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 تقديم: 

ي فأخالقيات العمل  دورالنظري والميداني حول بعد استكمال هذه الدراسة بجانبيها 
المحافظات  – تحسين جودة الخدمة المقدمة لدى العاملين في وزارة االقتصاد الوطني بغزة

مجموعة من النتائج والتي سيتم عرضها في هذا الفصل. وبناًء على تلك  ظهرت  - الجنوبية
وزارة  في للعامليناخ المناسب م عرض مجموعة من التوصيات بهدف تهيئة المنتالنتائج سي

. وسيتم عرض مجموعة من الدراسات المستقبلية لتحسين الجودة المقدمةاالقتصاد الوطني 
لمحافظات ا –المقترحة ليتم االستفادة منها في تطوير اإلدارات العامة في وزارة االقتصاد الوطني 

 الجنوبية بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام.



 

 اسةأواًل: نتائج الدر 

( بين أخالقيات العمل وتحسين α ≤ 0...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
 في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية(. مستوى جودة الخدمة المقدمة

 ≤ 0...)ال يوجد دور لتدريب العاملين في تحسين مستوى الجودة المقدمة عند مستوى داللة  -2
α) في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وزن  لدى العاملين

 (......( وقيمة احتمالية )%02.5نسبي )
 (α ≤ 0...)يوجد دور لثقافة المؤسسة في تحسين مستوى الجودة المقدمة عند مستوى داللة  -3

نسبي  نلدى العاملين في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وز 
( وقيمة احتمالية %58.0( حيث حصلت على وزن نسبي ).....( وقيمة احتمالية )83.6%)
(......) 

لدى  (α ≤ 0...)يوجد دور للمسئولية في تحسين مستوى الجودة المقدمة عند مستوى داللة  -4
العاملين في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وزن نسبي 

 (......وقيمة احتمالية ) (58.0%)
لدى  (α ≤ 0...)يوجد دور للمسائلة في تحسين مستوى الجودة المقدمة عند مستوى داللة  -0

العاملين في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وزن نسبي 
 (......( وقيمة احتمالية )85.3%)

 (α ≤ 0...)ة المقدمة عند مستوى داللة يوجد دور للرضى الوظيفي في تحسين مستوى الجود -8
لدى العاملين في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وزن نسبي 

 (......( وقيمة احتمالية )0%..8)
 (α ≤ 0...)يوجد دور إلدارة الوقت في تحسين مستوى الجودة المقدمة عند مستوى داللة  -5

صاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وزن نسبي لدى العاملين في وزارة االقت
 (......( وقيمة احتمالية )53.0%)

 (α ≤ 0...)يوجد دور لألمانة واإلتقان في تحسين مستوى الجودة المقدمة عند مستوى داللة  -6
لدى العاملين في وزارة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية( حيث حصلت على وزن نسبي 

 (......( وقيمة احتمالية )52.0%)
 (.%58.3حصل البعد الثالث )المسئولية( على أقوى األبعاد، حيث حصل على وزن نسبي ) -9

 (.%02.5حصل البعد األول )التدريب( على أضعف األبعاد، حيث حصل على وزن نسبي ) -.1
( بين متوسطات α ≤ 0...ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -11

ت المبحوثين حول أخالقيات العمل حسب المغيرات الشخصية )الجنس، العمر، المؤهل استجابا
 .العلمي، الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة(

( بين متوسطات α ≤ 0...ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -12
نس، )الج المقدمة  حسب المغيرات الشخصية ةاستجابات المبحوثين حول مستوى جودة الخدم

 العمر، المؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة(.



ن ، حيث حصلت على وز العملتتبنى الوزارة خطة واضحة للتدريب على تطبيق أخالقات  -13
 (..92..( وقيمة احتمالية )%09.6نسبي )

لت ، حيث حصالعملال توفر الوزارة للعاملين أحدث الكتب واألبحاث ذات العالقة بأخالق  -14
 (.1....( وقيمة احتمالية )%.4ى وزن نسبي )عل

، حيث حصلت على وزن نسبي باحتراميتعامل العاملون في الوزارة مع بعضهم البعض  -10
 (......( وقيمة احتمالية )50.3%)
( %09.0ال تلتزم اإلدارة العليا بتعزيز أخالقيات العمل، حيث حصلت على وزن نسبي ) -18

 (.681..وقيمة احتمالية )
( %60.1ملون في الوزارة على قيم مجتمعهم، حيث حصلت على وزن نسبي )يحرص العا -15

 (......وقيمة احتمالية )
يساهم العاملون في الوزارة بجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين، حيث حصلت على وزن  -16

 (.30...( وقيمة احتمالية )%80.3نسبي )
النفع على المؤسسة، حيث ترفض اإلدارة العليا األعمال غير األخالقية حتى ولو عادت ب -19

 (......( وقيمة احتمالية )%54.1حصلت على وزن نسبي )
ال تقدم اإلدارة العليا النصح واإلرشاد للموظفين بشكل دوري، حيث حصلت على وزن نسبي  -.2
 (.592..( وقيمة احتمالية )5%..8)

( %86.8يوجد توافق بين قيم المؤسسة وقيم العاملون فيها، حيث حصلت على وزن نسبي ) -21
 (......وقيمة احتمالية )

ال تتبع المؤسسة نظام أجور مناسب ويالئم الوضع االقتصادي للقطاع، حيث حصلت على  -22
 (......( وقيمة احتمالية )%40.5وزن نسبي )

( وقيمة %0..6تعتبر أوقات العمل كافية إلنجاز المهام، حيث حصلت على وزن نسبي ) -23
 (......احتمالية )

دورات كافية لتطوير مهاراتهم في إدارة أوقات العمل، حيث حصلت على  ال يتلق العاملين -24
 (.5.6..( وقيمة احتمالية )%09وزن نسبي )

تقان، حيث حصلت على وزن نسبي  -20 يشعر العاملون بأنهم يؤدون عملهم بكل أمانة وا 
 (......( وقيمة احتمالية )63.0%)

( %04.6حصلت على وزن نسبي ) ال يشكوا المراجعون من المعاملة التي يتلقونها، حيث -28
 (.44...وقيمة احتمالية )

األخطاء، حيث حصلت على وزن نسبي  ارتكاببالوزارة على تجنب  ونيحرص العامل -25
 (......( وقيمة احتمالية )58.1%)

ال تحرص المؤسسة على االستفادة من آراء الزبون من أجل تطوير خدماتها، حيث حصلت  -26
 (.981..احتمالية )( وقيمة %09.9على وزن نسبي )

 

 : ثانيًا: توصيات الدراسة



في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، فإن هناك بعض التوصيات التي قد تسهم في 
بية المحافظات الجنو  تحسين جودة الخدمة المقدمة لدى العاملين في وزارة االقتصاد الوطني بغزة

 وهي كالتالي: -

 :توصيات خاصة بالوزارة -أ
ى أهمية ودور أخالقيات العمل كأحد االستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها الوزارة التأكيد عل .1

 لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.
زيادة اهتمام اإلدارة العليا بتدريب العاملين؛ ألن التدريب يعد خيارًا استراتيجيًا إلعداد كوادر  .2

دارة الوقت  .بشرية مبدعة خاصة في مجال أخالقيات العمل وا 
 دمة.وى الجودة المقستتعزيز االهتمام ببعد ثقافة المؤسسة لما لها من أهمية في تحسين م .3
تعزيز االهتمام ببعد المسئولية خاصة من خالل استشعار حجم المسؤولية أمام اهلل وأمام الناس،  .4

 والمحافظة على الممتلكات العامة، والمحافظة على المال العام.
 لعليا على تعزيز المسائلة لجميع العاملين بال استثناء.التأكيد على حرص اإلدارة ا .0
العمل على تعزيز الرضى الوظيفي للعاملين داخل الوزارة لما له من دور مهم في زيادة انتاجية  .8

 العاملين وتحسين مستوى الجودة المقدمة.
قت ارة و التأكيد على ضرورة اعتماد دليل إجراءات العمل داخل الوزارة لما له من أهمية في إد .5

نجازها في أسرع وقت ممكن.  العاملين مما يساهم في تحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة وا 
 ضرورة توفير أحدث الكتب واألبحاث ذات العالقة بأخالق العمل للعاملين. .6
 التزام اإلدارة العليا بتعزيز أخالقيات العمل لدى جميع العاملين. .9

لموظفين بشكل دوري خاصة في مجالي أخالقيات العمل تقديم اإلدارة العليا النصح واإلرشاد ل ..1
 وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

 ت والعالوات بشكل عادل للجميع دونآفاانشاء نظام واضح داخل الوزارة لتقديم الحوافز والمك .11
استثناء على أسس ومعايير مهنية تضمن التميز واإلبداع في تقديم الخدمة، ألن ذلك يحفز 

 اإليجابية لدى العاملين.أخالقيات العمل 
 اإلدارة العليا بآراء الجمهور من أجل تطوير خدماتها. اهتمامضرورة  .12
تعزيز ممارسات اخالقيات العمل اتجاه المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى المجتمع  .13

 بآن واحد.
 ة.لمقدمتشجيع العاملين على إبداء آرائهم من أجل تطوير العمل وتحسين جودة الخدمة ا .14
ضرورة أن تعمل الوزارة على بذل المزيد من الجهود باتجاه تلبية حاجات ورغبات الجمهور،  .10

 وتقديم الخدمات بشكل أفضل مما يتوقعها الجهور.



إتباع األساليب العلمية في عملية اختيار األفراد لشغل الوظائف لما له من دور أساسي في  .18
 لى اختيار الكوادر البشرية الشابة القادرة على التحسينتحسين جودة الخدمة المقدمة مع التركيز ع

 واستخدام التقنيات الخدمية الحديثة ومواكبة التطور في العمل داخل الوزارة.
 حتياجاتاالإعداد برامج تدريبية متخصصة وبشكل دوري ومستمر للعاملين من خالل تحديد  .15

 التدريبية للعاملين أول بأول.
 ق عمل لتقديم دراسات واقتراحات إلجراء تحسين على أساليب العمل.تشكيل اإلدارة العليا فر  .16

 

 
 توصيات خاصة بالعاملين: -ب

أثر كبير في تحسين جودة الخدمة من له  لماحث العاملين على زيادة إتقان العمل واألمانة  -1
 المقدمة. 

 .ملينعالدى ال المشاركة في دورات تدريبية تزيد من الموروث الثقافي حول أخالقيات العمل -2
ين في تحس مهم المشاركة في دورات تدريبية خاصة بإدارة الجودة الشاملة لما لها من دور -3

 مستوى الجودة المقدمة.
 المشاركة في دورات تدريبية خاصة بتحسين جودة الخدمات المقدمة. -4
 التأكيد على أهمية ودور أخالقيات العمل كأحد االستراتيجيات التي يمكن أن يتبناها العامل -0

 لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.
التزام العاملين بدراسة كتب أخالقيات العمل الحديثة واإلبحار في مواقع اإلنترنت العلمية  -8

 لزيادة الموروث الثقافي لديهم.
 .وتحسين جودة الخدمة المقدمة من أجل تطوير العملالعاملين آلرائهم إبداء ضرورة  -5
 
 ة:توصيات خاصة بالحكوم -ج

  حول أخالقيات العمل ودورها في تحسين جودة الخدمة المقدمة. إجراء المزيد من الّدراسات .1
 لحكومةاالتأكيد على أهمية ودور أخالقيات العمل كأحد االستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها  .2

 .في جميع الوزارات لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة
ًا بتدريب العاملين؛ ألن التدريب يعد خيار ان الموظفين العام الحكومة عن طريق ديو زيادة اهتمام  .3

 .استراتيجيًا إلعداد كوادر بشرية مبدعة خاصة في مجال أخالقيات العمل
تعزيز االهتمام ببعد المسئولية خاصة من خالل استشعار حجم المسؤولية أمام اهلل وأمام الناس،  .4

 ى المال العام.والمحافظة على الممتلكات العامة، والمحافظة عل
 .في كافة الوزارات تعزيز المسائلة لجميع العاملين بال استثناء ضرورة .0



اجية لما له من دور مهم في زيادة انت اتالعمل على تعزيز الرضى الوظيفي للعاملين داخل الوزار  .8
 العاملين وتحسين مستوى الجودة المقدمة.

عالوات بشكل ت والآفالتقديم الحوافز والمك ليةبديوان الموظفين العام ووزارة الماانشاء نظام واضح  .5
عادل للجميع دون استثناء على أسس ومعايير مهنية تضمن التميز واإلبداع في تقديم الخدمة، ألن 

 ذلك يحفز أخالقيات العمل اإليجابية لدى العاملين .
ع بما يعود تمخالقيات العمل اتجاه المجأتعزيز ممارسات توجيه الحكومة لقادة الوزارات بضرورة  .6

 بالنفع والفائدة عليها وعلى المجتمع بآن واحد.
في عملية اختيار األفراد لشغل الوظائف لما له من دور أساسي  الحديثة إتباع األساليب العلمية .9

في تحسين جودة الخدمة المقدمة مع التركيز على اختيار الكوادر البشرية الشابة القادرة على 
 .زاراتت الخدمية الحديثة ومواكبة التطور في العمل داخل الو التحسين واستخدام التقنيا

 حتياجاتاالإعداد برامج تدريبية متخصصة وبشكل دوري ومستمر للعاملين من خالل تحديد  ..1
 التدريبية للعاملين أول بأول.

 

 مقترحات لدراسات مستقبلية للباحثينثالثًا: 

 لوزارات الفلسطينية.دور فرق العمل في تحسين جودة الخدمات المقدمة في ا -1
 أثر أخالقيات العمل على األداء المؤسسي في الجمعيات األهلية الفلسطينية. -2
 واقع أخالقيات العمل ودورها في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الجامعات الفلسطينية. -3
 دور القيادة اإلدارية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في شركة جوال. -4
 في تحسين جودة الخدمات المقدمة في شركة االتصاالت الفلسطينية.أثر القيادة الملهمة  -0

 

 

 

 

 


