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  :الملخص 

 الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق الحوكمة الرشيدة في         هدفت
معـايير   ل ية مصراته وتبيان األهمية النـسب     فرعمؤسسة الضمان االجتماعي    

لحوكمة الرشيدة، باإلضافة إلى التعرف على الفروق في اسـتجابات أفـراد            ا
 مستوى تطبيق الحوكمـة الرشـيدة،       حولية   الديموغراف للمتغيراتالعينة تبعاً   

 الضمان االجتماعي فــي     مؤسسة وضع بعض المقترحات لتطوير      ومحاولة
تمثل مجتمع الدراسة فـي جميـع العـاملين         .  الرشيدة الحوكمةضوء مفهوم   

تـم  ) 633( البـالغ عـددهم   تبمؤسسة الضمان االجتماعي من فروع ووحدا   
وزعت ) 250(مجتمع الدراسة بلغت     مع   تتناسب بسيطةاختيار عينة عشوائية    

من االستبانات الموزعـة،    ) 234( تم استرداد    ،)االستبانة( الدراسة   أداةعليها  
لعـدم  ) 4(وبعد فحص االستبانات تم استبعاد عدد       %) 93.6 (ترجاعبنسبة اس 

صالحيتها للتحليل إلحصائي، وبالتالي فإن االستبانات الصالحة للتحليل بلـغ          
 وجـود   عـدم توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها       . ةاستبان) 230(عددها  

 حوتين المب اباتبين اج ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية        
 الحوكمة الرشيدة بـصندوق  تطبيق درجة ن الديموغرافية وأاتتُعزى لمتغير

  .مرتفعة حيث األهمية النسبية من جاءت هالضمان االجتماعي فرع مصرات
 مؤسـسة الـضمان     ، الحوكمة الرشيدة، معايير الحوكمـة     :تاحية المف الكلمات

  .اإلجتماعي
                                                 

  .s116f116@Yahoo.com، صراتهكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة م، محاضر -∗

  .salem_b972@yahoo.com، اد والعلوم السياسية جامعة مصراتهكلية االقتص، مساعد محاضر  -∗∗
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 :المقدمة -1
 أسـاليب واضـحة    يحمل إليجاد نظام متكامل     اليوم الحديثة المؤسسات   تسعى  
 تجاوز العديد من العقبات التي تقف في طريقها من فساد إداري            على يساعدهاالمعالم  
 أحد هذه األنظمـة واألسـاليب       لوانيين، ولع  واستغالل للسلطة وعدم احترام الق     ومالي
 بعـدما  ة من مصافي المنظمات التنموي    لتصبح فيها، الرشيدة   الحوكمة تعزيز في   يكمن

 فـي  ليس تساهم   آليات الحوكمة الرشيدة من     تحتويه ولما التقليدية،تبث فشل األساليب    
 من الرفع في أيضا وإنما   ، تخفيف حدتها فقط   أو زمات اآل ث حدو ومنعالحد من الفساد    

 هدف  تعد فهي   ، في تحسين جودة العمل والخدمات     الة الفع والمساهمة المؤسسي   األداء
 أن من خاللهـا  يمكن وسيلة  ليس فقط في حد ذاته، ولكن أيضاً        نبيالً وهدفًابعيد المنال   

 اإلقتـصادي  متنوعة من النتائج األخرى، وخاصـة النمـو          مجموعة فيتؤثر إيجابياً   
  .والتنمية

 والمحليـة   العالميـة  الرشيدة من قبل المنظمات      الحوكمة ب اإلهتمام ازداد   ولقد  
 والـذي  في العقود االخيرة     نتشرت ا لتي ا نماط اال أهمعلى حد سواء وأصبحت أحدى      

 محليـة  ال ونـشاطاتها  نواعهـا  مستوى المنظمات بمختلف أ    على التعامل معه    يتطلب
ت الدولة تبني مثل هذه المفاهيم       ومن هنا فإن على مؤسسا     ،والدولية والخاصة والعامة  

 تتميز به مـن     بما هذا   من  االجتماعي ليس استثناء   الضمان ولعل مؤسسة    ،والعمل بها 
 مـا   إلى لتصل هذه المؤسسة     ، هامة ومفيدة لشرائح هامة وللجتمع ككل      خدمات ل يمتقد
،  لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة     ئها أن تكون عليه للنهوض بمستوى أدا      بيج

 من مظـاهر المنظمـات      أصبحت التيبداء اهتمام أكبر بالحوكمة الرشيدة      إمن خالل   
 الحوكمـة الرشـيدة      لى تم فان هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء ع        ومن، المعاصرة

  .مصراته اإلجتماعي الضمان مؤسسة في تطبيقها مستوى ومعرفة
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 : الدراسةمشكلة -2
 علـى   قـدرتها ديات التى تحـد مـن        القطاعات العامة العديد من التح     تواجه  

 واسـتغالل  اسـتخدام  إساءة ك ،ممارسة نشاطاتها وتحقيق أهدفها التي أنشئت من أجلها       
 علـى  القـدرة    وضعف في األداء    تدهور من ينتج عنه    ماو للفساد انتشار منو السلطة

 المجتمعيـة،  للتغيـرات  السريعة واالستجابة المدني المجتمع تطلعات و احتياجات تلبية
 تحقيق التميـز    تضمن تلك الظواهر الهدامة و    تمنعك يستوجب إيجاد أساليب حديثة      لذل

 في تساعد التي األداة فهي ، ذلك ما تقوم به الحوكمة الرشيدةولعلفي األداء المؤسسي 
 القدرة على مدى فإن مشكلة الدراسة تكمن في وبالتالي وفاعليه، بكفاءة المؤسسة إدارة

 مؤسـسة  المشكالت المختلفة التـي تواجـه        لمعالجةشيدة  تطبيق معايير الحوكمة الر   
 مصراته وإلى أي مدى تساهم في الرفع من مستوى الفاعلية           فرعالضمان اإلجتماعي   

  .فيها المعايير عن مستوى تطيبق تلك والتساؤل ،والكفاءة لديها
  : الدراسةأسئلة -3
 ؟مصراته فرع  تطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسسة الضمان اإلجتماعيستوى مما -

 مستوى تطبيق كل معيار من معايير الحوكمة الرشيدة فـي مؤسـسة الـضمان               ما -
 ؟اإلجتماعي فرع مصراته

 المبحوثين تعـزى للمتغيـرات      استجابات في توجد فروق ذات داللة إحصائية       هل -
  ؟الديموغرافية

  : الدراسةأهمية -4
  : أهمية الدراسة من األتيتنبع  

 في  خاصة المفاهيم الملحة لتبني مثل هذه      والحاجة الرشيدة  الحوكمة ضوع مو أهمية �
 من الموضوعات المعاصرة المهمة للمنظمات على كافـة         ا كونه عام،إدارات القطاع ال  
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 توى من مـس   الرفع في   الرشيدة تلعبه الحوكمة    الذيأنواعها ونشاطاتها، وتبيان الدور     
 .  القانون والشفافية وسيادةللمساءلة تعزيز من لمنظمات لاألداء

 . مؤسسة لوظائفها بكفاءة وفعاليةأي ألداء ضرورة الرشيدة الحوكمة كون �

 مـستوى  القرار من التعرف علـى       متخذي تُمكن النتائج التي يتم التوصل إليها       إن �
 والمـشكالت التـي     المعوقات ل تذلي كيفية منها في    اإلستفادة و الرشيدة،توافر الحوكمة   

 .لضمان اإلجتماعيتواجه تطبيقها في مؤسسة ا

 العـام األخـرى     القطاع مؤسسات بعض اإلستفادة من هذه الدراسة من قبل        مكانية إ �
  . ومؤسسات القطاع الخاص المشابهة في ترشيد عملية اتخاذ القرار

  : الدراسةأهداف -5
  : األهداف التاليةتحقيق هذه الدراسة إلى تهدف  

 . االجتماعي فرع مصراتهالضمانة  الحوكمة الرشيدة في مؤسستطبيق مستوى تحديد �

 مؤسـسة  في منها مستوى تطبيق كل     وتبيان على معايير الحوكمة الرشيدة،      التعرف �
 .الضمان اإلجتماعي فرع مصراته

 . الديموغرافيةللمتغيرات على الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً التعرف �

 . الرشيدةالحوكمةي ضوء مفهوم  الضمان االجتماعي فـمؤسسة لتطوير مقترحات تقديم �

 : السابقةالدراسات -6

  الدراسات السابقة باللغة العربية: أوالً
 الجامعـات  حوكمـة  واقـع : بعنوان) 2017 الفرا،الدهدار، بن كحلة، و (دراسة -1

  .الفلسطينية
 قطاع جامعات  فيالحوكمة مبادئ تطبيق واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت  

 لكامـل  اسـتبانة  406  وزع عددالتحليلي، الوصفي المنهج  استخدام تم، بفلسطينغزة
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 وتوصـلت  % 48.2 اسـترداد  بمعدل منها، استبانة 197  استرداد وتم الدراسة مجتمع

 دعـم  فـي  العـالي  التعلـيم  وزارة  تلعبهالذي الدور في ضعفًا أن هناك إلى الدراسة

 الفلـسطينية  الجامعات ن وأعيةالجام للحوكمة دليل أو معايير وجود عدم مع الجامعات،
  .متوسطة بدرجة الحوكمة مبادئ تطبق بالقطاع

 لتحقيـق  مـدخل  المؤسـسية  الحوكمة: بعنوان) 2017 ،الجابريةو محمد (دراسة -2

  ."مقترح تصور" عمان بسلطنة والمرشدات للكشافة العامة بالمديرية الجودة
ـ  تطبيـق  واقـع  على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    المؤسـسية  ةالحوكم
 لتحقيـق  سـعيا  التطبيق، ذلك ومتطلبات ، بعمان والمرشدات للكشافة العامة بالمديرية
 موظفـا ) 53 (عـدد  على إستبانة تطبيق وتم التحليلي، الوصفي المنهج اعتمد الجودة،

 النتـائج  من عدد إلى الدراسة وتوصلت المديرية، موظفي من%) 35 (بنسبةوموظفة  
 يـتم  والمرشـدات  للكـشافة  العامة المديرية في المؤسسية مةالحوك تطبيق أن: أهمها
 بدرجة المؤسسية الحوكمة تطبيق متطلبات على العينة أفراد وافق كما متوسطة، بدرجة

 العينـة  أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق جود كما بينت النتائج ومرتفعة،

 داللـة  ذات فـروق  توجد وال ثاإلنا لصالح الفروق هذه وتعزى الجنس، لمتغير تعزى

 الخبرة لمتغير تعزى العينة أفراد استجابات بين إحصائية

  .دراسة حالة: حوكمة اإلدارة المحلية: بعنوان) 2015نمر،  (دراسة -3
 المحلية اإلدارة في الحوكمة مبادئ تعزيز سبل توضيح  هذه الدراسة إلىهدفت  

 ترشيد سبيل في تقف التي والعراقيل دياتالتح أهم عند والوقوف بالجزائر ورقلة لوالية

 من انطالقاً اإلدارة حوكمة أفاق معرفة محاولة إلى الدراسة هدفت كما المحلية، اإلدارة

 فـي  المدني المجتمع دور وابراز المواطن، شؤون تسيير في المتبعة واألساليب الواقع

 الدراسة إلـى  وتوصلت التحليلي في الدراسة، سلوب األدام وقد تم استخالمحلي، القرار
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 والممارسات بالجمود تتصف عامة بصفة الجزائرية المحلية اإلدارة أنعدة نتائج أهمها 

  .السيئة البيروقراطية
الحوكمة الرشيدة كمـدخل لـضمان الجـودة        : بعنوان) 2015السوادي،   (دراسة -4

 .واإلعتماد األكاديمي في الجامعات السعودية

 الحوكمـة الرشـيدة كمـدخل    بيقر مقترح لتط  هذه الدراسة لبناء تصو    هدفت  
 المنهج الوصـفي    استخدم في الجامعات السعودية،     يلضمان الجودة واإلعتماد األكاديم   

المسحي، تمثل مجتمع الدراسة في جميع القادة األكادميين في خمسة جامعات سعودية            
بلغـت  قيادي، تم اختيار عينة عشوائية طبقيـة مـنهم          ) 801( البالغ عددهم    ،حكومية

أن :  عدة نتائج أهمها   إلى الدراسة   خلصت. للدراسة كأداة   بانة اإلست استخدامت،  )455(
 في الجامعات السعودية تدرك بدرجة عالية مفهوم الحوكمة الرشيدة          كاديميةالقيادات األ 

 كما تدرك بدرجة عالية أن هناك معوقـات عديـدة تواجـه تطبيـق               ،وأهمية تطبيقها 
 بيـق معات السعودية، كما أظهرت النتـائج أن مـستوى تط         الحوكمة الرشيدة في الجا   

اإلفصاح والـشفافية، الرقابـة والمـساءلة اإلداريـة،     (الحوكمة الرشيدة في مجاالتها    
)  وكفاءة وفعالية اإلتـصال    كاديمية،المشاركة في صنع القرار، اإلستقاللية والحرية األ      

  .جاءت ضعيفة
 معـايير الحكـم الرشـيد فـي         بيـق واقع تط : بعنوان) 2014الدحدوح،   (دراسة -5

  .المنظمات االهلية الفلسطينية في محافظات غزة
 معايير الحكم الرشـيد فـي   بيق هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تط هدفت  

 اسـتخدام المـنهج الوصـفي       وتـم  ،المنظمات االهلية الفلسطينية في محافظات غزة     
 عينة عـشوائية بلغـت      تياراخمنظمة تم   ) 863( مجتمع الدراسة من     وتمثل ،التحليلي

ـ   الدارسة توصلت.  من مجتمع الدراسةمنظمة) 100(  د إلى عدة نتـائج منهـا ال توج
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 األهليـة  المنظماتفروق ذات داللة معنوية في درجة تطبيق معايير الحكم الرشيد في            
الجنس، العمـر، المؤهـل العلمـي،       ( تعزى للمتغيرات    غزة محافظات في الفلسطينية

، كمـا أظهـرت     ) الخدمة، نوع المنظمة، عدد العاملين     سنواتي، عدد   المسمى الوظيف 
  . تواجه المنظمات األهلية في تطبيق معايير الحكم الرشيدباتالنتائج أن هناك صعو

ـ المحل اإلدارة نيتحس في الحوكمة دور: بعنوان) 2013 شرفي،أفالو و (دراسة -6  ةي
 .ةيالجزائر

 البـرامج  أهم وإبراز الحوكمة فهومم توضيح محاولة إلى دراسة هذه الهدفت  

 وإبـراز  المحليـة  اإلدارة داخـل  الرشيدة الحوكمة تجسيد من شأنها التي اإلصالحية

 الوصـفي   تم استخدام المنهج، عائق دون تحقيق أهدافهاتقف التي والعراقيل المعوقات
ديـة   اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في المـوظفين ببل           وتم التحليلي

 ، تم توزيـع االسـبانة علـيهم   موظفاً (60) الدراسة محل  العينةشملت ،القل بالجزائر
 آليات تجسيد  علىتعمل بلدية القل بالجزائر أنتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

 وبـين  بينهـا  االتصال طرق وتدعيم المساءلة وتفعيل الرقابة فرض خالل من الحوكمة

  .ذلك دون تحول التي والصعوبات المشاكل وجود رغم والموظفين المواطنين
 القتهـا  تطبيق معايير الحكـم الرشـيد وع       واقع: بعنوان) 2013 مطير، (دراسة -7
  . في الوزارات الفلسطينيةإلداري األداءبا

 الحكـم الرشـيد     معـايير  هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق         هدفت  
 المنهج الوصفي التحليلـي تـم   استخدامينية  للوزارات الفلسط  داري اإل باألداء القتهاوع

 في محافظات قطاع غـزة والبـالغ        إلشرافية استبانة على أصحاب المسميات ا     توزيع
 من مجتمـع الدراسـة   موظفاً )376( وبلغت عينة الدراسة موظفاً، )2848: (عددهم

  %) 13(بنسبة بلغت حوالي 
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 الفلسطينية  راتالوزا معايير الحكم الرشيد في      تطبيق أن الدراسة الى    توصلت  
 الحكـم الرشـيد     ايير توصلت الدراسة الى مع    كما ،%)67.84(في قطاع غزة حوالي   

 الرؤيـة  التوافـق،  ، و الفعاليـة   الكفاءة المساءلة، االستجابة،مرتبة على النحو التالي     
 توجـد   ال أنـه و. المشاركة ، القانون سيادة الشفافية، ، والعدالة المساواة إلستراتيجية،ا

 إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول تطبيـق معـايير           اللةات د فروق ذ 
 في الوزارات الفلسطينية بمحافظات غزة تعـزى        اإلداري األداء حولالحكم الرشيد و  

  ).عدد سنوات الخدمة-المؤهل العلمي-المسمى الوظيفي-العمر-الجنس(لمتغيرات 
ـ : بعنـوان ) 2012 كرامة، وحمزة،    ،حساني (دراسة -8  حوكمـة الـشركات     اتآلي

  .ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري
 في الحد مـن     مة دور إتباع المبادئ السليمة للحوك     لمعرفة هذه الدراسة    هدفت  

 الذي يعد من أخطر المشكالت التي تعاني منهـا المؤسـسات،      داريالفساد المالي واإل  
 تحقيـق  وإنمـا قـط   بتحقيـق الربحيـة ف   ليس مشروطاً  الشركات وكمةوأن تطبيق ح  

المسؤولية اإلجتماعية ومشاركة متكافئة ومتوازنة بين الدولة وحكومتها ومؤسـساتها،          
 الدراسة أن وجود    وبينت. وبين المجتمع المدني، استخدمت الدراسة االسلوب التحليلي      

   في األداء وبالتالي يعزز الثقة ومن تم الوصول         الكفاءة من   نرقابة شفافة ونزيهة يحس 
  .سسة مستدامةإلى مؤ

  :نجليزية األباللغة السابقةالدراسات : ثانياً
 :   بعنوانIshmael, & Babatunde, Bakare, Mudashiru ,2014(( دراسة -1

Good Corporate Governance and Organizational Performance: An 

Empirical Analysis 

  .ةدراسة تطبيقي: التنظيمي واألداء الرشيدة الشركات حوكمة
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 وأداء الـشركات  حوكمـة  بين هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة        هدفت  
 جمعهـا  تـم  التي األولية البيانات لتحليل الكمي المنهجي اإلطار اعتمدت المنظمات،

 فـي   الدراسـة   هـذه  جريتأ التنظيمي، واألداء الشركات حوكمة بين العالقة إليجاد
 للمنتجـات  شـركات ) 7( سـبع    فيلين   العام في الدراسة   مجتمعنيجيريا حيت تمثلت    

 كبـار  مـن  رئيسياً موظفاً) 70( تمثلت في    بسيطة عشوائية عينة اختيار م وت الغذائية،
 إيجابي أبعاد الحوكمة كان لها ارتباط       أن النتائج   من وتبين.  العليا اإلدارة في الموظفين

 سـات ممار تبنـي  علـى  تـشجع  أن المؤسسات قيد الدراسة      كما المنظمات، أداء   مع
  .المساهمين مصلحة لحماية وأيضا أدائها لتحسين لشركات لالرشيدة الحوكمة

2- (Vo & Nguyen, 2014)بعنوان : 

The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: 

Empirical Study in Vietnam 

  .فيتنام في ميدانية دراسة: الشركة أداء على الشركات الحوكمة أثر
 تم إختبار أثـر     وقده الدراسة إلختبار العالقة بين الحوكمة واألداء         هذ هدفت  

.  باإلضافة لقياس األداء بعـدة أسـاليب مختلفـة         ،عدد من أبعاد الحوكمة على األداء     
شركة من الشركات المدرجة في بورصـة فيتنـام         ) 177( على عدد    الدراسةأجريت  

 الوصفي  الدراسة المنهج استخدمت،)2012 إلى 2008(لمدة خمس سنوات من الفترة 
 أداء علـى  الـشركات  لحوكمـة  متعددة تأثيرات إلى الدراسة نتائج أشارت. التحليلي

 أداء مـع  التنفيـذي  الـرئيس  الزدواجية إيجابية وهي وجود عالقة ارتباط      الشركات،
 واألداء، اإلدارية الملكية بين العالقة في هيكلي تغير باإلضافة إلى أن هناك      الشركات،

 فـي  الدراسـة  هذه أخفقت   الشركات، أداء على أثر عكسي الستقاللية المجلس      ووجود
 وأداء اإلدارة مجلس حجم بين إحصائية داللة ذات عالقة   وجود حول عملي دليل تقديم

  .الشركات



ñ‡î’‹Ûa@òà×ì¨a@ÕîjĐm@ôìn�ß
�

 
�

 
�

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@N@óÐĐ—ß@åi@Ö†b—Ûa&c@@@NòãìjvÓ@�b� 

 77

  :بعنوان (Mousavi & Moridipour, 2013) دراسة -3
Corporate Governance Quality: A Literature Review. 

  .أدبية مراجعة: الشركات كمةحو جودة
 وصـف  و الـشركات  حوكمـة  هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم        هدفت  

 مـن  الفعالـة  الشركات حوكمة قياس مؤشرات على أيضا   والتعرفللحوكمة الفعالة،   
 أن الدراسة إلـى     توصلت.  الدراسة االسلوب التحليلي   استخدمت ة، مختلف نظر وجهات
 نـت  كمـا بي   طريقة، بأفضل الموارد تخصيص إلى يؤدي ةالحوكم لنظام الفعال التنفيذ

 يمكن والذي مختلفة نظر وجهات من الفعالة الشركات حوكمة قياس مؤشراتالدراسة  
  .مستدام اقتصادي نمو وتحقيق األداء تحسين ا خاللهمن
 :بعنوان) Gisselquist ،2012(دراسة  -4

Good Governance as a Concept, and Why This Matters for 

Development Policy. 

  .التطوير سياسات مسائل من تعد ولماذا كمفهوم، الرشيدة الحوكمة
 ومـا  كمفهوم، الرشيدة الحوكمة ومناقشة ستعراض ا إلى الدراسة هذه   هدفت   
 كمـا أن    الرشـيدة،  الحوكمـة  نوعية وتقييم وقياس التنمية، سياسات في أهميةله من   

 علـى  التركيـز  تبـرر  التي   األدلة على المبنيةات   السياس توضيح إلىالدراسة سعت   
 الدراسة إلـى أن     خلصت. االقتصادية التنمية تعزز أنها على استنادا الرشيدة الحوكمة

 كجـزء   فيها الرشيدة الحوكمة تعزيز إلى   تسعى اليوم الكبرى التنموية المؤسساتجل  
 عـدة  إلى   تشير" دةالرشي الحوكمة "لمصطلح العملية استخدامات أن و أجندتها، من مهم

 العامـة  اإلدارة   فـي  والفعاليـة  والكفـاءة  القانون، سيادة   ا من ضمنه  رئيسية مجاالت
 االقتـصادية  المؤسـسات    فـي  خـصوصاً  األهـداف،    وتطوير والمساءلة والشفافية
  .والسياسية
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  : على الدراسات السابقةالتعقيب -7
 المرتبة) 2017-2012( خالل الفترة    المعدة على الدراسات السابقة     باإلطالع  

 التي األبعاد أنها تباينت وتنوعت فيما بينها من حيث         يالحظ من األحدث لألقدم،     زمنياً
 إليهـا لدراسـة الحوكمـة       رق تم التط  التي الدراسة والبيئة والزوايا     ومجتمع تناولتها
 هذه الدراسـات  بينتها  ومعايير للحوكمةنماذج هذا التباين بوجود عدة ويظهر ،الرشيدة

 هذة الدراسة تشابهتو. سائدة الوالسياسية والمالية االقتصادية األنظمة باختالف فتلخت
 وتعد مكملة للدراسـات     ،مع الدراسات السابقة في مجال الدراسة المتمثل في الحوكمة        

) 2015الـسوادي،   ) (2017 ،الجابريـة و محمـد (السابقة، حيث تشابهت مع دراسة      
 معها في مجتمع الدراسـة      ت واختلف بعاداال تناول بعض    في) 2013مطير،   (ودراسة

 أسـئلة االسـتبانة،     وصياغة تحديد المشكلة وتساءالتها     فيوالبيئة، وتم اإلستفادة منها     
مؤسسة ( الليبية   البيئة القطاعات العامة في     إحدىوتميزت هذه الدراسة أنها اجريت في       

 الدراسات حيث    ندرة في مثل هذا النوع من      وجود هووما لوحظ   ) الضمان االجتماعي 
 ، الليبية الخدمية الحكوميةلم يتوفر للباحثين دراسات تناولت هذا الجانب في القطاعات          

 الرشـيدة  أوضـح عـن الحوكمـة        صـورة  ألعطاء هذه الدراسة كمحاولة     وجاءت
 والمتمثلـة  خاصة بصفة العام القطاع على عملها في تركز بتبنيها معايير    متغيراتها،و

  .القانون سيادة المستقبلية، الرؤية االستجابة، والفعالية، الكفاءة ة،الشفافي المساءلة،: في
  : النظرياالطار -8

  :مقدمة 8-1
 في االدبيـات    النتشار شائع ا   الحكم الراشد مفهوماً   أو وكمة مصطلح الح  يعتبر  

 والمؤسـسات   الدولـة االقتصادية، ويجد تطبيقه على مستوى كل صـور وعناصـر           
 كل مستويات تجمعات االفراد     ىاصة والجمعيات، وكذلك عل   االقتصادية العمومية والخ  
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 مفاهيم  غ بعض الشركات العالمية إلى بزو     س إنهيار وإفال  أدىفقد  ). 2008األخضر،  (
 لتفادى حدوثها فـى     وكذلكومـصطلحات جديدة، بهدف السيطرة على تلك التأثيرات،        

جديدة للتخفيف مـن     حـدا بتكييف الفكر وإعمال التفكير للخروج برؤى         مماالمستقبل  
  Governance Corporate مفـاهيم ظهور  النتيجةوكانتوطـأة تلـك التـأثيرات 

  ).2009سامى، ( إصطُلح على تـسميتها بحوكمة الشركات والتى
 والتعـاون   التنميـة  المستوى الدولي فإن التقرير الصادر عن منظمـة          وعلى  

ــصادي  Organization For Economic CO-Operation Andاإلقتـ

Development  (OECD, 1999)  أول عـد  بعنوان مبادئ حوكمـة الـشركات ي 
 ألول مفهـوم  ال هذا دخلوبالتالي  ). 2007حبوش،  (إعتراف رسمي بمفهوم الحوكمة     

  .OECD ((Mousavi & Moridipour, 2013)( المنظمة هذه قبل من مرة
نهـا   يـسميها أ كما(Governanc)  الحكمانية بأن) 2006الكايد، ( ويضيف  

 قبـل  مـن   التـسعينيات عقـد  بداية مع واسعٍ بشكٍل استخدامها شاع واصطالحاً فكرةً

  لقـصور نتيجـة  النامية الدول في المجتمعية التنمية لتحقيق كمنهجية الدولية المنظمات

  .كافيتين وكفاية بفعالية ذلك تحقيق عن )الحكومي القطاع( الحكومية اإلدارات
 اإلقليمـي  أو  المحليالمستوى على سواء االتفاق ميت لم أنه إلى اإلشارة وتجدر  

 حيـث  Corporate Governance لمـصطلح  العربية باللغة دقيقة ترجمة تقديم على
 حوكمـة   الـشركات، حوكمة :منها اإلنجليزي للمصطلح وتسميات ترجمات عدة توجد

 ،الـشركات  حكـم   الـشركات، حكمانية الحكيمة، اإلدارة الرشيدة، اإلدارة المؤسسات،
 المنـشأة،  فـي  الـتحكم   المؤسـسية، الحاكمية المؤسسية، الحوكمة المؤسسي، التحكم

  ). 2016فرم،  (الحاكمة واإلجراءات
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 المختـصرة   رجمة أن مصطلح الحوكمة هو الت     يرى) 2007يوسف،  ( أن   إال  
 العلميـة لهـذا   مـة  الترجأمـا  ،Corporate Governanceالتي راجت للمـصطلح 

  ". ارسة سلطات اإلدارة الرشيدة ممأسلوب: "المصطلح، فهي
ـ ل اوممفه برز كما    للغة الی إمجرت ذيل واأيـضا،  Good Governanceـ

 "لحکمانيةا" رتعبي دمستخ ا لق أ جةدرب و ،"لصالح أو ا   دشيرل ا ملحکا" لی إ بيةرلعا
 ملحکا "أو "دشيرلا ملحکا" رتعبي وه عاًوشي راتلتعبي ا  رکثأأن    الإ ،"کمةولحا"و
  ).2008ناجي، " (جيدلا

 ، الرغم من اختالف المسميات، إال أنها ترمز إلى معنى عـام  واحـد              وعلى  
 لذلك فإن الحوكمة تتشابه     ،للدولة العامة  الشؤون بها واألساليب التي تدار     الطرقوهو  

 ية الـدعوة إلـى الـشفاف   فـي  (Governance Corporate)مع حوكمة الـشركات  
 الحكومـة فـي إدارة شــؤون         طريقة عمل  واإلفصاح، ولكن الحوكمة تشمل أيضاً    

الـدولـة، باإلضافة إلـى الجهات المشاركة في عملية اتخاذ الـقـرارات والتنفيـذ           
  ).2014البسام، (والمراقبة 
 فإنـه “ Convergence of Interest” لفرضية تالقـي المـصالح    وكنتيجة  
 ،)Christina، 2005( المصالح   صحاب على الكثير من المشاكل بين أ      يطرةيمكن الس 

 مؤسـسي،  تـشريعي،  إطار  على وضعترتكز المؤسسات  سبيل ذلك فإن حوكمةوفي

 المؤسسة  علىتضيع أن يمكن  من الصراعات التييحد ، ذلكيضمن وسلوكي تنظيمي،

 عـن  والبحـث  جهة، من هذا  التنافسيمركزها وتدعيم أدائها مستويات تحسين فرص

 من ح المصالمختلف بين التوفيق ياتآل وكذا المؤسسة عمل  ورقابةلتوجيه مناسبة آليات

  )2016فرم،  (ثانية جهة
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 الحوكمة على إدارة تعمل ومتضاربة،  متعددةمصالح وجود ظل وفي وإجماالً  
 اآلخـرين  المـصالح  وأصـحاب  المـساهمين  ومـصالح  اإلدارة مصالح العالقة بين

  ).عامة بصفة المحلي  والمجتمعالحكومة، الموردين، الزبائن، الموظفين،(
   :ة الحوكممفهوم 8-2

 فـروع  مـن  مفاهيمهـا  معظم تستمد الحوكمة أن إلى) 2009مطر، ( يشير   

 كعلم اإلدارة واالقتصاد والقانون، وكذلك علم المحاسبة على أكثـر  األخرى، المعرفة
 الحوكمـة  نظام يستمد اإلدارة علم ومن ، ونظرية الوكالةااليجابية كالنظريةمن ركيزة 

 يرىف. التنفيذية وإدارتها الشركة إدارة مجلس ومسؤوليات مهام يدبتحد الخاصة ركائزه
 الماليـة  المؤسسات ادارة خالله من يتم الذي النظام هي الحوكمة نأ) 2008الشمري، (

 االمثل االستخدام تحقق التي بالطريقة هائدا أعلى الرقابة وإحكام المصارف أو واالدارية

 المـصالح،  أصـحاب  وجميـع  والدائنين همينللمسا أفضل عائداً وتحقيق المال لرأس
 مجموعة من القواننين والنظم والقرارات التي تهدف        بأنها) 2011الغنودي،   (ويعرفها

 والفعالة لتحقيق خطـط  بةإلى تحقيق الجودة والتميز في األداء باختيار االساليب المناس      
ة التي تؤثر في     أي وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسي        هدافها،الشركة وأ 

 أن كمـا .  تشمل مقومات تقوية الشركات على المدى البعيد وتحديد المسؤولية          ،األداء
(Mudashiru, Bakare, Babatunde, & Ishmael, 2014) الحوكمـة  أن يرون 

 المـصلحة،  أصحاب لجميع االستراتيجية األهداف فيه لتلبية    والتحكم لإلدارة نظام هي
  .المجتمع في األخرى البيئية واالحتياجات  خالقي واألالقانوني االلتزام مع

ـ عـرف  فقـد  (UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أما    بأنهـا  ة الحوكم
 كافـة  علـى  المجتمع شؤون إلدارة واإلدارية والسياسية االقتصادية السلطات ممارسة"

تيجيات  المنظمة الليبية للـسياسات واإلسـترا      فت عر كما). 2006الكايد،   ("مستوياته
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 إلـى  على أنها جملة التدابير الرشيدة التي تهـدف          2016 في تقريرها لسنة     الحوكمة
 فهـي   متوازنـة،  متوازن لتحقيق االستدامة والتنمية ال     بشكل الطبيعية مواردتصريف ال 

 دون  القـرار  صنع الناتج عن أحادية     الالتوازن حالة   تجاوز إلىدعوة صريحة   : "بذلك
 في مختلف مراحـل إعـداد       مشاركة على عناصر ال   ؤسسم العلمي ال  منطقمراعاة ال 

 في إطار سـيرورة     محاسبة من التشخيص إلى البرمجة والتنفيذ ثم التقييم وال        مشروعال
  ."نيةتمتاز بالشفافية والعقال

 والعمليـات  الهياكـل  ضـمن  التفاعالت تتضمن الحوكمة بأن  يتضحوبالتالي 

 المـواطنين  تعبير وآلية القرارات اتخاذ ليةوآ السلطة ممارسة آلية تحدد والتي والتقاليد

 من  والمساءلة، العالقات بالسلطة، تتعلق فإنها لذا .نظرهم وجهات عن األمر يهمهم ومن

 استخدام  الممكنمن لذا القرارات، متخذي مساءلة يتم وكيف القرار، يتخذ من التأثير، له

 أو والمجتمعي والمحلي، (Global)  العالمي المستوى على مختلفة مضامين في الفكرة

  ).2006الكايد، ( والوطني المؤسسي
 أصحاب حقوق   ضمان على قدرة ال له النظام الذي    بأنها الحوكمة الباحثان   ويعرف  

 الـشفافية  بممارسـة  ، حالة من التوازن بين مصالح االطراف المـستفيدة        بايجاد مصالحال
  .القرار وصنع اساتالسي وضع في والرشد الحكمة واستخدام لةوالوضوح والمساء

 نماذجهـا  كـذلك  اختلفـت  للحوكمة لمقدمة المختلفة االتعريفات  إلىواستناداً  

 والـسياسية  واالجتماعيـة  االقتصادية األنظمة اختالف حسب العالم أنحاء في المطبقة

 .)2009مطر،  (السائدة

  : الرشيدةالحوكمة معايير 8-3

 أن)  2016(ات في تقريرها لسنة  المنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيتشير  

 المؤسسات مسار لتصحيح وآلية كنظام الحوكمة في الزاوية حجر هي الحوكمة معايير
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 ترد التسمية أن واألطراف، جميع حقوق كفالة يضمن بما األهداف تحقيق إلى دفعها أو

 الرشيد، مالحك بدراسة تعنى التي وتلك العامة واإلدارة السياسية العلوم أدبيات في مختلفة

 خصائص، وأخرون مبادئ، اصطالح يستخدم وبعضهم مؤشرات، عليها يطلق فبعضهم

  .ميكنزمات لفظة نادراً ولو ووردت معايير، تسمية يفضل منها والكثير
 الرشـيدة  الحوكمـة  مفهـوم  من المؤسسات على دراسة      العديد حرصت فقد  
 فقد  المفهوم، المعطاة لهذا    وباختالف التعريفات .  ووضع معايير محددة لتطبيقه    وتحليله

 لكـل اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر      
 المنظمة الليبية للسياسات    وتضيف). 2007يوسف،  ( لهذه المعايير    جهة تضع مفهوماً  

 نجد الحوكمة معايير إلى التحليلي بالنظر أنه 2016واإلستراتيجيات في تقريرها لسنة 

 بمؤسسات مباشر بشكل تتعلق وهي الفنية، المعايير أولها نوعين إلى تنقسم المعايير أن

 وفي العام اإلطار تشكل التي المعايير وثانيها .والمساءلة والشفافية الفعالية مثل الحوكمة

 المتعارف المعايير هذه بين ومن .العامة والحريات القانون وسيادة الديمقراطية مقدمتها

 حكـم -المساواة-والفاعلية الكفاءة-الشفافية-المساءلة-التوافق-المشاركة: ولياًد  عليها

 1997 لـسنة  UNDP" المتحدة األمم عن  الصادرةاإلنمائي للبرنامج وطقباً. القانون
 علـى  خاصـة  بـصفة  تركـز  العامة اإلدارة على عملها وفي   الحوكمة، معايير فإن

  .)Gisselquist، 2012 ( التاليةالرشيدة للحوكمة األساسية العناصر
 وضـوح  مدى إلظهار القدرة واإلستعداد وهي  Responsabilisation:المساءلة -1

 وأسـاليب  طـرق  وإيجاد عليها، المتفق األهداف مع وتوافقها والقرارات اإلجراءات

 محاسبته إمكانية مع وتصرفاته، أعماله عن المسئول الشخص مساءلة من تمكّن مؤسسية
  .ومحايد مستقل قضاء وجود بضمان القانون وفق بعمله أخل أو ةالسلط تجاوز إذا
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 والقـرارات  الحكوميـة  بأن تكون اإلجـراءات      وذلك: Transparency الشفافية -2
 ومـن   اآلخـرين  قبل من التدقيق من مناسب بمستوى مفتوحة القرار صنع وعمليات
 رجخـا  الحـاالت  بعـض  وفـي  المدني والمجتمع الحكومة من   أخرى أجزاءخالل  

  .والحكومات المؤسسات
 مخرجات على إنتاج العمل: Effectiveness and Efficiency والفعالية الكفاءة -3

 وضـمان  التكاليف، وبأقل للمواطنين، المقدمة الخدمات ذلك في بما جودة عالية،    ذات
 اسـتخدام  أفـضل   أي تحقيـق القرار، صناع من له خطط ما مع تتفق المخرجات أن

  .للموارد
 الـسريعة  االسـتجابة  علـى  والمرونـة  القدرة: Responsiveness ستجابةاال -4

 تحديـد  فـي  المـدني  المجتمـع  تطلعـات  االعتبار بعين باألخذ المجتمعية، للتغيرات
  .المنظمة دور في النظر وإعادة االنتقادات لتقبل استعداد وعلى العامة، المصلحة

 فـي  والقضايا المشاكل توقعى  علالقدرة :Forward vision اإلستراتيجية الرؤية -5
 االعتبـار  بعين تأخذ سياسات ووضع الحالية واالتجاهات البيانات إلى استناداً المستقبل
  ).والبيئية واالقتصادية الديموغرافية (المتوقعة والتغيرات المستقبلية التكاليف

 علـى سـيادته   والعمل شفافة ولوائح قوانين فرض :Rule of lawالقانون سيادة -6
 النظـر  ودون  المتماثلـة، الحـاالت  في القانونية القاعدة فس بإعمال نسواء، حد لىع

   .القانون أمام المساواة عن يعبر ما وهو ، أو الوظيفياالجتماعي للمركز
 معايير الحوكمـة الرشـيدة كمـا فـي         بتحديد دولية منظمات   عدة قامت   وقد  
  ). 1 (رقمالجدول 
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  شيدةمعايير الحوكمة الر)  1( رقم جدول
  يدة الرشحوكمة المعايير  الجهة

االمم المتحدة    
United Nations  

 الرئيـسية  األنـشطة  وتـشمل . مؤسـسات  ال في الشفافية درجةإلى   " الرشيدة " الحوكمة تشير
. للمـساءلة  وخاضعة الفساد من خالية أنها على إليها ينظر أن يجب التي القانونية، واإلجراءات

 العـالم،  فـي  واحترامه لمصداقيته رئيسياً مقياساً المعيار هذا تحقيق في البلد نجاح أصبح وقد
 القـانون  وسـيادة  والمساءلة والشفافية والتعددية والمشاركة اإلنصاف تعزز الرشيدة فالحوكمة
 القـوانين،  تمثـل  تـشريعية  هيئـات  في   عملي، واقع إلى المبادئ هذه وترجمة فعالة، بطريقة
 مـن  تـأتي  الرشـيدة  للحوكمة التهديدات وأكبر. والرقابة انين،القو تلك لتفسير مستقل وقضاء
  .األساسية والحريات والمشاركة واألمن الشفافية تقوض وكلها والفقر، والعنف الفساد

برنامج األمم المتحدة (
  اإلنمائي

United Nations 

Development 

Programme 

(UNDP) 

 والعمل. والشفافية الشمولية، االستجابة، على القادرة الحكم نظم إلى تشير الرشيدة الحوكمة
 رأي لـديهم    مـن  تشمل أن الحوكمة لتحسين وينبغي. اإلدارة تحسين أجل من مستمر بشكل

  .حياتهم وتشكل تهمهم التي القرارات في

 البنك الدولي

World Bank  
 ولهـا  للمـساءلة،  والخاضعة الشفافة المؤسسات من مجموعة أساساً وهي الرشيدة الحوكمة
  .الصحيح بالشيء القيام في أساسية ورغبة قوية، وكفاءاتمهارات 

  البنك األفريقي للتنمية
African 

Development 

Bank 

 الدول مع وعالقاتها األمة شؤون إدارة في السلطة بها تمارس التي الطريقة إلى تشير عملية
 والمـشاركة،  شفافية،وال المساءلة،:  في تتمثل الرشيدة للحوكمة الرئيسية والعناصر األخرى
  . والقضائي القانوني اإلطار تمكين وتعزيز الفساد، ومكافحة

  البنك األسيوي للتنمية
Asian 

Development 

Bank  

 أجل من ما لبلد واإلجتماعية اإلقتصادية الموارد إدارة في السلطة بها تمارس التي الطريقة
 الرشيدة الحوكمة مفهوم فإن للتنمية، العامة السياسة جوانب أهمية من الرغم وعلى. التنمية
 للحوكمـة  أساسـية  عناصـر  أربعة وهي الفعالة االدارة   مكونات على أساسي بشكل يركز

  .الشفافية التنبؤ؛ إمكانية المشاركة؛ المساءلة؛: الرشيدة
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  يدة الرشحوكمة المعايير  الجهة
البنك األوروبي 
  لإلنشاء والتعمير

European Bank 

for 

Reconstruction 

and Development 

(EBRD) 

 تقيـيم  خـالل  مـن  والسياسات واالستراتيجيات والبرامج العمليات جميع فحص في   ثلتتم
 القـضايا  مـن  العديد على الضوء وتسلط   المستفادة، الدروس ويتيح المساءلة يضمن مستقل

 حقوق واحترام القانون وسيادة الديمقراطية األحزاب تعدد (الرشيدة بالحوكمة عادة المرتبطة
  )سوقال واقتصاديات اإلنسان

  البنك األمريكي للتنمية
Inter- American 

Development 

Bank (IADB) 

 عـدة  يبـرز  أنـه  من الرغم على واسع نطاق على" الرشيدة الحوكمة "مصطلح يستخدم ال
  ).المؤسسية والتنمية والديمقراطية والشفافية المساءلة (وهي الرشيدة بالحوكمة ترتبط قضايا

  المفوضية االوروبية
European 

Commission 

 بهـا  تمـارس  التـي  الطريقة على تؤثر التي والسلوك والعمليات    القواعد تعني" الحوكمة"
 مبـادئ  خمـسة  أي. واالتساق والفعالية والمساءلة والمشاركة باالنفتاح يتعلق فيما السلطات

  . أو التماسكواالتساق والفعالية والمساءلة والمشاركة االنفتاح: الرشيدة الحوكمة تدعم
  صندوق النقد الدولي

International 

Monetary Fund 

(IMF)  

 سياسـات  علـى  بالمراقبة وثيقاً ارتباطاً ترتبط التي الرشيدة الحوكمة جوانب على التركيز
 واسـتقرار  العامـة،  الموارد إدارة وفعالية الحكومية، الحسابات شفافية أي الكلي، االقتصاد
  .الخاص القطاع لنشاط والتنظيمية االقتصادية البيئة وشفافية

منظمه التعاون 
  االقتصادي والتنميه

Organization for 

Economic 

Cooperation and 

Development 

(OECD) 

 بـصفة  العـام  الرشيدة بالقطاع     بالحوكمة المتعلق عملها في والتنمية التعاون منظمة تركز
: االستجابة: والفعالية لكفاءةا: الشفافية: المساءلة: في المتمثلة الرئيسية العناصر على خاصة
  :القانون سيادة: المستقبلية الرؤية

Source: Gisselquist, R. (2012). Good Governance as a Concept, and Why This 

Matters for Development Policy. Unitd Nations University. 
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  : الحوكمةأهمية 8-5
 على النامية أو المتقدمة سواء للدول  األهميةمن كبيرٍ قدرٍ على  الحوكمةغَدتْ

أن إال وإدامتهـا،  الـشمولية   التنميةبتوفير فيها المواطنين طموحات لتحقيق سواء، حد 

 العالميـة   للتحـديات نتيجـة  خاص، بشكٍل النامية الدول على إلحاحاً أكثر أصبح األمر

 غايـة  فـي  أمـراً يدة  الرشالحوكمة بمنهجية النامية الدول التزام أصبح لذا. واإلقليمية

 مـن  الجيدة الحوكمة عليه ترتكز وما اإلدارة أدوار تكامل من عليه ينطوي لما األهمية،

 رسـم  في  والمشاركةالمسئولية تحمل في والتشارك والمساءلة الشفافية تعكس مميزات

  )2006الكايد، ( والالمركزية القانون وتعزيز السياسات
 الـدول  لترتقـي  واسـتثمارها،  بالفرص االخذ في  تساعد المنظمةفالحوكمة

 االسـتثمارات،  مـن  المزيد وجذب المختلفة االقتصادية أنشطتها طريق عن بمؤسساتها

 المخـاطر  وتخفـيض  أمثل، توظيفاً المتاحة الموارد وتوظيف المال رأس تكلفة وتقليل

 ةزياد يعزز بما المصالح أصحاب لدى الثقة مستوى ورفع ممكن، حد أدنى إلى المتوقعة
 أن من والتأكد االمد، طويلة نشاط استراتيجية خالل من الضعف نقاط واستبعاد الفرص

 السـتخدام  يكفـي  بمـا  المالئمة والخبرة المؤهالت لديهم المؤسسات هذه في المديرين

 عـن  الـسوقية  الحصة وتوسيع مثلى، ربحية لتحقيق االمثل االستخدام المتاحة الموارد

 االسـتثمارات  من المزيد جذب لغرض المصالح صحابأ لدى الثقة مستوى رفع طريق
 طريق عن أجتماعية منفعة وتحقيق االسهم، حملة أو المساهمين حقوق وصيانة وخدمة

 تنافـسية  ميـزة  تحقـق  أن تـستطيع  متميـزة  نوعيـة  ذات ومنتجـات  خدمات تقديم

Competitive advantage  يف المستجدة والتقنيات للتطورات باستمرار المواكبة مع 
  )2008الشمري،  (االقتصادية الحياة
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 التوازن في   تحقيق بهدف للتدبير الرشيد والحكيم للموارد      آلية الحوكمة ك  وتعد
 أساسي للوصول إلـى التنميـة       خل إلى أنها تشكل دعامة ومد     ضافة باإل ميادين،شتى ال 

 خـالل تطبيـق     مـن  الحوكمة الرشـيدة     ية النظر إلى أهم   ويمكن. مستدامةالبشرية ال 
 Corporate Governance standard قطاع الخدمة المدنية الحكوميةفييرها معاي

for the civil service)( الدولي للمحاسـبين االتحاد يشير حيث FAC) (  والمعهـد 
في " ة الرشيدللحوكمة" الدولي اإلطار إلى (CIFPA) والمحاسبة العامةالقانوني للمالية 

 الذي ينبغـي أن تـدعم ترتيبـات         المستوى ةمرتفعالقطاع العام إلى عدد من المبادئ       
 Good Governance in the Public Sector.اإلدارة في منظمات الخدمة المدنية

(IFAC, CIFPA 2014)  فيما يليوالمتمثلة :  
 القوي وااللتزام النزاهة مع الجيد   السلوك تضمن التي والروح الثقافة الحوكمة تدعم �

 .القانون دةسيا واحترام األخالقية، بالقيم

 االقتـصادية  الفوائـد  حيـث  مـن  والنتائج األولويات تحديد على   الحوكمة تساعد �
 هـذه  تحقيـق  لتحـسين  الالزمة والتدخالت السياسات وتحديد المستدامة، واالجتماعية

 وتقـديم  الـشفافية  مجال في الجيدة الممارسات تنفيذ يعني ما وهو. والنتائج األولويات
 .الفعالة المساءلة لتقديم والتدقيق والمراجعة ،واالتصاالت التقارير،

 .الموظفين وإدارة الفريق قيادة على القدرة ذلك في بما اإلدارة، قدرة تطوير �

 الفعالـة  والممارسـات  فاعلة، داخلية رقابة أنظمة وفق وإدارتها بالمخاطر العناية �
 .األداء إلدارة

 . العالقةذات الجهات مع الشاملة شاركةوالم الفعالة التشاور وعمليات االنفتاح ضمان �
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  العمليالجانب -8

 : الدراسةمنهجية 8-1
 االعتماد في هذه الدراسة على األسلوب الوصفي والتحليلي القـائم علـى             تم  

تشخيص الحالة كما هي في الواقع، والقائمة على جمع المعلومات من عينة الدراسـة              
م جمعها وتحليلهـا مـن خـالل الحزمـة           ومن ت  ،)االستبانة( الدراسة   أداةمن خالل   

 الدراسـة،  أسئلةبهدف االجابة على  ) SPSS(اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية     
 Non Contrived(وتعـد هـذه الدراسـة غيـر مخططـة      . وتبيان نتائج الدراسة

Research (             حيث أجريت في البيئة الطبيعية للمنظمة حيث ال سيطرة علـى البيئـة
-Cross)(وأما األفق الزمني فهي تعد دراسة مقطعيـة  . ن تجهيزها مسبقاً البحثية ودو 

Sectionalد حيث أجريت على عينة واحدة في وقت واح.  
  : الدراسةأداة 8-2

 علـى  مستوى الحوكمة الرشيدة تحتوي      لقياس استبانة في الدراسة أداة تمثلت  
  :اآلتية األجزاء من تكونت سؤاال) 38(
 االجتماعيـة،  والحالة الجنس، (من وتكونت الديموغرافية غيراتالمت: األول الجزء. 1

  ).والخبرة العلمي، والمؤهل والعمر،
) 6 (مـن  تكونت حيث"  الرشيدة الحوكمة "أبعاد عن المعبرة الفقرات: الثاني الجزء. 2

 الشفافية، اإلستجابة، الكفاءة والفاعلية، الرؤية اإلسـتراتيجية،        المسائلة،: "هي متغيرات
  .)دة القانونسيا

 نة، مقياس خماسي إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االسـتبا          استخدم  
 وقـسم  Five Likert Scale)(وفق مقياس ليكرت ) 5-1(ويتراوح مدى اإلجابة من 

  :كاألتي) 2( في الجدول رقم كما
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  بدائل اإلجابات لفقرات اإلستبانة) 2 (الجدول
  الموافقة درجة

  جداً منخفضة  منخفضة  متوسطة  عالية  جداً عالية
5 4 3 2  1 

  : أداة الدراسةصدق 8-3

 عرض االستبانة بشكلها األولي على مجموعة من المحكمين         تم:  المحكمين صدق -1
المختصين من أساتذة الجامعات من ذوي الخبرة واالختصاص األكـاديمي، لتحكـيم            

الدراسـة، حيـث تـم       لموضوع   امحتوى األسئلة ومدى مالئمتها وشموليتها وتغطيته     
دراسة مالحظاتهم واقتراحاتهم، وأجريت بعض التعديالت وفقا لتوصياتهم، والخـروج   

 .بشكلها النهائي) االستبانة(بشكل أداة الدراسة 

 عبـارات  صـدق  على للوقوف: الداخلي االتساق االستبانة باستخدام عبارات صدق - 2

 كـل  مدى ارتبـاط  لمعرفة تباطاالر  تم حساب معامالتالرشيدة الحوكمة تطبيق مستوى
) 3( الجدول رقم    يتبين كما  من محاور االستبيان بالدرجة الكلية لمحاور االستبيان       محور

 وبذلك) 0.05 (مستوى عند إحصائيا دالة أنها االستبانة مجاالت عيجم فيه والتي ظهرت

 .دةجي صدق بدرجة وتتمتع اسهيلق وضعت لما صادقة االستبانة مجاالت عيجم تعتبر

  االرتباط بين محاور الدراسة وإجمالي االستبيانمعامل) 3 (جدول

  Sig  اإلحتماليةالقيمة  لإلرتباط  بيرسونمعامل  المعيار  ت
 *0.000  7420.  الشفافية  1

  *0.000  0.831   والفعاليةالكفاءة  2
  *0.000  0.805  المساءلة  3
  *0.000  0.836   القانونسلطة  4
  *0.000  0.758  االستجابة  5
  *0.000  0.858   اإلستراتيجيةالرؤية  6

   0.05مستوى عند دالة *
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  : أداة الدراسةثبات 8-4
للتأكـد  ) كرونباخ ألفـا ( ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامل الثبات   الختبار  

  : قيمة المعامالتيوضح) 4 (رقممن االتساق الداخلي لالستبانة، والجدول 
  ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة معامل كرونباخ قيم) 4( رقم الجدول

   الثباتمعامل  المعيار  ت

  0.602  الشفافية  1
  0.809   والفعاليةالكفاءة  2
  0.744  المساءلة  3
  0.661   القانونسلطة  4
  0.750  االستجابة  5
  0.854   اإلستراتيجيةالرؤية  6
  0.901   الرشيدةالحوكمة  7

) كرونبـاخ ألفـا  (ق الـداخلي  أن قيم معامالت االتسا) 4 (الجدول من   يالحظ  
ألبعاد الدراسة جاءت ذات قيم صالحة لغايات الدراسة، حيث جاءت أعلى مـن الحـد        

فتعتبـر  ) 0.08(وإذا خرجت أكثر من     ) 0.06(األدنى لمعامل الثبات المتعارف عليها      
مما يؤكد االتساق بين فقرات كل متغيـر مـن          ) 2013النجار، وآخرون،   (جيدة وفقاً   

 المقياس هي   نهاية أنكان الثبات أعلى، و   ) 1.0(فكلما كانت أقرب    . راسةمتغيرات الد 
)(1 (Sekaran & Bougie, 2013).  
  :الدراسة وعينة مجتمع 8-5

 العاملين بصندوق الضمان االجتماعي فـرع  جميع من الدراسة مجتمع تكون  
 علـى المقـر الـرئيس وفـروع المكاتـب      موزعين) 633 (عددهم والبالغ مصراتة،

موزعة على كل مـن منطقـة       )  وحدات 3 مكاتب، و  6(حدات التابعه له وعددها     والو
 الدراسة  مجتمع مع   تتناسب اختيار عينة عشوائية بسيطة      تم. مصراته وزليتن والخمس  



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹’bÈÛa@O@�à�í†2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oßb§aòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈ 

 

 92 

، تم توزيع أداة الدراسة عليها نسبةً لحجم المجتمع المستهدف لكـل مـن         )250(بحجم  
 األحـصائي   للتحليـل ة المسحوبة صالحة     بأن العين   علماً ، والمكاتب والوحدات  الفروع
النجـار، النجـار   (و) Sekran & Bauge, 2010, 295( علـى كـل مـن    اعتماداً

يتطلـب  ) 633(، حيث بينوا أن المجتمع الذي يبلـغ عـدده           )109 ،2013والزعبي،  
  .، والعينة المسحوبة في الدراسة تجاوزت العدد المطلوب)243(سحب عينة منه تبلغ 

 فحـص   بعدو%) 93.6(من االستبانات الموزعة، بنسبة استرجاع      ) 234( استرداد   تم
 فـإن   وبالتـالي لعدم صالحيتها للتحليل إلحـصائي،      ) 4( تم استبعاد عدد     االستبانات

  .يبين تفاصيل ذلك) 4(، والجدول رقم )230(االستبانات الصالحة للتحليل بلغ عددها 
  الدراسة توزيع االستبانة على عينة تفاصيل) 5( رقم الجدول

   المكتباسم  
 مجتمع أفراد

  العينة
 االستبانات
  الموزعة

 االستبانات
  المرجعة

 االستبانات
   للتحليلالصالحة

  96  97  100  249  المقر الرئيسي  1
  16  16  18  45  مكتب مصراته المركز  2
  12  12  13  34  مكتب غرب مصراته  3
  14  16  18  45 مكتب شرق مصراته  4
  33  34  36  95 مكتب الخمس  5
  23  23  25  62 مكتب زليتن  6
  13  13  14  37  مكتب سوق الثالثاء  7
  12  12  14  36  وحدة سوق الخميس  8
  7  7  8  19 وحدة سوق قوقاس  9

  4  4  4  11 وحدة سوق الجمعة  10
  230  234  250  633  المجموع
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  :ومناقشتها الدراسة نتائج
 السـتجابات حرافات المعيارية  واالنالحسابية في هذا الجزء إيجاد المتوسطات      سيتم        

 من البدائل كما يلـي  كل الحوكمة الرشيدة فقد تم حساب فترة تطبيق درجة ولتحديد ،العينة
 ):6( الجدول رقم في موضح  كما  التطبيق درجات  أصبحتوبذلك )5/3- 1(

  درجات تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة) 6(جدول 
  التطبيق درجة  الحسابيالمتوسط

 مرتفعة 5 – 3.66من 

 متوسطة 3.66 اقل من – 2.34من 

  منخفضة 2.34 اقل من -1من 
 الـضمان  ندوق الحوكمـة الرشـيدة بـص   تطبيـق  مستوى ما :األول السؤال: أوالً -

  ه؟االجتماعي فرع مصرات
 لجميـع  التطبيـق  ودرجة  المئويةوالنسبة الحسابي المتوسط من كل حساب تم  

  :ذلك يلخص )7( رقم والجدول معيار ولكل األداة، فقرات
 ككل ولألداة األداة لمعايير التطبيق ودرجة  المئويةوالنسبة الحسابي المتوسط )7( جدول

 مرتبه تنازلياً

  التطبيقدرجة النسبة لحسابي االمتوسط المعايير الترتيب

 متوسطة %68 3.42 الشفافية 6

 مرتفعة %74 3.70  والفاعليةالكفاءة 4

 رتفعةم %76 3.78 المساءلة 2

 مرتفعة %73 3.67  القانونسيادة 5

 مرتفعة %77 3.84 االستجابة 1

 مرتفعة %74 3.72  االستراتيجيةالرؤية 3

 مرتفعة %74 3.69  ككلالدرجة
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 الرشيدة بـصندوق الـضمان   الحوكمةأن درجة تطبيق ) 7 (جدول من يالحظ  
 يالحـظ   كما). 3.69 ( بلغ المتوسط الحسابي   إذ كانت مرتفعة،    هاالجتماعي فرع مصرات  

 إذ بلـغ المتوسـط الحـسابي        مرتفعـة  بالمرتبة األولى بدرجة     جاء االستجابة معيار أن
 ي الضمان االجتماع  صندوق ل اإلداري الجهاز يرجع سبب ذلك إلى استقرار       وقد) 3.84(

 مـن  عـزز  مع المستفدين ل التعامفي الكافية الخبرةفرع مصراته مما مكنه من امتالك    
 بدرجة المساءلة معيار يليه   ثم دارته،متبادل بين المستفيدين من خدماته وبين إ      االحترام ال 

 بدرجـة  الـشفافية  معيـار وجاء بالمرتبة األخيـرة     ). 3.78( الحسابي   بمتوسط مرتفعة
 كفـاءة أنظمـة     أن إلى وقد يرجع سبب ذلك      ،)3.42( إذ بلغ المتوسط الحسابي      متوسطة
 . مات غير مفعلة بالشكل المطلوب المعلوإتاحة تعمل على التىالشفافية 

 ما مستوى تطبيق كل معيار من معايير الحوكمة الرشيدة فـي  : الثانيالسؤال :ثانياً -
  الضمان اإلجتماعي فرع مصراته؟سسةمؤ

  . حدهعلى كالً األداة لمعايير ودرجة  المئويةوالنسبة الحسابي  حساب المتوسطتم  
  :الشفافية :األول المعيار

 المعيارية والنسب واإلنحرافات الحسابية المتوسطات) 8( ل رقم الجدويوضح  
  : تبعاً لمتوسطاتها الحسابية الشفافية مرتبة تنازلياًمعيار لفقرات التطبيق ودرجةالمئوية 
 تنازلياً مرتبة الشفافية معيار فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )8( جدول

  الفقرة الترتيب
 سطالمتو

 الحسابي
 النسبة

 درجة
 التطبيق

1 
 صندوق الضمان االجتماعي على نشر القرارات يحرص

 .المتعلقة بطبيعة عمله بوسائل االعالم المتاحة
 مرتفعة 80% 4.03

2 
 صندوق الضمان االجتماعي للمتعاملين معه حق يضمن

 االطالع على المعلومات المسموح بها
 مرتفعة 76% 3.82
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  الفقرة الترتيب
 سطالمتو

 الحسابي
 النسبة

 درجة
 التطبيق

3 
 واالنشطة المتعلقة المعلوماتمان االجتماعي  الضصندوق ينشر

  إلكترونيةصفحة اتخاد القرارات من خاللها ياتبعمله وآل
 مرتفعة 76% 3.80

6 
 عرض الميزانية على الضمان االجتماعي صندوق يحرص

 . له في وسائل االعالم المحلية بصفة دوريةالسنوية
 متوسطة 52% 2.60

4 
 نشر  تقرير لىع صندوق الضمان االجتماعي يحرص

 .سنوي مفصلة عن اعماله المنجزة
 متوسطة 64% 3.20

5 
 صندوق الضمان االجتماعي على عرض الخطط يحرص

 .المتعلقة بالمشاريع المزمع تنفيذها
 متوسطة 61% 3.05

 متوسطة %68 3.42 االجمالي

 جـاءت  الـشفافية  لفقرات العام للمتوسط النسبية األهمية أن) 8 (الجدول يبين  
 يحـرص  "علـى  تنص التي الفقرة وجاءت). 3.42 (العام المتوسط بلغ حيث توسطةم

 االعالم بوسائل عمله بطبيعة المتعلقة القرارات نشر على االجتماعي الضمان صندوق
 وجـاءت   مرتفعـة،  نسبية وبأهمية) 4.03 (حسابي بمتوسط األولى بالمرتبة" المتاحة
 معـه حـق     لين للمتعـام  جتماعياال صندوق الضمان    يضمن "على تنص التي الفقرة

 نـسبية  وبأهميـة ) 3.82 (حـسابي  بمتوسط"  على المعلومات المسموح بها    طالعاإل
 تتعلق بتوضيح االجراءات المتعلقة بطبيعـة       يجابية مما يعني توفر مؤشرات إ     مرتفعة،

 الـضمان  صـندوق  يقـوم  "على تنص التي الفقرة وجاءت.  الجانب االداري  فيعمله  
 األخيـرة  بالمرتبـة  "المحلية االعالم وسائل في له السنوية الميزانية بنشر االجتماعي

 علـى  الفقرة التـي تـنص       جاءت و متوسطة، نسبية وبأهمية) 2.60 (حسابي بمتوسط
 بالمشاريع المزمع   لقة صندوق الضمان االجتماعي على عرض الخطط المتع       يحرص"
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 مما  متوسطة، نسبية بأهميةو) 3.05 (حسابي بمتوسط قبل األخيرة    ما بالمرتبة" تنفيذها
  . المطلوببالمستوى ليس بالجانب المالي علقة الشفافية المتأنيشير الى 

   : والفاعليةالكفاءة: الثاني المعيار
 والنسب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات) 9 (رقم الجدول يوضح  

 لمتوسطاتها تبعاً تنازلياً مرتبة والفاعلية   الكفاءة معيار لفقرات التطبيق   ودرجة المئوية
 :الحسابية

 الكفاءة معيار فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )8(جدول
 تنازلياً والفاعلية مرتبة

 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

 التطبيق

1 
 صندوق الضمان االجتماعي كوادره البشرية يشرك

 .مستمرةفي دورات تدريبية بصفة 
 مرتفعة 80% 4.00

5 
 ة صندوق الضمان االجتماعي معايير لقياس تكلفيمتلك

 .الخدمات المقدمة للمستفيدين
 متوسطة 70% 3.49

2 
 صندوق الضمان االجتماعي على تقييم الخدمات يعمل

 .التي يقدمها
 مرتفعة 75% 3.76

3 
 صندوق الضمان االجتماعي على تحصيل ديونه يعمل

 . تقديم خدماته للجهات المختلفةالمترتبة على
 مرتفعة 74% 3.71

4 
 الصندوق الضمان االجتماعي على استثمار يعمل

 .موارده المالية لتحقيق اهدافه التنظيمية
 متوسطة 71% 3.53

 مرتفعة %74 3.70 االجمالي

 الكفـاءة  األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات أن )9( رقم جدول من يالحظ  
  التي تـنص علـى  الفقرة  وجاءت،)3.70( العام توسط حيث بلغ الممرتفعة والفاعلية

 صندوق الضمان االجتماعي كوادره البـشرية فـي دورات تدريبيـة بـصفة      يشرك"
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وبأهمية نسبية مرتفعـة، وجـاءت   ) 4.00( األولى بمتوسط حسابي بالمرتبة" مستمرة
في المرتبة  " لتي يقدمها  صندوق الضمان االجتماعي على تقييم الخدمات ا       يعمل "الفقرة

 مؤشـرات  تـوفر  يعنـي  مما .وبأهمية نسبية مرتفعة  ) 3.76(الثانية بمتوسط حسابي    
 مـوارده  خدماته عن طريق رفـع كفـاءة         تحسين بسعي الصندوق في     تتعلق ايجابية
ـ   " وجاءت الفقرة. البشرية  ةيمتلك صندوق الضمان االجتماعي معـايير لقيـاس تكلف

  نسبيةوبأهمية) 3.49( األخيرة بمتوسط حسابي بالمرتبة" دينالخدمات المقدمة للمستفي

 الضمان االجتمـاعي علـى      صندوق يعمل "على تنص التي الفقرة وجاءت. متوسطة
 بمتوسـط  األخيرة قبل ما المرتبة   في"  التنظيمية أهدافه لتحقيق   الماليةاستثمار موارده   

 والفاعليـة فـي     الكفـاءة  إلى أن    يشير وهذا متوسطة، نسبية وبأهمية) 3.53 (حسابي
 .  الجانب المالي تتطلب المزيد من اإلهتمام

  :المساءلة :الثالث المعيار
 والنسب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات) 10 (رقم الجدول يوضح  

  :الحسابية لمتوسطاتها تبعاً تنازلياً مرتبة المسائلة معيار لفقرات التطبيق ودرجة المئوية
   لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية متوسطاتال) 10(جدول

 تنازلياً مرتبة المسائلة معيار فقرات

 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

  التطبيق

5 
 صندوق الضمان االجتماعي بتقديم بيانات الذمة يلتزم

 المالية للمسئولين للجهات المختصة
 متوسطة 71% 3.55

2 
 تنظيمي هيكل وفقالجتماعي  صندوق الضمان ايعمل

 معتمد من الجهات المختصة
 مرتفعة 80% 4.01

1 
 صندوق الضمان االجتماعي بالرد على االستفسارات يلتزم

 الموجه إليه من ذوى االختصاص
 مرتفعة 83% 4.13
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 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

  التطبيق

3 
 اعمال صندوق الضمان االجتماعي للجهات الرقابية تخضع

 المختصة
 مرتفعة 78% 3.90

4 
لضمان االجتماعي نظام للمساءلة في  بصندوق ايوجد

  االداريةمختلف المستويات
 متوسطة 72% 3.60

6 
 صندوق الضمان االجتماعي على محاسبة المخالفين يعمل

 حسب القانون
 متوسطة 70% 3.50

 مرتفعة %76 3.78 االجمالي

 المـسائلة أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقـرات  ) 10 (جدول من يالحظ  
 يلتـزم " التي تـنص علـى   الفقرة وجاءت ،)3.78( حيث بلغ المتوسط العام ةمرتفع

صندوق الضمان االجتماعي بـالرد علـى االستفـسارات الموجـه إليـه مـن ذوى               
 وجاءت وبأهمية نسبية مرتفعة،) 4.13(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي " االختصاص

 تنظيمي معتمـد    هيكل وفق صندوق الضمان االجتماعي     يعمل" التي تنص على     الفقرة
 وبأهمية نسبية مرتفعة،) 4.01( بمتوسط حسابي لثانيةبالمرتبة ا" من الجهات المختصة

 حيـث  مـن  الجانـب اإلداري  فـي  يعنى توفر مؤشرات ايجابية تتعلق بالمساءلة     مما
 بالهيكل التنظيمى المعتمد فـي      وإلتزامهاالهتمام بالرد على االستفسارات الموجه إليه،       

 صندوق الـضمان االجتمـاعي علـى محاسـبة     يعمل "الفقرة وجاءت. الهتنفيذ أعم
وبأهميـة نـسبية    ) 3.50(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي     " المخالفين حسب القانون  

 صندوق الضمان االجتماعي بتقديم بيانات الذمة المالية يلتزم "الفقرة وجاءت متوسطة،
) 3.55( بمتوسـط حـسابي      خيـرة األ قبـل    مابالمرتبة  " للمسئولين للجهات المختصة  

  .وبأهمية نسبية متوسطة
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  : القانونسيادة :الرابع المعيار
 المعياريـة  واإلنحرافـات  الحـسابية  المتوسطات) 11 (رقم الجدول يوضح  
 تبعـاً  تنازليـاً  مرتبـة  القـانون    سيادة معيار لفقرات التطبيق   ودرجة المئوية والنسب

  :الحسابية لمتوسطاتها
   المعيارية واالنحرافات الحسابية طاتالمتوس) 10( جدول

 تنازلياً القانون مرتبة سيادة معيار فقرات لجميع

 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

 التطبيق

1 
 والتشريعات صندوق الضمان االجتماعي بالقوانين يلتزم

 المنظمة لعمله
 مرتفعة 90% 4.52

4 
ى تطبيق اللوائح  صندوق الضمان االجتماعي علإدارة تحرص

 .واالجراءات على الجميع دون استثناء
 متوسطة 71% 3.57

 متوسطة %72 3.58  صندوق الضمان االجتماعي أداء العاملين وفق نظام مكتوبيقيم 3

6 
 ارتباط لنظام المكافآت والترقيات بصندوق الضمان هناك

 .االجتماعي بنتائج تقييم العاملين
 متوسطة 69% 3.43

 مرتفعة %75 3.75 . الصندوق بجدول اعمال مكتوب في اجتماعاتهادارةإ تلتزم 2

 متوسطة %69 3.46 . الصندوق بيئة عمل تضمن حقوق العاملينإدارة توفر 5

 متوسطة %68 3.40 . احترام لمواقيت العمل من جميع العاملين  بالصندوقهناك 7

 مرتفعة %73 3.67 االجمالي

 سـيادة األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات  أن )11( رقم جدول من يالحظ  
 صـندوق  تلتـزم  "الفقـرة  وجاءت ،)3.67 ( حيث بلغ المتوسط العاممرتفعة القانون

 األولى بمتوسط حـسابي  بالمرتبة "ها بالقوانين واللوائح المعمول بعيالضمان االجتما
ـ  الصندوق إدارة تلتزم" الفقرة وجاءت ،بأهمية نسبية مرتفعة) 4.52(  أعمـال  دولبج

. بأهمية نسبية مرتفعة) 3.75( حسابي بمتوسط الثانية بالمرتبة "اجتماعاتها في مكتوب
 التـي  التـشريعات  والقوانين بتطبيق الضمان االجتماعي صندوق إلى إلتزام  يشيرمما  

"  احترام لمواقيت العمل من جميع العاملين بالصندوقهناك " الفقرةوجاءت .تنظم عمله
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 الفقـرة  وجـاءت  متوسطة،  وبأهمية نسبية)3.40(رة بمتوسط حسابي  األخيبالمرتبة
 ارتباط لنظام المكافآت والترقيات بصندوق الضمان االجتماعي بنتـائج تقيـيم            هناك"

. متوسـطة   وبأهمية نسبية)3.43( بمتوسط حسابي األخيرة قبل ما بالمرتبة" العاملين
 ال يـتم    الـصندوق ظمة للعمل داخل     المن واللوائح والقوانين االنظمة   أن يشير الى    مما

  .التقيد بها بالشكل المطلوب
  : االستجابة:الخامس المعيار

 المعياريـة  واإلنحرافـات  الحـسابية  المتوسطات) 12 (رقم الجدول يوضح
 تبعـاً  تنازليـاً  مرتبـة  االسـتجابة  معيـار  لفقـرات  التطبيق   ودرجة المئوية والنسب

  :الحسابية لمتوسطاتها
 معيار فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية طاتالمتوس) 11( جدول

 تنازلياً مرتبة االستجابة

 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

 التطبيق

4 
 حيادية في تقدم خدمات صندوق الضمان االجتماعي، هناك

 .بصرف النظر عن اسماء المستفيدين
 مرتفعة 75% 3.75

2 
ماعي على تلبية احتياجات  صندوق الضمان االجتيعمل

 .المستفيدين من خدماته
 مرتفعة 77% 3.86

1 
 صندوق الضمان االجتماعي على توفير بيئة عمل يحرص

 .تضمن احترام المتعاملين معه
 مرتفعة 79% 3.93

3 
 صندوق الضمان االجتماعي على توفير بيئة عمل يحرص

 . العامليناحترامتضمن 
 مرتفعة 76% 3.82

 مرتفعة %77 3.84 االجمالي

 االسـتجابة  األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات أن )12 (جدول من يالحظ  
 صـندوق الـضمان     يحرص" فقرة   وجاءت،  )3.84(مرتفعة حيث بلغ المتوسط العام      
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بالمرتبـة األولـى    "  احترام المتعاملين معـه    تضمناالجتماعي على توفير بيئة عمل      
يعمل صندوق الـضمان     "فقرة وجاءتية مرتفعة،   بأهمية نسب ) 3.93(بمتوسط حسابي   

 بمتوسـط  الثانيـة  بالمرتبـة " االجتماعي على تلبية احتياجات المستفيدين من خدماته      
 خـدمات   يم حيادية في تقد   هناك" وجاءت الفقرة    مرتفعة، نسبية بأهمية) 3.86 (حسابي

األخيرة، بالمرتبة  "  المستفيدين أسماء عنصندوق الضمان االجتماعي، بصرف النظر      
 معيـار  فقـرات  جميـع ويالحظ أن . وبأهمية نسبية مرتفعة) 3.75(بمتوسط حسابي 

 مما ، الضمان االجتماعي فرع مصراتةصندوق  فيمرتفعة  النسبيةأهميتها االستجابة

 . االستجابةمعيار بتطبيق تتعلق ايجابية مؤشرات توفر يعني

  :الرؤية االستراتيجية :السادس المعيار
 المعياريـة  واإلنحرافـات  الحـسابية  المتوسطات) 13 (رقم لالجدو يوضح  
 تبعـاً  تنازلياً مرتبة الرؤية االستراتيجية    معيار لفقرات التطبيق ودرجة المئوية والنسب

  :الحسابية لمتوسطاتها
 الرؤية معيار فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 12(جدول

 اًتنازلي مرتبةاالستراتيجية 

 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

 التطبيق

5 
 خطط وفق صندوق الضمان االجتماعي يعمل

 بعيدة المدى لتطوير مستوى خدماته
 متوسطة 73% 3.63

6 
 صندوق الضمان االجتماعي بتحديد الفرص يقوم

 والمخاطر التي توثر على اعماله
 متوسطة 72% 3.58

3 
جتماعي رسالة محدد  صندوق الضمان االيمتلك

 وواضحة في اعماله
 مرتفعة 75% 3.76

2 
 توجيه على صندوق الضمان االجتماعي يحرص

 أهدافهوارشاد موظفيه لتحقيق 
 مرتفعة 76% 3.79
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 الفقرة الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 النسبة
 درجة

 التطبيق

4 
 االجراءات الالزمة لدى صندوق الضمان تتوفر

 االجتماعي لتحقيق رؤيته
 مرتفعة 74% 3.68

1 
وير  صندوق الضمان االجتماعي على تطيعمل

 خدماته، وتحسين أداء العاملين به
 مرتفعة 77% 3.85

 مرتفعة %74 3.72 االجمالي

 الرؤيـة  األهمية النسبية للمتوسط العـام لفقـرات   أن )13 (جدول من يالحظ  
 صـندوق  يعمل "الفقرة  وجاءت،)3.72 ( حيث بلغ المتوسط العاممرتفعة االستراتيجية

 األولـى   بالمرتبـة " وتحسين أداء العاملين به   الضمان االجتماعي على تطوير خدماته      
يحـرص صـندوق     "فقـرة  وجاءت ، نسبية مرتفعة  وبأهمية) 3.85( حسابي   بمتوسط

 الثانيـة  بالمرتبـة " أهدافـه  وارشاد موظفيه لتحقيـق      جيهالضمان االجتماعي على تو   
 بالرؤية هناك إهتمام أن  مما يشير الىمرتفعة، نسبية بأهمية) 3.79 (حسابي بمتوسط

 صندوق الضمان االجتماعي    في إلستراتيجي ا تخطيط لل مؤشراتاالستراتيجية، ووجود   
يقوم صندوق الـضمان االجتمـاعي   " الفقرة وجاءت . واداء العاملين بهخدماتهلتطوير 

 حـسابي  بمتوسـط  األخيرة بالمرتبة" أعماله الفرص والمخاطر التي توثر على       دبتحدي
 صندوق الـضمان االجتمـاعي   يعمل" الفقرة وجاءت متوسطة، وبأهمية نسبية) 3.58(

 بمتوسـط  األخيـرة  قبل   ما بالمرتبة" المدى لتطوير مستوى خدماته      بعيدة خطط وفق
 على البيئـة  السيطرة صعوبة لى يشير إوهذا ،متوسطة وبأهمية نسبية) 3.58(حسابي 
 سياسـية  تقلبـات    مـن  في ظل الظروف التى تمر بها الدولة الليبية          وخاصة المحيطة

  .   للدولةمني األالوضع وقتصاديةاو
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  :ومناقشتها الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج: اًلثثا
 المبحـوثين تعـزى     اسـتجابات  فـي  توجد فروق ذات داللة إحـصائية        هل  

 االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي، الوظيفة الحالةالجنس، ( :للمتغيرات الديموغرافية
  ؟)الحالية

 ،tواختبـار  األحـادي،  التبـاين  تحليل استخدام تم فقد السؤال هذا عن لإلجابة  
  . البعديةللمقارنات )Scheffe(شافيه واختبار

 بصندوق الضمان االجتماعي فرع العاملين تقديرات بين الفروق داللة ولفحص  
 ،t اختبـار  اسـتخدام  تـم  فقد )الجنس، والحالة االجتماعية ( لمتغيرات تبعاً مصراتة
  : ذلكيوضح )14 (والجدول

  الرشيدةللحوكمة الدراسة عينة تقديرات بين الفروق داللة لفحص) (tاختبار نتائج )14(جدول

   والحالة االجتماعيةالجنس لمتغير تبعا
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 الجنس 0.618 3.66 179 ذكر
 0.589 3.77 51 انثى

-1.147 0.252 0.05 

الحالة  0.672 3.71 139 متزوج
 0.508 3.65 91 اعزب االجتماعية

0.762 0.447 0.05 

  :االتي )14(الجدول من يالحظ  
بين اجابـات   ) 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية          عدم -1

 ،)3.66(غير الجنس، حيت بلغ المتوسـط الحـسابي للـذكور     الدراسة تُعزى لمت  عينة
 ،)3.77( المتوسـط الحـسابي لإلنـاث        غ بينما بل  ،)0.618(وبانحراف معياري قدره    
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تحت مستوى معنوية ) 1.147- ( t، كما بلغت قيمة)0.589(وبانحراف معياري قدره 
)sig 0.252 (دراسة  عند مستوى الداللة المعتمد للائياًوهي ليست دالة إحص)0.05.(  
بين اجابـات   ) 0.05( معنوية   ى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو       عدم -2

 الدراسة تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية، حيت بلغ المتوسط الحسابي للمتزوجين           عينة
 لعـازبين  بينما بلغ المتوسط الحـسابي ل      ،)0.672(، وبانحراف معياري قدره     )3.71(
تحـت  ) 0.762 (t، كمـا بلغـت قيمـة        )0.508(اري قدره   ، وبانحراف معي  )3.65(

وهي ليست دالة إحصائياً عند مستوى الداللة المعتمدة )  sig 0.447(مستوى معنوية 
  ).0.05(للدراسة 
 بصندوق الضمان االجتماعي فرع العاملين تقديرات بين الفروق داللة ولفحص  
 اختبار استخدام تم فقد )يفة الحاليةالعمر، المؤهل العلمي، الوظ (لمتغيرات تبعاً مصراتة

  : ذلكيوضح )15( والجدول األحادي، التباين تحليل
 تبعاً  الرشيدةللحوكمة الدراسة عينة استجابات لمتوسط األحادي التباين تحليل نتائج) 15 (جدول

    والمؤهل العلمي، والوظيفة الحاليةالعمر، لمتغير

 مصدر التباين المتغير
درجة 
 الحرية

 مجموع
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة  
F 

مستوى 
 الداللة

 0.633 2.533 4 بين المجموعات

 العمر 0.371 83.373 225 داخل المجموعات
  85.905 229 المجموع

1.709 0.149 

 0.460 1.379 3 بين المجموعات

 0.374 84.526 226 داخل المجموعات
المؤهل 
  85.905 229 المجموع العلمي

1.229 0.300 

 0.131 0.394 3 بين المجموعات

 0.378 85.512 226 داخل المجموعات
الوظيفة 
  85.905 229 المجموع الحالية

0.347 0.792 



ñ‡î’‹Ûa@òà×ì¨a@ÕîjĐm@ôìn�ß
�

 
�

 
�

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@N@óÐĐ—ß@åi@Ö†b—Ûa&c@@@NòãìjvÓ@�b� 

 105

 :االتي )15(الجدول من يالحظ

بين اجابـات   ) 0.05( معنوية   ى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو       عدم -1
 ومـستوى الداللـة     ،)F) 1.709لعمر، حيت بلغت قيمة      الدراسة تُعزى لمتغير ا    عينة

  ).0.05( من مستوى الداللة المعتمدة للدراسة أكبروهو )  0.149(المحسوبة  
بين اجابـات   ) 0.05( معنوية   ى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو       عدم -2

وى ، ومـست  )F) 1.229 لمتغير المؤهل العلمي، حيت بلغت قيمة        تُعزى الدراسة   عينة
  ).0.05( من مستوى الداللة المعتمدة للدراسة أكبروهو )  0.300(الداللة المحسوبة  

بين اجابـات   ) 0.05( معنوية   ى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو       عدم -3
 ومـستوى   ،)F) 0.347 لمتغير الوظيفة الحالية، حيت بلغت قيمة        تُعزى الدراسة   عينة

 ).0.05( من مستوى الداللة المعتمدة للدراسة أكبر وهو)  0.792(الداللة المحسوبة  

  :النتائج -10
  : خالل ما تم التوصل إليه من تحليل البيانات، تم استخالص النتائج التاليةمن  

 الحوكمة الرشيدة بصندوق الضمان االجتماعي فـرع مـصراتة   تطبيق درجة إن -1
 كـل مـن     ع دراسة  وهذه النتيجة تعارضت م    مرتفعة التطبيق   درجة حيث   منجاءت  

 حيث جاءت الحوكمة) 2017 ،الجابريةو محمد (،)2017الدهدار، بن كحلة، والفرا، (

التي جاءت فيهـا الحوكمـة الرشـيدة        ) 2015السوادي،  ( ودراسة   متوسطة، بدرجة
 الدراسة واخـتالف المعـايير      معات مجت ختالف يرجع السبب في ذلك ال     وقدضعيفة،  

  . المستخدمة للحوكمة الرشيدة
 المـساءلة،  االسـتجابة، ( التطبيق   درجة حسب الترتيب من حيث      المعايير جاءت -2

 .وكانت درجة التطبيق مرتفعة)  القانونسلطة ، الكفاءة والفاعلية، االستراتيجيةالرؤية
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 حيـث  التطبيـق    درجة معيار الشفافية بالمرتبة السادسة واالخيرة من حيث         جاء -3
حيث جاءت سـلطة    ) 2013مطير،  (ع دراسة    وهذه النتيجة اختلفت م    ،كانت متوسطة 

 بالجانـب  المتعلقة الشفافية أن الى يشير مما. القانون، والمشاركة في المراتب األخيرة    
 .المطلوب بالمستوى ليس المالي

: لمتغيـرات   وجود اختالف في درجة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، تبعـاً عدم -4
وهـذه النتيجـة    ) هل العلمي، الوظيفة الحالية   الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، المؤ    (

 ). 2013مطير، (ودراسة ) 2014الدحدوح، ( مع دراسة تتطابق

  :التوصيات -11
 صـياغة  يمكن الباحثان إليها توصل التي والنتائج استعراضه تم ما خالل من  

 :           التالية التوصيات

 ،يذ معايير الحوكمة الرشيدة    تنف ممارسة على التحسين المستمر في تطبيق و      العمل -1
 على انشاء تقسيم تنظيمـي      العمل طريق   عن وذلكلما لها من اهمية في تطوير العمل        

  .يهتم بمتابعة وممارسة تنفيذ معايير الحوكمة الرشيدة بصندوق الضمان اإلجتماعي
 مع المؤسـسات    التعاون خالل   من في الجانب المالي     وخاصة مبدأ الشفافية    تعزيز -2

 بتفعيـل  و، وخططهابرامجها واطاتها المختلفة عن نش رير لنشر التقا  المختلفةمية  االعال
 .أنظمة الشفافية، وإعمال النصوص القانونية بالخصوص

 المـوارد الماليـة     اسـتثمار  المالي والعمل على     باألداء االهتمام لزيادة آلية   إيجاد -3
 .ألهدافه الصندوق تحقيق لتأكيد الضمان اإلجتماعي لصندوق

 تعزيز على   والعمل ، اللوائح المتعلقة بتقييم العاملين وربطها بنظام التحفيز       مراجعة -4
 .ثقافة احترام الوقت لدى العاملين

 بهـا   المعمـول  والقوانين واللـوائح     االنظمة ب بالتعريف مبدأ سيادة القانون     تعزيز -5
  .لصندوق للعمل داخل االمنظمةوخاصة تلك 
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  :لغة العربيةالمراجع بال: أوالً
فـي   )الحوكمة( فعالية الحكم الراشد).  تشرين األول15، 2008( األخضر، عزي -1

حوكمة الشركات ودورها في "المؤتمر العلمي االول حول  وقائع.خوصصة الشركات
  .سوريا .جامعة دمشق، دمشق .االصالح االقتصادى

ـ اإلدارة المحل ن  يدور الحوكمة في تحـس    ). 2013(نة  ي، وفاء وشرفي، أم   أفالو -2 ة ي
  8 جامعـة كلية الحقوق والعلوم الـسياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، . ةيالجزائر

  .، قالمة، الجزائرماي
 ودورها الجامعات حوكمة). ديسمبر 15، 2012(برقعان، أحمد والقرشي، عبداهللا  -3

. لمعرفةا عصر في اإلدارة الدولي عولمة العلمي وقائع المؤتمر. التحديات مواجهة في
  .جامعة الجنان، طرابلس، لبنان

. دراسـة حالـة العربيـة الـسعودية       : الحوكمة الرشـيدة  ). 2014(البسام، بسام    -4
 -3،  )11(األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية العلوم اإلقتـصادية والقانونيـة          

  .، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر23
دور حركات المجتمع المدني فـي تعزيـز        . )مبر ديس 17،  2008(، قوي   بوحنية -5

. واقع وتحـديات  : وقائع مؤتمر التحوالت السياسية إشكالية التنمية في الجزائر       . الحكم
  كلية العلوم القانونية واإلدارة، جامعة حسين بن بوعلي، الشلف، الجزائر

دى إلتزام الـشركات المـساهمة الفلسطيسنـسة        م). 2007 (محمد جميل  ،حبوش -6
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة العلـوم   .واعد حوكمة الشركاتبق

  .اإلسالمية، غزة، فلسطين
آليات حوكمة الـشركات    ). 2012(حساني، رقية، كرامة، مروة وحمزة، فاطمة        -7

حوكمة الشركات  : وقائع الملتقى الوطني  . ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري      
  . جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. ن الفساد لمالي واإلداريكآلية للحد م
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واقع تطيق معايير الحكم الرشيد في المنظمـات االهليـة          ). 2014(الدحدوح، فادي    - 8
  .الفلسطينية في محافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى، فلسطين

واقع حوكمة الجامعات  ).2017( ، مروان، بن كحلة، كريم، والفرا، ماجدالدهدار -9
-62  ،)1(25 الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريـة،  مجلة. الفلسطينية

  .، جامعة العلوم اإلسالمية، غزة، فلسطين88
). 2016(، زياد محمد، الغرايبة، محمد عبدالرحمن، الحداد، الرا محمد          زريقات -10

 دليل من الشركات الصناعية األردنية المدرجـة        :تكاليف الوكالة والحاكمية المؤسسية   
–307،  )3(12المجلة األردنية في إدارة األعمال،    . في بورصة عمان لألوارق المالية    

  .، الجامعة األردنية، عمان، االردن328
دور لجان المراجعة فى حوكمة الشركات وأثرها  .)2009( ، مجدى محمدسامى -11

مجلـة كليـة التجـارة     .رة فى بيئة األعمال المصريةعلى جودة القوائم المالية المنشو
  .مصر جامعة االسكندرية،، 42 -1، )2 (46للبحوث العلمية، 

الحوكمة الرشيدة كمدخل لضمان الجـودة واإلعتمـاد        ). 2015(، علي   السوادي -12
رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الترية، جامعـة        . األكاديمي في الجامعات السعودية   

  . المملكة السعوديةأم القرى،
مجلة  .الحوكمة دليل عمل لالصالح المالي والمؤسسي ).2008( صادق ،الشمري - 13

  .، جامعة بغداد، بغداد، العراق142- 113، 17كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، 
فـي دعـم    )الحوكمـة (دور القواعد الرشيدة  )2011( عيسى عبداهللا، الغنودي -14

مجلـة جامعـة دمـشق،     .دراسـة استكـشافية  -لحسابات في ليبيااستقالل مراجعي ا
  .سوريا  دمشق،،480 -453).2(27
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أثر تطبيق حوكمة المؤسسات علـى تنافـسيتها        ). 2016(محمد الصالح   ، فروم -15
  -دراسة ميدانية لعينـة مـن المؤسـسات العموميـة االقتـصادية بواليـة سـكيكدة            
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