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 :ملخص

أثر حوكمة املستشفيات بأبعادها الشفافية، هدفت الدراسة إىل اختبار  
جملس اإلدارة وإدارة املعلومات، جلان التدقيق، وإدارة املكافآت على 

، دقة ووضوح أخالقيات املهنة الطبية بأبعادها الرقابة الذاتية، الوالء الوظيفي
بالتطبيق على املؤسسة اإلستشفائية العمومية لوالية  الدور، وتطوير املهارات،

موظف،  114وباستخدام استبيان مت توزيعه على عينة مكونة من . جيجل
توصلت  SPSSوبعد التحليل باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

توى عايل من  املستشفى العمومي لوالية جيجل يطبق مس الدراسة إىل أن 
. أبعاد احلوكمة، كما أن الطاقم الطيب له مستوى عايل من أخالقيات املهنة

كما أكدت النتائج أن كل من إدارة املكافآت والشفافية هلا أثر إجيايب مباشر 
على أخالقيات املهنة الطبية، بينما كل من جملس اإلدارة وإدارة املعلومات 

وقدمت . على أخالقيات املهنة الطبية وجلان التدقيق فليس هلا أثر مباشر
 .  الدراسة جمموعة من التفسريات والتوصيات ذات الصلة باملوضوع

  
حوكمة املستشفيات، الشفافية، جلان التدقيق، جملس  :الكلمات املفتاحية

اإلدارة وإدارة املعلومات، إدارة املكافآت، أخالقيات املهنة الطبية، املؤسسة 
  .لوالية جيجل اإلستشفائية العمومية

Abstract :  

This study aimed to investigated the impact of Hospital 
Governance  in term of transparency, board and 
management information, audit committees,  and 
management remuneration, on medical job ethics in 
term of self control, loyality, role clarity, and skills 
development, at the Hospital of  Jijel. We used a 
questionnaire was distributed to 114 employees and we 
analysed the data through SPSS program, the study 
found that the hospital was emplement the governance 
dimensions; and the employees had a high level of  job 
ethical. Also the results assures that the transparency 
and management remuneration had a direct positive 
effect on medical job ethics, whearese board and 
management information, and audit committees hadn’t 
effect on medical job ethics. The explanations and 
recommendations are also proposed. 

Key words : Hospital Governance, Transparency, 
Board and Management Information, Audit 
Committees, Management Remuneration, medical job 
ethics, Hospital of Jijel. 
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  :مقدمة
سنة املاضية، حيث تم أخالقيات  20اجلانب االجتماعي على األعمال، أصبح موضوع أخالقيات األعمال أكثر أمهية خالل مع زيادة تأثري 

وحىت . (Newell, 2007, p2) األعمال بتحديد املبادئ لتقييم عالقات عمل املنظمة مع األطراف األخرى ومع احمليط الذي تنشط فيه
. (Newell, 2007, p3) مل باحترام أخالقيات األعمال هو السبيل الوحيد للتطوير املستمر للمنظماتالدراسات األجنبية تعترف بأن الع

  .وسيتم اختبار هذا املوضوع من خالل أهم العوامل املؤثرة فيه وهو حوكمة الشركات
: وتم بثالث جماالت هي). مهنياملسا(جملس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، وأصحاب املصاحل  :تتعلق حوكمة الشركات بثالث جهات هيو

القانون، اإلدارة، واملالية، وارتبطت ميادين البحث يف احلوكمة بشكل كبري بأخالقيات العمل مثل الثقة، املبادئ والقواعد، وتصادم 
وجهة نظر ويف هذه الدراسة سيتم التركيز على موضوعي حوكمة الشركات من  . (Ryan et al, 2010, p 674)االهتمامات واملصاحل

 .إدارية وبالتركيز على طرف واحد يف أصحاب املصاحل وهم املستهلكني وأخالقيات األعمال بالتركيز على أخالقيات املهنة

  :إشكالية الدراسة
ة، مس هذا من أهم ما أفرزته تطورات احمليط االقتصادي، التكنولوجي، واالجتماعي تنامي وعي األفراد يف كل البلدان سواء املتقدمة أو النامي

الوعي خمتلف جوانب احلياة، لذلك أصبحت املؤسسات تواجه حتدي جديد املتمثل يف تنامي ضغط مجاعات املصاحل مبا فيهم املستهلكني، مما 
وأخالقيات  الشركاتمن حيث ظهورها جديدة من حيث ضرورة تبنيها واالهتمام ا، مثل حوكمة ألزم عليها االهتمام مبفاهيم تقليدية 

على  هل تؤثر حوكمة املستشفيات: ل التايلوميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤا .وهذا البحث يدرس العالقة التفسريية بني املتغريين. نةامله
  باملؤسسة اإلستشفائية العمومية لوالية جيجل؟أخالقيات املهنة الطبية 

 :التعريف اإلجرائي ملتغريات الدراسة

اكل والعمليات والتنظيمات اليت دف إىل التأكيد أنه يوجد نظام حمكم حيدد مسؤوليات كل مورد عن اهلي تعرب: حوكمة الشركات .1
 .أطراف خارجيةبشري داخل املؤسسة لريعى مصاحل 

مبسؤولياا نظام حمكم املعامل يهدف لتحديد مسؤوليات جملس اإلدارة والطاقم الطيب حىت تلتزم املوارد البشرية  :حوكمة املستشفيات .2
  .هنيةامل
ü وكذا اإلفصاح عن كل املعلومات ذات العالقة باملهنة الطبية وكل ما  للمستشفىتعرب عن اإلفصاح عن الوضعية احلقيقة  :الشفافية

 .حيدث من وقائع داخل املستشفى
ü  لقيام برقابة وكذا ا املستشفىصدق وصحة التقارير املقدمة حول ن جلنة اهلدف بالدرجة األوىل منها هو التأكد م :التدقيقجلنة

 .داخلية فعالة

ü ا والصالحيات املخولة له بدون أدىن لبس  :جمالس اإلدارة وإدارة املعلومات توفري معلومات عن جملس اإلدارة واملهام اليت يقوم
 .لكل موظفي املستشفى

ü كذا توضيح أسس تقييم األداء تعرب إدارة املكافآت عن توفر ووضوح املعلومات املتعلقة باألجور والتعويضات و :إدارة املكافآت
  .  أمام كل املوظفني

مدى التزام الطاقم الطيب مبسؤوليته يف أداء اخلدمة الصحية بتوفر صفات أخالقية عالية يف تعامله مع املريض،  :أخالقيات مهنة الطب .3
ه الوظيفي، وضوح دوره، والتزامه وميكن قياس ذلك من خالل جمموعة أبعاد تتمثل يف الرقابة الذاتية بالنسبة للطاقم الطيب، والئ

   .بتطوير مهاراته باستمرار
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  :اإلطار النظري
 Corporate Governance :حوكمة الشركات .1

شغلت حوكمة الشركات حيزا كبريا للنقاش يف العقد املاضي وقد اقترن ظهورها ملا حظيت بالتعليق من قبل الصحافة والنقاش يف األوساط 
سنة  Cadbury وعلى مدى العقد املاضي درست احلوكمة يف ثالثة مسائل رئيسية ، إذ استعرض. ات األكادمييةالتجارية واحلكومية والدراس

مراجعة األجور كفرع من حوكمة الشركات باعتبارها  Greenbury فدرس 1995اجلوانب املالية حلوكمة الشركات، أما سنة  1992
من الدراسات السابقة كتحديد  أوسعودرس جوانب  Hampel استعرض 1998سنة جزء من وظيفة جلان املراجعة أو التدقيق، يف حني يف 

 & Kirkbride( مبادئ حوكمة الشركات وكذا دراسة كل من الشفافية واإلفصاح وكذا إدارة املكافآت باإلضافة إىل جلان التدقيق

Letza, 2004, P.85 (.  
لى األدوار واملسؤوليات وتوازن القوة بني املدراء والتنفيذيني وكذا عتشمل حوكمة الشركات أن )Ryan., et al, 2010, P. 673(أكد 

ترى الدراسات األكادميية أن حوكمة الشركات و .إذ ختتلف وتتغري األدوار واملسؤوليات هلذه اموعات الثالث من املوارد البشرية. املسامهني
. انب القانوين يتمثل يف االنضباط وااللتزام بقانون الشركات وقانون العقودفاجل. القانون، اإلدارة، واملالية: تنطوي على ثالث فروع أساسية

جند قانون العقود ينطوي على ضرورة تنفيذ  أخرىومن جهة . فقانون الشركات يضع معايري حلوكمة الشركات منذ ظهورها أو عند تأسيسها
لتقليدية بكتابة مقاالت قانونية قدمت الكثري من احلجج القانونية اهتمت أدبيات الدراسات اكما  .العقود بني الشركات والدوائر احلكومية

  .الدقيقة مؤسسة على األخالقيات الواضحة، وقدمت مصادر غنية  باملعلومات للبحث يف أخالقيات العمل واملتحقق من حوكمة الشركات
بالفئات الثالث السابقة على حد السواء من الناحية النظرية، الدراسات العلمية يف جمال اإلدارة فقد عاجلت وتناولت القضايا ذات الصلة  بينما 

ات كاملقاالت اليت عاجلت املواضيع ذات العالقة املتداخلة مع املدراء، ودراسة املعاجلة اإلدارية للمستثمرين بالشركة، كما اهتمت الدراس
 ,Ryan., et al( الدراسات ذات صلة كبرية حبوكمة الشركات، وتعترب هذه  وتنفيذ التعويضات املؤسسات البيئية أداءبدراسة العالقة بني 

2010, P. 673(.  
حكومة  أما يف اال املايل فنجد أن الدراسات العلمية قد أفاضت يف الكتابة ذا امليدان وخلقت جمموعة كبرية من املعلومات أمام الباحث يف

اجلت تأثري آليات احلوكمة على نشاط املستثمرين وأداء الشركة، كما والكتابات يف هذا املوضوع كثرية كالدراسات اليت ع. الشركات
  .درست األخالقيات احمليطة بكارثة الرهن العقاري، ودرست ثقة املستثمرين بالسوق

وكيات بعبارة بسيطة ميكن استخالص أن حوكمة الشركات جتمع بني االت الثالث القانونية، اإلدارية واملالية ويتم التركيز على السل 
ن جماالت احلوكمة الثالث تعاجل القضايا األخالقية مثل أويف الواقع . والفروق اجلوهرية عند تطبيق حكومة الشركات من قبل املؤسسات

  .)Ryan., et al, 2010, P. 673( اخل وغريها اليت م الباحث يف جمال أخالقيات العمل....تضارب املصاحل ،مبادئ الثقة
من كافة الترتيبات القانونية والثقافية واملؤسسية اليت حتدد وتنظم النشاط فإن حوكمة الشركات تتألف )Davis, 2005, P.143(حسب 

طر الذي متارسه املنظمة علنا، وحتدد من يوجهها، وكذا من لديه حق ممارسة الرقابة عليها، باإلضافة إىل الكيفية اليت يتحدد من خالهلا اخل
ميكن القول أن حوكمة الشركات مصطلح ظهر للداللة على توجيه نشاطات مجيع أعمال و .أنشطة املنظمة والعائد الذي ميكن أن حتققه

حمكم املعامل حيدد مسؤوليات وواجبات أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني وحيمي حقوق  تنظيم عامالشركات دف التأكيد على وجود 
 .جلة الفساد اإلداري واملايل أي الفساد األخالقي مبختلف أشكالهاملسامهني ويرعى أصحاب املصاحل ويسعى ملعا

 Hospital Governance  :حوكمة املستشفيات .1

وأكثر تأثري  أمسيواقتصادية، بل ترتبط جبانب  ترتبط فقط بأبعاد مالية إن حوكمة املستشفيات تعترب من القضايا األكثر حساسية وأمهية إذ ال
إذ ميكن اعتبار حوكمة املستشفيات مرتبط أكثر بالنهج املؤسسي أكثر من . الصحية ألفراد اتمع الرعايةفري على اتمع فهي مرتبطة بتو

ويرى بعض املؤلفني أنه ميكن اعتبارها مزيج من العناصر املالية وغري املالية ألن الغرض منها هو اإلشراف ودعم مجيع أنشطة املستشفى . املايل
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أما  ،ففي حقبة مضت كانت حوكمة املستشفيات تم باملقام األول على إدارة اهلياكل والبىن التحتية وتوفري املوارد. لتحسني اخلدمات الطبية
  . )Murphy & O’Donohoe, 2006, P.14( تطورت لتركز أكثر على إدارة العمليات ودعم أنشطة الرعاية الصحيةاليوم فقط 

أساسية يف حتديد تعريف دقيق حلوكمة القطاع الصحي وذلك ألن إدارة هذا القطاع توجد مشكلة أنه  )Savedoff, 2011, P. 4(وضح 
وميكن حتليل احلوكمة عند مستوى واسع ضمن عبارات من تفاعل السياسات بأا النقاش والتعاون من . تعمل ضمن العديد من املستويات

احلوكمة ما هي إال شكل لنشر سياسات عامة حمددة  وينتج عن  وميكن القول أيضا بأن. أجل إقامة جمتمع يسري على سياسات عامة حمددة
وميكن أن يتم حتليل احلوكمة على مستوى منظمات معينة من القطاع الصحي كدراسة . ذلك سن القواعد والقوانني وآليات تنفيذ األنظمة

لب الدارسني للحوكمة بالقطاع العام يركزون ن أغأكما . احلوكمة مبؤسسات الضمان االجتماعي ومؤسسات الرعاية الصحية أو املستشفيات
  . على مدى االلتزام مببادئ الشفافية واإلفصاح واملسؤولية والقدرة على حتمل النتائج والتنبؤ ا واملشاركة يف حتقيقها

هداف بوجود مستويات من تعرف حوكمة املستشفيات بأا عملية توجيه األداء العام والفعال للمستشفى من خالل حتديد املهمة وحتديد األو
باإلضافة إىل أن حوكمة املستشفيات من العناصر األساسية الالزمة من أجل حتقيق التميز يف إدارة املستشفى . اإلدراك على املستوى العملي

 ,.Bogue(وأكد . ) Murphy & O’Donohoe, 2006, P.15( فهي تضمن حد معني من وجود مهمة واضحة ضمن ثقافة إجناز معينة

et al, 2007, P. 18( لس أكثرهي املستشفيات حوكمة أن بل هي عملية من خالهلا يتم التعاون بني املسؤولني باإلدارة  ،من بنية أو تركيبة
حوكمة  )Savedoff, 2011, P. 5(وقد عرف  .العليا والطاقم الطيب مبختلف شرائحه لتطوير اإلشراف والسياسات العامة هلذه املؤسسة

فاحلوكمة هي ذلك اإلطار الذي . بأا جمموعة العالقات بني إدارة املؤسسة وجملس اإلدارة واملسامهني وكذلك أصحاب املصاحلت ملستشفياا
باإلضافة إىل أن . يوفر اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ويتم حتديد الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه األهداف ومراقبة األداء

  .هي اليت توفر احلوافز املناسبة للموارد البشرية لتحقيق أهدافها ورعاية مصلحة ذوي احلقوق ااحلوكمة اجليدة 
وكمة الشركات ثالثة مزايا؛ أوهلا أا جمموعة عالقات تفاعلية تتأثر وتؤثر بالسلوكيات أن حل )Savedoff, 2011, P. 5(ويشري 

حتديد األداء واألهداف، بينما امليزة الثالثة فاحلوكمة تعتمد على آليات للتأثري يف السلوك  والتصرفات، أما ثاين ميزة فإا عملية يتم من خالهلا
ن الشيء الذي مييز احلوكمة يف القطاع العام هو أن االهتمام جبماعات املصاحل حصة األسد، فيزيد االهتمام كما أ. كاالعتماد على احلوافز

  . وحتقيق األغراض العامة للمجتمع ككل فيها لتحقيق مصاحل املوظفني وتعزيز مصاحلهم
 اجديد احوكمة املستشفيات موضوع البحوث التطبيقية تعد يف واقعأنه  )Murphy & O’Donohoe, 2006, P.15(من جهة أخرى يرى 

اخلدمة الطبية مستوى عاجل ت كما أن هذه الدراسات ملنسبيا اذ توجد دراسات قليلة يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا، 
  . ومدى ضمان حوكمة املستشفيات حق أصحاب املصاحل وهم املرضى بالدرجة األوىل وركزت أغلب الدراسات على األمور املالية

النقص الكبري يف  إىلأهم القضايا املطروحة يف دراسات حوكمة املستشفيات واليت تعترب أكثر حداثة يف ميدان احلوكمة تطرقت  كما أن
. اتانات باملستشفيات وخاصة بشأن العملية اإلدارية، فالبيانات املتوفرة تعتمد إىل حد كبري على التقارير الواردة من طرف مدراء املستشفيالبي

أنه ال يوجد ج علمي واضح لدراسة احلوكمة، وكذلك ال توجد اليت تواجه دراسة حوكمة املستشفيات من بني املشاكل عالوة على هذا أنه 
متني، فهي حباجة لبناء مناذج أكثر توضيح وتفسري  مفاهيميات علمية وثيقة الصلة حبوكمة املستشفيات أي تفتقر البحوث إىل إطار نظري

املهين لدى الطاقم الطيب واإلداري على حد السواء  االلتزامحلوكمة املستشفيات لتعمل على تفعيل عملية حتديد األدوار واملسؤوليات وزيادة 
  .)Bogue., et al, 2007, P. 18( دف الذي وجد من أجله املستشفى وهو تقدمي الرعاية الصحية لكل أفراد اتمعلتحقيق اهل

الشفافية، جلان التدقيق أو املراجعة، : لدراسة حومة املستشفيات اختارت الباحثتني دراستها من خالل جمموعة أبعاد متكاملة فيما بينها وهي
  .سيتم شرح كل عنصر بإجياز. لومات، وإدارة املكافآتجملس اإلدارة وإدارة املع

ü الشفافية: Transparency  
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الكشف يف الوقت املناسب عن املعلومات الوافية حول األداء املايل  على الشفافية عبارة عن مبدأ من مبادئ حوكمة الشركات، وتنطوي
 يت جتمع بينهم عالقات، كذلك معلومات عن الرقابة الداخليةللشركة، وكذلك األهداف املسطرة، األجور، املعامالت بني األطراف ال

)Chung et al, 2010, P. 266( .وأشار )Frynas, 2010, P.169(الشفافية ما هي إال كلمة تستخدم غالبا  أن أحد اخلرباء ذكر أن
آثار اجتماعية إجيابية غري مباشرة فهي تعمل  للشفافيةكما أن  .كمرادف لعدم الفساد، ويعتقد أيضا أن الشفافية حل أو لقاح ملكافحة الفساد

إضافة إىل أن تطبيق احلوكمة يف القطاع الصحي يشجع وينمي . على حتسني فعالية اخلدمات الصحية والتقليل من تكاليف الرعاية الصحية
  . الشفافية ويؤدي إىل نشر املعلومات

، فالشفافية تشري عنهاوكشف علومات املعلى شفافية  تعتمد بشكل كبري احلوكمة الفعالة أن)Roohani., et al, 2009, P. 356(يرى كما 
إذ ليس من املتوقع أن تلتزم كل املؤسسات والشركات طوعا مببادئ . إىل مدى الوثوق باملعلومات واليت جيب أن تتوفر يف الوقت املناسب

ن يف وضع القواعد والقوانني الكفيلة بتحقيق هذا العنصر املهم، وغالبا ما ية،  لذا يقوم املنظموودة العاملاجلالشفافية واليت تعد أساسا من معايري 
الشفافية تشجع على أن )Roohani., et al, 2009, P. 356(وأضاف  .يكون واجبا يلزم جملس اإلدارة وكذلك املوظفني على االلتزام به

ا يسهل ممارسة الرقابة عليها وكذا يسهل من التدخل ممارسة اإلفصاح والكشف الكامل والعادل للمعلومات عن نشاطات املؤسسات مم
فالشفافية تنطوي على الكشف الكلي للمعلومات عن عمل املؤسسة فضال عن املعلومات املتعلقة بالعملية  .احلكومي يف إدارا إذا لزم األمر

ستخدمني ماسب، وشريطة أن تعد بطريقة ميكن للباإلضافة إىل هذا حيب أن تكون هناك تقارير واضحة موثوق ا يف الوقت املن. اإلدارية
علومات عرب شبكات وكي تتحقق الشفافية جيب نشر امل. الوصول إليها بسهولة وفهمها، إىل جانب هذا جيب اإلفصاح عن األمور املالية

 .وقنوات خمتلفة
ü جلان التدقيق أو املراجعة:(Audit Committees)   

يف تقرير له حول حوكمة الشركات على ضرورة إنشاء جلنة تدقيق  Cadburyأوصى  1992أنه سنة  )Davies, 2009, P. 44( أشار
نظرا لألمهية البالغة للجان التدقيق مت التأكيد على ضرورة قيام جملس اإلدارة ف. واعتبارها مسة هامة تضمن ممارسات أفضل حلوكمة الشركات

سواء جلان التدقيق للقيام بأداء واجبام على أكمل ل من املدراء واملوظفني على حد باختاذ الترتيبات املناسبة اجتاه هذه اللجان، ومساعدة ك
دارة وعن املدراء التنفيذيني وأن ال يقل عددهم عن ثالثة، وتقوم هذه اللجان جلنة التدقيق مستقلة عن جملس اإل كما ينبغي أن تكون. وجه

وازداد نطاق وظيفة جلنة التدقيق فلم تبقى منحصرة . لى سري األنشطة بطرق قانونية وأخالقيةبإعداد التقارير املالية والرقابة الداخلية واحلفاظ ع
  . يف عملية إعداد التقارير املالية، بل اتسعت لشمل مسؤوليات أخرى كإدارة املخاطر والرقابة وإعداد التحقيقات اخلاصة

ارة وأصحاب املصاحل، إذ أا جتعل كل مسؤول عن عمله يتحمل مسؤولياته تلعب جلان التدقيق دورا حيويا يف تعزيز العالقات بني جملس اإلد
الية كما جتعل كل فرد خيضع للرقابة ضمن حدود ما توضحه وظيفته، كما تكون جلان التدقيق حافزا يف إعداد التقارير املالية وغري املالية بفع

  .)Chatterjee, 2011, P. 69(ملعلومات ا كما تعترب هذه اللجان عقل املؤسسات الذي يضمن جودة ا. ومصداقية
ü جملس اإلدارة وإدارة املعلومات:(Board and management information)  

لس يعترب جملس اإلدارة آلية فعالة حلوكمة الشركات وتأخذ أمهية خاصة إذ تعترب املنظم واملنسق ومصدر رئيسي للمعلومات، إذ يرصد هذا ا
إن تفعيل دور جملس اإلدارة يزداد إذا .  شورة يف حتديد االستراتيجيات وتنفيذها، وذلك لتجنب تضارب املصاحلد املوسلوك املديرين ويق

كانت هناك معلومات وإفصاح عن هيكله وكذلك إذا توفرت معلومات عن النشاطات اليت يقوم ا وعن دوره يف خلق قيمة ألصحاب 
اإلدارة مستقل عن املدراء التنفيذيني إذ أن هذا يسهل من عملية نقل املعلومات بني أعضاء  جيب أن يكون جملسكما . املصاحل داخل املؤسسة

  .) Andres & Vallelado, 2008, P. 571( جملس اإلدارة واملدراء ويزيد من فعالية القرارات املتخذة
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الرقابة باملؤسسة ويزيد من درجة التزام  توفر معلومات عن جملس اإلدارة حيسن من جهازأن ) Machuga & Teitel,2009, P. 3(ويرى 
 بتأدية الوظائف بطريقة صحيحة، كما أن حتسني نوعية املعلومات عن هذا الس يؤدي إىل زيادة مصداقية التقارير السنوية عن املؤسسة أو

  .الشركة
عاكسة لسمعة املؤسسة وجودة خمرجاا، فتوفر املرآة التعترب جملس اإلدارة واملعلومات املتصلة به أن )Lee., et al, 2009, P.823(أكد 

 .ؤسسةاملعلومات يزيد من قدرة التأثري اإلجيايب هلذا الس على القرارات املتخذة وكذلك التأثري غري املباشر على السري احلسن لوظائف امل
وليس يف أنه يؤثر على أداء املؤسسة من خالل  إن فعالية جملس اإلدارة ال تظهر فقط من خالل أهم القرارات اليت يتخذها،عالوة على هذا ف

جور التأثري على املستوى االستراتيجي، بل إنه يؤثر بطريقة أخرى غري مباشرة فاملعلومات املتوفرة عن قراراته اجتاه أنظمة التعويضات واأل
ؤسسة له صدى كبريا على املوارد البشرية باملؤسسة وكيفية تطبيق القرارات املالية وكذا إسهاماته يف نشر املعلومات املتعلقة بالعمل داخل امل

  .يؤثر فقط على األداء بل وحىت على االلتزام بالقوانني وضوابط العملال مبختلف املستويات و
ü إدارة املكافآت  :(Management Remuneration)  

وسيلة تسهل من عمليات اختاذ القرار لذا تقوم  تعترب إدارة املكافآت من أهم العناصر اليت تويل حوكمة الشركات االهتمام ا وتعترب
وهناك من املؤلفني يف جمال احلوكمة من اعتربها . املؤسسات بإنشاء جلان خمتلفة على مستوى هذه اإلدارة كلجنة التعويض واللجنة التنفيذية

تقف عائقا أمام كبار يف أا ة تتمثل إلدارة املكافآت أمهيو. 1997سنة  Conyon & Mallinعنصر جديد نسبيا يف هيكل احلوكمة مثل  
  . )Confyon & Peck, 1998, P. 147( املسؤولني وكذا املدراء التنفيذيني يف استغالل مراكزهم خلدمة املصاحل الذاتية

ة االهتمام ذا إلدارة املكافآت أثر كبري على األداء يف املؤسسة إذ تويل املوارد البشري أن )Tsipouri & Xanthakis, 2004, P. 18(يرى 
مدى عدالته ومدى تقيد اإلدارة بتنفيذ أنشطتها بدون حتايل، ففي ظل حوكمة الشركات على إدارة املكافآت الكشف عن األنظمة والعنصر 

 املعمول ا لتحديد األجور واملكافآت على خمتلف املستويات اإلدارية، كما جيب توفري املعلومات اليت توضح طريقة احتساب األجور
 .والتعويضات كما جيب أن ختضع إدارة املكافآت للمعايري احمللية املطبقة

 كما أن. يتطلب على إدارة املكافآت إعداد تقارير سنوية عن كل ممارسات األجور يف كل املؤسسةأنه  )O’Hare, 2009, P. 10(أكد و
املرتبطة باألجور والتعويضات، وإحداث دور واضح للتحكم يف  الدور اجلديد إلدارة املكافآت هو توفري الرقابة املالئمة وتتبع القرارات

 ,O’Hare(وأضاف  .ضغوط أثناء إعداد التقارير املتعلقة باملكافآتالاألنشطة التابعة للجنة األجور وهذا كخطوة فعالة لتفادي التعرض إىل 

2009, P. 12( لكن هذه الرقابة لن تكون إال مبشاركة  ،على عمليات اختاذ القرارالرقابة يف  جها إدارة املكافآت هي الصرامةن امليزة اليت حتتاأ
إدارة وإىل جانب ما سبق حىت تقوم . وظائف أخرى ونادرا ما تكون بطريقة رمسية حىت تتفادى ردود فعل غري مناسبة من قبل املوارد البشرية

املكافآت، توضيح دور هذه اإلدارة وكذلك التقليل من بطريقة أكثر كفاءة جيب إنشاء خط إشراف مباشر على جلنة مبهامها املكافآت 
اإلخالل يف اإلدارة وذلك بالعمل على النحو املعتاد على أساس خطط السلطة واملسؤولية املوضحة باهليكل اإلداري، باإلضافة إىل تأمني 

  .بة اليت تضمن السري احلسن إلدارة املكافآتاملعلومات املطلوبة واملناسبة عن هذه اإلدارة، إىل جانب توفر الضوابط والقوانني املناس
  :مما سبق ميكن صياغة الفرضية التالية

H1: ق املؤسسة العمومية اإلستشفائية مستوى على من احلوكمة من حيث الشفافية، جلان التدقيق، جملس اإلدارة وإدارة املعلومات، وإدارة تطب
  .املكافآت

 (Business Ethics) :األعمالأخالقيات  .2

قوانني، أعراف، قيم، (، وتتحدد هذه األخالق من اتمع وخصائصه ق األخالقيات جبميع مظاهر السلوك البشري واختاذه للقراراتتتعل
   .(John, 2009, P 13)أو من خالل اخلصائص الفطرية للفرد ) وديانات
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، كما تطور االهتمام بأخالقيات العمل نتيجة التقدم اعيةاالجتمخالل العقدين السابقني بتطور مفهوم املسؤولية  العملارتبط مفهوم أخالقيات 
، إضافة لنمو وعي املستهلك وقدرته على اختاذ قرارات شراء عقالنية ال تتعارض مع التكنولوجي من جهة وحتديات العوملة من جهة أخرى

مل بتحديد املعايري املعنوية للسلوكيات الصحيحة وتم أخالقيات الع .(Aggarwal, 2011)متطلبات محاية البيئة وال متس أخالقيات اتمع 
وتوجد أربع أنواع من املشاكل األخالقية املرتبطة بأعمال املنظمات . (Newell, 2007, p 1) أو اخلاطئة يف صفقات األعمال بني املنظمات

التمييز بني ب، السلوكيات غري األخالقية املرتبطة وتتعلق بالعدالة يف التعامل مع املوظفني احلاليني واحملتملني: مشاكل املوارد البشرية: هي
واليت تؤدي إىل التمييز يف  التعامل مع اآلخرين حسب  :تصادم املنافعمشاكل مرتبطة ب. اخل...املوظفني حسب اجلنس، اللون، الديانة، العرق

احترام املستهلك وعدم االهتمام بأمنه وسالمته من  وترتبط بسلوكيات تقليل: املشاكل املرتبطة باألمانة مع املستهلكني. املصاحل الشخصية
 باالستخدام السيئ أو االستغالل الشخصي ملوارد املنظمة من قبل املوظفني املشاكل املرتبطة. خالل املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمة

   .  (Newell, 2007,  p5) موارد الطبيعية من قبل املنظمةأو االستخدام السيئ لل
  (Job Ethics) :القيات املهنةأخ .3

كما تعرب عن ضرورة أداء املوظف ملهامه يف كل وقت وفق  .تم أخالقيات املهنة بكيفية التصرف الالئق أثناء ممارسة األنشطة املهنية املختلفة
ت املهنة عبارة عن ثقافة مستمدة ، فأخالقيا (Center for Career Giudance)اقانون الدولة، اإلقليم، اتمع، واملنظمة اليت يشتغل فيه

طوات مير فيها املوظف حىت يصل إىل املستوى املقبول من اخلجمموعة  مت حتديد .من قيم الفرد تدفعه ألن يكون مسئوال عن العمل الذي يقوم به
السليب للموظف، وميكن للموظف  االنضباط، حبيث أن الغياب والتأخر يعد من أهم العوامل املؤثرة على األداء. 1: من أخالقيات املهنة هي

الوصول إىل أعلى درجات االنضباط من خالل جعل وظيفته من أهم أولوياته، معرفة واجباته واخلطة الزمنية الجنازها، ضبط الوقت، إعطاء 
عاون مع بعض لتحقيق أهداف صفات املوظف، فاملشرف يتوقع من املوظفني الت. 2. لنفسه الراحة الكافية، وإعالم اجلهات املعنية يف حالة غيابه

: ومن بني الصفات اليت جيب أن تتوفر يف املوظف ،القته باملنظمة ، بالوظيفة، وبزمالء العملعى املوظف أن حيسن جيب عل العمل لذلك
تضمن فرق العمل اجناز املهام  حبيثفرق العمل، . 3.  الثقة املتبادلة، التبادل والتعاون يف اجناز املهام، األمانة، وروح املسؤوليةالوالء، الصدق، 

بكفاءة وفعالية أكثر، حتقيق أهدف املنظمة وأهداف املوظف من خالل كسبه ملعارف ومهارات جديدة، لذلك على املوظف احترام أعضاء 
و املستهلك وحتقيق فريق العمل، االلتزام بفعالية ضمن عمل الفريق، روح التضحية، فتح فرص التعلم وإعطاء جمال لآلخرين للتعلم، التوجه حن

املظهر، حبيث أن مظهر املوظف يعطي . 4. أهداف املنظمة، التحلي بالسلوكيات اإلجيابية يف عالقته مع أعضاء فريق العمل، والثقة يف اآلخرين
يجب أن تكون املواقف، ف. 5. صورة واضحة عن التزامه واحترامه للوظيفة، للمنظمة، لزمالئه املوظفني، للجهات العليا، وللمستهلكني

حيث ميكن للموظف من حتسني إنتاجيته من خالل احترام إجراءات العمل، اإلنتاجية، . 6. للموظف مواقف إجيابية تعكس ثقته يف نفسه
على املوظف إدارة وقته وتطوير مهاراته من خالل أداء  جيباملهارات التنظيمية، إذ . 7. إجراءات السالمة، وطرق استخدام موارد املنظمة

االتصال، فعلى املوظف أن ميلك قدرات عالية على االتصال الفعال مع اآلخرين سواء كان االتصال لفظي أو غري لفظي . 8 .هامه يف املنظمةم
احلل و على فعالية إدارة تصادم األدوار خالل عالقات عمل جيدة تعتمد نالتعاون، م. 9. والشعور باآلخرين االحترامحبيث يظهر ثقافة 

سياسات احترامه ملن هم أعلى أو أقل منه أي عمل مع اآلخرين إذا مل يدرك املوظف  أداءاالحترام، فال ميكن . 10. شكالت العملاجلماعي مل
  (Center for Career Giudance).  يف املستوى الوظيفي

 )Job Ethics) Medical :أخالقيات املهنة الطبية .4

، وملا هلذه املهنة من دور حساس (John, 2009, P 17)وإعادة الصحة للمريض ة املرضتعلق حبفظ الصحة ومقاومت ومهنة فنيعترب الطب 
 تمع فإن احلديث عن اآلداب واألخالقيات املرتبطةتمع ايف اإىل يومنا  بدأ منذ آالف السنني وال يزال موضوع جيلب انتباه مجيع فئات ا

 بأعراف وتقاليد األمم،و، باآلداب العامة للمجتمع، اإلسالمي لفة وعلى رأسها الدينأخالق مهنة الطب بقيم الديانات املخت فارتبطت. هذا
: مثل أبعادحيث ربطت هذه العلوم مهنة الطب بعدة  ،عدة علوم مثل علم النفس، علم االجتماع، والقانونيف كما مت التطرق إىل املوضوع 
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، إدراك مسؤولية املهنة، املعرفة العطف، العدل حفظ أسراره،وملة احلسنة للمريض ، املعاالرتاهة واألمانة، التواضع واحترام اآلخرين، الصرب
 World Health) اخل...املهنة لزمالء السليب نقدال جتنب، والكفاءة الضرورية ملمارسة املهنة، نشر الوعي الصحي يف اتمع

 3)-Organization, 1998, p 1 ويرى (John, 2009, P 22)  اد ألخالقيات مهنة الطب هي الشعور باملريض، أهم ثالث أبعأن
ويف دراستنا احلالية مت حتديد جمموعة أبعاد ألخالقيات مهنة الطب مت استنتاجها من علوم التسيري . املهارات العالية، واالستقاللية يف أداء املهنة

الرقابة الذاتية، التطوير الذايت للمهارات، : ه األبعاد يف، وتتمثل هذحيث متس هذه األبعاد كل من إدارة املوارد البشرية وسلوكيات املوظفني
أنه ميكن ألخالقيات املهنة الطبية أن تتغري مع الوقت تبعا للتطور يف  (John, 2009, P 27)ويرى  .دقة ووضوح األدوار، والوالء الوظيفي
 . العلوم الطبية، التكنولوجيا، وقيم اتمع

ü الرقابة الذاتية (Self Control):  تسميها األدبيات القدمية بالتعلم الذايت من املوارد(Learned resourcefulness) الرقابة ، وتتعلق
السلوك اإلجيايب للفرد اجتاه عمله من حيث اجناز املهام بكفاءة وفعالية، حتمل ضغوط العمل، جتنب الوقوع يف و بالقواعد الوجدانية الذاتية
، إدراكهاخل، حبيث أن هذا السلوك حيكمه قدرته على التحكم والسيطرة على النواحي السلبية يف ...، واملسامهة يف حل مشاكل العملاخلطأ

 تكاليف هلاجتنب املمارسات اليت توجه الفرد حنو ف الرقابة الذاتية كما تص .(Lightsey et al, 2011, pp 144-145) سلوكه، ومواقفه
وعادة ما يتصف األشخاص ذوي الرقابة الذاتية املنخفضة بروح املخاطرة، نقص  .النقدية هائدعوا املزايا املتحصل عليها من تفوق طويلة املدى

  .ة والسهلة، وجتنب املهام املاديةثقافة االهتمام والتعاطف، تفضيل املهام البسيط

ü  وضوح الدور(Role Clarity): عرف (Donnelly. Jr. and Ivancevich, 1975, p 73)   درجة املعلومات  وضوح الدور على أنه
، حبيث طلوب من املوظفنيم وضوح الدور دور أساسي يف تقليص عدم التأكد  يف توقع ما هودقة وول .اليت  حيتاجها الفرد إلدراك وفهم عمله

 .ميكن وضوح الدور من فهم قيم وأهداف كل من األفراد واملؤسسة

ü  تطوير املهارات(skills Devlelopment):  عرف(Toner, 2011, p 11)  ا األصول املنتجة من القوى العاملةاملهارات على أ
أكد و . واليت مت اكتساا من خالل األنشطة التعليمية، كما أن مستوى املهارات تترجم يف تركيب من التعليم والتدريب واخلربات

)Oyewole et al, 2011, P.984 (كما أن امتالك املهارات حيتاج إىل أن املهارات تكتسب وتستخدم خالل فترة حياة املورد البشري ،
ىل ضرورة تطوير  إ(Haan, 2010, p 317)  كما أكد  . التعلم يف خمتلف ااالت وامليادين باعتبارها عوامل ضرورية للمورد البشري

 .ن خالل التعلم املستمر من اخلربةاملهارات بشكل مستمر ويرى أن ذلك يتحقق م

ü الوالء الوظيفي (loyality) :فعر (Gill, 2011, p 25)    الوالء الوظيفي على أنه التزام املوظفني بكل ما جيعلهم ناجحني يف املؤسسة
 .مفضل بالنسبة هلم، وهذا ما يتترجم يف تفاعل املوظفني مع الثقافة، اهليكل، والقيادة يف املؤسسةواعترافهم بأن وظيفتهم أمر 

 :مما سبق ميكن صياغة الفرضية التالية

H2  : مستوى عايل من أخالقيات املهنة من حيث الرقابة الذاتية، وضوح ودقة األدوار، تطوير املهارات،   ى الطاقم الطيب مبستشفى جيجللد
  .والوالء الوظيفي

 :فرضيات الدراسةالدراسات السابقة وبناء 

 :العملوأخالقيات  الشركاتحوكمة  •

ح وض(Ryan et al, 2010)  عن حوكمة املؤسسة على أخالقية العمل، حيث يرون أن قوة املسامهني  ئولةاملسعالقة كل جهة من اجلهات
 زادت نتيجة التشريعات احلكومية وتغري القوانني، يف حني يلعب جملس اإلدارة الدور نييف التأثري على جملس اإلدارة يف املؤسسة واملدراء التنفيذي

 سلوكيات املوظفني من خالل أنظمة الرقابة ونظم التعويضات، ويشريون إىل أن دور بينما حيكم املدراء التنفيذيني ،يف أداء املؤسسة رياحملو
ويف دراستنا احلالية كان . كل جهة من هذه اجلهات هو الذي حيكم أخالقيات العمل بالتركيز يف دراستهم على اجلوانب املالية للمؤسسة
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ة وأثرها على أخالقيات املهنة، حيث مل يتم التركيز على اجلوانب املالية بل كجهة حاكمة يف املؤسس التركيز على ممارسات اإلدارة التنفيذية
   .على املمارسات املوجهة للمستهلكني والذي ميثلون املرضى يف دراستنا

تية يف ديب حلوكمة املؤسسة واملمارسات األخالقية يف العالقة بني إدراك مدراء جمموعة من املؤسسات اإلمارا (Obay, 2009)درست كما 
. العمل، حيث ركزت يف دراستها على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات اجتاه كل من املوظفني، املسامهني، املستهلكني، املوردين، واحمليط

هليكل التنظيمي، والسلوكيات السيئة للموظفني، وأخالقيات العمل من حيث اإلدارة ونظام األخالق يف املؤسسة، أمن وصحة العمال، طبيعة ا
توصلت يف دراستها إىل أن نظام األخالق يف املؤسسة خيتلف حسب طبيعة هيكلها التنظيمي ومستوى . الرشوة والفساد وباقي مشاكل احمليط

لسلوكيات السيئة للموظفني أو بعض من املؤسسات ال حتتوى حىت على نظام يوضح تقارير الفساد والرشوة وا، كما وجدت أن االستغراق
نوع  حيث أفرزت املقابالت أنه يوجد على األقل ،هلذه املمارساتعقوبات هذه املمارسات الألخالقية، بينما يوجد وعي لدى املؤسسات 

أكدت و. جودة نظام األخالقيات يف أغلب املؤسسات املدروسةمستوى  األمر الذي قد يعكس السيئة للموظفني  السلوكياتواحد من 
يف  اهتمامااالدراسة من جهة أخرى أن أربع مؤسسات تواجه تصادم يف سياسات جملس اإلدارة وأصحاب املصاحل، يف حني يوجد توافق بني 

 احلكوميةوتوصلت الدراسة أيضا إىل أن هناك مستوى عايل من االهتمام بسالمة وصحة املوظفني ويعود ذلك إىل التشريعات . باقي املؤسسات
وكالة : وهي على التوايل يف اإلمارات وعرضت الدراسة أهم املؤسسات اليت سامهت يف املمارسات اخلريية .يتعلق بقضايا العمال فيما

، تليها األنشطة املرتبطة بشهر رمضان، منظمات حقوق اإلنسان، حميط املنظمات، (Red Crescent)اإلعانات الدولية واليت تسمى 
  .التالميذ يف اإلمارات، وبعض اجلمعيات اخلريية حاجة األفراد، برامج تدريس

القوانني اجلديدة لألخالق، املسؤولية االجتماعية واإلستراتيجية وتوصل الباحث إىل أن املؤسسات تكون  2000سنة   Wilsonدرس وقد 
مة الشركات هو ضمان العمل مسؤولة اجتماعيا عن السلع واخلدمات اليت توفرها لزبائنها، إىل جانب هذا فالغرض الرئيسي من حوك

األخالقي ففضال عن املساءلة القانونية والتنظيمية، فاحلوكمة تعترب كضمان حلقوق أصحاب املصاحل كما حتمي حقوق املسامهني، وجتعل 
سنة   Othman & Rahmanعندما قام و .املدراء التنفيذين أكثر مسؤولية وحتدث التوازن بني خصوصية املعلومات وضرورة الكشف عنها

توصال إىل أنه توجد طرق خمتلفة لترسيخ وتعزيز أخالقيات بدراسة استكشافية حول األخالق واجلوهر األخالقي حلوكمة الشركات،  2011
إذ أن مضمون احلوكمة يشجع األفراد داخل الشركات على التحلي باملبادئ األخالقية . العمل من خالل ممارسات حوكمة الشركات

ويزداد التزام املؤسسات بأخالقيات العمل كلما تطابقت أهدافها . ملمارسة احلوكمة بشمولية االستجابةولية والشفافية وكذا كاملساءلة واملسؤ
  .ورؤيتها مع ممارسات احلوكمة، وكلما توفر فيها موارد بشرية تتصف بالرتاهة

ü ةوأخالقيات املهن جملس اإلدارة وإدارة املعلومات، وإدارة املكافآت الشفافية:  
لنفسي والطب وتوصل اردود الفعل حول الشفافية التنظيمية من قبل املوظفني يف وظائف العالج  )McGivern & Fischer, 2011(درس 

ل من ممارسة الرقابة من خالل توفري قواعد قابلة للمقارنة بني القواعد الثابتة املنشودة وبني النشاطاتالباحثان إىل أن الشفافية سياسة جيدة تفع 
ففي مهنة الطب للشفافية تأثريات وممارسات معقدة تؤدي إىل البحث .  املرئية، كما أن الشفافية مرتبطة مبدى تطبيق التدقيق املستقل واملساءلة

 كما تؤدي إىل البحث عن طرق لتحسني مستمر يف النظام وكذا حتسني ردود الفعل اجتاه. عن التميز حىت ال يقع املوظف ضمن شبكة املساءلة
  .هذه الشفافية مبا خيدم شاغل الوظيفة

ترى الباحثتني أن توفر الشفافية يف املهنة الطبية سيؤدي إىل خلق ضغوط أكثر على ممارسي هذه املهنة باعتبارهم معرضني أكثر من جهة أخرى 
ون دافعا أساسيا كي يبحث املوظف عن للمساءلة وكذلك عليهم خلق ثقة وانطباع إجيايب أمام املسؤولني وأمام الزمالء يف الوظيفة، هذا يك

ا إذا فهم سبل توفر له هذه الثقة، وتعتقد الباحثتني أن االعتماد على الرقابة الذاتية للفرد جتعل نسبة تعرضه للمساءلة من قبل الغري ضئيلة وكذ
عوره به وذلك بالقيام بعملية تطويرية ملهارته، متطلبات وظيفته والتزم بالدور الواجب القيام به، باإلضافة إىل أنه ميكنه جتاوز قصوره عند ش
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 وترى الباحثتان أن قدرة املوظف من االستفادة من الشفافية يف هذه املؤسسة سيخلق نوعا من االلتزام اجتاهها ومع الوقت خيلق لديه والء
  . للوظيفة اليت يشغلها

  :وعليه ميكن صياغة الفرضية التالية
H3: على أخالقيات املهنة لدى الطاقم الطيب مبستشفى جيجل الشفافية هلا تأثري إجيايب.  

 أكدت الدراسات السابقة العالقة بني الشفافية وأخالقيات املهنة كون الشفافية توفر املعلومات املختلفة حول املؤسسة تدفع املوظفني إىل
اإلدارية بكل شفافية، كما يلزم على إدارة املستشفى أن  االلتزام أكثر باألخالقيات املهنية، كذلك جملس اإلدارة مسؤول عن توفري املعلومات

  :وانطالقا من ذلك ميكن صياغة الفرضيتني التاليتني. متلك إدارة فعالة للمكافآت  تركز على العدالة والشفافية يف عملية التقييم
H4: طيب مبستشفى جيجلجملس اإلدارة وإدارة املعلمات هلا تأثري إجيايب على أخالقيات املهنة لدى الطاقم ال.  

H5: إدارة املكافآت هلا تأثري إجيايب على أخالقيات املهنة لدى الطاقم الطيب مبستشفى جيجل. 

ü جمالس التدقيق  وأخالقيات املهنة:  
وعالقة هذه ماليزيا لآلثار املترتبة للجان التدقيق والقضايا املرتبطة باستقاللية التدقيق يف  دراسة ميدانية ب  )Teoh & Lim, 2002(قام 

السبب الذي أدى إىل ظهور هذه الدراسة هو تعاظم منو الشركات املتعددة اجلنسيات وما يصاحبها من اختالف يف . اللجان بأخالقيات املهنة
املهنة مع مدى عمليات التدقيق باعتبار أن البيئة االجتماعية واالقتصادية للشركات خمتلفة، وقد توصل الباحثان إىل االرتباط الكبري ألخالقيات 

كما أن للجان التدقيق أثر كبري وقوي على زيادة االلتزام بضوابط العمل وعدم التالعب باحلسابات أو . حزم جلان التدقيق يف أداء عملهم
  . املعلومات داخل املؤسسات، كما زاد من درجة الوعي بضرورة الكشف عن املعلومات اليت ال يتم التدقيق فيها من قبل جلان التدقيق

قاومة واالمتثال للجان املصفات احلوكمة والتفاعل بني منطق ) Tremblay & Gendron, 2011(ضمن نفس جمال أخالقيات املهنة درس 
التدقيق، وتوصال الباحثان إىل أن جلان التدقيق تعترب كجزء ال يتجزء من عملية اإلصالح الذي تقوم به حوكمة الشركات، فهذا يزيد من 

. وكذلك يؤدي إىل عدم ظهور هفوات أخالقية على مستوى وثائق املؤسسة. بالضوابط القانونية واألخالقية من قبل املوظفنيدرجة االلتزام 
ره إىل جانب هذا فإن تعزيز قدرة جلان التدقيق على كشف البيانات املزورة وكذا االحنرافات عن أخالقيات املهنة والسيطرة عليه ملنع انتشا

  .باتمع
تدقيق فعالة وعلى اطالع جيد باألنشطة املوكلة على عاتقها وإدراك املوظفني إىل طبيعة عمل تعتقد الباحثتان أن وجود جلان  أخرىمن جهة 

نة هذه اللجان سريسخ منط سلوكي جيد يتميز بالرقابة الذاتية باعتبار املوظف يصبح أكثر إدراك ملسؤولية نتائج العمل الذي يقوم به أمام جل
كما أن فاعلية جلنة التدقيق تزيد من توضيح األعمال املوكلة للموظفني، إذ ال ميكن حماسب شخص عن عمل ال يعرف دوره احلقيقي  التدقيق،

  . فيه وال يعي كيفية القيام به إذ تتساوى هنا املسؤولية مع الفهم الكايف للعمل الواجب إجنازه
يف جلان التدقيق يدفع املوظفني إىل البحث عن تطوير لقدرام الذاتية مبا يتناسب ترى الباحثتان أن وجود جهاز رقايب صارم متمثل كما 

كما أن وجود جلان تدقيق خيلق نوع من االطمئنان لدى املوظفني وخيلق لديهم اجتاه إجيايب يزيد . ويتالءم مع متطلبات املهنة املطلوب القيام ا
وعليه ميكن صياغة . يقها وهذا من شأنه أن خيلق والء لدى املوظف اجتاه الوظيفة اليت يشغلهامن ثقتها يف األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتق

  :الفرضية التالية
H6: جلان التدقيق هلا تأثري إجيايب على أخالقيات املهنة لدى الطاقم الطيب مبستشفى جيجل. 

  :منوذج الدراسة
  .حوكمة املستشفى أما املتغري التابع فهو أخالقيات املهنة الطبية الشكل التايل يوضح متغريات الدراسة فاملتغري املستقل هو

  
  



 

 
  

 
672012 

 
 

  )1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

  منهجية الدراسة
 :جمتمع وعينة الدراسة .1

 على كل من األطباءومت توزيع االستبيانات جيجل والية  باملؤسسة اإلستشفائية العمومية لوالية جيجل الطيب الطاقميشمل جمتمع البحث 
   .واملمرضني حيث ميثلون حلقة الوصل بني إدارة املستشفى واملرضى الذين ميثلون أهم فئة من أصحاب املصاحل بالنسبة للمستشفى

 150مت توزيع  و، نظرا لتكاليف الوقت واجلهد اعتمدت الباحثتني على العينة امليسرة يف مجع البيانات فهي الوسيلة األفضل جلمع البيانات
  . ℅76أي بنسبة استرداد بلغت استبيان  114وقد مت اإلجابة على  املستشفىوظفي على ماستبان 

  :نبذة عن املستشفى .1
. نسبة لطبيب نفساين عمل طبيبا يف اجليوش الفرنسية "Fantz Fanon"وكان يطلق عليه اسم  1933سنة " جيجل"أنشى مستشفى والية 

باعتبار أن " حممد الصديق بن حيىي"، ومت إنشاء مستشفى جديد حيمل اسم "ينةقسنط"إداريا عن والية " جيجل"انفصلت والية  1947سنة 
  . احلاجات املتنامية للسكان والذي حول فيما بعد إىل مستشفى لعالج األمراض العقلية مل يعد يليب" Fantz Fanon"مستشفى 

كان املستشفى يقدم اخلدمات الصحية . 81 \242بقرار وزاري رقم  1983نوفمرب  08يوم " حممد الصديق بن حيىي"مت تدشني مستشفى 
وأصبح يصطلح عليه اسم  2007ماي  19املؤرخ يف  140-07ليحول بناء على املرسوم التنفيذي رقم " القطاع الصحي"حتت اسم 

 حتت ويوضع املايل اللواالستق املعنوية بالشخصية يتمتع، وأصبح استنادا إىل هذا القرار ذا طابع إداري "املؤسسة العمومية االستشفائية"
 ).اجلريدة الرمسية اجلزائرية(الطيب  التأهيل وإعادة واالستشفاء والعالج التشخيص هيكل من ويتكون الوايل، وصاية

 :الدراسة أداة .2

صمم . الطبية أثر حوكمة املستشفيات على أخالقيات املهنة: اعتمدت الباحثتني يف دراستهما على االستبيان كأداة جلمع البيانات قصد دراسة 
أي من موافق بشدة إىل غري موافق  5إىل  1، حبث يتراوح املقياس من Likertاالستبيان باالعتماد على دراسات سابقة وقد استخدم مقياس 

 & Doherty)( واعتمدت الباحثتني على االستبيان ألنه الطريقة املناسبة جلمع البيانات الكمية يف جمتمع كبري فهي بسيطة وسريعة. بشدة

Terry, 2009, PP.112  على جزأين من األسئلة االستبيانمشل   .موظف 700حيث تشري املعلومات أن عدد موظفي املستشقى أكثر من :
بينما اموعة الثانية ). اجلنس، العمر، الدخل الشهري، املستوى التعليمي، واخلربة العملية(اموعة األوىل تتضمن املتغريات الدميغرافية وهي 

   .تغطي كل من أبعاد حوكمة املستشفى وأخالقيات املهنة الطبية فقرة) 40(فقد تضمنت 

 حوكمة املستشفى

الرقابة (يات املهنة الطبية أخالق
الذاتية، الوالء الوظيفي، دقة ووضوح 

) الدور، تطوير املهارات الذاتية  

 جلان التدقيق 

 الشفافية 

جملس اإلدارة وإدارة املعلومات 
املعلومات املعلومات
 إدارة املكافآت
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  :نتائج الدراسة
  :خصائص عينة الدراسة •

  .التعليمي املستوىو، توزيع أفراد العينة وفقا ملعيار اجلنس، العمر، الدخل: )1(اجلدول 
  (%) النسبة  العدد  املتغري  (%)النسبة   العدد  املتغري

 17,5 20  29-18  العمر 64,0 73  كورالذ  اجلنس

 44,7 51  39-30 36,0 41  اإلناث

 31,6 36  49-40 100,0 114  اموع

  الدخل 
  الشهري

  6,1 7  59-50 0 0  دج 20000من  أقل

  0  0  سنة فأكثر 60 60,5 69  دج 20000-40000

  100  114  اموع 16,7 19  دج 40001-60000
املستوى  22,8 26  دج 60000أكثر من 

  التعليمي
 7,0 8   ثانوي

  70,2  80  جامعي 
  22,8  26  دراسات عليا

  100  114  اموع    
 100,0 114  اموع

ذا كانت و). ةموظف 41% (36.0من ايبني كان ذكور، أما اإلناث فيمثلون ) موظف 73% (64.0موظف،  114مشلت العينة 
% 44.7 بنسبةسنة  39-30بني  أعمارهم كانت املؤسسة اإلستشفائيةاملوظفني يف  كما أن جزء كبري من .ذكورالنسبة األكرب للمجيبني 

، الذين %17.5سنة بنسبة  29-18الذين تتراوح أعمارهم بني : يبني حسب العمر كما يليوكان توزيع ا. االستبيانمن ايبني على 
سنة  59-50الذين أعمارهم بني ، %31.6سنة فنسبتهم  49-40ين أعمارهم ، بينما الذ%44.7سنة نسبتهم  39-30أعمارهم بني 

، دج 20000من موظفني دخلهم أقل ال يوجد  :كما يلييبني حسب الدخل كان ، أن توزيع ا)1( اجلدول نييبكما . ℅6.1نسبتهم 
دج فكان دخلهم ميثل  60000-40001، أما الذين دخلهم %60.5دج فكان  40000-20000أما الذين دخلهم يتراوح بني 

أما فيما خيص توزيع العينة حسب املستوى التعليمي فكان %. 22.8فأكثر فكان بنسبة -60001، بينما املوظفني الذين دخلهم % 16.7
 الدراسات العليا، أما أصحاب %70.2كانت نسبتهم  مستوى جامعي، بينما الذين ميتلكون وظفني ذوي التعليم الثانويمن امل% 7.0

   %.22.8مثلون نسبة في
  :صدق وثبات األداة

ويعترب هذا % 70مقياس كرومباخ الفا لقياس االتساق الداخلي وقد كانت النتائج أكرب من  تنيلقياس مدى ثبات األداة استخدمت الباحث
وجدا أن أداة  Carmines and Zeller (1979)أن  )Navarro., et al,2010, P. 53(أشار إذ . مقبوال استنادا إىل دراسات سابقة

 0.716كرومباخ الفا حمصورة بني ) 2(كما هو موضح باجلدول . 0.707كرومباخ الفا أكرب أو يساوي القياس تكون مالئمة إذا كان 
  .، ما ميكننا من إكمال حتليل النموذجوذا فثبات األداة حمقق 0.707أي أكرب من  0.755و

  



 

 
  

 
672012 

 
 

  ثبات أداة الدراسة ): 2(اجلدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اختبار صحة الفرضيات
وافق بشدة أقرب ملأي  2قيمة ال كانت أقل منخصائص املتغريات، إذ أن قيمة الوسط احلسايب للمتغريات املستقلة والتابعة ) 3(يبني اجلدول 

اجلوكمة من حيث األبعاد املدروسة، كما  قطبت املؤسسة اإلستشفائية العمومية لوالية جيجلأن  ، أيH2و H1وهذا يؤكد صحة الفرضيتني 
  . أن  الطاقم الطيب يف املستشفى له مستوى عايل من أخالقيات املهنة الطبية من حيث األبعاد املدروسة

  خصائص املتغريات املستقلة) 3(اجلدول 
  املتوسط احلسايب  القيمة الصغرى  القيمة العظمى  املتغري

 1,2459 1,00 4,00  الشفافية
 1,3770 1,00 5,00  التدقيقجلان  

 1,2787 1,00 4,00  املعلوماتإدارة جملس اإلدارة و
 1,4343 1,00 4,00  املكافآتإدارة 

 1,2951 1,00 4,00  الرقابة الذاتية
 1,3445 1,00 4,00  الوالء الوظيفي

 1,3115 1,00 4,00  وضوح ودقة األدوار
 1,4098 1,00 4,00  تطوير املهارات الذاتية

الشفافية كبعد من أبعاد احلوكمة وأخالقيات املهنة الطبية، كذلك توجد عالقة إجيابية بني  أنه توجد عالقة طردية قوية بني) 4(اجلدول يوضح 
بينما . على التوايل ℅5و  ℅1عند مستوى داللة  0.275و 0.537هذه األخري وإدارة املكافآت حيث بلغ معامل االرتباط على التوايل 

 .ذات داللة إحصائية بني بعدي جملس اإلدارة وإدارة املعلومات وجلان التدقيق حلوكمة املستشفيات وأخالقيات املهنة الطبية ال توجد عالقة
  .وفيما يلي سيتم دراسة معامل التحديد لقياس العالقة التأثريية بني املتغريين
  
  
  
  
  
  

 Cronbach’s Alpha عدد الفقرات احلاالتعدد  املتغري
 0,752  4  114  الشفافية

 0,731  3  114  التدقيقجلان  
 0,716  4  114  املعلوماتإدارة جملس اإلدارة و
 0,717  4  114  املكافآتإدارة 

 0,719  4  114  الرقابة الذاتية
 0,719  4  114  الوظيفي الوالء
 0,749  4  114  ودقة األدواروضوح 
 0,755  4  114  ارات الذاتيةتطوير امله
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  لطبيةألبعاد حوكمة املستشفى وأخالقيات املهنة ا االرتباطمعامل ): 4(اجلدول 

من التباين يف املتغري التابع % 34.1، هذا يعين أن 0.341، معامل التحديد يساوي)5(كما هو موضح يف اجلدول : النموذج مالئمة
وهي  0.000يساوي   F مستوى داللة). أبعاد حوكمة املستشفيات(ستقلة مفسر بالتغري يف املتغريات امل) أخالقيات املهنة الطبية(

  . ،  وهذا دليل بأن النموذج ذو أمهية إحصائية0.001<
أن كل من جلان التدقيق وجملس اإلدارة وإدارة املعلومات ليس هلا أثر مباشر على أخالقيات املهنة الطبية، ، )6(طبقا للنتائج املوضحة باجلدول 

. مرفوضتان والسادسةالرابعة  فالفرضيتني، وعلية )على التوايل 0.670و  0.626( 0.05كان أكرب من ) مستوى الداللة( Tة حيث أن قيم
و  0.347على التوايل  Betaبينما كان لكل من الشفافية وإدارة املكافآت أثر إجيايب مباشر على أخالقيات املهنة الطبية حيث بلغت قيمة 

من أخالقيات املهنة الطبية يف املستشفى مفسرة مبستوى الشفافية،  ℅34.7أي أن . على التوايل ℅5و  ℅1 عند مستوى داللة 0.142
  .مقبولتني واخلامسة  رضيتني الثالثةوعليه فالف .منها مفسرة مبستوى إدارة املكافآت ℅14.2بينما 

 )أخالقيات املهنة الطبية=  التابعاملتغري)(Analysis of Variances(نتائج حتليل التباين لالحندار ): 5(اجلدول 
جمموع   النموذج

  املربعات
درجات 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

مستوى داللة  احملسوبة Fقيمة
F 

معامل 
 ²Rالتحديد 

معامل االرتباط 
)R(  

 584, 341, 000, 7,245 0,938 4 3,753 االحندار  1
         130, 109 7,252  اخلطأ املتبقي

           114 11,005  اموع

  أخالقيات املهنة الطبيةاملتغريات املستقلة على  أثرالختبار ) Simple Regression Analysis( اخلطي البسيطنتائج حتليل االحندار ): 6(اجلدول 
  النموذج

Model  
   Tقيمة   املعامالت النمطية  املعامالت غري النمطية

  احملسوبة
  مستوى

  Beta  اخلطأ املعياري  T  Bداللة  
 Constant 1,698 ,188   9,050 ,000 ثابت  1

 000, 4,615 524, 075, 347,  الشفافية
 626, 491,- 053,- 061, 030,-  التدقيقجلان 

 670, 416,- 047,- 072, 030,-  إدارة املعلوماتجملس اإلدارة و  
 050, 2,005 221, 071, 142,  إدارة املكافآت  

  :تفسري نتائج الدراسة
Ã ى الطاقم الطيب مبستشفى جيجل مستوى عايل جدا من أخالقيات املهنة وهو ليس باألمر الغريب حيث أن كل من لد توصلت النتائج أن

ة الصحية األطباء واملمرضني تلقوا أهم مبادئ األخالقيات الطبية خالل تكوينهم التعليمي، كما أن اتمع وما يقدمه من احترام ملن يوفر الرعاي
يعترب ي الطب والذكما أن . إىل مستوى عايل من األداء وبدرجة عالية من األخالقية االحترامبترمجة هذا  التزام وخاصة األطباء جيعلهم أكثر

Correlations 
املعلوماتإدارة  جلان التدقيق   املكافآتإدارة  الشفافية    

 أخالقيات املهنة الطبية *275, **537, 132, 099,-  معامل بريسون 
  447 ,311 ,000 ,032, (tailed-2) .مستوى الداللة

  114 114 114 114 حجم العينة

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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أن املستوى التعليمي العايل للطاقم الطيب جيعله يف مستوى حتمل  باإلضافةووالء عايل هلا،  التزاممهنة إنسانية جتعل كل من ينخرط فيها له 
وعلى فهم دوره يف املستشفى، من جهة أخرى فالتطور احلاصل يف علم الطب يفرض على الطاقم  لية على الرقابة الذاتيةاملسؤولية والقدرة العا

 . الطيب مواكبة كل ما هو جديد وتطوير مهارام املهنية سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الفنية
Ã بالطاقم الطيب أنه ال يوجد  االحتكاكللحوكمة لكن تعتقد الباحثتان ومن خالل  يرى املستقصني أن املستشفى يطبق مجيع األبعاد املدروسة

يف حني أن هذا اجلانب ال وعي كايف مببادئ تطبيق هذا املفهوم يف املستشفى وقد يعود ذلك إىل أن أكثر الدراسات ربط املفهوم باجلانب املايل 
 .الرعاية الصحية يشكل مشكل أمام مؤسسة عمومية مهمتها الرئيسية هي تقدمي

Ã جيعل املوظفني أكثر مهارة يف توفري العمل  ألداءلشفافية أثر إجيايب مباشر على أخالقيات املهنة الطبية كون توفري املعلومات الضرورية ل
يف  التنظيمية اإلجراءات كذلك فإن الشفافية وتوضيح. الرعاية الصحية كما تدفعهم إىل تطوير هذه املهارات وبالتزام عايل اجتاه املريض

أكد من جهة أخرى . ملراقبة أنفسهم وااللتزام بأدوارهملموظفني يف املستشفى يعد حافز معنوي لمثل سياسات التقييم وتوزيع املهام  املستشفى
)Shah, 2011, P. 68(  املؤسسة الشفافية تعين الرتاهة وضمان السري احلسن جلميع األنشطة واملعامالت وذلك من خالل التزام رموز أن

دى واملوظفني ا باألخالق واملبادئ والتوجيهات واملواثيق وسياسة املؤسسة اليت يتم الكشف عنها من قبل جملس اإلدارة، فالشفافية يف امل
 .الطويل ستعزز املعايري والقيم األخالقية باملؤسسة وختلق ا اجتاهات إجيابية حنو املسؤولية االجتماعية

Ã مبستوى أخالقي عايل يف أداء مهامه الصحية يرتبط بشكل وثيق مبدى التزام املستشفى مبسؤوليته اجتاه املريض يب إن التزام الطاقم الط
دارة مبسؤوليته اجتاه املوظفني يف تقدمي نظام مكافآت عادل ومبستوى عايل من الوضوح والشفافية يف التقييم، وهذا ما فسر األثر االجيايب إل

 .نة الطبيةاملكافآت ألخالقيات امله
Ã  رغم وجود جلان تدقيق داخلية يف مستشفى جيجل حسب ما ورد يف إجابات املستقصني إال أن  نشاط هذه اللجان مل يفسر األخالقيات

و تقدمي م حناملهنية العالية للطاقم الطيب وقد يعود ذلك إىل املستوى العلمي العايل لألطباء الذي ميكنهم من أن يكونوا أكثر مسؤولية وأكثر التزا
كما أن ما يواجهه الطاقم الطيب من حاالت مرضية خطري جتعل اجلميع يف وقت معني يدا . املعلومات الصحيحة حول الوضع يف املستشفى

بني وعليه فدور جلان التدقيق يف حتسني العالقة ) اإلدارة، الطاقم الطيب، املريض، واتمع(واحدة سيؤثر بعدها على العالقة بني هذه األطراف 
من جهة أخرى إن ذات العالقة الوثيقة بني إدارة املستشفى والطاقم الطيب يفسر عدم تأثري جملس اإلدارة وإدارة املعلومات  .هذه األطراف يقل

نهاية على األخالقيات الطبية حيث أن توفري معلومات دقيقة عن إدارة املستشفى قد ال يترجم يف أي ممارسة إضافية لدى الطاقم الطيب ففي ال
  .من ميثل اإلدارة هم من الطاقم الطيب

  :التوصيات
Ã  إن ارتباط مفهوم حوكمة الشركات باجلانب املايل بشكل واضح جعل املؤسسات  اليت ال يركز نشاطها على هذا اجلانب ال تعي بأمهية

بدراسة احلوكمة من جوانبها املتعددة وليس  احلوكمة، رغم أن تأثريه على األخالقيات املهنية أكدته أغلب الدراسات، لذلك توصي الباحثتان
 .ي  باملفهومفقط اجلانب املايل وإبراز نتائجها يف املؤسسة جلعل املؤسسات اجلزائرية سواء اهلادفة إىل الربح أو غري اهلادفة إىل الربح أكثر الوع

Ã لكن جيب دراسة مفهوم  ،تعدد اجتاه احلكومةم التزاماتد تظهر معامل حوكمة الشركات بشكل كبري يف املؤسسات اخلاصة واليت هلا ق
 .حوكمة الشركات يف املؤسسات العمومية وتوضيح جوانبه املتعددة يف هذا النوع من املؤسسات

Ã لكن جيب تفعيل دور حوكمة املستشفيات يف حتقيق هذا املستوى املستشفيات باملستوى اجليد من األخالقيات املهنية موظفي صفتي ،
    .خاصة يف اال الطيب قيات املهنيةالعايل من األخال
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