة األدبٌات

تحلٌل  /مقارنة

استبانه  /تحكٌم

المالحظات األسبوعٌة

الدراسات السابقة

فحص صدق األداء

المقابالت المنتظمة

قٌاس الثبات
اإلطار النظري  /خلفٌة الدراسة

االستبانة النهائٌة
مراجعة عالقة المتغٌرات

تحلٌل البٌانات

.1
.2
.3
.4

جمع البٌانات

مناقشة النتائج

المدٌر التنفٌذي
المدٌر اإلداري.
مدٌرة التمرٌض.
منسق وحدة
الجودة.

االستنتاجات
والتوصٌات

 4.3أداة الدراسة
تـ االعتماد بشكؿ رئيسي عمى االستبانة كالمقابمة الشخصية المنتظمة في جمع البيانات ،كعمى مراجعة
األدبيات ذات العبلقة ،كتـ تطكير استمارتيف ،األكلى استمارة استبانو ،لمعامميف في مجمع فمسطيف

الطبي ،كذلؾ أنمكذجا لقياس :الجزء األكؿ ،لمتعرؼ عمى العكامؿ الديمكغرافية ألفراد عينة الدراسة،
كالجزء الثاني ،اعتمد سمـ اإلجابات مف خمس درجات حسب مقياس ليكرت الخماسي :درجة كبيرة

جدا( ،)5درجة كبيرة( ،)4درجة متكسطة( ،)3درجة ضعيفة( ،)2درجة ضعيفة جدا( ،)1عمى المحكر
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األكؿ :كىك المتغيرات المستقمة لمتعرؼ عمى اثر تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفيات ،كذلؾ في

مجاالت (النزاىة كالشفافية كالمساءلة) ،كالمحكر الثاني المتغير التابع :لقياس مدل امتثاؿ العامميف في

مجمع فمسطيف الطبي لتطبيؽ معايير جكدة األداء.

كالثانية استمارة مقابمة ،عبارة عف أسئمة استنتاجيو ،مكجيو لممدير التنفيذم لمجمع فمسطيف الطبي،
كالمدير اإلدارم ،كمديرة التمريض كمنسؽ كحدة الجكدة.

 5.3صدق أداة الدراسة وثباتيا
صدق األداة:
تمكنت األد اة مف جمع البيانات الذم صممت لقياسو ،فإنيا بذلؾ تككف صادقة ،أم شمكؿ االستمارة
لكافة العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف حيث كضكح فقراتيا كمفرداتيا ،كمفيكمة لكؿ مف

يستخدميا ،كتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة عمى النحك التالي:

األكؿ الصدؽ الظاىرم  :يعرؼ بقدرة المقياس ،مف خبلؿ النظر إليو كتفحص مدل مبلئمة بنكده،

لقياس أبعاد المتغيرات المختمفة ،التي كضعت آلجمة في االستبانة ،قاـ الباحث بعرض االستبانة في
صكرتيا األكلية عمى عدد مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة مف أعضاء ىيئة التدريس

بجامعة القدس كآخركف ،كقد تفضمكا مشككريف بإبداء مقترحاتيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مضمكف االستبانة،
ثـ قاـ الباحث بإجراء اإلضافات كالتعديبلت التي أكصى بيا المحكميف.

الثاني الصدؽ البنائي :

قاـ الباحث بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة البحث بتطبيقيا عمى عينة استطبلعية كعددىا

( ،)40مف عينة الدراسة ،في مجمع فمسطيف الطبي.
 6.3ثبات أداة الدراسة

يعرؼ الثبات عمى أنو االتساؽ في نتائج األداة ،كقدرة المقياس عمى الحصكؿ عمى النتائج نفسيا

بعدما أعيد استخداـ األداة نفسيا مرة ثانية بعد العينة االستطبلعية ،فقد قاـ الباحث أكال بالتأكد مف
ثبات أداة الدراسة بتكزيع ( )40استبانة كمف ثـ استعادتيا مف العينة االستطبلعية ،كتفريغ بياناتيا ،ثـ

تـ تكزيع ( )100استبانة بعدىا كتـ التحقؽ مف ثبات نتائج األداة ،كباستخداـ األساليب اإلحصائية ،تـ
إجراء اختبار ثبات األداة ألسئمة االستبانة المستخدمة في جمع البيانات كذلؾ بحساب معامؿ "ألفا

كركنباخ" ( ،)Cronbach’s Alphaحيث بمغت قيمة معامؿ الثبات عمى الدرجة الكمية كفؽ معادلة

16

كركنباخ ألفا ( ،)0.972كىي قيمة عالية كمقبكلة ،ككانت اإلجابات غير متطرفة ،بؿ يتكفر االتساؽ
كالثبات في مقارنة نتائج العينتيف األكلى كالثانية ،كدالة إحصائيا.

 7.3حدود الدراسة


حدكد الدراسة المكانية ،شممت مجمع فمسطيف الطبي ،في المحافظة الكسطى في فمسطيف( ،راـ
اهلل).



الحدكد الزمنية ،الفترة الكاقعة ما بيف (أيمكؿ2016 /ـ حتى تشريف الثاني لعاـ2017ـ) ،في
انجاز الدراسة ،كفترة جمع المعمكمات ،مف أكؿ شير حزيراف حتى منتصؼ شير تمكز لعاـ
(2017ـ).



الحدكد البشرية ،شممت األطباء ،كالممرضيف ،كالفنييف منيـ األشعة ،كالمختبرات ،كالتخدير،
كالقاببلت.

 8.3محددات الدراسة ومعوقاتيا
مف المحددات :األداة التي تـ استخداميا لجمع البيانات ،منيا الزيارات االستطبلعية ،كالمقاببلت

الشخصية ،االستبانة االستطبلعية ،لفحص صدؽ كثبات االستبانة مف خبلؿ تحميؿ بياناتيا ،االستبانة
النيائية التي تمثؿ كامؿ عينة الدراسة ،أيضا تحددت بالتعريفات اإلجرائية لمفاىيميا(،كمي ككصفي).

المعوقات


قراءة العديد مف المكاضيع ذات الصمة لممقارنة كالتقييـ ،بسبب حداثة المكضكع.



زيارة الباحث لمكقع الدراسة باستمرار ،لمتحقؽ مف مدل نجاح تطبيؽ إحدل معايير قكاعد
الحككمة عمى الحالة الدراسية.



تكرار تأجيؿ المكاعيد ،بسبب ظركؼ مكقع الدراسة كطبيعة العمؿ ،كأيضا االضطرار لتصميـ
أسئمة لممقاببلت لبعض عينة الدراسة ،لمكثكؽ مف دقة النتائج.



تذمر مف قبؿ عدد مف المبحكثيف مف كثرة عدد األسئمة ،بسبب ضيؽ الكقت ،كأحيانا التخكؼ
مف استخداميا إلغراض غير الدراسة.
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السفر ،إلى المكتبات الجامعية ،كالمكتبات العامة ،لمحصكؿ عمى مصادر تدعـ أدبيات
كتساؤالت الدراسة.



إعداد أسئمة لذكم االختصاص تتضمف مفاىيـ متغيرات الدراسة كطرؽ قياسيا ،كالتي تجمع ما
بيف حككمة المؤسسات كالحككمة اإلكمينيكية ،كالفركؽ ما بيف المستشفيات العامة كالخاصة في
ىذا المجاؿ.

 9.3متغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة في شكل ()2.3
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 10.3مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة كعينتيا :تـ تحديد مجتمع الدراسة مف العامميف في مجمع فمسطيف الطبي ،كاستخدـ

الباحث أخذ العينات عمى الطريقة العشكائية الطبقية ،نظ انر لكبر حجـ مجتمع الدراسة ،كما في جدكؿ

رقـ ( ،)2.3كيتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في المجمع كالتي تشمؿ فئة مدراء الدكائر كرؤساء
األقساـ كالعامميف مف نفس الفئة المينية ،المشار إلييا في عينة الدراسة .كعددىـ ( ،)434كبمغ عدد

العينة ( ،)140ككانت تمثؿ نسبة(.)٪33

جدول ( )1.3تصنيف مجتمع الدراسة:
األطباء
العام
2013
2014
2015
2016
2017

فنً  :األشعة ،التخدٌر ،المختبر
العدد
العام
57
2013
65
2014
70
2015
71
2016
69
2017
القابالت
العدد
العام
26
2013
30
2014
29
2015
27
2016
27
2017

العدد
46
45
46
57
55
التمرٌض

العام
2013
2014
2015
2016
2017

العدد
267
263
248
279
283
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 3.3عينة الدراسة
جدول رقم ( :)3.3خصائص مجتمع الدراسة

الجنس

العمر

الحالة االجتماعٌة

المإهل العلمً

الخبرة

المهنة

المتغٌر
ذكر
أنثى
 30سنة فؤقل
من  31سنة إلى  40سنة
من  41سنة إلى  50سنة
من  51سنة فؤكثر
أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
توجٌهً
دبلوم
بكالورٌوس
ماجستٌر فؤعلى
ال ٌوجد
من  1سنة إلى  5سنة
من  6سنة إلى  12سنة
من  13سنة فؤكثر
طبٌب/ة
ممرض/ة
فنً/ة
قابلة

التكرار
81
59
87
40
12
1
56
82
0
2
0
20
101
19
9
66
47
18
25
72
34
9
140

المجموع

23

النسبة المئوٌة ) % ( :
57.9
42.1
62.1
28.6
8.6
0.7
40.0
58.6
0.0
1.4
0.0
14.3
72.1
13.6
6.4
47.1
33.6
12.9
17.9
51.4
24.3
6.4
100 %

 12.3المعالجة اإلحصائية
تـ االستعانة باألساليب اإلحصائية ضمف البرنامج اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية ( (SPSSلمعالجة

البيانات.

 .1المتكسط الحسابي لترتيب إجابات أفراد الدراسة لعبارات االستبانة حسب درجة المكافقة عمى
مستكل كؿ محكر.

 .2االنحراؼ المعيارم لقياس تجانس استجابات أفراد الدراسة حكؿ متكسطات مكافقتيـ نحك
متغيرات الدراسة عمى مستكل كؿ محكر.

 .3اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ،(ANOVAالذم ييدؼ إلى معرفة كجكد فركقات ذات داللة
إحصائية عمى استجابة المتغيرات الديمغرافية عمى مستكل كؿ محكر.

 .4تطبيؽ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ()Multiple regressionعمى متغيرات المستقمة
معايير الحككمة كأثرىا عمى المتغير التابع.

 .5تصميـ أسئمة لممقاببلت المنتظمة ،كتحميميا لتكضيح مدل تكافقيا مع نتائج التحميؿ
اإلحصائي.
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الفصل الرابع
_______________________________________________________________________

نتائج الدراسة ومناقشتيا

 1.4تحميل البيانات
يحتكم ىذا الفصؿ عمى عرض لنتائج الدراسة حكؿ أثر تطبيؽ معايير الحككمة عمى أداء العامميف في
المستشفيات ،دراسة حالة مجمع فمسطيف الطبي كبياف أثر كؿ مف متغيرات "الجنس ،العمر ،الحالة

االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،المينة ،كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،مف خبلؿ استجابة أفراد
عينة الدراسة عف األداء ،تـ تحميؿ البيانات اإلحصائية التي جمعيا الباحث في الميداف.

كليتـ تحديد مستكل استجابة المبحكثيف عف أثر تطبيؽ معايير الحككمة عمى أداء العامميف في

المستشفيات ،تـ دراسة حالة مجمع فمسطيف الطبي مف خبلؿ متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة،
كتـ اعتماد الدرجات التالية:
تصحيح األداة:

لقد تـ اعتماد التكزيع التالي لفقرات أداة الدراسة كاستخراج النتائج كفقان لمطريقة التالية:
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
عالٌة
عالٌة جدا
1
2
3
4
5
مفتاح التصحيح

جدول رقم ( :)1.4مفتاح التصحيح:

المتوسط الحسابً
1.80-1.01
2.60-1.81
3.40-2.61
4.20-3.41
5.00-4.21

الدرجة
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
عالٌة
عالٌة جدا
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أوالً :النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج النسب المئكية ،كالمتكسطات الحسابية لفحص

أثر تطبيؽ معايير الشفافية ،كالمساءلة ،كالنزاىة ،عمى أداء العامميف في المستشفيات عمى النحك
التالي ،ككما يبينيا الجداكؿ المرفقة:
جدكؿ رقـ ( :)2.4المجاؿ األكؿ ،مدل تطبيؽ معيار الشفافية في المستشفيات.
رقم
المجال

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

Q4B

وجود كوادر بشرٌة تتصف باألمانة

3.56

.99

Q2B

ٌصدر المجمع الطبً معلومات سنوٌة عن ما تم انجازه

3.51

.95

Q8B

ٌتم التنظٌم لالجتماعات بشكل دوري

3.34

1.11

Q3B

تقوم إدارة المجمع الطبً باإلفصاح عن تقارٌر األداء

3.26

1.05

Q9B

ٌعمل كل فرد فً مجال تخصصه بشكل واضح وفقا للمعاٌٌر المعتمدة من وزارة
الصحة
تحرص اإلدارة على تعرٌف العاملٌن بؤهمٌة جودة أدائهم

3.26

1.06

3.25

1.15

Q1B

ٌتم مراجعة وتطوٌر النظم كلما دعت الضرورة لذلك

3.13

.87

Q5B

تتوفر الثقة بٌن اإلدارة والعاملٌن

3.11

1.11

Q6B

توضح اإلدارة أسباب القرارات عند ممارستها

3.01

1.15

Q10B

ٌوجد مناخ تنظٌمً جٌد فً بٌئة العمل

3.01

1.14

Q11B

تحترم اإلدارة العاملٌن وخصوصٌاتهم

2.95

1.16

Q12B

ال ٌجد العاملٌن أٌة عوائق لنقل وجهة نظرهم إلى المسئولٌن

2.74

1.24

الدرجة الكلٌة

3.18

.73

Q7B

المإشرات

النسبة
المئوٌة
71%

مرتفع

70%

مرتفع

67%

متوسط

65%

متوسط

65%

متوسط

65%

متوسط

63%

متوسط

62%

متوسط

60%

متوسط

60%

متوسط

59%

متوسط

55%
64%

متوسط
متوسط

يتضح مف الجدكؿ ( )2.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ أثر تطبيؽ الشفافية عمى أداء

العامميف في المستشفيات ىي ( ،)3.18كبانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.73كبنسبة مئكية (،)%64
كىذا يدؿ عمى أف المتكسط الحسابي مدل تطبيؽ الشفافية في المستشفيات كاف بدرجة متكسطة ،كما

اتضح أف المجاؿ الرابع " كجكد ككادر بشرية تتصؼ باألمانة " جاء في التَّرتيب األكؿ كبمتكسط

حسابي ( ،)3.56كالمجاؿ الثاني" يصدر المجمع الطبي معمكمات سنكية عف ما تـ انجازه " جاء في
الترتيب الثاني كبمتكسط حسابي ( ،)3.51كما تبيف أف أقؿ المجاالت مف حيث المتكسط الحسابي
كاف المجاؿ الثاني عشر" ال يجد العامميف أية عكائؽ لنقؿ كجية نظرىـ إلى المسئكليف " كبمتكسط
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درجة
التقدٌر

حسابي ( )2.74يميو المجاؿ الحادم عشر " تحترـ اإلدارة العامميف كخصكصياتيـ" بمتكسط حسابي

(.)2.74

جدكؿ رقـ ( :)3.4المجاؿ الثاني ،مدل تطبيؽ معيار المساءلة في المستشفيات.
درجة
التقدٌر

الرقم

المإشرات

المتوسط
الحسابً

االنحرا
ف
المعٌاري

النسبة
المئوٌة

Q1C

ٌوجد مجموعة من القٌم األخالقٌة المسوغة رسمٌا والمعلنة للجمٌع

3.44

.95

69%

مرتفع

Q11C

ٌدرك العاملون القواعد المطلوب االلتزام بها

3.43

.95

69%

مرتفع

Q2C

ٌتم عمل إجراءات لتفادي وقوع المخاطر

3.41

.92

68%

مرتفع

Q12C

تلزم اإلدارة العاملٌن بتقدٌم التفسٌرات لتصرفاتهم المخالفة للتعلٌمات

3.34

.94

67%

متوسط

Q6C

ٌتم مساءلة العاملٌن عن مدى تطابق اإلجراءات المتبعة مع األنظمة المعتمدة

3.31

.98

66%

متوسط

Q7C

ٌستخدم المجمع الطبً النماذج الكافٌة لتحقٌق كافة مهام العمل

3.31

.98

66%

متوسط

Q8C

ٌوفر المجمع الطبً نظام المعلومات الصحً إلتاحة العاملٌن التفاعل معها

3.28

1.03

66%

متوسط

Q4C

ٌقوم المسئولون بتفوٌض الصالحٌات إلى ذوي االختصاص

3.25

.97

65%

متوسط

Q3C

تخول مستوٌات السلطة بصالحٌات الوصف الوظٌفً

3.21

.99

64%

متوسط

Q9C

ُتقٌم األعمال من اإلدارة التنفٌذٌة

3.19

1.02

64%

متوسط

Q16C

ٌخضع المجمع الطبً لرقابة خارجٌة على المالبسات فً أعماله

3.19

1.05

64%

متوسط

Q13C

اختصاص العاملٌن محددة بدقة

3.16

1.06

63%

متوسط

Q14C

هناك احتٌاطات كافٌة من اجل السالمة المهنٌة للعاملٌن

3.15

1.00

63%

متوسط

Q15C

ٌوجد قاعدة بٌانات لألنشطة الٌومٌة

3.04

1.14

61%

متوسط

Q10C

هناك مساءلة بٌن كافة المستوٌات اإلدارٌة

3.01

1.09

60%

متوسط

Q5C

تعالج إدارة المجمع الطبً الشكاوى واالقتراحات بمهنٌة عالٌة

2.92

1.12

58%

متوسط

الدرجة الكلٌة

3.23

.69

65%

متوسط

يتضح مف الجدكؿ ( )3.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية عمى مدل تطبيؽ المساءلة في
المستشفيات ىي ( ،)3.23كبانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.69كبنسبة مئكية( ،)%65كىذا يدؿ عمى
أف درجة محكر مدل تطبيؽ المساءلة في المستشفيات كانت بدرجة متكسطة ،كما اتضح أف الفقرة رقـ

( )1كالتي تنص عمى أف " يكجد مجمكعة مف القيـ األخبلقية المسكغة رسميا كالمعمنة لمجميع " جاءت
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في الترتيب األكؿ كبمتكسط حسابي ( ،)3.44كما أف الفقرة رقـ ( )11كالتي تنص عمى أف " يدرؾ

العاممكف القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا "،جاءت في الترتيب الثاني كبمتكسط حسابي ( ،)3.43كما تبيف
أف أقؿ الفقرات مف حيث المتكسط الحسابي كانت الفقرة رقـ ( ،)5كالتي تنص عمى " تعالج إدارة

المجمع الطبي الشكاكل كاالقتراحات بمينية عالية " كبمتكسط حسابي ( ،)2.92تمتيا الفقرة رقـ ()10

كالتي تنص عمى " ىناؾ مساءلة بيف كافة المستكيات اإلدارية " كجاءت بمتكسط حسابي (.)3.01
جدكؿ رقـ ( :)4.4المجاؿ الثالث ،مدل تطبيؽ معيار النزاىة في المستشفيات.
الرقم

المإشرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

النسبة
المئوٌة

درجة
التقدٌر

Q12D

ٌستخدم التسلسل اإلداري فً المخاطبات الرسمٌة مع اإلدارة العلٌا والتنفٌذٌة

3.33

1.12

67%

متوسط

Q9D

ٌلتزم المجمع الطبً بتطبٌق معاٌٌر أخالقٌات المهنة

3.29

1.00

66%

متوسط

Q6D

ٌوجد فً المجمع الطبً نظام فاعل للرقابة الداخلٌة

3.13

1.02

63%

متوسط

Q14D

ٌوجد تؤثٌر من اإلدارة على العاملٌن من خالل صندوق الشكاوى

3.05

2.85

61%

متوسط

Q11D

القوانٌن واألنظمة المعمول بها معلنه لجمٌع العاملٌن

3.04

.99

61%

متوسط

Q7D

ٌتم تقٌٌم أداء العاملٌن بناء على معاٌٌر علمٌة واضحة

2.91

.96

58%

متوسط

Q8D

تسمح إدارة المجمع الطبً بمناقشة القرارات إلجراء التعدٌالت المناسبة علٌها قبل
إقرارها

2.84

1.02
57%

متوسط

Q5D

لدى المجمع الطبً نظام متوازن فً توزٌع المهام

2.82

1.04

56%

متوسط

Q13D

تحرص اإلدارة على االستماع الحتٌاجات العاملٌن وتلبٌتها

2.81

1.12

56%

متوسط

Q2D

وجود فرصة للعاملٌن لمعرفة حقوقهم وواجباتهم

2.79

1.02

56%

متوسط

Q3D

هناك حق للعاملٌن لالعتراض على األعمال المتعلقة بهم

2.76

1.10

55%

متوسط

Q10D

ٌوجد نظام ٌحفز العاملٌن لإلبالغ عن أٌة حالة فساد ٌعلمونها

2.71

1.11

54%

متوسط

Q4D

ٌطبق المجمع الطبً سٌاسة الشخص المناسب فً المكان المناسب

2.64

1.19

53%

متوسط

Q1D

ٌتم إشراكك فً اخذ القرارات التً لها عالقة بعملك

2.59

1.14

52%

منخفض

الدرجة الكلٌة

2.91

.81

58%

متوسط

يتضح مف الجدكؿ ( ،)4.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ أثر تطبيؽ النزاىة عمى أداء

العامميف في المستشفيات ىي ( ،)2.91كبانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.81كبنسبة مئكية(،)%58

كىذا يدؿ عمى أف درجة محكر أثر تطبيؽ النزاىة عمى أداء العامميف في المستشفيات كانت بدرجة

متكسطة ،كما اتضح أف الفقرة رقـ ( ،)12كالتي تنص عمى " يستخدـ التسمسؿ اإلدارم في المخاطبات
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الرسمية مع اإلدارة العميا كالتنفيذية " ،جاءت في الترتيب األكؿ كبمتكسط حسابي ( ،)3.33كالفقرة رقـ

( ) 9كالتي تنص عمى " يمتزـ المجمع الطبي بتطبيؽ معايير أخبلقيات المينة "،جاءت في الترتيب
الثاني كبمتكسط حسابي (،)3.29

جدكؿ رقـ ( :)5.4المجاؿ الرابع ،كاقع امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء.

الرقم

المإشرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

النسبة
المئوٌة

درجة
التقدٌر

Q9E

ٌوجد القدرة فً االنجاز تحت ضغط العمل

3.63

1.11

73%

مرتفع

Q17E

سهولة فً الرجوع للمعلومات الصحٌة الموثقة

3.49

1.13

70%

مرتفع

Q6E

ٌبذل الطاقم الصحً المهام الوظٌفٌة طبقا لمعاٌٌر الجودة المطلوبة

3.39

.88

68%

متوسط

Q15E

هناك االلتزام بآلٌات التعامل مع النفاٌات الطبٌة

3.34

1.17

67%

متوسط

Q4 E

انسجام مهنً بٌن الطاقم فً العمل

3.26

1.04

65%

متوسط

Q11E

ٌوجد إطار قانونً ٌنظم العمل فً المجمع الطبً

3.24

1.02

65%

متوسط

Q16E

ٌوجد معاٌٌر لقٌاس األداء ٌلتزم بها العاملٌن

3.24

.95

65%

متوسط

Q8E

ٌوجد إمكانٌة تغٌٌر أوقات عملً إذا دعت الحاجة

3.23

1.11

65%

متوسط

Q18E

ٌتم تحدٌث المعلومات المهنٌة كلما دعت الحاجة

3.22

1.13

64%

متوسط

Q7E

لدى العاملٌن االستعداد للعمل خارج أوقات الدوام إذا دعت الحاجة

3.21

1.20

64%

متوسط

Q2E

اندماج ممارسات العمل ضمن إطار إدارة الجودة

3.20

1.00

64%

متوسط

Q12E

وجود أنظمة ناجحة داخل المجمع الطبً

3.16

1.00

63%

متوسط

Q5E

تشجع اإلدارة إبداء االقتراحات لتحسٌن جودة األداء

3.14

1.13

63%

متوسط

Q10E

تشجع اإلدارة العاملٌن على كشف المخاطر قبل حدوثها وتصوٌبها

3.09

.97

62%

متوسط

Q13E

هناك آلٌات واضحة لتقٌٌم أداء العاملٌن

2.99

1.04

60%

متوسط

Q1E

هناك اتصال فوري لإلبالغ عن األخطاء دون الخوف من العقاب

2.99

1.10

60%

متوسط

Q14E

اللجوء إلى اإلجراءات المبسطة بعٌدا عن التعقٌدات

2.97

1.07

59%

متوسط

Q3E

بٌئة العمل تساعدك فً إتمام عملك بشكل أفضل

2.89

1.11

58%

متوسط

الدرجة الكلٌة

3.21

.75

64%

متوسط

يتضح مف الجدكؿ ( ،)5.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ كاقع امتثاؿ العامميف في
المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء ىي ( ،)3.29كبانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.46كبنسبة مئكية
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( ،)% 65.8كىذا يدؿ عمى أف درجة محكر كاقع امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء
كانت بدرجة متكسطة ،كما اتضح أف الفقرة رقـ ( ،)9كالتي تنص عمى " القدرة في االنجاز تحت

ضغط العمؿ " جاءت في الترتيب األكؿ كبمتكسط حسابي ( ،)3.63كالفقرة رقـ ( ،)17كالتي تنص
عمى " سيكلة الرجكع لممعمكمات الصحية المكثؽ" جاءت في الترتيب الثاني كبمتكسط حسابي

( ،)3.49تمتيا الفقرة رقـ ( ،)14كالتي تنص عمى " المجكء إلى اإلجراءات المبسطة بعيدا عف
التعقيدات" كجاءت بمتكسط حسابي ( ،)2.97كما تبيف أف أقؿ الفقرات مف حيث المتكسط الحسابي

كانت الفقرة رقـ ( ،)3كالتي تنص عمى " بيئة العمؿ تسعدؾ في إتماـ عممؾ بشكؿ أفضؿ " كبمتكسط

حسابي ( ،)2,89بينما ظيرت في دراسة سابقة( :حمد ،)2014 ،تمثمت بيئة العمؿ بتفصيؿ البنكد

ضمف مؤشرات منيا المساحة ،المرافؽ ،األثاث ،اإلضاءة ،بمتكسط حسابي ( تراكح مف )3.36( :إلى

( ،))3.92يدؿ ذلؾ عمى تراجع في مستكل المكارد كبالتالي تأثر عمى جكدة األداء

 2.4اختبار العينات المستقمة
()Independent Samples Test
اختبار( :)T, testلمعرفة كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في جدكؿ رقـ
()6.4
المتغٌر

الجنس

الشفافٌة

ذكر

العدد
81

المتوسط الحسابً
3.1255

االنحراف المعٌاري
.71566

معٌار متوسط الخطؤ
.07952

أنثى

59

3.2500

.73987

.09632

ذكر

81

3.1713

.74358

.08262

أنثى

59

3.3061

.61234

.07972

ذكر

81

2.8704

.90401

.10045

أنثى

59

2.9613

.66509

.08659

ذكر

81

3.2195

.81004

.09000

أنثى

59

3.1864

.67820

.08829

المساءلة
النزاهة
االمتثال

31

المتغٌر

الشفافٌة

اختبار ( ت )  :ألفضل المتوسطات
اختبار ت
)Sig. (2-tailed
درجة الحرٌة
()t
مستوى الداللة
df
.318
138
-1.002

t-test for Equality of Means
متوسط الفروق
Mean Difference
-.12449

المساءلة

-1.139

138

.257

-.13485

النزاهة

-.654

138

.514

-.09089

االمتثال

.255

138

.799

.03304

تشير نتائج اختبار ( :)T, testفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة كجكد فركقات ذات داللة
إحصائية بيف الذككر كاإلناث عمى مستكل داللة( )0.05لمحاكر الشفافية كالمساءلة كالنزاىة كاالمتثاؿ
كؿ عمى حدة إلى انو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث لممحاكر األربعة كما
تشير قيمة مستكل الداللة( ،(sigفي الجدكؿ أعبله كىي اكبر مف( ،)0.05كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية
الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث عمى مستكل كؿ

محكر.

اختبار تحميؿ التبايف األحادم :لمعرفة كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية
في جدكؿ رقـ ()7.4
المتغٌر
الشفافٌة

المساءلة

النزاهة

االمتثال

)( Descriptive
العمر
 30سنة فؤقل
من  31سنة إلى  40سنة
من  41سنة إلى  50سنة
من  51سنة فؤكثر
المجموع
 30سنة فؤقل
من  31سنة إلى  40سنة
من  41سنة إلى  50سنة
من  51سنة فؤكثر
المجموع
 30سنة فؤقل
من  31سنة إلى  40سنة
من  41سنة إلى  50سنة
من  51سنة فؤكثر
المجموع
 30سنة فؤقل
من  31سنة إلى  40سنة

العدد
87
40
12
1
140
87
40
12
1
140
87
40
12
1
140
87
40
34

المتوسط الحسابً
3.1724
3.2938
2.7847
3.7500
3.1780
3.2098
3.3313
2.9583
3.9375
3.2281
2.9163
2.9946
2.4821
3.9286
2.9087
3.1769
3.3361

االنحراف المعٌاري
.75737
.66880
.58437
.
.72595
.72474
.62743
.62120
.
.69220
.77417
.81109
.98133
.
.81053
.76228
.73788

من  41سنة إلى  50سنة
من  51سنة فؤكثر
المجموع

2.8935
4.2222
3.2056

12
1
140

.67730
.
.75488

)(ANOVA
المجال

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

درجة الحرٌة ()df

متوسط
المربعات

قٌمة ف
المحسوبة ()F

الشفافٌة

Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between Groups
بٌن المجموعات

2.722

3

.907

1.749

70.531

136

.519

73.253
1.831

139
3

.610

64.770

136

.476

66.601
3.524

139
3

1.175

87.793

136

.646

91.317
2.955

139
3

.985

76.253

136

.561

79.208

139

المساءلة

النزاهة

االمتثال

Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع

مستوى الداللة
االحصائٌة
()Sig.
.160

1.282

1.820

1.757

.283

.147

.158

تشير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) )ANOVAفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية عمى مستكل داللة( ،)0.05لمحاكر الشفافية

كالمساءلة كالنزاىة كاالمتثاؿ كؿ عمى حدة إلى انو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف الفئات

العمرية لممحاكر األربعة كما تشير قيمة مستكل الداللة ( ،(sigفي الجدكؿ أعبله كىي اكبر
مف( ،)0.05كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف الفئات العمرية عمى مستكل كؿ محكر.

اختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار ( :)F testلمعرفة كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات

الحالة االجتماعية في جدكؿ رقـ ()8.4
جدكؿ رقـ (( Descriptive): )8.4
المتغٌر
الشفافٌة

المساءلة

الحالة االجتماعٌة
أعزب
متزوج
مطلق
المجموع
أعزب
متزوج

العدد
56
82
2
140
56
82

المتوسط الحسابً
3.1920
3.1677
3.2083
3.1780
3.2221
3.2454
31

االنحراف المعٌاري
.75661
.70462
1.23744
.72595
.73710
.64106

النزاهة

االمتثال

مطلق
المجموع
أعزب
متزوج
مطلق
المجموع
أعزب
متزوج
مطلق
المجموع

2
140
56
82
2
140
56
82
2
140

1.67938
.69220
.76136
.83673
.85863
.81053
.74508
.74959
.90353
.75488

2.6875
3.2281
2.9898
2.8746
2.0357
2.9087
3.2411
3.2073
2.1389
3.2056

)(ANOVA
المتغٌر

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

درجة
الحرٌة
()df

متوسط
المربعات

قٌمة ف
المحسوبة
()F

الشفافٌة

Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between Groups
بٌن المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع

.021

2

.011

.020

73.231

137

.535

73.253
.611

139
2

.306

65.990

137

.482

66.601
1.988

139
2

.994

89.329

137

.652

91.317
2.346

139
2

1.173

76.862

137

.561

79.208

139

المساءلة

النزاهة

االمتثال

.634

1.524

2.091

مستوى
الداللة
اإلحصائٌة
()Sig.
.980

.532

.221

.127

تشير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) )ANOVAفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات الحالة االجتماعية عمى مستكل داللة ( ،)0.05لمحاكر
الشفافية كالمساءلة كالنزاىة كاالمتثاؿ كؿ عمى حدة إلى انو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف
فئات الحالة االجتماعية لممحاكر األربعة كما تشير قيمة مستكل الداللة ) ،(sigفي الجدكؿ أعبله كىي
33

اكبر مف ( ،)0.05كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف فئات الحالة االجتماعية عمى مستكل كؿ محكر.
اختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار ( :)F testلمعرفة كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات

المستكل التعميمي في جدكؿ رقـ ()9.4
المتغٌر
الشفافٌة

المساءلة

النزاهة

االمتثال

الحالة االجتماعٌة
دبلوم
بكالورٌوس
ماجستٌر فؤعلى
المجموع
دبلوم
بكالورٌوس
ماجستٌر فؤعلى
المجموع
دبلوم
بكالورٌوس
ماجستٌر فؤعلى
المجموع
دبلوم
بكالورٌوس
ماجستٌر فؤعلى
المجموع

المتغٌر

مصدر التباٌن

الشفافٌة

Between
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع

)( Descriptive
العدد
20
101
19
140
20
101
19
140
20
101
19
140
20
101
19
140

المتوسط الحسابً
3.3208
3.1469
3.1930
3.1780
3.3750
3.2123
3.1579
3.2281
3.1321
2.8748
2.8534
2.9087
3.2861
3.1936
3.1842
3.2056

)(ANOVA
درجة الحرٌة
مجموع
()df
المربعات
.510

2

72.743

137

73.253

139
31

االنحراف المعٌاري
.82064
.72468
.64253
.72595
.78168
.67766
.68793
.69220
1.00356
.78807
.70328
.81053
.85484
.74073
.75656
.75488

قٌمة ف مستوى الداللة
متوسط
اإلحصائٌة
المربعات المحسوبة
()Sig.
()F
.620
.480
.255

.531

المساءلة

النزاهة

االمتثال

Between
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between
 Groupsبٌن
المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع

.551

2

.275

66.050

137

.482

66.601
1.173

139
2

.586

90.144

137

.658

91.317
.153

139
2

.076

79.055

137

.577

79.208

139

.571

.891

.132

.566

.413

.876

تشير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) (ANOVAفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة

كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات المستكل التعميمي عمى مستكل داللة  ،0.05لمحاكر
الشفافية كالمساءلة كالنزاىة كاالمتثاؿ كؿ عمى حدة إلى انو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف
فئات المستكل التعميمي لممحاكر األربعة كما تشير قيمة مستكل الداللة ) ،)sigفي الجدكؿ أعبله كىي

اكبر مف  ،0.05كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف فئات المستكل التعميمي عمى مستكل كؿ

محكر.

اختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار ( :)F testلمعرفة كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات

مستكل الخبرة في جدكؿ رقـ ()10.4
المتغٌر
الشفافٌة

الخبرة
ال ٌوجد
من  1سنة إلى  5سنة
من  6سنة إلى  12سنة

)( Descriptive
العدد
9
66
47
32

المتوسط الحسابً
3.5648
3.2172
3.1188

االنحراف المعٌاري
.49437
.73872
.71449

المساءلة

النزاهة

االمتثال

18
140
9
66
47
18
140
9
66
47
18
140
9
66
47
18
140

من  13سنة فؤكثر
المجموع
ال ٌوجد
من  1سنة إلى  5سنة
من  6سنة إلى  12سنة
من  13سنة فؤكثر
المجموع
ال ٌوجد
من  1سنة إلى  5سنة
من  6سنة إلى  12سنة
من  13سنة فؤكثر
المجموع
ال ٌوجد
من  1سنة إلى  5سنة
من  6سنة إلى  12سنة
من  13سنة فؤكثر
المجموع

2.9954
3.1780
3.5694
3.2652
3.1516
3.1215
3.2281
3.3810
2.9719
2.7994
2.7262
2.9087
3.4506
3.2643
3.1087
3.1204
3.2056

.77199
.72595
.48255
.64516
.73557
.81079
.69220
.59655
.68602
.90236
.99977
.81053
.62512
.69094
.80106
.91372
.75488

)(ANOVA
المتغٌر

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

درجة الحرٌة
()df

متوسط
المربعات

الشفافٌة

 Between Groupsبٌن
المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
 Between Groupsبٌن
المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
 Between Groupsبٌن
المجموعات
Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع
 Between Groupsبٌن
المجموعات

2.213

3

.738

71.040

136

.522

73.253
1.619

139
3

.540

64.982

136

.478

66.601
3.432

139
3

1.144

87.885

136

.646

91.317
1.339

139
3

.446

المساءلة

النزاهة

االمتثال

33

قٌمة ف
المحسوبة
()F
1.412

1.129

1.770

.780

مستوى الداللة
االحصائٌة
()Sig.
.242

.340

.156

.507

Within Groups
ضمن المجموعات
المجموع

77.869

136

79.208

139

.573

تشير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) )ANOVAفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة

كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات مستكل الخبرة عمى مستكل داللة ( )0.05لمحاكر
الشفافية كالمساءلة كالنزاىة كاالمتثاؿ كؿ عمى حدة إلى انو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف
فئات مستكل الخبرة لممحاكر األربعة كما تشير قيمة مستكل الداللة ( ،)sigفي الجدكؿ أعبله كىي

اكبر مف ( )0.05كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف فئات مستكل الخبرة عمى مستكل كؿ محكر.

اختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار ( :)F testلمعرفة كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات

طبيعة المينة جدكؿ رقـ ()11.4
المتغٌر
الشفافٌة

المساءلة

النزاهة

االمتثال

المهنة
طبٌب/ة
ممرض/ة
فنً/ة
قابلة
المجموع
طبٌب/ة
ممرض/ة
فنً/ة
قابلة
المجموع
طبٌب/ة
ممرض/ة
فنً/ة
قابلة
المجموع
طبٌب/ة
ممرض/ة
فنً/ة
قابلة
المجموع

)( Descriptive
العدد
25
72
34
9
140
25
72
34
9
140
25
72
34
9
140
25
72
34
9
140

المتوسط الحسابً
3.4633
3.0729
3.1373
3.3796
3.1780
3.3750
3.2049
3.1691
3.2292
3.2281
3.3229
2.8046
2.8676
2.7460
2.9087
3.5800
3.0880
3.2435
2.9630
3.2056
34

االنحراف المعٌاري
.63968
.77368
.60018
.85097
.72595
.45033
.76166
.63655
.89976
.69220
.60823
.88567
.67789
.88143
.81053
.49848
.79812
.64034
1.08440
.75488

المتغٌر

مصدر التباٌن

Between
الشفافٌة
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between
المساءلة
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between
النزاهة
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع
Between
االمتثال
Groups
بٌن المجموعات
Within
Groups
ضمن المجموعات
المجموع

)(ANOVA
درجة
مجموع
الحرٌة
المربعات
()df

متوسط
المربعات

قٌمة ف
المحسوبة
()F

3.253

3

1.084

2.107

70.000

136

.515

73.253
.697

139
3

.232

65.904

136

.485

66.601
5.364

139
3

1.788

85.953

136

.632

91.317
5.079

139
3

1.693

74.129

136

.545

79.208

139

.479

2.829

3.106

مستوى
الداللة
االحصائٌة
()Sig.
.102

.697

.041

.029

تشير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) )ANOVAفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة

كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات طبيعة المينة عمى مستكل داللة ( ،)0.05لمحاكر
35

الشفافية كالمساءلة كؿ عمى حدة إلى انو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات طبيعة
المينة لمحكرم الشفافية كالمسائمة كما تشير قيمة مستكل الداللة ) ،(sigفي الجدكؿ أعبله كىي اكبر
مف ( ،)0.05كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف فئات طبيعة المينة عمى مستكل محكرم الشفافية كالمساءلة.

فيما تشير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) )ANOVAفي الجداكؿ أعبله الذم ييدؼ إلى معرفة

كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات طبيعة المينة عمى مستكل داللة ( )0.05لمحاكر النزاىة
كاالمتثاؿ كؿ عمى حدة إلى انو يكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف فئات طبيعة المينة لمحكرم

الن ازىة كاالمتثاؿ كما تشير قيمة مستكل الداللة ( ،)sigفي الجدكؿ أعبله كىي اصغر مف (،)0.05
كبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى انو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

فئات طبيعة المينة عمى مستكل محكرم النزاىة كاالمتثاؿ.

 3.4اختبار الفرضيات
فحص الفرضيات المتعمقة :ىؿ يؤثر تطبيؽ معايير الحككمة في المستشفيات كذلؾ في مجاالت
(الشفافية ،المساءلة ،النزاىة) عمى امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء ؟
كالسؤاؿ ىؿ ىناؾ أثر ذك داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة (الشفافية ،المساءلة ،النزاىة) عمى

المتغير التابع امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء مف كجية نظر المبحكثيف.

الفرضية الصفرية :ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة (الشفافية ،المساءلة ،النزاىة)
عمى المتغير التابع امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء مف كجية نظر المبحكثيف.
حيت تـ تطبيؽ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ()Multiple regressionعمى متغيرات الدراسة
باستخداـ برنامج ( )SPSSككانت النتائج كالتالي:

جدكؿ رقـ ( :)12.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ()ONE WAY Analysis of Variance
مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

االنحدار

59.06

3

19.69

المجمكع

79.21

139

مصدر التباين

الفركقات

20.15

.15

136

36

قيمة F
132.85

مستوى

االرتباط
R-square

.000a

0.746

الداللة

* داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة ()  = 0.05
باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم ) (ANOVAتبيف أف قيمة مستكل الداللة اقؿ مف(،)0.05

إحصائيا ،لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد أثر
كتساكم( ،)0.000كىي بذلؾ دالة
ن
ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( (α≥ 0.05لممتغيرات المستقمة (الشفافية،
المساءلة ،الن ازىة) عمى المتغير التابع محكر امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء مف
كجية نظر المبحكثيف ،كما تشير النتائج في جدكؿ رقـ( ،)13.4كقد بمغت قيمة قكة كاتجاه االرتباط

( )R-squareبمغت ( ،)0.746كىي عبلقة قكية ،كبالنظر الى معامبلت المتغيرات المستقمة الثبلث
كمعنكياتيا كما في الجدكؿ التالي:

جدول رقم ( :)13.4تحميل المعامالت
النموذج

المعامل

قيمة الخطأ

قيمة t

مستوى الداللة

الثابت

.22

.16

1.36

.17

الشفافية

المساءلة

.10
.54

.08

1.38

.17

النزاىة

.31

.07

4.73

.00

.08

6.61

.00

كيشير تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد كقيمة المعامبلت في الجدكؿ رقـ ( )12.4إلى أف مستكل

الداللة المحسكب لعامؿ متغير (الشفافية) ،إلى انو يساكم ( )0.17كىك اكبر مف( ،)0.05أم انو
غير داؿ إحصائيا كال يكجد لو تأثير عمى امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء ،أما

متغيرات المساءلة كالنزاىة فاف الداللة المعنكية المحسكبة قد بمغت( ،)0.000لكؿ منيما أم أنيما

ذات داللة إحصائية في التأثير عمى امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء.

يرل الباحث :مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي عمى تطبيؽ معايير الحككمة في مجمع فمسطيف الطبي أف
معامؿ تطبيؽ معيار الشفافية اقؿ مف معيار المساءلة كمعيار النزاىة عمى جكدة األداء ،كىذا يفسر
إلى أف طبيعة مفيكـ الشفافية التي ترتبط بعممية سمككية مع الجانب التطبيقي لمممارس الصحي،

كطبيعة عممة كتعاممو مع األخر ،أما تطبيؽ القانكف كااللتزاـ ،يحتاج إلى المزيد مف اإلرشاد كالتكجيو،

ألنو أصبح جزء أساسي مف كياف أنظمة المجمع الطبي ،كالذم يتجسد في امتثاؿ العامميف باألنظمة
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كالمكائح المنبثقة عف تطبيؽ القكانيف المعمنة في إطار طبيعة العمؿ بفضؿ اثر معيار المساءلة عمى

أداء العامميف.

كبإعادة تككيف النمكذج بدكف متغير الشفافية ليصبح بشكمو النيائي كما في الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( :)14.4تحميؿ المعامبلت النيائية لمنمكذج:
النموذج

المعامل

قٌمة الخطأ

قٌمة t

مستوى الداللة

الثابت

.28

.16

1.79

.08

المساءلة

.59

.07

8.21

.00

النزاهة

.35

.06

5.65

.00

كما تشير النتائج النيائية لمنمكذج في جدكؿ ( )8.4فاف قيمة معامؿ متغير المساءلة كانت

تساكم( )0.59كبداللة معنكية( )0.00فيما بمغت قيمة معامؿ متغير النزاىة( )0.35كبداللة معنكية
محسكبة ()0.00

حسب المعادلة التالية :

(امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء) = ( * 0.59( + )0.28المساءلة) 0.35( +

* الن ازىة)

أم أف زيادة نقطة كاحدة في مستكل المساءلة يؤدم إلى زيادة ( )0.59في امتثاؿ العامميف في
المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء مف كجية نظر المبحكثيف ،بينما زيادة نقطة كاحدة في النزاىة تؤدم

إلى زيادة( )0.35في امتثاؿ العامميف في المستشفيات بتطبيؽ جكدة األداء ،مثاؿ عمى النزاىة(0.35
*  3نقاط مف المتكسط الحسابي الكمي أك المتكسط الحسابي مف كؿ سؤاؿ في محكر النزاىة=
 ، )1.05في الكاقع العممي ال يجكز حجب احد تأثير المعايير كؿ عمى حده ،لكف المثاؿ ىنا لمتكضيح
كالسبب الف التأثيرات لمعايير الحككمة عمى تحميؿ االنحدار المتعدد تأتي متزامنة ،ىذا االرتباط يمثؿ

الحياة اإلنسانية في تأثيرىا المتزامف عمى المتغير المستقؿ مع ثبات العكامؿ األخرل.

 4.4أسئمة المقابالت ،واإلجابات
المدير التنفيذم لممجمع  /رئيس المجنة

 .1ىؿ يكجد شفافية في تداكؿ األعماؿ ما بيف العامميف؟
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فَقرة :أ

يكجد شفافية في تداكؿ األعماؿ ما بيف العامميف ضمف إطار ،ابتداء مف دخكؿ متمقي
الخدمة حتى خركجو مف المجمع الطبي ،يتمثؿ بإظيار المعمكمات لمممارس الصحي
المحكلة لو ،ضمف مراحؿ رحمة العبلج ،عبر نظاـ محكسب ،لينعكس عمى جكدة األداء
كذلؾ بتقديـ العناية البلزمة كالمحددة.
 .2في أم الحاالت يسمح بشراء الخدمة الصحية؟
يسمح بشراء الخدمة الصحية كالمتعارؼ عمييا إجرائيا بمسمى التحكيبلت الطبية مف
المجمع الطبي إلى مستشفيات أخرل في حاالت عدـ تكفر تقديـ الخدمة الطبية.
 .3ىؿ ىناؾ نظاـ يضمف عدـ تضارب المصالح ما بيف العمؿ الحككمي كالعمؿ
خاص؟
ىناؾ نظاـ يضمف عدـ تضارب المصالح ما بيف العمؿ في المجمع الطبي كاألعماؿ
األخرل خارج المجمع ،كذلؾ مف خبلؿ تقيد الممارس الصحي بأكقات الدكاـ كاألكقات
المكمؼ بيا ،كالقياـ باألعماؿ المنكط بو ضمف النظاـ الداخمي لممجمع الطبي.
فَقرة :ب

مديرة التمريض

 .1ىؿ يتـ تكفير البدائؿ لؤلجيزة الطبية بشكؿ عاجؿ في حاؿ تعطميا؟
في اغمب األحياف ال يتـ تكفير بدائؿ ،كغالبا ما تأخذ عممية الصيانة أك تكفير قطع غيار
بديمة لؤلجيزة كقتا طكيبل كىذا ينطبؽ عمى معظـ األجيزة الطبية ،كليس عمى جميعيا.
 .2ىؿ ترل أف األجيزة الطبية متطكرة بما يكفي النجاز العمؿ المطمكب؟
نعـ -:يتكفر أجيزة في غاية التطكر ،كبالذات التي تكفرىا المنح كاليبات كالدعـ مف
الدكؿ الصديقة أك المؤسسات المجتمع المحمي إضافة لؤلجيزة مف مستكدعات الك ازرة
المركزية ،مع ذلؾ ال يشمؿ جميع أنكاع األجيزة الطبية.
فَقرة :ج

المدير اإلدارم
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 .1ىؿ تتكفر مدكنة سمكؾ خاصة لمعامميف بمجمع فمسطيف الطبي أك المستشفيات في
ك ازرة الصحة؟
نعـ-:مدكنة قكاعد السمكؾ الكظيفي كأخبلقيات الكظيفة العامة ،كىي الشاممة لجميع
القطاع العاـ ،كلكف تـ استنباط الفقرات الخاصة التي تشمؿ ك ازرة الصحة ،كاعتمادىا
كمدكنة سمكؾ في المجمع الطبي.
 .2ىؿ يتـ تقييـ أداء العامميف بشكؿ دكرم؟
أكال :يتـ تقييـ أداء المكظفيف في نياية كؿ عاـ ،ضمف النمكذج المتبع لكؿ مكظؼ حسب
الفئة عف طريؽ نمكذج ديكاف المكظفيف العاـ.
ثانيا :تقييـ أداء العامميف اليكمية عف طريؽ المشاىدات ،بمدل أاللتزاـ بقكاعد العمؿ مف
أنظمة كقكانيف ،كفي حا لة اإلخبلؿ يتـ تشكيؿ لجنة مف ذكم االختصاص لمعالجة كتقييـ
الخمؿ ،أيضا الجانب األخر ىك تشجيع المتميزكف ،كمكافئتيـ ،كاشغاؿ الكظائؼ حسب
االستحقاؽ كالجدارة.
فَقرة :د

منسؽ كحدة الجكدة

 .1ىؿ ىناؾ إطار تنظيمي يمزـ العامميف باالمتثاؿ بالمكائح كاألنظمة؟
نعـ -:يكجد إطار تنظيمي يييكؿ تسمسؿ المسؤكليات ،كالذم بدكرة يتيح إيجاد الطرؽ
الصحيحة في المساءلة بيف المستكيات ،كبالتالي نجاح ىذا النظاـ يمزـ باالمتثاؿ بالمكائح
كاألنظمة ،كيتمثؿ بالمتابعة مف خبلؿ الجكالت الميدانية عمى أقساـ المجمع الطبي التي
تقيس سبلمة األداء الصحي كضبط العدكل ،كالبحث عف جكانب الضعؼ ،كتييأة البرامج
التدريبية لممحافظة عمى االلتزاـ.
 .2ىؿ ىناؾ نظـ معمكؿ بيا تصنؼ جكدة األداء في المجمع الطبي؟
في الكاقع ىناؾ( )140معيار لمنظمة الصحة العالمية ،تعبر عف الجكدة الصحية كمنيا
جكدة أداء العامميف ،لغاية اآلف تـ االلتزاـ بتطبيؽ( )109معيار ،كالمجمع الطبي في
طريقة لبلرتقاء لممرحمة الثالثة األعمى كاألخيرة في مستكيات الجكدة.
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 5.4نتائج الدراسة ومناقشتيا
 oال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممتغير المستقل (الشفافية) عمى المتغير التابع امتثال العاممين
في المستشفيات بتطبيق جودة األداء من وجية نظر العاممين.

مف خبلؿ تحميؿ إجابة المبحكثيف عف تطبيؽ معيار الشفافية الذم ينص عمى أف كضكح العبلقة
كحرية تدفؽ المعمكمات ،كالحد مف اإلجراءات السرية غير المعمنة لذكم العبلقة ،تبيف أف مستكل

تطبيؽ معيار الشفافية اقؿ مقارنة مف تطبيؽ معايير المساءلة كالنزاىة في ىذه الدراسة ،كيعزل ذلؾ

ألسباب طبيعة العمؿ الصحي ،كمف جانب آخر الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسات القطاع العاـ

عمكما ،كبما يخص المجمع الطبي ىناؾ خصكصية لمتمقي الخدمة كعدـ إظيارىا لباقي األقساـ

كالكرديات خارج نطاؽ تقديـ الخدمة الصحية بالتزامف مع كجكد متمقي الخدمة حتى خركجو ،النظاـ
المكجكد محدد كيفصح عف معمكمات مفصمة عف الحالة ضمف إطار ضيؽ تخدـ جانب مقدـ الخدمة
لتمؾ الفترة فقط ،كالثقافة السائدة التي تمتزج بالكتماف كالتردد في إظيار المعمكمات بالكقت المناسب

ألصحاب الشأف يعزل لمق اررات الطارئة ،كما في دراسة( :الداعكر & 2008،شمش ،)2013 ،أما

دراسة( :شاىيف ،)2013 ،فقد أشارت إلى كجكد الشفافية في ك ازرة المالية الفمسطينية بقدر معتدؿ ،إال
أف الك ازرة لـ تعطي اىتماـ لبعض مؤشرات الشفافية ،مف حيث إفصاح المكظفيف عف مصالحيـ
الخاصة كتعارضيا مع مصالح العمؿ ،فيما أشارت دراسة( :مف جامعة ميشيغاف كجامعة كاركلينا) :
إف عدـ كفاية الشفافية في المستشفيات بسبب ارتباطيا بمصادر الدعـ الداخمي كالخارجي ،أما بالنسبة

إلى أف اإلدارة تكضح أسباب الق اررات عند ممارستيا ،كأيضا السؤاؿ ،يتـ اطبلعؾ عمى الق اررات

اإلدارية المتعمقة بعممؾ؟ ،مقارنة مع دراسة سابقة لنفس العينة كمكاف الدراسة (حمد ،)2014 ،كاف

ىناؾ تقدـ ممحكظ إم ارتفاع طفيؼ عمى مستكل الشفافية عف السابؽ ليذا المجاؿ ،أما شراء الخدمة

الطبية ىناؾ تعميمات داخمية كخارجية كاضحة بنكع الحاالت االستثنائية التي تحكؿ ألسباب معركفة

لمراكز صحية أخرل.

 oيوجد أثر ذو داللة إحصائية لممتغير المستقل (المساءلة) عمى المتغير التابع امتثال العاممين
في المستشفيات بتطبيق جودة األداء من وجية نظر العاممين.
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المساءلة كمف كجية نظر الباحث أف النصكص المشار إلييا في معيار المساءلة ىي ذات خمفية

قانكنية ،نقؿ عف قانكف ك ازرة الصحة ( :رقـ ( ،)20لسنة( ،)2004حسب المادة رقـ (،))51،56،61
أيضا قانكف الخدمة المدنية رقـ ( ،)4لسنة( ،)1998حسب المادة رقـ ( ،)4باإلضافة إلى أنظمة

تطبيؽ معايير الحككمة عمى الجكدة األداء ،كالمطبؽ حاليا منيا ( )109معيار مف أصؿ ()140

معيار دكليا أم المرتبة الثانية ،كتطبؽ طكاعية مف قبؿ العامميف بدرجات متفاكتة ،كمف العكامؿ

المساعدة ىنا أف القائميف عمى إدارة كصناعة القرار ىـ مف ممارسي العمؿ الصحي كالضميعيف

بطبيعة المينة ،كما دعت دراسة أجنبية( :ري ازرتش ،)2016 ،مف اجؿ التنسيؽ ما بيف األطباء
كالممرضيف كما بيف اإلدارييف يجب إدخاؿ دكر المدير لمممارس الصحي في جميع المستكيات

اإلدارية ،مف اجؿ التقدـ في تطكير اإلجراءات كالقدرة عمى التحكـ بالنتائج كتحسيف مستكل المساءلة،
أما بالنسبة إلى أف تيخكؿ مستكيات السمطة بصبلحيات الكصؼ الكظيفي مقارنة مع دراسة
سابقة(:حمد ،)2014 ،لنفس العينة كمكاف الدراسة ،نص السؤاؿ يتبلءـ مع الكصؼ الكظيفي لممياـ
التي تقكـ بيا؟ ،كاف ىناؾ تقدـ ممحكظ كارتفاع في مستكل المساءلة عف السابؽ.

 oيوجد أثر ذو داللة إحصائية لممتغير المستقل (النزاىة) عمى المتغير التابع امتثال العاممين في
المستشفيات بتطبيق جودة األداء من وجية نظر العاممين.

يرل الباحث في تطبيؽ معيار النزاىة لو أثر جيد عمى جكدة األداء ،كما يكجد اتفاؽ مع دراسة:
(جكىرة ،كفكزية ،)2012 ،في اثر حككمة المستشفيات عمى الميف الطبية كالتي منيا كجكد مستكل
عالي مف أخبلقيات المينية الطبية بشكؿ خاص في مجاؿ األداء الطبي ،تبيف أف أقؿ الفقرات مف
حيث المتكسط الحسابي كانت الفقرة رقـ ( )1كالتي تنص عمى " يتـ إشراكؾ في اخذ الق اررات التي ليا
عبلقة بعممؾ " كبمتكسط حسابي ( )2.59مقارنة مع دراسة سابقة لنفس العينة كمكاف الدراسة ،كنفس
السؤاؿ ،كاف المتكسط الحسابي( ،)3.13أم انو ىناؾ تراجع عف السابؽ في ىذا المجاؿ ،كىناؾ تكافؽ
مع دراسة( :جبلد ،)2017 ،يجب عمى المكظفيف مف كافة المستكيات اإلدارية بتعزيز قدراتيـ في
مجاؿ تطبيؽ الحككمة ،كجعميا ثقافة تنظيمية ،كتشجع جميع مكظفييا عمى المشاركة لرسـ
االستراتيجيات الفعالة ،كصنع الق ار ارت ،تمتيا الفقرة رقـ ( )4كالتي تنص عمى " يطبؽ المجمع الطبي
سياسة الشخص المناسب في المكاف المناسب " كجاءت بمتكسط حسابي ( ،)2.64أم بدرجة
متكسطة.
 oيوجد عالقة ذات داللة إحصائية ،في مدى امتثال العاممين في المستشفيات بتطبيق جودة األداء.
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يرل الباحث أف الممارس الصحي يتطمب منو سرعة في األداء كاالنجاز حسب طبيعة عممة ،فالعمؿ

ضمف فريؽ في ظؿ عبلقة جيدة ،يساعد في االنجاز بشكؿ أسرع ،حيث أف متمقي الخدمة في كثير

مف الحاالت ال يحتمؿ االنتظار.

أما دقة األداء مطمكبة نتيجة طبيعة عمميـ كتككف ضمف مكاصفات كتعميمات محددة ،بحيث ال تحتمؿ

الخطأ كالتجاكزات ،كيجب التقيد كااللتزاـ ،كبالتالي تضمحؿ الشكاكل ،كتككف المخرجات عمى صعيد
العمؿ الصحي كاإلدارم تتناسب جكدتيا بحكـ تطبيؽ معيار الحككمة ،ببل شؾ ىناؾ عكامؿ مساعدة
تسيـ في إثراء طبيعة العمؿ مف سرعة كدقة في االنجاز منيا المؤىؿ العممي ،كالخبرة المتكفرة لدل

العامميف المكمفكف بمياميـ المككمة إلييـ كالتي تتناسب مع قدراتيـ.

ىناؾ آليات مكجكدة لتقييـ أداء العامميف ،منيا معايير لقياس األداء ،عبارة عف نمكذج مف ديكاف
المكظفيف العاـ المعتمد ،كيعتبر مناسب لمكظيفة العمكمية ،ككما نصت دراسة( :حمد ،)2014 ،أف
النمكذج الحالي المستخدـ في المجمع الطبي لتقييـ األداء جاء بمستكل متكسط ،كاألصؿ أف يككف
لتقييـ أداء العامميف أكثر مف نمكذج عمى مستكل أفراد كلجاف مف ذكم االختصاص ،أم انو يجب

تكضيح اإلجراءات ،كما دعت دراسة( :الشكا ،)2016 ،كالتي مف أىميا تعزيز االىتماـ بتكفير بيانات

كاضحة لمتعامؿ مع المخاطر ،كما يجب كاعطاء المزيد مف االىتماـ لتكفير التغذية العكسية لمعامميف
حكؿ آلية عمؿ الرقابة كالتحكـ في جكدة االداء ،مف اجؿ المتابعة المستمرة ،عمى شكؿ لجاف عمؿ

متخصصة تطبؽ معايير الحككمة.
 oال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات طبيعة المينة عمى مستوى محوري الشفافية
والمساءلة.

عدـ كجكد فركقات عمى ىذه المعايير عمى مستكل طبيعة المينة ،بسبب االنخراط في نظاـ كاحد،
كآلية المراجعو كالرقابة تنطبؽ عمى جميع ممارسي العمؿ الصحي.
 oيوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين فئات طبيعة المينة عمى مستوى محوري النزاىة
واالمتثال.

ظيكر فركقات ايجابية بمعاير النزاىة عمى االمتثاؿ عمى مستكل طبيعة المينة كيعزل إحصائيا إلى
فئة الممرضيف ،حيث أنيـ العدد األكبر في التكاجد خبلؿ كرديات المناكبة ،كيسيـ في تحسيف جكدة

األداء.

 oال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عمى مستوى كل محور.

43

يرل الباحث :في عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عمى المبحكثيف عمى مستكل ذكر أك أنثى،

في تطبيؽ معايير الحككمة يعزل إلى تطبيؽ العدالة ،كالمساكاة في تكزيع المياـ كتحمؿ المسؤكليات
ضمف االختصاص ،مع األخذ باالعتبار قانكف طبيعة تحمؿ نكع العمؿ لمنساء (قانكف فمسطيني ،تنظيـ

عمؿ النساء ( ،)1لسنة ( ،)2000مادة (.))106 ،100

 oال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات العمرية عمى مستوى كل محور.
يرل الباحث في عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عمى المبحكثيف عمى مستكل الفئات العمرية،
في تطبيؽ معايير الحككمة ،يعزل لمكاكبة اطبلعيـ المستمر كالتطكرات في تحسف تطبيؽ معايير
الحككمة عمى جكدة األداء لكؿ منيـ حسب طبيعة العمر.

 oال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات الحالة االجتماعية عمى مستوى كل محور.

التكافى في فرص العمؿ بيف جميع
عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عمى المبحكثيف ،بسبب
ٍ
العامميف عمى اختبلؼ الحالة االجتماعية كتكافقيا مع طبيعة العمؿ الصحي.

 oال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات المستوى التعميمي عمى مستوى كل

محور.

عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عمى المبحكثيف ،بسبب اإللتزاـ بالكصؼ الكظيفي ،كالتخصص

الذم يناظر طبيعة المينة الصحية.

 oال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات مستوى الخبرة عمى مستوى كل محور.
يرل الباحث :في عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عمى المبحكثيف عمى مستكل الخبرة ،في

تطبيؽ معايير الحككمة يعزل إلى معيار المساءلة عمى الممارسة ،كمتابعة الرقابة الداخمية ،كزيادة
المعرفة بيف العامميف.
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الفصل الخامس:
_______________________________________________________________________

االستنتاجات والمقترحات

 1.5مقارنة ما بين الواقع والطموح
أف مفيكـ تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة ،لو تناسب طردم ايجابي عمى كافة القطاعات ،كعمى جميع
المستكيات في تنظيـ العبلقات كسبلمة سير اإلجراءات بيف أصحاب المصالح كالمنتفعيف كالمجتمع

المتمثؿ بعناصره ،التي منيا النزاىة ،كالشفافية ،كالمساءلة ،التي يتـ مف خبلليا الحفاظ عمى الحقكؽ

المادية كالمعنكية ،كما أكدت منظمات الصحة العالمية ،كالمؤسسات العممية كالمينية عمى أىمية
تطبيؽ معايير أخبلقيات منظمة األعماؿ كالحاكمية عمى األداء ،كاألىمية النسبية ليا في تشكيؿ
المعايير كالمبادئ األخبلقية ،اخذ منيا في ىذه الدراسة المفيكـ الذاتي لحككمة المستشفيات التي

تعكس معايير كالتزامات ،كانخراط الممارس الصحي في المستشفيات ،كالتي مف خبلليا مزجت ما بيف
الحككمة اإلكمينيكية كحككمة المؤسسات عمى المستكل ألمفاىيمي بما يتضمف االحتفاظ بخصائص كؿ

منو مع االستفادة مف التفاىـ كالتشارؾ بينيما ،مف اجؿ زيادة الجكدة الشاممة كالربط بيف كالحككمة
اإلك مينيكية كجكدة األداء ،كذلؾ باالختيار كاالحتفاظ بالككادر األكفاء كتكجيييـ ،كباعتماد قكاعد
كسياسات تضمف جكدة المخرجات ،في تسمسؿ ككضكح العبلقة بيف األطراؼ ،كالمساىمة في تحقيؽ

التنمية كاالستدامة.

مف حيث الكاقع ىناؾ كجكد نظاـ لمتابعة الشكاكل كطرؽ التعامؿ معيا ،كتطكر نظاـ الحكسبة
االلكتركنية لجميع العمميات اإلدارية ،مف حيث إعطاء الصبلحيات كفقان لمكصؼ الكظيفي ،ككجكد أثر
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لمعايير الحككمة في حقب زمنية سابقة عمى األداء ،ككجكد سياسة الثكاب كالعقاب ،كاف طاقـ العمؿ

الصحي عمى مستكل عالي مف أخبلقيات المينة الصحية ،ككجكد قناعة تامة مف قبؿ العامميف بأىمية
تطبيؽ الحككمة اإلكمينيكية لما لو أثر إيجابي في زيادة الثقة بيف العامميف بيف كافة المستكيات ،أما

معيار الشفافية مثؿ باقي المؤسسات الفمسطينية ،اقؿ مقارنة مع باقي المعايير بسبب الثقافة التنظيمية

السائدة ،أما معيار المساءلة يؤثر يشكؿ جيد بيف كافة المستكيات في تكزيع الصبلحيات ،كما أف
اإلدارة التنفيذية كالكسطى مككنو مف فئة العامميف في العمؿ الصحي ،كاف جكدة األداء يعتمد بشكؿ

رئيسي عمى تطبيؽ معايير قكاعد الحككمة بينيما.

البرنامج المكجكد في الرقابة مف اجؿ تطكير نظاـ الجكدة جيد ،كلكف يجب التطرؽ كالتركيز عمى ردكد
فعؿ العامميف باالمتثاؿ بتطبيؽ أنظمة الجكدة بشكؿ كامؿ ،كدراسة سبؿ التغمب عمى المعكقات ،كذلؾ
بتكفير نظاـ التغذية العكسية عف أداء العامميف لتعزيز الرقابة الذاتية ،كتبني الدراسات في ىذا المجاؿ

مف اجؿ كسب الكقت كاالرتقاء لمستكيات أعمى عالميا في ىذا المضمار.

لكف كثر الحديث عف القضايا العالقة ،التي ال تحتكم عمى إجابات شافية عف سبب األخطاء الطبية،
تطرقنا ىنا إلى السؤاؿ عف كضعية األجيزة الطبية ،التي ىي األداة الرئيسية المساعد في الرعاية

الصحية كتعكس جكدة األداء ،تبيف بأنو ال يكجد بديؿ لبعض األجيزة في حاؿ تعطميا كخاصة كقت
استعماليا كىك مؤشر غير جيد ،كخاصة التأخر في صيانتيا ألسباب عدة منيا عدـ تكفر قطع الغيار،

مع أف األجيزة الطبية الحالية تفي بالغرض لكف كثرة االستعماؿ كطكؿ العمر االفتراضي يزيد مف

نسبة الخطأ بيا ،كنقص بعض المعدات ،يستكجب عمى متمقي الخدمة بالتكجو خارج المجمع الطبي
لعمؿ فحص أك عممية معينة بسبب ىذا النقص ،لذا يستكجب مف أصحاب الشأف تخصيص برنامج أك
خطو في المكازنة لتجاكز ىذه الفجكة ،كذلؾ تحديد نكعية كتفاصيؿ المعدات الطبية لكافة القطاع

الصحي ضمف احتياجات مف الجيات الممكلة.

الطمكح :يرجى العمؿ عمى ضركرة إمداد المجمع الطبي بعدد إضافي مف ككادر العمؿ الصحي ،أيضا
تزكيد المجمع بجميع أنكاع األجيزة الطبية المتطكرة ،كمتابعة صيانتيا بشكؿ مستمر ،ككجكب تفعيؿ

عمميات الرقابة عبر نمذجة اإلجراءات لتحسيف التغذية العكسية ،كتشجيع جميع العامميف عمى مبدأ

المشاركة في رسـ االستراتيجيات كصنع الق اررات ،لجعؿ تطبيؽ كامؿ معايير قكاعد الحككمة ثقافة
تنظيمية ،كتعزيز االىتماـ بتكفير بيانات كاضحة لمتعامؿ مع األخطاء كادارة المخاطر ،كتحفيز أفكار
العامميف مف اجؿ االستغبلؿ اإلبداعي لما لو اثر ايجابي عمى نفسية العامميف ،بالنسبة إلى قانكف عدـ

ازدكاجية العمؿ كالتفرغ الميني ،كتنسيب إصدار كتعديؿ القكانيف ،ترؾ في ىذه الدراسة ألىؿ
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االختصاص مثؿ الحككمة ،كالمجمس الطبي الفمسطيني ،كالنقابات ،كذكم الكفاءات ،مف اجؿ بحث

أىمية الشراكة مع باقي القطاعات ،كما تقتضيو المصمحة العامة مف مستجدات ،أيضا يحبذ دمج إدارة
المجمع مع قطاعات الصحة الدكلية إداريا كالتنسيؽ لمخركج بدليؿ إجرائي متعارؼ عميو مبني عمى

التفاىـ بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ،يدعـ المشاىدات اليكمية بأسمكب ممنيج يشمؿ حككمة

الجانب اإلدارم كاإلكمينيكي.

 2.5استنتاجات الدراسة
 .1يصدر المجمع الطبي معمكمات سنكية عف ما تـ انجازه مف عمميات فييا دقة كسرعة في األداء

لتكفر درجة عالية مف األمانة التي تتصؼ بيا الككادر البشرية ،كلكف ليس ليا اثر بالقدر الكافي مف
حيث معيار الشفافية عمى جكدة األداء ،يعزل ألسرار المينة ،ككذلؾ خصكصية متمقي الخدمة ،في

عدـ إظيار الشفافية الكاممة بالشرح الكافي عف طبيعة التعامؿ مع الحاالت ،كتنقؿ العامميف بيف أقساـ
مكاقع العمؿ المتباعدة كالمختمفة ،مما يضفي ردكد فعؿ كاغتراب كظيفي ،باإلضافة لضغط العمؿ،

كبالتالي الممانعة في اإلفصاح الكافي ،كبالتالي عدـ إظيار الشفافية الكاممة.

 .2مركزية الق اررات كاتخاذ الق اررات الطارئة ،مما يؤدم إلى ضعؼ في إشراؾ العامميف في اخذ
الق اررات التي ليا عبلقة بطبيعة المينة ،مع مطالبة العامميف بالقياـ بممارسة التطبيؽ الفكرم ،كبالتالي

يضعؼ االستغبلؿ اإلبداعي في جكدة األداء ،خاصة إف معيار الشفافية يحفز أفكار العامميف

المستحدثة.

 .3يكجد مجمكعة مف القيـ األخبلقية المسكغة رسميا كالمعمنة لمجميع مسبقا ،بحيث يدرؾ العاممكف
القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا ،كتقديـ التفسيرات مف قبؿ اإلدارة لتصرفاتيـ المخالفة لمتعميمات الحقا،

كيتـ مساءلة العامميف عف مدل تطابؽ اإلجراءات المتبعة مع األنظمة المعتمدة لتفادم كقكع األخطاء.

 .4يستخدـ التسمسؿ اإلدارم في المخاطبات الرسمية مع اإلدارة العميا كالتنفيذية ،كيعمؿ كؿ فرد في

مجاؿ تخصصو كفقان لممعايير المعتمدة مف قبؿ ك ازرة الصحة ،كيمتزـ العامميف بتطبيؽ معايير

أخبلقيات المينة ،ليعزز الثقة بيف اإلدارة كالعامميف عمى مستكل طبيعة المينة.
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 .5ظيكر فركقات ايجابية بمعاير النزاىة عمى االمتثاؿ عمى مستكل طبيعة المينة كيعزل إحصائيا

إلى فئة الممرضيف ،حيث أنيـ العدد األكبر في التكاجد خبلؿ كرديات المناكبة ،بحيث يسيـ في
تحسيف جكدة األداء.

 .6أيضا ال يكجد آليات كاضحة لتقييـ أداء القاببلت كقياسو بشكؿ دقيؽ ،بسبب اعتماده عمى الجانب
الميني كاالجتياد بسبب اختبلؼ الحاالت ،فالنزاىة عمى االمتثاؿ بجكدة األداء تعتمد الرقابة ذاتية.

 .7شراء الخدمة الطبية لعدـ تكفرىا ،بسبب نقص في عدد مف الكادر المتخصص ،كنقص في بعض
أنكاع األجيزة في غرؼ العمميات كفي المختبرات الطبية ،كالتي في العادة تككف في مستشفيات طبية
متخصصة ،كمتفردة في مجاؿ كاحد مثؿ مستشفيات العيكف ،كىناؾ تعميمات داخمية كخارجية كاضحة

بنكع الحاالت االستثنائية التي تحكؿ ألسباب معركفة لمراكز صحية أخرل.

 .8كما يرل الباحث :إف مفيكـ المساءلة كالنزاىة باتت ثقافة كقيمة معنكية تمارس بشكؿ طكعي مف
قبؿ العامميف ،كما يرل أف جانب االمتثاؿ في جكدة األداء أصبح في مرحمة متقدمة بسبب تأثير

معايير الحككمة عميو ،لتؤىمو لبلرتقاء عالميا.

 3.5مقترحات الدراسة
 .1إعادة النظر بقانكف ازدكاجية العمؿ ،بالتكافؽ مع الحككمة ،كالمجمس الطبي الفمسطيني
كالنقابات المينية ،لتغميب المصمحة العامة ،في الفصؿ ما بيف الشراكة كالتعاكف مع القطاع

الخاص أك تفرغ الممارس الصحي في القطاع العاـ ،ىنا يستكجب عمؿ مسكغة تفصيمية عبارة

عف بنكد مفصمة مف اإلحكاـ ،كاعتمادىا كتعميميا قانكنيا.
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 .2المعدات كالمستمزمات الطبية ،ىي مف األكلكيات الممحة ألم مركز صحي ،كيحبذ تخصيص
ىامش مف مكازنة ك ازرة الصحة ،مف اجؿ تكصيؼ كشراء كتكزيع المعدات الطبية حسب

االحتياج ،كاعتماد ككبلء لتكفير قطع الغيار ،كانشاء مراكز صيانة في كؿ مركز صحي
لمتابعة األجيزة كالمعدات ،لتجنب األعطاؿ كنسبة الخطأ فييا ،مف أجؿ زيادة إمكانيات

الخدمات الصحية ،كاالبتعاد عف األخطاء الطبية ،عبر نمذجة اإلجراءات ،كالمساءلة المستمرة
مع الجيات ذات العبلقة.
 .3مطالبة المجمس الطبي الفمسطيني ،في تدريب كابتعاث الككادر الطبية ،كتعزيز معيار المساءلة

ضمف االختصاص في المرافؽ الحيكية لتفادم األخطاء الطبية ،أيضا استقداـ المزيد مف
الخبراء كالككادر الطبية مف العالـ ،في إطار دكرات كمشاركات ميدانية مع مستشفيات القطاع

العاـ.
 .4ضركرة مشاركة العامميف في رسـ االستراتيجيات كصنع الق اررات ،مف خبلؿ تنظيـ ندكات

كاجتماعات عمى المستكل الميني ،كاعتماد صناديؽ لبلقتراحات ،كآلية في التعامؿ مع النماذج

لقياس التغذية العكسية ،لبلستفادة منيا لرفع جكدة األداء كفي تقدير كادارة المخاطر ،كتحفيز
الجانب المعنكم لما لو اثر ايجابي عمى نفسية العامميف ،كحسف في االستغبلؿ اإلبداعي.
 .5مدكنة السمكؾ المستنبطة مف مدكنة القطاع العاـ ،يفضؿ إنشاء مدكنة خاصة ،كدليؿ إجرائي
في كؿ مستشفى ،تأخذ باالعتبار جميع المعطيات ،كذلؾ تطكير نماذج لقياس األداء ضمف

إطار معايير الحككمة ،آخذه باالعتبار االختصاص كطبيعة العمؿ ،كتككف قادرة عمى ضبط
كقياس جميع المتغيرات ،كداعمة إلى تقارير لجاف الرقابة الدكرية ليشمؿ الجانب اإلدارم

كاإلكمينيكي.

 .6كضع التنسيبات كالتكصيات البلزمة لتطكير القكانيف كالمكائح كمما دعت الضركرة ،كتبني فكرة
مشركع (باث) في أكركبا ،بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ،الذم ييدؼ إلى التنسيؽ

كدمج قطاعات الصحة الدكلية إداريا لمخركج بدليؿ إجرائي متعارؼ عميو كمعتمد مبني عمى
التفاىـ لمتغيير لؤلفضؿ ،مف خبلؿ المساءلة في التطبيؽ ،إليجاد حمكؿ لبعض العقبات مف

حيث التكمفة كاالستدامة.
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 .7المزيد مف االستقداـ أك التكظيؼ في بعض المرافؽ بسبب عدـ كفاية الكادر الصحي ،كىنا ال
ينصح في التدكير الكظيفي ،لممحافظة عمى نمط كطبيعة عمؿ األقساـ ،كادخار الخبرة

كالمعرفة في نفس المجاؿ ،ليعكس أثر أقكل في تطبيؽ معايير الحككمة عمى جكدة األداء.
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المراجع

المراجع والمصادر العربية

 .1عرفات ،ح :)2017( .شرح قانكف العمؿ الفمسطيني ،دراسة مقارنات ،ط ،1الكمية العصرية

الجامعية ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .2جبلد ،ع :)2017( .العبلقة بيف تطبيؽ الحككمة كاألداء ممثبل باإلنتاجية كاالنتماء ،مؤسسة

المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فمسطيف.

 .3ىيككد ،أ:)2016( .النظرية السياسية، ،ط ،2المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة ،مصر( .مرجع)
 .4المرضي ،ؿ :)2016( .ميارات تطبيقية في قيادة األداء كمؤشراتو ،ط ،1مركز ديبكنك لتعميـ

التفكير  ،عماف ،األردف( .مرجع)
 .5الشكا ،أ :)2016( .دكر الرقابة الداخمية في تحسيف فعالية الحككمة في منظمات المجتمع المدني
في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،غزة ،فمسطيف.
 .6قياسات لنماذج الكظيفة العمكمية :)2013( .حككمة تقييـ أداء مكظفيف قانكف الخدمة المدنية في
مجمع فمسطيف الطبي الحككمي ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .7شاىيف ،ـ :)2013( .تحديد جاىزية الشفافية كالمساءلة لمحد مف الفساد اإلدارم كالمالي في ك ازرة
المالية الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،فمسطيف.

 .8ك ازرة الصحة الفمسطينية :)2011( .اإلستراتيجية الصحية الكطنية ( ،)2016-2011فمسطيف.
 .9المجمس الصحي العالي :)2015( .اإلستراتيجية الكطنية لمقطاع الصحي(،)2019-2015
األردف.
 .10العنزم ،س :)2015( .عناصر القكة في القيادة ،ط ،1دار كمكتبة عدناف ،بغداد ،العراؽ.

(مرجع)

 .11حمد ،ف:)2014( .تقييـ جكدة الخدمات في المراكز الصحية الحككمية ،ط ،2األمانة العامة
لمجمس الكزراء بالتعاكف مع دائرة تخطيط الجكدة في ك ازرة الصحة ( ،)2019-2015راـ اهلل،

فمسطيف.

 .12حنتر ،ـ :)2014( .مبادئ كقكاعد الحككمة في المستشفيات ،ط ،1جمعية الحككمة كالشفافية
في قطاع الصحة ،كمركز المشركعات الدكلية الخاص ،الجيزة ،القاىرة ،مصر(.مرجع)
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 .13الشعيب ،ـ :)2014( .النزاىة كالشفافية كالمسائمة في مكاجية الفساد ،ط ،2االئتبلؼ مف اجؿ
النزاىة كالمساءلة( ،أماف) ،فمسطيف.
 .14ليفرك ،ـ :)2014( .دكر اإلعبلـ في إخضاع الحككمات لممساءلة ،ط ،1نيج المصالحة العامة
في كضع السياسات كالقكانيف ،المركز القكمي لمترجمة ،الجيزة ،القاىرة(.مرجع)
 .15معيد ستككيكلـ ألبحاث السبلـ الدكلي :)2013( .نشرة سنكية ،مركز دراسات الكحدة العربية،

سيبرم( .مرجع)

 .16الفطافطة ،ـ :)2013( .األخطاء الطبية في فمسطيف جرائـ ببل أدلة ،ط ،1باحثكف ببل حدكد،

البيرة ،فمسطيف( .مرجع)

 .17الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني :)2013( .الحسابات الصحية الفمسطينية ،راـ اهلل ،

فمسطيف.
 .18شمش ،ب2013( .ـ) :مدل تطبيؽ معايير الشفافية كالنزاىة في المؤسسات الحككمة

الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فمسطيف.

 .19الشريؼ ،ح :)2013( .اثر المساءلة اإلدارية عمى األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في ك ازرة

التربية كالتعميـ ،رسالة ماجستير ،غزة ،فمسطيف.
 .20المناصير ،ع:)2013( .اثر تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات عمى أداء الشركات الخدمات

المساىمة العامة ،الجامعة الياشمية ،رسالة ماجستير ،الزرقاء ،األردف.

 .21الجكابرة ،ق :)2012( .المساءلة اإلدارية في بمدية محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كعبلقتيا باألداء
الكظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعة الخميؿ ،فمسطيف.

 .22عباس ،أ :)2011( .السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ ،ط ،1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
كالطباعة ،عماف ،األردف.

 .23جكىرة ،كفكزية :)2012( .اثر حككمة المستشفيات عمى الميف الطبية ،ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي ،رسالة ماجستير ،بسكرة ،الجزائر.

 .24نكرم ،سمماف :)2011( .حككمة الشركات كدكرىا في تخفيض مشاكؿ نظرية الككالة ،ط،1
الجامعة المستنصرية كمية اإلدارة كاالقتصاد ،البميدة  ،العراؽ.
 .25الشعيب ،ـ  :)2010( .النزاىة كالشفافية كالمسائمة في مكاجية الفساد ،ط ،1االئتبلؼ مف اجؿ
النزاىة كالمساءلة( ،أماف) ،فمسطيف.
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 .26المصرم ،ـ  :)2009( .المشيد األردني في المرحمة الجديدة ،ط ،1دار الفارس لمتكزيع كالنشر،
عماف ،األردف( .مرجع)
 .27عبلـ ،ـ :)2009( .إدارة المكارد البشرية بيف النظرية كالتطبيؽ ،ط ،1مطابع الدار العربية

لمعمكـ ،بيركت ،لبناف( .مرجع)

 .28أبك نعمة ،ع :)2009( .مدل تطبيؽ المجالس المحمية في محافظة أريحا لمشفافية كالمساءلة
كانعكاس ذلؾ عمى التنمية االقتصادية ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فمسطيف.

 .16العتيبي ،ـ :)1116( .نحك أداء متميز في القطاع الحككمي ،المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية،
جامعة أـ القرل ،الرياض ،السعكدية.
 .30ركفيد ،ج :)2008( .إدارة مخاطر األعماؿ ،ط ،1مجمكعة النيؿ العربية ،القاىرة،
مصر(.مرجع)
 .31الداعكر ،أ :)2008( ،مدل تطبيؽ معايير الحككمة الجيدة في بمديات الضفة الغربية ،رسالة
ماجستير ،جامعة الخميؿ ،فمسطيف.
 .32عساؼ ،ك :)2008( .المسؤكلية المدنية لمطبيب ،دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .33ألغالبي ،إ :)2007( .اإلدارة اإلستراتيجية منظكر منيجي متكامؿ ،1،دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ،راـ اهلل ،فمسطيف(.مرجع)

 .34مصمح ،ـ  :)2007( .النزاىة كالشفافية كالمساءلة في مكاجية الفساد ،ط ،1االئتبلؼ مف اجؿ
النزاىة كالمساءلة( ،أماف) ،فمسطيف.
 .35تبللكة ،ح :)2002( .كاقع الحكافز عمى أداء األطباء العامميف في المستشفيات الحككمية
الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .36القريكتي ،ـ :)1997( .السمكؾ التنظيمي،ط ،2مكتبة دار الشركؽ ،عماف ،األردف.
 .37قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني ،رقـ ( ،)4لسنة 1998ـ.

 .38قانكف الصحة العامة الفمسطيني ،رقـ ( ،)20لسنة 2004ـ

 .39قانكف المجمس الطبي الفمسطيني ،رقـ ( ،)1لسنة 2006ـ.
 .40قرار مجمس الكزراء بشأف مدكنة السمكؾ كأخبلقيات الكظيفة العامة ،رقـ ( ،)6لسنة 2012ـ.
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المراجع والمصادر األجنبية واإللكترونية
 .1مشركع دؾ(:)2016( .)Regional Office for Europe, Marmorvej 51 DK- 2100
حكؿ معايير الحككمة في المستشفيات،ط ،1كاآلثار المترتبة عمييا مف تحسيف األداء عمى النتائج
الصحية ،في منظمة التعاكف كالتنمية ،مف سبعة بمداف منيا :ألمانيا ،كفرنسا ،كبكلندا ،كالبرتغاؿ،

كاسبانيا ،كتركيا ،كالتشيؾ.

 .2المصعبي ،ـ  :)2016( .الحككمة الصحية كبرامج االعتماد في المستشفيات السعكدية ،رسالة
دكتكراه ،مبتعث بجامعة استراليةhttp://www.jazannews.org/articles.php. 13 03 .

.2017 9:18 am

 .3ري ازرتش ،ق  :)2016( .الطب كاإلدارة ،ط ،1معيد االقتصاد كالعمؿ كالثقافة ،تعزيز اإلدارة

الصحية مف اجؿ التنسيؽ ما بيف األطباء كالممرضيف كما بيف اإلدارييف كادخاؿ دكر المدير لمممارس
الصحي ،جامعة جكتو فرانكفكرت ،ألمانيا.

 .4جامعة ميشيغاف كجامعة كاركلينا الشمالية ( Does Governance Matter? Board

:)2006( . )Configuration and Performance-Profit Hospitalsالتعرؼ عمى االختبلؼ
بيف المستشفيات عمى الصعيد اإلدارم بيف المستشفيات الربحية كغير الربحية ،الكاليات المتحدة

األمريكية.

 .5مشركع (باث) :)2005(.)A performance Assessment Tool Hospitals( ،بالشراكة مع
منظمة الصحة العالمية ،المجمة الدكلية لمجكدة في الرعاية الصحية ،)10-1(،نيابة عف الجمعية

الدكلية لمجكدة في مجاؿ الرعاية الصحية ،أكسفكرد كنفرتيتي بريس ،في أكركبا.
 .6مكتبة جامعة القدس :)2016( ،قاعد بيانات لممكتبات ،فمسطيف.
http://web.a.ebscohost.com/2017/04/22/9:22am

 .7دنيا الكطف :)2017( ،أخطاء طبية ،غزة ،فمسطيف.

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news28/5/2017/11:45pm
 .8دائرة المكتبات :)2017( ،رسائؿ ماجستير كدكتكراه ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

http://www.alazhar.edu.ps/Library/allarchive.asp 2017/06/11 /16:30 pm.

.9المكتبة المركزية :)2017( ،رسائؿ ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
http://library.iugaza.edu.ps2017/06/23/14:00pm

 .10المعاني :)2017( ،معجـ عربي _عربي ،لكؿ رسـ معنى.

http://www.almaany.com,28/03/2017,11:45pm
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تحكيم استبانو وأسئمة المقابالت المنتظمة:

حضرة الدكتور .................................. :حفظو اهلل
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع  :تحكيم استبانو وأسئمة المقابالت المنتظمة لرسالة ماجستير
أتقدـ لحضرتكـ بأجمؿ التحيات كأتمنى لكـ مكفكر الصحة كالعافية ،كأرجك مف حضرتكـ التكرـ بتحكيـ ىذه
الستبانو ،كأيضا أسئمة المقاببلت التي سيتـ استخداميا كأداة بحث في دراستي الحالية كىي بعنكاف:

( أثر تطبيؽ معايير الحككمة عمى أداء العامميف في المستشفيات ،دراسة حالة مجمع فمسطيف الطبي )

كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير ،في تخصص بناء مؤسسات كتنمية مكارد بشرية،

مف جامعة القدس ،كإلغراض ىذه الدراسة فقد قاـ الباحث ببناء الستبانو المرفقة كأسئمة المقاببلت كتطكيرىا

عمى ضكء مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة المتعمقة بالدراسة ،كبفضؿ اىتمامكـ كتخصصكـ في ىذا
المجاؿ ،أقدميا لعنايتكـ في صكرتيا األكلى ،متمنيا منكـ التكرـ بإمعاف القراءة في فقراتيا مف اجؿ رأيكـ
السديد في تحكيميا ،في المجاالت التالية:

كضح الفقرات كسبلمتيا المغكية كالعممية ،كشمكلية المجاؿ الكاحد ،المبلئمة لممكضكع الدراسة كمدل انتماء

الفقرة لممجاؿ الذم ينطكم معو ،التصكيب كما تركه مناسب مف حذؼ أك إضافة أك تعديؿ ،مبلحظات
كاقتراحات ترتئكنيا.

نسخة أسماء المحكميف:

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير،،،

د.عزمي األطرش/عميد معيد التنمية المستدامة برنامج الماجستير كدائرة العمكـ التنمكية في جامعة
القدس.

د .سعدم الكرنز/أستاذ مساعد في جامعة القدس،برنامج الماجستير في دائرة العمكـ التنمكية،مدير
مكازنة الجامعة

د .عبد الكىاب الصباغ /أستاذ مساعد في جامعة القدس ،برنامج الماجستير في دائرة العمكـ التنمكية.

د .منصكر غرابة /أستاذ مساعد في جامعة القدس ،برنامج الماجستير في دائرة العمكـ التنمكية.

د .احمد حرز اهلل /أستاذ مساعد في جامعة القدس ،برنامج الماجستير في دائرة األعماؿ كاالقتصاد.
أ  .أيمف أبك محسف /منسؽ كحدة الجكدة في مجمع فمسطيف الطبي.
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أسئمة االستبانة

إخوتي األفاضل العاممين والعامالت في مجمع فمسطين الطبي

تحية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:
أثر معايير الحوكمة عمى أداء العاممين في المستشفيات
(مجمع فمسطين الطبي ،أنموذجا 2017-2013 -م)
استكماال لمتطمبات رسالة الماجستير في جامعة القدس ،معيد التنمية المستدامة ،تخصص بناء
مؤسسات كمكارد بشرية ،أضع بيف أيديكـ فقرات ىذا االستبياف ،آمبله منكـ التكرـ بتعبئة استمارة

االستبياف بدقة كمكضكعية عمى ما يحتكم مف أسئمة ،كذلؾ ألىمية أرائكـ النجاز ىذه الدراسة ،مع

االطمئناف إلى أف ىذه المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة ،كسكؼ تستخدـ إلغراض البحث العممي.

مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
الباحث :لورنس زىير عيسى
بإشراف :الدكتور سعدي الكرنز
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القسم األول :بٌانات شخصٌة
ٌرجى وضع إشارة ( √ ) فً المربع الذي ٌتفق وحالتك  ،لكل مما ٌأتً:
المعلومات الشخصٌة -:
 / Q1Aالجنس:
أنثى .

ذكر .
 / Q2Aالعمر :

من  31سنة إلى  40سنة .

 30سنة فؤقل.

من  51سنة فؤكثر.

من  41سنة إلى  50سنة .
 / Q3Aالحالة االجتماعٌة :
أعزب .

متزوج .

أرمل .

مطلق .

 / Q4Aالمؤهل العلمً :
ثانوٌة عامة أو اقل .

دبلوم .

بكالورٌوس .

ماجستٌر فؤعلى .

 / Q5Aالخبرة :
ال ٌوجد .

من  1سنة إلى  5سنة .

من  6سنة إلى  12سنة .

من  13سنة فؤكثر.

/ Q6Aالمهنة :
طبٌب/ة .

ممرض/ة .

فنً/ة.

قابلة.

64

القسم الثانً :محاور الدراسة
المحور األول ( :)Bمدى تطبٌق معٌار الشفافٌة فً المستشفٌات.

الرجاء قراءة العبارات التالٌة ومن ثم وضع إشارة (×) فً المكان المناسب أمام كل عبارة :
الرقم

درجة
كبٌرة
جدا

الفقرات

درجة
كبٌرة

درجة درجة
درجة
متوسطة ضعٌفة ضعٌفة
جدا

ٌ Q1Bتم مراجعة وتطوٌر النظم كلما دعت الضرورة
لذلك
ٌ Q2Bصدر المجمع الطبً معلومات سنوٌة عن ما تم
انجازه
 Q3Bتقوم إدارة المجمع الطبً باإلفصاح عن تقارٌر
األداء
 Q4Bوجود كوادر بشرٌة تتصف باألمانة
 Q5Bتتوفر الثقة بٌن اإلدارة والعاملٌن
 Q6Bتوضح اإلدارة أسباب القرارات عند ممارستها
 Q7Bتحرص اإلدارة على تعرٌف العاملٌن بؤهمٌة جودة
أدائهم
ٌ Q8Bتم التنظٌم لالجتماعات بشكل دوري
ٌ Q9Bعمل كل فرد فً مجال تخصصه بشكل واضح وفقا
للمعاٌٌر المعتمدة من وزارة الصحة
ٌ Q10Bوجد مناخ تنظٌمً جٌد فً بٌئة العمل
 Q11Bتحترم اإلدارة العاملٌن وخصوصٌاتهم
 Q12Bال ٌجد العاملٌن أٌة عوائق لنقل وجهة نظرهم إلى
المسئولٌن
المحور الثانً ( :)Cمدى تطبٌق معٌار المساءلة فً المستشفٌات.

الرقم
Q1C
Q2C
Q3C
Q4C
Q5C

الرجاء قراءة العبارات التالٌة ومن ثم وضع إشارة (×) فً المكان المناسب أمام كل عبارة :
درجة
درجة درجة درجة
كبٌرة كبٌرة متوسطة ضعٌ
الفقرات
فة
جدا
ٌوجد مجموعة من القٌم األخالقٌة المسوغة رسمٌا والمعلنة
للجمٌع
ٌتم عمل إجراءات لتفادي وقوع المخاطر
تخول مستوٌات السلطة بصالحٌات الوصف الوظٌفً
ٌقوم المسئولون بتفوٌض الصالحٌات إلى ذوي
االختصاص
تعالج إدارة المجمع الطبً الشكاوى واالقتراحات بمهنٌة
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درجة
ضعٌفة
جدا

Q6C
Q7C
Q8C
Q9C
Q10C
Q11C
Q12C
Q13C
Q14C
Q15C
Q16C

عالٌة
ٌتم مساءلة العاملٌن عن مدى تطابق اإلجراءات المتبعة مع
األنظمة المعتمدة
ٌستخدم المجمع الطبً النماذج الكافٌة لتحقٌق كافة مهام
العمل
ٌوفر المجمع الطبً نظام المعلومات الصحً إلتاحة
العاملٌن التفاعل معها
ُتقٌم األعمال من اإلدارة التنفٌذٌة
هناك مساءلة بٌن كافة المستوٌات اإلدارٌة
ٌدرك العاملون القواعد المطلوب االلتزام بها
تلزم اإلدارة العاملٌن بتقدٌم التفسٌرات لتصرفاتهم المخالفة
للتعلٌمات
اختصاص العاملٌن محددة بدقة
هناك احتٌاطات كافٌة من اجل السالمة المهنٌة للعاملٌن
ٌوجد قاعدة بٌانات لألنشطة الٌومٌة
ٌخضع المجمع الطبً لرقابة خارجٌة على المالبسات فً
أعماله
المحور الثالث ( :)Dمدى تطبٌق معٌار النزاهة فً المستشفٌات.
الرجاء قراءة العبارات التالٌة ومن ثم وضع إشارة (×) فً المكان المناسب أمام كل عبارة :
درجة
كبٌرة جدا

الرقم

الفقرات

Q1D
Q2D
Q3D
Q4D
Q5D
Q6D
Q7D
Q8D

ٌتم إشراكك فً اخذ القرارات التً لها عالقة بعملك
وجود فرصة للعاملٌن لمعرفة حقوقهم وواجباتهم
هناك حق للعاملٌن لالعتراض على األعمال المتعلقة بهم
ٌطبق المجمع الطبً سٌاسة الشخص المناسب فً المكان المناسب
لدى المجمع الطبً نظام متوازن فً توزٌع المهام
ٌوجد فً المجمع الطبً نظام فاعل للرقابة الداخلٌة
ٌتم تقٌٌم أداء العاملٌن بناء على معاٌٌر علمٌة واضحة
تسمح إدارة المجمع الطبً بمناقشة القرارات إلجراء التعدٌالت المناسبة علٌها
قبل إقرارها
ٌلتزم المجمع الطبً بتطبٌق معاٌٌر أخالقٌات المهنة
ٌوجد نظام ٌحفز العاملٌن لإلبالغ عن أٌة حالة فساد ٌعلمونها
القوانٌن واألنظمة المعمول بها معلنه لجمٌع العاملٌن
ٌستخدم التسلسل اإلداري فً المخاطبات الرسمٌة مع اإلدارة العلٌا والتنفٌذٌة
تحرص اإلدارة على االستماع الحتٌاجات العاملٌن وتلبٌتها
ٌوجد تؤثٌر من اإلدارة على العاملٌن من خالل صندوق الشكاوى

Q9D
Q10D
Q11D
Q12D
Q13D
Q14D

درجة
كبٌرة

المحور الرابع ( :)Eواقع امتثال العاملٌن فً المستشفٌات بتطبٌق جودة األداء.
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درجة
متوسطة

درجة
ضعٌفة

درجة
ضعٌفة
جدا

الرجاء قراءة العبارات التالٌة ومن ثم وضع إشارة (×) فً المكان المناسب أمام كل عبارة :
درجة
كبٌرة
جدا

الرقم

الفقرات

Q1E
Q2E
Q3E
Q4 E
Q5E
Q6E
Q7E
Q8E
Q9E
Q10E
Q11E
Q12E
Q13E
Q14E
Q15E
Q16E
Q17E
Q18E

هناك اتصال فوري لإلبالغ عن األخطاء دون الخوف من العقاب
هناك اندماج فً ممارسات العمل ضمن إطار إدارة الجودة
بٌئة العمل تساعدك فً إتمام عملك بشكل أفضل
ٌوجد انسجام مهنً بٌن الطاقم فً العمل
تشجع اإلدارة إبداء االقتراحات لتحسٌن جودة األداء
ٌبذل الطاقم الصحً المهام الوظٌفٌة طبقا لمعاٌٌر الجودة المطلوبة
لدى العاملٌن االستعداد للعمل خارج أوقات الدوام إذا دعت الحاجة
ٌوجد إمكانٌة تغٌٌر أوقات عملً إذا دعت الحاجة
توفر القدرة فً االنجاز تحت ضغط العمل
تشجع اإلدارة العاملٌن على كشف المخاطر قبل حدوثها وتصوٌبها
ٌوجد إطار قانونً ٌنظم العمل فً المجمع الطبً
وجود أنظمة ناجحة داخل المجمع الطبً
هناك آلٌات واضحة لتقٌٌم أداء العاملٌن
اللجوء إلى اإلجراءات المبسطة بعٌدا عن التعقٌدات
ٌتم االلتزام بآلٌات التعامل مع النفاٌات الطبٌة
ٌوجد معاٌٌر لقٌاس األداء ٌلتزم بها العاملٌن
سهولة فً الرجوع للمعلومات الصحٌة الموثقة
ٌتم تحدٌث المعلومات المهنٌة كلما دعت الحاجة
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درجة
كبٌرة

درجة
متوسطة

درجة
ضعٌ
فة

درجة
ضعٌفة
جدا

أسئمة المقابمة المنتظمة

إخوتي األفاضل العاممين والعامالت في مجمع فمسطين الطبي
تحية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:
أثر معايير الحوكمة عمى أداء العاممين في المستشفيات
(مجمع فمسطين الطبي ،أنموذجا 2017-2013 -م)
استكماال لمتطمبات رسالة الماجستير في جامعة القدس ،معيد التنمية المستدامة ،تخصص بناء

مؤسسات كمكارد بشرية ،اطرح عمى حضرتكـ بعض األسئمة ،آمبله منكـ التكرـ باإلجابة بدقة
كمكضكعية ،كذلؾ ألىمية أرائكـ النجاز ىذه الدراسة ،مع االطمئناف إلى أف ىذه المعمكمات كسكؼ

تستخدـ إلغراض البحث العممي.

مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
الباحث :لورنس زىير عيسى
بإشراف :الدكتور سعدي الكرنز
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المدير التنفيذم لممجمع  /رئيس المجنة

 .4ىؿ يكجد شفافية تداكؿ األعماؿ ما بيف العامميف؟

 .5في أم الحاالت يسمح بشراء الخدمة الصحية؟

 .6ىؿ ىناؾ نظاـ يضمف عدـ تضارب المصالح ما بيف العمؿ الحككمي كالعمؿ
خاص؟

مديرة التمريض

 .3ىؿ يتـ تكفير البدائؿ لؤلجيزة الطبية بشكؿ عاجؿ في حاؿ تعطميا؟

 .4ىؿ ترل أف المعدات الطبية متطكرة بما يكفي النجاز العمؿ المطمكب؟
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المدير اإلدارم

 .3ىؿ تتكفر مدكنة سمكؾ خاصة لمعامميف بمجمع فمسطيف الطبي أك المستشفيات في
ك ازرة الصحة؟

 .4ىؿ يتـ تقييـ أداء العامميف بشكؿ دكرم؟

منسؽ كحدة الجكدة

 .3ىؿ ىناؾ إطار تنظيمي يمزـ العامميف باالمتثاؿ بالمكائح كاألنظمة؟

 .4ىؿ ىناؾ نظـ معمكؿ بيا تصنؼ جكدة األداء في المجمع الطبي؟
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قوانين وزارة الصحة والقطاع العام
قانون الصحة العامة الفمسطيني رقم ( )20لسنة 2004م:
بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ ،كعمى قانكف الصحة العامة رقـ ( )40لسنة 1940

المعمكؿ بو في محافظات غزة ،كعمى قانكف الصحة العامة رقـ ( )43لسنة  1966المعمكؿ بو في
محافظات الضفة ،كعمى مشركع القانكف المقدـ مف مجمس الكزراء ،كبناء عمى ما أقره المجمس

التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 2004/12/22ـ .أصدر القانكف التالي مف تعريؼ كأحكاـ عامة:
الفصؿ األكؿ :مادة ( ،)1بحيث يككف لمكممات كالعبارات التالية الكاردة في ىذا القانكف المعاني

المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ :الك ازرة :ك ازرة الصحة .الكزير :كزير الصحة.
الطبيب :كؿ طبيب مرخص لو قانكنان بمزاكلة أم مف الميف الطبية .المؤسسة الصحية :كؿ مؤسسة

مرخص ليا قانكنان الستقباؿ المرضى كعبلجيـ سكاء كانت مستشفى أك عيادة أك مرك انز صحيان أك غير

ذلؾ .

قانكف الصحة العامة رقـ ( )20لسنة 2004ـ ،كالى الميثاؽ الفمسطيني لحقكؽ المريض لمعاـ 1995
كاستراتيجية مجمع فمسطيف الطبي.

الفصؿ الثامف المؤسسات الصحية:مادة ( .1 ،)46عمى الك ازرة تكزيع المؤسسات الصحية الحككمية
كالخدمات المقدمة بما يتفؽ مع المتطمبات الصحية لممكاطنيف كأماكف تكاجدىـ .2 .عمى الك ازرة تحديد

الشركط كالمكاصفات البلزمة لكؿ مؤسسة صحية ،مف أجؿ القياـ بعمميا كالمحافظة عمى العامميف
فييا.

مادة ( ،)47يجكز إنشاء أم مؤسسة صحية بعد الحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ مف الك ازرة.

مادة ( ،)48يجب أف تككف المأككالت التي تقدميا المؤسسة الصحية مستكفية لمشركط المحددة مف
حيث النكعية ككيفية الحفظ كالتجييز.

مادة (،)49كفقان ألحكاـ القانكف يجكز لممؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بيا كتككف ممحقة
بمبناىا كال يجكز ليا بيع األدكية لمجميكر مف غير مرضاىا.

مادة ( .1 ،)50يشترط في جميع العامميف بالمؤسسة الصحية خمكىـ مف األمراض المعدية كمسبباتيا.
 .2تعمؿ المؤسسة الصحية عمى كقاية العامميف فييا ،مما قد يضر بصحتيـ الجسدية أك النفسية.

مادة ( ،)51كفقان لمقكاعد المينية المرعية كبما ال يتنافى مع كرامة المينة لممؤسسة الصحية الحؽ في

اإلعبلف عف نفسيا.

مادة ( ،)52عمى كؿ مؤسسة صحية غير حككمية أف تضع في مكاف ظاىر قائمة تتضمف تكمفة

الخدمات التي تقدميا كعمييا إعبلـ الك ازرة بذلؾ.
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مادة ( ،)53عمى كؿ مؤسسة صحية غير حككمية تزكيد الك ازرة بالتقارير الدكرية كالكشكؼ اإلحصائية

حكؿ سير العمؿ فييا كأم معمكمات صحية تطمبيا الك ازرة.

مادة ( .1 ،)54يحظر عمى المؤسسة الصحية غير الحككمية مزاكلة أم أعماؿ غير تمؾ التي رخص

ليا بيا مف الك ازرة .2 .كفقان ألحكاـ القانكف ،لمكزير الحؽ في أحكاؿ الطكارئ كالككارث ،أف يأمر
باستعماؿ أم مؤسسة صحية أك جزء منيا في األغراض التي يراىا ضركرية.

مادة ( ،)55كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كبقرار مسبب كمكتكب يجكز لمكزير إغبلؽ المؤسسة الصحية أك

جزء منيا إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر عمى صحة المكاطنيف.

مادة ( .1 ،)56لمك ازرة الحؽ في تفتيش أية مؤسسة صحية لمتأكد مف التزاميا بأحكاـ القانكف كبمكائحيا

الداخمية كبالشركط كالمكاصفات الصحية .2 .لمك ازرة أف تخطر المؤسسة الصحية المخالفة بضركرة
إزالة أسباب المخالفة في المكعد الذم تحدده الك ازرة ،كترسؿ نسخة مف ذلؾ اإلخطار إلى النقابة
المعنية .3 .يجكز لمكزير إيقاؼ العمؿ بترخيص المؤسسة الصحية أك إلغاؤه ،إذا استمرت في
مخالفتيا بعد انتياء المكعد الذم تـ تحديده مف الك ازرة.

مادة ( ،)58يككف إدخاؿ الشخص المريض أك المصاب إلى المؤسسة الصحية كاخراجو منيا بأمر

الطبيب المعالج فييا.

مادة ( ،)59ال يككف إدخاؿ المريض لمؤسسة صحية جب انر إال:

 .1إذا أكجبت حالتو عبلجو داخؿ المؤسسة الصحية .2 .بيدؼ حماية اآلخريف.

مادة ( ،)60لكؿ مريض في المؤسسة الصحية الحؽ في .1 :الحصكؿ عمى الرعاية الفكرية في

الحاالت الطارئة .2 .تمقي شرح كاضح لمعبلج المقترح كلو المكافقة عمى تعاطي ذلؾ العبلج أك

رفضو .3 .المكافقة عمى أك رفض المشاركة في األبحاث أك التدريبات التي تجرل في المؤسسة

الصحية .4 .احتراـ خصكصيتو ككرامتو كمعتقداتو الدينية كالثقافية .5 .تقديـ الشكاكل ضد المؤسسة
الصحية أك أحد العامميف فييا.

مادة ( ،)61عمى المؤسسة الصحية االىتماـ بالشكاكل المقدمة إلييا كاتخاذ اإلجراءات المناسبة
بشأنيا.

قرار الحككمة الفمسطينية رقـ (/17/120/11ـ.ك/ر.ح) الصادر بتاريخ  2016/9/27كالقاضي بمنع
المكظفيف مف العمؿ خارج إطار الكظيفة كالذم شمؿ المكظفيف المدنييف كالعسكرييف العامميف في

القطاع العاـ.
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قانون المجمس الطبي الفمسطيني رقم ( )1لسنة 2006م:
مادة ( :)1يككف لمكممات كالعبارات اآلتية كالكاردة في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ
تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ :ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ازرة :ك ازرة الصحة ،المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػس :المجمس الطبي الفمسطيني،

النقاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :نقابة األطباء البشرييف الفمسطينية/نقابة أطباء األسناف الفمسطينية ،المجمس العربي

لبلختصاصات الطبية :المجمس المنبثؽ عف مجمس كزراء الصحة العرب لتنظيـ االختصاص الطبي

في األقطار العربية،المجنة العميػ ػ ػ ػػا :المجنة العميا لمتخصصات الطبية ،األمي ػ ػػف العػ ػػاـ :أميف عاـ
المجمس الطبي الفمسطيني ،الط ػ ػ ػ ػ ػ ػبػيػب :الطبيب البشرم أك طبيب األسناف.

مادة ()2

تنشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف ىيئة طبية عممية مستقمة تسمى المجمس الطبي الفمسطيني يتمتع

بالشخصية االعتبارية كلو ذمة مالية مستقمة كلو حؽ التقاضي كمدعى عميو.

مادة ()4

ييدؼ المجمس إلى رفع المستكل العممي كالعممي لؤلطباء العامميف في مختمؼ الفركع الطبية كذلؾ
بالتعاكف مع المؤسسات التعميمية المختمفة كبجميع الكسائؿ بما فييا:

كضع مكاصفات التدريب المعترؼ بيا إلعداد الطبيب العاـ في سنة االمتياز كاالختصاصي في فركع

الطب المختمفة سكاء في داخؿ فمسطيف أك خارجيا كمراجعتيا دكريان ،أىداؼ كمياـ المجمس :اعتماد
أسس كمعايير التدريب كالتعميـ الطبي المستمر كاقرار البرامج البلزمة لذلؾ.

مادة ()16

يجكز لمجنة العممية المتخصصة بعد مكافقة المجنة العميا االستعانة بخبراء كاختصاصييف مرمكقيف في

حقؿ اختصاصيـ مف داخؿ فمسطيف أك خارجيا.

تتشكؿ ىيئة المجمس مف كزير الصحة رئيسا ،كعمداء كمية الطب البشرم كطب األسناف ،كالنقباء
كمدير الخدمة الطبية العسكرية ز كرئيس جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ،كرئيس لمجنة العميا

ككفاءات مميزة في مجاؿ الطب البشرم كطب األسناف.

قرار مجمس الوزراء رقم ( )6لسنة 2012م بشأن مدونة السموك وأخالقيات الوظيفة العامة:
المادة ( :)5كاجبات المكظؼ كمسؤكلياتو العامة ،عمى المكظؼ:

أ .أداء كاجبات كظيفتو كمياميا المككمة إليو بنشاط متكخيان األمانة كالنزاىة كالدقة كالمينية كالتجرد

كبأقصى إمكانياتو ،كأف يعمؿ عمى خدمة أىداؼ كغايات الدائرة كتحقيؽ المصمحة العامة دكف سكاىا.
ب .الحرص عمى اإللماـ بالقكانيف كاألنظمة النافذة كتطبيقيا دكف أم تجاكز أك مخالفة أك إىماؿ.
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ج .تكريس أكقات الدكاـ الرسمي لمقياـ بمياـ ككاجبات كظيفتو ،كعدـ القياـ بأم نشاط ال يتعمؽ

بكاجباتو الرسمية.

د .السعي الدائـ لتحسيف أدائو كتطكير قدراتو المينية كاالطبلع عمى آخر المستجدات في مجاؿ عممو

كعمؿ الدائرة التي

يعمؿ لدييا ،كالقياـ بتقديـ المقترحات التي مف شأنيا تحسيف أساليب العمؿ كرفع مستكل األداء في

الدائرة ،كالمساعدة في تكفير بيئة عمؿ آمنة كصحية.

ق .االمتناع عف أم تصرفات أك ممارسات أك أعماؿ تنتيؾ اآلداب كالسمكؾ القكيـ ،كاالمتناع عف

اإلساءة إلى اآلراء السياسية أك المعتقدات الدينية لآلخريف داخؿ أك خارج دائرتو أك التحريض ضدىا .
ك .تسييؿ إجراءات التحقيؽ كالتفتيش التي تقكـ بيا الجيات المختصة بجميع الكسائؿ الممكنة كتقديـ

المعمكمات كالرد عمى االستفسارات التي بحكزتو لممسئكليف عف ميمات التحقيؽ كالتفتيش ،كذلؾ كفقان
لمقكانيف كاألنظمة النافذة.

ز .عدـ اإلضراب عف العمؿ أك تحريض الغير عميو ،كاالمتناع عف تنظيـ العرائض الجماعية المتعمقة

بالكظيفة أك االشتراؾ في تنظيميا ميما كانت األسباب كالدكافع ،كااللتزاـ بطرؽ التظمـ الكاجبة اإلتباع.

ح .اإليفاء بكؿ المستحقات المالية المترتبة عميو لمدائرة كفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة دكف تأخير.

المادة (:)6التعامؿ مع اآلخريف

أ .في مجاؿ التعامؿ مع متمقي الخدمة ،عمى المكظؼ:

.1احتراـ حقكؽ كمصالح اآلخريف دكف استثناء ،كالتعامؿ مع الجميكر باحتراـ كلباقة ككياسة كحيادية

كتجرد كمكضكعية دكف تمييز عمى أساس العرؽ أك النكع االجتماعي أك المعتقدات الدينية أك السياسية

أك الكضع االجتماعي أك السف أك الكضع الجسماني أك أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز.

.2السعي إلى كتساب ثقة الجميكر مف خبلؿ نزاىتو كتجاكبو كسمككو السميـ في آؿ أعمالو بما يتكافؽ

مع القكانيف كاألنظمة كالتعميمات النافذة.

.3إنجاز المعامبلت المطمكبة بالسرعة كالدقة المطمكبة كضمف حدكد االختصاص ،كاإلجابة عمى

استفسارات كشكاكل متمقي الخدمة بدقة كمكضكعية كسرعة ،كبياف األسباب في حاؿ عدـ المكافقة أك
حصكؿ تأخير عمى معامبلتيـ.

.4تكفير المعمكمات المطمكبة لمتمقي الخدمة كالمتعمقة بأعماؿ كنشاطات دائرتو بدقة كسرعة دكف

خداع أك تضميؿ كفقان

لمتشريعات النافذة ،كالقياـ بإرشادىـ إلى آلية تقديـ الشكاكل في حالة رغبتيـ في رفع شككل إلى

الجيات المعنية .

.5إعطاء أكلكية العناية كالرعاية لذكم االحتياجات الخاصة كتقديـ العكف كالمساعدة ليـ.
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.6التعامؿ مع الكثائؽ كالمعمكمات الشخصية المتعمقة باألفراد الذيف يتعامؿ معيـ بسرية تامة ككفقان

لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا ،كعدـ استغبلؿ ىذه المعمكمات لغايات شخصية .
.7االمتناع عف أم عمؿ يؤثر سمبان عمى ثقة الجميكر بالكظيفة العامة.

ب .في مجاؿ التعامؿ مع رؤسائو ،عمى المكظؼ:

.1التقيد بتنفيذ أكامر رؤسائو كتكجيياتيـ كتعميماتيـ كفؽ التسمسؿ اإلدارم ،كاذا كانت تمؾ األكامر
كالتعميمات مخالفة لمتشريعات النافذة فعمى المكظؼ أف يعمـ رئيسو خطيان إلى المخالفة الحاصمة ،كال

يمتزـ بتنفيذ ىذه األكامر كالتعميمات إال إذا أآدىا رئيسو خطيان ،كلو في ىذه الحالة أف يعمـ ديكاف

المحاسبة بالمخالفة الحاصمة ،كفي جميع األحكاؿ عمى المكظؼ أف يرفض تنفيذ التعميمات إذا كانت

مخالفتيا تشكؿ مخالفة أك جنحة أك جناية يعاقب عمييا قانكف العقكبات أك أم تشريع نافذ آخر.

.2التعامؿ مع رؤسائو باحتراـ كعدـ محاكلة كسب أم معاممة تفضيمية عبر أساليب التممؽ أك الخداع
أك مف خبلؿ الكاسطة كالمحسكبية.

.3عدـ خداع أك تضميؿ رؤسائو ،كاالمتناع عف إخفاء معمكمات متعمقة بعممو بيدؼ التأثير عمى

الق اررات المتخذة ،أك إعاقة سير العمؿ ،كعميو أف يتعاكف مع رؤسائو كتزكيدىـ بالرأم كالمشكرة كالخبرة
التي يمتمكيا بكؿ مكضكعية كصدؽ ،كأف يضع بتصرفيـ المعمكمات التي بحكزتو بما فيو مصمحة

العمؿ.

.4إعبلـ رئيسو عف أم تجاكز أك مخالفة أك صعكبات يكاجييا في مجاؿ العمؿ.

.5إطبلع رئيسو المباشر الجديد كبشكؿ كامؿ كدقيؽ عمى المكاضيع كالكثائؽ بما في ذلؾ األمكر
العالقة ،لضماف استم اررية العمؿ .

ج .في مجاؿ التعامؿ مع الزمبلء ،عمى المكظؼ:

.1التعامؿ باحتراـ كلباقة كصدؽ مع زمبلئو ،كالمحافظة عمى عبلقات سميمة ككدية معيـ ،دكف

تمييز ،كالحرص عمى احتراـ خصكصياتيـ كاالمتناع عف استغبلؿ أية معمكمات تتعمؽ بحياتيـ

الخاصة بقصد اإلساءة.

.2التعاكف مع زمبلئو كمشاركتيـ آراءه بمينية كمكضكعية عالية كتقديـ المساعدة ليـ حيثما أمكف

لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ في مجاؿ العمؿ ،كالحرص عمى نشر االتجاىات االيجابية بيف الزمبلء

لممساعدة في االرتقاء بأداء العمؿ كتحسيف بيئة العمؿ كتجذير الثقافة المؤسسية السميمة في الدائرة.

.3االمتناع عف أية تصرفات أك ممارسات أك أعماؿ ال أخبلقية تنتيؾ اآلداب العامة كالسمكؾ القكيـ،

كالتزاـ الرجؿ باحتراـ المرأة كزميمة ،كشريكة في العمؿ.
د .في مجاؿ التعامؿ مع مرؤكسيو ،عمى المكظؼ:

.1تنمية قدرات مرؤكسيو كمساعدتيـ كتحفيزىـ عمى تحسيف أدائيـ ،كأف يككف قدكة حسنة لمرؤكسيو

بالعمؿ عمى االلتزاـ بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات النافذة.
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.2نقؿ المعرفة كالخبرات التي أكتسبيا إلى مرؤكسيو كتشجيعيـ عمى زيادة تبادؿ المعمكمات كنقؿ

المعرفة فيما بينيـ.

.3األشراؼ عمى مرؤكسيو كمساءلتيـ عف أعماليـ ،كتقييـ أدائيـ بمكضكعية كتجرد كالسعي لتكفير

فرص التدريب كالتطكير ليـ كفقان لؤلنظمة كالتعميمات النافذة ذات العبلقة .

.4رفض أية ضغكطات مف طرؼ ثالث تؤدم إلى التعامؿ مع المرؤكس معاممة تفضيمية.
.5احتراـ حقكؽ مرؤكسيو كالتعاكف معيـ بمينية عالية دكف محاباة أك تمييز.

.6االلتزاـ بأف تككف التكجييات لمرؤكسيو خطية في حالة تمقي مبلحظة خطية مف مرؤكسو بأف
أكامره أك تكجيياتو التي أصدرىا مخالفة لمتشريعات المعمكؿ بيا.

المادة (:)7الحفاظ عمى السرية كآليات اإلفصاح عف المعمكمات عمى المكظؼ:

أ .عدـ اإلفشاء لمغير المعمكمات الرسمية كالكثائؽ كالمستندات التي حصؿ أك اطمع عمييا أثناء قيامو

بكظيفتو سكاء كاف ذلؾ كتابيان أك شفكيان أك الكتركنيان ،كصدر بشأف سريتيا تعميمات أك ق اررات أك

تشريعات خاصة ،أك يجب أف تظؿ مكتكمة بطبيعتيا ،حتى بعد انتياء مدة خدمتو ،إال إذا حصؿ عمى
مكافقة خطية مف الكزير بذلؾ .

ب .االمتناع عف اإلدالء بأم تعميؽ أك تصريح أك مداخمة تتعمؽ بمكاضيع ما زالت قيد الدراسة أك

المداكلة لدل األجيزة الحككمية.

ج .إعبلـ األميف العاـ في حاؿ طمبو لمشيادة في المحاكـ المختصة ،إال إذا تعمقت الشيادة بمعمكمات
يحظر القانكف إفشاءىا كبشكؿ يتفؽ مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.

د .اإلفصاح بشكؿ كامؿ كدقيؽ عف آؿ المعمكمات الرسمية التي تستكجب اإلفصاح عنيا بحكـ كظيفتو

المادة ( :)9تضارب المصالح عمى المكظؼ:

أ .االمتناع عف القياـ بأم نشاط مف شأنو أف يؤدم إلى نشكء تضارب حقيقي أك ظاىرم أك محتمؿ

بيف مصالحو الشخصية مف جية كبيف مسؤكلياتو كميامو الكظيفية مف جية أخرل.

ب .االمتناع عف القياـ بأم نشاط ال يتناسب مع أدائو المكضكعي كالمتجرد لميامو ،أك يمكف أف

يؤدم إلى معاممة تفضيمية ألشخاص طبيعييف أك اعتبارييف في تعامبلتيـ مع الحككمة ،أك يسيء

لسمعة دائرتو أك يعرض عبلقتيا مع الجميكر لمخطر.

ج .إعبلـ رئيسو المباشر خطيان كبشكؿ فكرم في حاؿ تضارب مصالحو مع أم شخص في تعامبلتو

مع الحككمة ،أك إذا نشأ التضارب بيف المصمحة الشخصية كالمصمحة العامة ،أك تعرض المكظؼ إلى
ضغكط تتعارض مع ميامو الرسمية ،أك تثير شكككان حكؿ المكضكعية التي يجب أف يتعامؿ بيا ،مع

إيضاح طبيعة العبلقة ككيفية التضارب ،كعمى الرئيس المباشر اتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ .كفي
جميع األحكاؿ يجب مراعاة المصمحة العامة عند معالجة ىذا التعارض .
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د .عدـ استخداـ كظيفتو بصكرة مباشرة أك غير مباشرة لمحصكؿ عمى مكاسب مالية أك أم شيء ذم
قيمة لمصمحة خاصة بو أك بعائمتو .

ق .عدـ استغبلؿ أك تكظيؼ المعمكمات التي يحصؿ عمييا أثناء تأديتو لميامو الرسمية كبعد إنتياء
عممو في الدائرة ،ككسيمة لتحقيؽ منافع شخصية لنفسو أك لغيره بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،أك

لئلساءة إلى الغير ،كعدـ القياـ بإفشاء معمكمات إلعطاء امتياز غير عادؿ أك غير معقكؿ ألطراؼ
أخرل.

ك .يجب الحصكؿ عمى المكافقات كالتفكيضات البلزمة كفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة ذات العبلقة ،في

حالة رغبتو في االشتراؾ في عممية جمع التبرعات أك الجكائز أك المساىمات العينية لمؤسسات خيرية،
كيجكز لمرئيس المباشر الطمب مف المكظؼ تقميص األنشطة أك تعديميا أك إنيائيا عندما يرل أنو
سيترتب عمييا نشكء تضارب حقيقي أك ظاىرم أك محتمؿ في المصالح.

ز .تفادم إقامة عبلقات كثيقة مع أفراد أك مؤسسات تعتمد مصالحيا بشكؿ أساسي عمى ق ارراتو أك

ق اررات دائرتو.

ح .عدـ قبكؿ كظيفة ،خبلؿ سنة مف تاريخ تركو لمعمؿ ،في أية مؤسسة كاف ليا تعامبلت رسمية ىامة

مع الدائرة التي عمؿ بيا إال بمكجب مكافقة خطية مف الكزير .آما ال يسمح لو بعد ترؾ الكظيفة تقديـ

نصائح لعمبلء ىذه المؤسسات اعتمادان عمى معمكمات غير متاحة لمعامة فيما يتعمؽ ببرامج كسياسات

الدائرة التي كاف يعمؿ لدييا.

ط .عمى الرئيس المباشر إعبلـ المكظؼ الذم ينكم ترؾ العمؿ بااللتزامات الكاردة في ىذه المادة

قانون رقم ( )4لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية:
مادة (:)4على الدوائر الحكومٌة القٌام بما ٌلً:
 -1أف تحدد أساليب تحقيؽ األىداؼ كالمياـ المكككلة إلييا بكفاءة كفعالية كأف تعتمد الكسائؿ
الكفيمة بتعريؼ المكظفيف كالمكاطنيف بأىدافيا كمياميا.

 -2أف تضع مشركعان لييكميا التنظيمي بتقسيماتو محددان فيو اختصاصات كبل منيا كيصدر
باعتماده قرار مف مجمس الكزراء.

 -3أف تضع جدكالن لكظائفيا مرفقان بطاقة كصؼ لكؿ كظيفة محددان بو كاجباتيا كمسؤكلياتيا

كشركط شغميا كتصنيفيا كترتيبيا كفقان لمفئات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )1المحمؽ بيذا القانكف
عمى أف يقدـ إلى مجمس الكزراء إلصدار القرار بشأنو.

 -4أف تحدد حاجتيا السنكية مف الكظائؼ الكاردة في جدكؿ كظائفيا المعتمد إلدراجيا في
المكازنة العامة.
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 -5أف تكفر كسائؿ العمؿ الضركرية لممكظؼ لتحسيف أدائو لكاجباتو مع مراعاة االقتصاد في
النفقات كالحرص عمى أمكاؿ الدكلة.

أف تقكـ بتكجيو المكظؼ المعيف لدييا تحت التجربة لتعريفة عمى جياز الدائرة كأىدافيا كمياميا،

كتنظيميا اإلدارم ،كالتشريعات الخاصة بيا كبشؤكف الخدمة المدنية ،كايقافو عمى مياـ كظيفتو كتدريبو
عمى أساليب العمؿ في كحداتيا اإلدارية المختمفة
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