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 درجـة االلـتـزام بـمـمـارسـة الـحـوكـمـة بـإدارة الفروع 

 لمـصــرف الـجـمـهــوريـة بنغازي
 *علي عطية حسين القابسي            

 
 :مـلـخـصال

ـازي، والـمـتـمـثـلـة رية بــنــغــاجلمهو  صرفهتدف هـــذه الــدراســـة إىل معرفة درجة ممارسة احلوكمة بإدارة الفروع مل
يمية(. ولـتـحـقـيــق لفاعلية التنظالة، واكة الفع)الشفافية، املساءلة، املساواة، املشار املقرتحة فـــي أبـعـــادها اخلمسة 

اب في، واملتمثل فـــــي حــســـب املسحي الوصـــلــو ألســاأهـــداف الــدراســـة الــمــيــدانــيــة، فــقــد تــم اســـتــخــدام 
خدام برنامج ملعاجلات باستذ هذه ا تنفيواالحنرافات املعيارية. وقد متالــتــكــرارات والـمـتـوســطــات احلسابية 

SPSS ة تدور حول املشكلة عبار  45واملكونة من  –، اعتمادًا على استمارة االستبيان املعدة هلذا الغرض
موظف.  132عددهم  )حمل الدراسة( والبالغاملوظفني وسيلة أساسية جلمع البيانات من ك –موضوع الدراسة 

زي مبمارسة ية بنغاجلمهور اتقوم إدارة الفروع ملصرف  أمهها:قد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج و 
عـــاد املساءلة، يــة بــدرجــة متوسطة، ولألبلـشـــفــافــاـعــد ة لـب  احلوكمة بـأبـعـــادهـــا مـجـتـمـعـة بــدرجـــة عــالــيــة، ومـنـفــرد

 الفعالة، والفاعلية التنظيمية بدرجة عالية. املساواة، املشاركة 
    

فاعلية التنظيمية، ـشـــــاركــة الــفـعالة، الاواة، الــمـــالــمــســـ احلوكمة، الــشـــفـــافــيــة، الــمــســـاءلـة، الـدالـة:الـكـلـمـات 
 إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي. 
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  تـقـديــم

ي الصعيد احملل ات علىملتغي اوجدت املؤسسات املصرفية نفسها اليوم تعمل يف بيئة يكتنفها العديد من      
 ة غي مسبوقة، بطريقلوجياً والدويل، وحتديات العصر احلديث الذي يتسم بانتشار املعرفة واملعلومات تكنو 

 ملة اليت محلتات العو داعيتل، فضاًل عن جعلت ينظر للعامل كقرية صغية يسهل فيها عملية االتصال والتواص
و حنهم وواجباهتم ء حبقوقلعمالمعها مفاهيم جديدة كاالنفتاح وحرية الرأي والتفاعل اإلنساين، وزيادة وعي ا

 هذه املؤسسات املصرفية. 
ه، ساد بكل صور فحة الفمبكا وهذا بطبيعة احلال يعكس تزايد االهتمام العاملي يف السنوات املاضية       

ات ألعمال للمؤسساولويات صدر أباعتباره العدو اللدود للدميقراطية اإلدارية والتنمية، وأصبح التصدي له يت
 اجملتمع املدين والقطاع احلكومي.  

يل ة للفساد املادين عرضع املوتأسيسًا على ما سبق، ميكن اعتبار النظام املصريف كباقي أنظمة اجملتم     
ومؤسسات  وأجهزة جملتمعاتعدد مسؤولياته وضخامة نفقاته، وارتباطه بكافة طبقات واإلداري، وذلك بسبب 

بة ات الرقاءوتفعيل إجرا زمة،الدولة األخرى، إضافًة لصعوبة احلصول على البيانات واملعلومات الدقيقة الال
جمل وظائفه مب ملصريفاقطاع واحملاسبة، وهذا ما يتطلب تبين أسلوب إداري قائم على احلوكمة. كما يشكل ال
ونوا ل لألفراد ليك الدخو توفي وأهدافه منظومة رئيسية يف اجملتمع الذي يتواجد فيه، حيث يقوم بدور مؤثر يف

 يافه. ميع أطجبتمع قادرين على التعامل مع معطيات احلياة وتطويرها، مبا يعود باملنفعة على اجمل
 تدين جودة أدت إىل ل اليتتواجه العديد من املشاكومن هذا املنطلق، يالحظ أن املؤسسات املصرفية      

 املؤسسات على درة هذهضعف قلخدماهتا املالية، وهو ما أوجد األزمة املالية على املستوى العاملي، نتيجة 
تنمية ي متطلبات الة، وتوفملالياالستجابة السريعة واملتالحقة للمتغيات البيئة يف خمتلف جماالت املعرفة ا

ـرض حـيـث يـفــ ــيــبــيــا.فــي ل فـيـةوالشاملة، وهذا ما ينطبق بشكل كبي عـلـى الـمـؤسـسـات الـمـصـر  املستدامة
تطوير براجمها وأنشطتها للول املناسبة اد احلإلجي ،املصرفيةالـــوضـــع مـشــــاركــة كـافـة الـعـمــالء داخل وخارج املؤسسة 

ة يف لدقيقة للمسامهاعلومات ى املر يف أدائها، وهذا لن حيدث دون حصوهلم علاإلدارية واملالية ومعاجلة أي قصو 
اد اخلمسة د األبع، كأحإزالة أي تداخل أو غموض قد يعرض مصداقية أنظمة املصارف للمساءلة القانونية

 )حمل الدراسة(. املقرتحة للحوكمة 
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  مـشـكـلـة الـدراســـة

ول جودة ات املصرفية حاملؤسس قدمهاتمن الثابت علمياً، بأن املعلومات املالية الصاحلة واملوثوق هبا اليت      
ها  حلوكمة بأبعاداؤسسات ذه املخدماهتا املالية، تعترب مبثابة ضمان لكفاءة نظامها املايل، ما يؤكد تبين ه

حلوكمة  يست يف تبين اشكلة لإن املفالقًا من هذا التوجه كأسلوب حماط بكافة ممارساهتا اإلدارية واملالية. وانط
هبذا املعىن و سلوب. ذا األهكأسلوب إداري فقط، وإمنا املشكلة األساسية تكمن يف درجة االلتزام مبمارسة 
إدارة الفروع بحلوكمة اارسة وبالرتكيز على مضمونه فإن مشكلة هذه الدراسة تتمحور حول درجة االلتزام مبم

جة مــا در  وهو: اسة، أالالدر  مهورية بنغازي. وهذا ما يقود الباحث إىل صياغة السؤال العام هلذهملصرف اجل
فروع ملصرف بإدارة ال –)حمل الدراسة( املقرتحة ملتمثلة يف أبعادها اخلمسة ا –االلتزام مبمارسة احلوكمة 

 )حمل الدراسة(؟املوظفني اجلمهورية بنغازي من وجهة نظر 
  رسـةأهـداف الـدا

  التالية:تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف      
  أهـداف الـدراسـة الـنـظـريـة أوال:
 اآلتـــي:تعمل هذه الدراسة على تسليط الضوء على      

 نشـأة ومفهوم احلوكمة وأسباب ظهورها. (1
 أهداف احلوكمة املنشودة.  (2
 األطراف املعنية بتطبيق احلوكمة.  (3
 منوذج احلوكمة اجليد يف املصارف متطلبات  (4
ـلـيـة شـــاركـة الـفـعالة، الـفـاعة، الـمـاالـمـســـاو  ـلـة،الـشــفـافـيـة، الـمـســـاء املقرتحة:أبـعـــاد الـحــوكـمـة اخلمسة  (5

 )حمل الـدراسـة(.الـتـنـظـيـمـيـة 
  أهـداف الـدراسـة الـمـيـدانـيـة ثـانـيـاً:
ىل ذه الدراسة، إه، هتدف نغازيلتحديد درجة االلتزام اليت تتمتع هبا إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية ب     

  اآلتـــي:)حمل الدراسة( حول املوظفني حماولة التعرف على وجهة نظر 
لشفافية، املساءلة )ااملقرتحة ـا الــخــمــســة بـعـــادهـــــــــي أفمـتـمـثـلــة درجــــة االلـــتــــزام بـمـمــــارســة الـحــوكـمـة، والـ -(1

ة، بإدارة الفروع نظيمية( منفردعلية التالفاو القانونية، املساواة بني العاملني، املشاركة الفعالة لكل أفراد التنظيم، 
 صرف اجلمهورية بنغازي. مل

 



 
 القابسي لي عطية حسينع               جـمـهــوريـة بنغازيلمـصــرف الـ درجـة االلـتـزام بـمـمـارسـة الـحـوكـمـة بـإدارة الفروع                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

[22] 

 

 
)الـشـفـافــيــة، ـمـقـتــرحــة الـــادهـــــا الـخــمــســة ــــي أبــعـــــة فــمــتــمــثــلدرجــة االلــتــــزام بـمـمــــارســة الـحــــوكـمـة، والــ -(2

ـة(، الـفـاعـلـيـة الـتـنـظـيـمـيـتـنـظـيـم، و ــراد الـفــالـمـسـاءـلـة القانونية، املساواة بني العاملني، املشاركة الفعالة لكل أ
 جمتمعة بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي.  

اولة تقدمي حمومن مت  ص أهم النتائجحتليل البيانات املتحصل عليها من استمارات االستبيان، الستخال -(3
تزام مبمارسة رجة االلدة دتساهم يف زيا جمموعة من التوصيات واالقرتاحات، اليت يتوقع منها الباحث أن

 احلوكمة بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي. 
  أهـمـيـة الـدراسـة

 التالية:حتظى هذه الدراسة بأمهية خاصة مستمدة من األسباب      
ة ع اجلدير ملواضيفاهيم واعتباره من املتوجيه النظر على مفهوم إداري حديث نسبيًا وخاصًة يف ليبيا، با -(1

دة فعل كل خاص ر ة بشباالهتمام يف علم اإلدارة، مما يتيح للمنظمات بشكل عام واملؤسسات املصرفي
متثل هذه  لباحث أنمل اسريعة وشاملة يف كيفية جعل إنتاجها السلعي أو اخلدمي أكثر جودة. وهلذا يأ

يدانية ه الدراسة اململثل هذ درةنهناك  الدراسة إثراًء للمكتبة العربية والليبية على وجه اخلصوص، وخاصًة أن
 يف جمال احلوكمة واملتعلقة بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي. 

ورية بنغازي، على فهم ع ملصرف اجلمهرة الفرو إدالــدراســة يـأمـــل الــبــاحــث أن تـســـــاهــم نــتــائــج هـــذه ا -(2
 لرشيدة. رة اأفضل ملمارسة احلوكمة، وبالتايل حماولة تقدمي فرصة حنو إتباع أسلوب اإلدا

اصًة ة يف ليبيا وخه النادر امليدانية شب على حسب رؤية الباحث احملدودة، تعترب هذه الدراسة من الدراسات -(3
ارة الفروع علقة بإداملتو يف القطاع العام  ميكن تصنيفها أوىل الدراسات على نطاق مدينة بنغازي، حيث

اسات من الدر  زيدملصرف اجلمهورية بنغازي. وهلذا السبب يأمل الباحث أن تفسح جماالت جديدة مل
  يدة.املستقبلية املتنوعة للمهتمني والباحثني حول احلوكمة كأسلوب لإلدارة الرش

  ـة الـمـقـتـرحتـصـمـيـم نـمـوذج الـدراس
يوضح منوذج الدراسة املقرتح وبصورة مبسطة مشكلة الدراسة، واملتمثلة يف حماولة التعرف على درجة      

)الشفافية، املساءلة، املساواة، املشاركة الفعالة، والفاعلية املقرتحة ممارسة احلوكمة، واحملددة يف أبعادها اخلمسة 
درجة املمارسة تكون عـالـيـة أو عــالـيـة جـــداً، يـْعـمـل بـالـمـحــافـظـة عــلـــى يفهم بأن يف حالة التنظيمية(. حيث 

املمارسة ضعيفة جداً أو ضعيفة أو  هذا الوضع وحماولة حتسينه باستمرار يف املستقبل، أما يف حالة تكون درجة
دين درجة املمارسة، وهذا يعكس متوسطة، يْعمل على سرعة التحول إىل معاجلة البعد أو األبعاد املسببة يف ت

بأن هذا النموذج يعمل يف صورة حلقة متصلة معتمدًا على نظام التغذية العكسية للمعلومات، باحثًا عن 
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األفضل دائمًا وحماولة سرعة املعاجلة يف الوقت واملكان احملددين، وهذا بطبيعة احلال يتم على 
مؤسسة املصرفية)حمل الدراسة(، وكما هو موضح يف الشكل مستوى النظم اجلزئية للنظام اإلنتاجي الكلي لل

 ( التالـــي : 1رقم)

 
  أسـبـاب اخـتـيـار الـمـوضـوع

سة واالهتمام ق الدراتستح هناك عدة أسباب دفعت الباحث إىل اختيار موضوع احلوكمة، كظاهرة إدارية     
  اآلتـــي:بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي، نذكر من أمهها 

وكمة حلمي الثاين، امتر العل فعاليات املؤ د/ وائل حممد جربيل، للمشاركة يف العلمية:دعوة من رئيس اللجنة  -(1
لـبـاحــث اــم يـتـمـكـن برعاية جامعة عمر املختار/ البيضاء، والـتـي ل –الواقع والطموح  –يف املؤسسات الليبية 

دة العلمية املع ل اللجنةن قبمــن املشاركة بسبب تردي حالته الصحية آنذاك، وانقضاء مدة قبول األحباث م
 هلذا الغرض.   

فروع ملصرف إدارة البرجة ممارستها ث يف موضوع احلوكمة كظاهرة إدارية ودرغبة الباحث الشخصية للبح -(2
 اجلمهورية بنغازي. 

 

 
 الشفافية

 
 المساءلة

  
 المساواة

 
المشاركة 
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فاعلية 

أبعاد 
الحوكمة 
 المقترحة

درجة  
االلتزام بممارسة 

 أبعاد الحوكمة

- 
 عالية  
- 

- 
 ضعيفة 
- 

سرعة التحول إلى معالجة البعد أو األبعاد 
 المسببة في تدني درجة الممارسة

االستمرار في درجة الممارسة العالية أو 
 العالية جدًا ومحاولة تحسينها

( نموذج الدراسة المقترح للحوكمة والمتمثل في أبعاده الخمسة المقترحة )قيد 1)الشكل رقم 
 الدراسة( 
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، وخاصًة يف ي والدويللى مستوى احمللحديث نسبياً، وأصبح االهتمام به متزايد عيعترب موضوع احلوكمة  -(3

 .رينلعشظل تزايد األزمات اإلدارية واملالية يف أعقاب القرن العشرين واحلادي وا
روف اليت يف الظ ةملصرفية، وخاصهناك اهتمام ليس بالقدر الكايف حول موضوع احلوكمة باملؤسسات ا -(4

 تعيشها الدولة الليبية حالياً. 
 الية.  يدخل موضوع احلوكمة حديثاً بقوة يف إطار العلوم اإلدارية وامل -(5

  حـدود الـدراسـة
دينة بنغازي، ية والواقعة مباجلمهور  دارة الفروع ملصرفتقتصر الدراسة امليدانية على إ الـمـكـانـيـة:الـحـدود  -)أ(

 فرع مصريف على مستوى املنطقة الشرقية. 31حيث ترتأس إشرافياً على 
رس ما 1ة بتاريخ ـي الباحث الدعو ــنـذ  تـلـقــثـــي معــمـــل الــبـحـكـانــت بــدايــة هــــذا الــ  الــزمـنـيـة:الـحـدود  -)ب(

لعلمية اقدمة للجنة ، وهو أقصى موعد لتسليم األوراق البحثية امل2018يونيو  30وحىت تاريخ  2018
 بيضاء. املختار / ال امعة عمرجعاية احلوكمة يف املؤسسات الليبية الواقع والطموح، بر  الثاين:باملؤمتر العلمي 

ــديـــر ـــي حـكــم مفازي وهم صرف اجلمهورية بنغدارة الفروع ملكافة املوظفني بإ الـبـشــريــة:الـحـدود  -)ج(
لتابعني هلذه ا، واملرؤوسني األقسام ؤساءاإلدارة، نــائــب مــديـــر اإلدارة، مـســـاعـديــن مدراء اإلدارات، ور 

  الفئات.
واة، ساءلة، املسافية، املاالشف املقرتحة:مسة أبعاد احلوكمة اخل الميدانية:حـدود مـوضـــوع الدراسة  -)د(

 حمل الدراسة(.)التنظيمية املشاركة الفعالة، الفاعلية 
  الـتـعـريـفـات اإلجـرائـيـة 

   Governanceالـحـوكـمـة 
ظم إلنتاجية بالناعمليات يع القدرة املنظمة على حكم السيطرة على مج أهنا:تعرف احلوكمة إجرائيًا على      

 دة. اجلزئية للنظام اإلنتاجي الكلي للمنظمة بطريقة علمية كأسلوب لإلدارة الرشي
   Banks Governanceحـوكـمـة الـمـصـارف 

لكلية بأعلى اهدافها قيق أحتقدرة املؤسسات املصرفية على  أهنا:وتعرف حوكمة املصارف إجرائيًا على      
ن ويلة األمد، مطفاعلة  داريةمستوى من اجلودة، والتحسني املستمر يف تقدمي خدماهتا بإتباع خطط وأساليب إ

 خالل اإلدارة الرشيدة. 
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 الـخـلـفـيـة الـنـظـريـة لـلـدراسـة

  نـشـأة الـحـوكـمـة وأسباب ظهورها 
اللذين يعتربان أول من تناول  Berle & Meansميكن القول بأن جذور حوكمة الشركات تعود إىل      

، واليت تأيت آلياهتا لسد الـفـجـوة بـيــن مـديــري ومـالـكـــي 1932موضوع فصل امللكية عن اإلدارة وذلك يف العام 
(. حيث تطرق علماء 2003بو العطا، أ)بالشركة الشركة، من جراء املمارسات السلبية اليت ميكن أن تضر 

االقتصاد قدميًا ملفهوم احلوكمة، والذي ي عىن به أداء الشركات واالستثمار األمثل للموارد والقضايا املرتبطة 
( يف الواليات املتحدة Water-gateبامللكيات وإدارة الشركات، وتبلورت عندما ظهرت فضيحة )

فشل الرقابة املالية املتبع يف الشركات، وعدم اإلفصاح والشفافية، مما ترتب  األمريكية، واليت مت حتديد أسباهبا يف
، والذي تضمن قواعد خاصة للمراجعة ونظام الرقابة 1977عليه صياغة قانون ملكافحة ممارسة الفساد عام 

بعد ما تراكمت نتائج  1999(. وظهر مفهوم احلوكمة بشكل واضح مع بداية 2003العربيد، )الداخلية 
الدراسات واألحباث حول اهنيار وإخفاقات الشركات واملؤسسات االقتصادية الكربى، بعد ما اتضح أهنا مل 
تكن تعاين من نقص يف املوارد واإلمكانيات، وإمنا كان السبب هو عدم الرشد يف اجلوانب التنظيمية من الناحية 

عقب االهنيارات املالية الكربى لبعض الشركات  2002(. ويف عام 2005أبو بكر، )واملالية اإلدارية 
لألدوية نتيجة وجود خمالفات يف آلية  Meralوشركة  Global & Crosingشركة  مثل:األمريكية 

(. مما 2003مجعة والرفاعي، )املالية عملها، فقد اجملتمع الثقة يف تلك االستثمارات والتعامل مع البورصات 
دفع الكوجنرس األمريكي والصحافة والقضاء واجملتمع املايل األمريكي إىل البحث يف الدور احليوي جملالس 

(. ومت إصدار القوانني املنظمة لدور احلوكمة Mckinnell, 2002)املؤسسية اإلدارات يف عمليات احلوكمة 
تمام املتزايد مبفهوم احلوكمة، فقد (. ونظرًا لاله2008سليمان، )واملايل يف القضاء على الفساد اإلداري 

صندوق النقد الدويل، والبنك  مثل:حرصت العديد من املنظمات الدولية على دراسة وحتليل هذا املفهوم، 
مبادئ حوكمة الشركات  1999الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، اليت أصدرت عام 

Corporate Governance Principals ل دول األعضاء وغي األعضاء هبدف مساعدة ك
(. وبسبب تعدد الفئات 2009علي، )هبا باملنظمة على تطوير األطر القانونية هلا، ومن مت تطبيق احلوكمة 

املرتبطة باملنظمة مل تعد املشكلة بينها فقط بل أصبحت االحتماالت واردة أيضًا حبدوث تضارب بني مصاحل 
طراف األخرى ذات العالقة وخاصًة عند سعيها لتحقيق أرباح أكرب من املنظمة بشخصيتها االعتبارية ومجيع األ

(. كما أن األمر مل يعد مقتصرًا على الواليات املتحدة Schroeder, 2001)السوق أجل البقاء يف 
 األمريكية واململكة املتحدة، فقد ظهرت العديد من التقارير يف كل من كندا، فرنسا، أملانيا، وكذلك يف العديد 
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: 2005اخلضيي، )هبا من دول أمريكا الالتينية وشرق أسيا عن طريق اهليئات العلمية والبورصات املالية 

55-56 .) 
 مـفـهـوم الـحـوكـمـة

إىل الرتمجة الدقيقة إىل اللغة العربية، إال أن جممع اللغة العربية  Governanceيفتقر مصطلح احلوكمة      
احلاكمية، احلكم، احلوكمة، احلكمانية، اإلدارة الرشيدة،  مثل:اوالت لتعريفه، اعتمد لفظ "احلوكمة" بعد عدة حم

مشتق  Governanceمصطلح احلوكمة (. وهلذا يعترب 2007يوسف، )املؤسسي اإلدارة اجليدة، الضبط 
 ,Governance, Governorأي حكم أو احكم ومنها أتت  Governمن الكلمة اإلجنليزية 

Government  واليت تعين احلوكمة، احلاكم، واحلكومة بالتتابع. ومن هنا استقر رأي االقتصاديون واحملللون
أي حوكمة الشركات نظرًا ألمهيته البالغة من  Corporate Governanceواخلرباء على مصطلح 

أسلوب  هي:وم (. أما الرتمجة العلمية هلذا املفه2006خوري، )واالجتماعية النواحي االقتصادية والقانونية 
اإلدارة والعاملني  (. ولتحقيق أبعاد احلوكمة البد من االلتزام2011إبراهيم، )الرشيدة ممارسات سلطات اإلدارة 

والبقاء بالقواعد األخالقية واملهنية، للحد من املمارسات اليت هتدد مستقبل الشركات حنو االستمرار يف النمو 
، بأن احلوكمة تساعد على دعم األداء وزيادة Maureen (2004)(. ومن هنا يؤكد 2011السعدي، )

 القدرة التنافسية وجذب االستثمارات وحتسني االقتصاد بشكل عام. 
هتا وتعقد دد جماالبب تعمن الناحية العملية قد يصعب حتديد مفهوم دقيق وموحد للحوكمة، وذلك بس     

املهتمني يف و باحثني ظر الم احلوكمة من وجهة نطبيعة نشاطها. وهلذا تعددت التعريفات اليت تناولت مفهو 
حوكمة كأسلوب وعًا للثر شيدراساهتم هلا. وانطالقًا من هذا التوجه ميكن ذكر جمموعة من التعريفات األك

 التالية:لإلدارة الرشيدة، وكما هي موضحة يف األسطر القليلة 
 اسرتاتيجي بشكلنظام إلدارة الشركة  أهنا:احلوكمة على  Williamson (2009)حيث عرف      

صية معنوية وهنا شخكتزمة  لتحقيق أهدافها الرئيسية، ورقابتها بشكل شامل وبطريقة موقفية وأخالقية ومل
داف قيق تلك األهل هلا حتا يكفممستقلة وقائمة بذاهتا، هلا من اهليكل اإلداري واألنظمة واللوائح الداخلية 

ت األخرى ذات ل الفئااحل كن تسلط أي فرد فيها، وبالقدر الذي يتحقق فيها مصبقدراهتا الذاتية ومبنأى ع
 العالقة.  

حكم والسيطرة من عملية الت تعين:( على أن احلوكمة 2012)ومرزوق (، 2007)درويش كما أتفق       
 ًا للشفافيةعيملنية تدلة وعخالل قواعد وأسس الضبط بغرض حتقيق الرشد، أي أهنا نظام مراقبة بصورة متكام

 واملوضوعية واملسؤولية.
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جمموعة القوانني والقواعد اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة من  بأهنا:( احلوكمة 2008)سليمان ويرى       

جهة، واملمولني وأصحاب املصاحل من جهة أخرى، بأن يضمن املمولون حسن استغالل اإلدارة ألمواهلم، 
 م الشركات يف األجل الطويل، وحتقيق الرقابة الفعالة على اإلدارة.وتعظيم رحبية وقيمة أسه

ذي عن لية، والالية وغي املانظام متكامل للرقابة امل أهنا:( احلوكمة على 54: 2005)محاد وكما عرف      
 طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها.

يف  كما أهناجتاه تيار معني، و احلالة العلمية ا أهنا:( احلوكمة على 54: 2005)اخلضيي ويف حني يعرف      
كة ويضبطها كم احلر لي حينفس الوقت مزيج عند ذلك، وهي عامل صحة وحيوية، وكما أهنا نظام ومحاية تفعي

 لها سياج أمانع من أج، ويضحنو اجتاه حيمي ويؤمن سالمة كافة التصرفات، ونزاهة السلوكيات داخل الشركات
 وحاجز محاية فعال.

ة من العالقات ضمان جملموع أهنا:( احلوكمة على 2004)والتنمية وكما عرفت منظمة التعاون االقتصادي      
 كات أيضاً مة الشر م حوكبني إدارة الشركات وجمالس إداراهتا ومسامهيها، وذوي املصلحة اآلخرين، وتقد

خلضيي، ا)ألداء الى عألهداف اهليكل الذي من خالله توضح أهداف الشركات، وحتديد وسائل إجناز تلك ا
2005 :54.) 

تغيي واسع  أهنا:على  ( احلوكمة4: 2006)اهلل ويف السياق ذاته عرف كاًل من بن ثابت وبن جاب      
دى حتدد ذلك، وم ية اليتلشفافيتضمن القواعد وممارسات السوق اليت حتدد كيفية اختاذ املؤسسات لقراراهتا ا

 عات. ل النزان خالمسيون واملوظفون، مما يضمن حقوق األطراف خاصًة املسائلة اليت خيضع هلا امل
 ع من الشفافيةم الناباحلك ومن خالل اإلطار السابق لتعريف احلوكمة، ميكن مالحظة بأهنا فن ممارسة     

 احلكمة يف ل حتقيقن خالموالعقالنية والرشد والوضوح داخل اإلدارة، لغرض تعظيم الثقة واآلمان، وذلك 
 .     تملةالسلوكيات اإلدارية، من أجل ضمان محاية املنظمات من الوقوع يف األزمات احمل

 أهنا:اجلهاز املصريف على  ( احلوكمة يف309: 2009)سليمان ومبا ال خيرج عن املألوف العلمي، يعرف      
ة إىل دعني، باإلضاف واملو نيسامهمراقبة األداء من قبل جملس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك ومحاية حقوق امل

بية، اهليئة الرقا وسلطات نظيمياالهتمام بعالقة هؤالء باألطراف اخلارجية، واليت تتحدد من خالل اإلطار الت
 وتطبق احلوكمة يف اجلهاز املصريف على البنوك العامة واخلاصة واملشاركة. 

الطريقة اليت  أهنا:( احلوكمة يف اجلهاز املصريف على 6: 2009)وجابر وفـــي نـفــس االتـجــــاه يـــرى بن عزوز      
تدار هبا شؤون البنك من خالل الدور املنوط به لكل من جملس اإلدارة واإلدارة العليا، مبا يؤثر يف حتديد 
 أهداف البنك، من مراعاة حلقوق املستفيدين ومحاية حقوق املودعني، وإزالة التعقيد يف اجلهاز املصريف من 
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 عمليات مراقبة إدارة البنك. ضمن
طريقة تضمن  هنا:أ( احلوكمة يف اجلهاز املصريف على 241: 2008)سليمان وبنفس املعىن يرى      

 ونه.    شطة البنك وشؤ ختلف أنني ملاألساليب واإلجراءات اخلاصة بكيفية إدارة جملس اإلدارة واملديرين التنفيذي
يذ جمموعة من ضع وتنفو ة على قدرة املنظم تعين:السابقة بأن احلوكمة ويرى الباحث من خالل التعريفات      

نتاجية العمليات اإل لى مجيععيطرة اإلجراءات والقواعد والقوانني والقرارات واملعايي وغيها، من أجل حكم الس
على  ق احملافظةتحقيلرشيدة، رة البالنظم اجلزئية للنظام اإلنتاجي الكلي للمنظمة، بطريقة علمية كأسلوب لإلدا

 حقوق كل أصحاب املصاحل املعنية يف األمد الطويل.
  أهـداف الـحـوكـمـة المنشودة 

ـــدة تعمـــل علـــى مســـاعدة خمتلـــف املؤسســـات يف        ا، وذلـــك عـــم أدائهـــدمـــن الثابـــت علميـــاً، أن احلوكمـــة اجلي
ـــــادة قـــــدرهتا التنافســـــية، ومـــــن مت جـــــذب االســـــتثمارات، وحتســـــني القيمـــــة االقتصـــــ ـــــك ادية هلـــــامـــــن أجـــــل زي  ، وذل

مقــدم ) التــايلو مــن خــالل الوصــول إىل جمموعــة مــن األهــداف، وميكــن تلخيصــها بشــيء مــن التصــرف علــى النحــ
 (.6-5: 2016وطراد، 

ة راءات احملاسباصًة إجؤسسة، وخاجي الكلي للمدعم ب عد الشفافية على مستوى النظم اجلزئية للنظام اإلنت -
  اري.والتدقيق املايل على النحو الذي ميْكن احلد من ظاهرة الفساد املايل واإلد

حل اخلاصة، ت املصاألخرى ذااحتقيق العدالة وضمان استمرارها بالنسبة للمسامهني والعاملني واألطراف  -
 وخاصًة عند تعرض املؤسسات لإلفالس.

 عمال. امل األعوها يف كفاءة املؤسسات وزيادة فعاليتها، وذلك من أجل ضمان استقرارها ومن  حتسني -
 . التوضيح وعدم خلط بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين التنفيذيني -
واخلارجيني  حمللينياستثمرين متكني املؤسسات من احلصول على التمويل الالزم من جانب عدد أكرب من امل -

 األجانب، وذلك من خالل بناء ورفع الثقة يف املؤسسات.  من
ألداء  اقبني بالنسبةور املر يامهم بدحتقيق مشاركة املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني، وذلك من أجل ق -

 املؤسسات. 
 ممكن.حد  ىل أدىنملخاطر إبناء الثقة وزرعها بني أصحاب املصاحل واإلدارة، ومبا يؤدي إىل تقليل ا -
ية ، وزيادة فعالطراوتقليل املخ حماربة الفساد داخل املؤسسة، وضمان النزاهة اجليدة، وحتقيق االستقامة، -

 (.148: 2009السعيدي، )اخلارجية املراجعة 
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عام ته بشكل وتطلعا اجملتمع يعمل نظام احلوكمة اجليد على منع حدوث األزمات املصرفية، وحتقيق رغبات -

 (.48: 2011رضا وأمحد، )
ـنـفـيـذ قيق وتين على حتحصول جملس إدارة املصرف على قوى يستطيع هبا اختيار مديرين مؤهلني قادر  -

: 2012عياري وخالد، )أخالقية قــة ـمـة بـطــريـلــحــاكاــح أنـشــطــة الــمــصــرف، فـــــي إطــــار الــقــوانــيــن والــلــوائ
10   .) 

  بتطبيق الحوكمة األطراف المعنية
ة الرئيسية األربع طرافمن خالل دراسة الفكر اإلداري للحوكمة يالحظ أن هناك اتفاق عام حول األ     

ـيــث رسـتـهـــا، حام مبمااللتز اللحوكمة، واليت تتأثر وتؤثر يف التطبيق الرشيد لقواعدها ومدى جناح أو فشل 
 .(17-16: 2008سليمان، )التالـــي ــو ــنــحــى الء مـــن الــتــصـــرف عــلـــيـمـكـــن ذكـــر هـــذه األطـــراف بـشـــي

 سهم على املدىيتهم لألة عن طريق ملكوهم من يقومون بتقدمي رأس املال للمؤسس الــمــســـاهـمـون: -(1
 الطويل، وكذلك هلم احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة حلماية حقوقهم.

حل وجملس اب املصاألخرى، مثل أصحاوهم من ميثلون املسامهون وأيضًا األطراف  اإلدارة:مـجـلــس  -(2
ؤسسة، ية ألعمال املرة اليومإلدااإلدارة الذي يقوم باختيار املديرين التنفيذيني، والذي يوكل إليهم سلطة ا

 وكيفية احملافظة على حقوق املسامهون. 
ىل مسؤوليتها إاإلضافة باالقتصادية،  اح املؤسسة وزيادة قيمتهاوهي املسؤولة عن تعظيم أرب اإلدارة: -(3

 الكاملة اجتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات عند نشرها للمسامهني. 
 الدائنني مثل: املؤسسة هلم مصاحل داخل وهم عبارة عن جمموعة من األطراف الـمـصـــالــح:أصــحــاب  -(4

كون احل قد تم مصث جيب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهواملوردين والعمال واملوظفني، حي
 حني يهتم لسداد، يفلى امتعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان، فالدائنون مثاًل يهتمون بقدرة املؤسسة ع

 العمال واملوظفني بقدرة املؤسسة على االستثمار. 
  مـتـطـلـبـات نـمـوذج الـحـوكـمـة الـجـيـد فــي الـمـصــارف

عد على ليت تساورية احيث يقصد بالنموذج اجليد للحوكمة، على أنه عن جمموعة من العناصر الضر      
بن عزوز )لـــي يف ما التطبيق السليم للحوكمة املؤسسية يف املصارف، حيث نذكر منها بشيء من التصر 

 .(212-220: 2006( و )عبد القادر،13-12: 2009وجبار، 
كون معلومة ب أن تا، واليت جيتباعهاللمصرف وكذلك القيم واملبادئ الواجب  االسرتاتيجيةاألهداف حتديد  -

  ومتوفرة لكل العاملني باملصرف.
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[30] 

 

 
 تباعها.او وضع سياسات واضحة للمسؤولية يف املصرف  -
مع ضمان  حلوكمة،عملية ا ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة ومدى إدراكهم للوظائف املوكلة إليهم يف -

 عدم تأثرهم بأية عوامل سواء كانت داخلية أو خارجية. 
 حلوكمة. االتأكد من وجود نظام رقابة داخلية مالئم وفعال لبناء كوادر مناسبة يف  -
 .ينية لبناء كوادر مناسبة يف احلوكمةإجراء دورات تعليمية وتدريبية وتكو  -
 ه. يطة بلبيئة احملاالتأكد من وجود توافق بني نظام احلوافز وأنظمة املصرف وأهدافه، وكذلك  -
 تطوير إطار قانوين فعال، يتم فيه حتديد حقوق وواجبات املصرف.  -
 رة.لس اإلداتفعيل دور السلطات الرقابية يف مراجعة أعمال كل من اإلدارة العليا وجم -
 ضرورة وجود وظائف مستقلة إلدارة املخاطر واملراجعة.  -
زيدان، )ابة الرقية مة وفعالضرورة وجود رقابة خارجية على خمتلف جماالت العمل، هبدف ضمان حياد وسال -

2009 :20 .) 
  أبـعــاد الـحـوكـمـة الـخـمـسـة الـمـقــتـرحـة

فقاً الختالف تفاوت و هنا تمن الصعوبة مبكان إعطاء حتديد موحد ومتفق عليه خلصائص احلوكمة، حيث أ     
( UNDPمنائي)حدة اإلاملت وجهة ناظريها من املهتمني والدارسني هلا، فمثاًل أعطت دراسات برنامج األمم

ايي ملميزات ديد معدة، وحتمة اجلي، األمهية يف دراسة وحتليل مــاهية املميزات األساسية للحوك1997عام 
أبـعـــاد  بـمـثــابــة ـتـبــري تـعاحلوكمة، حيث ميكن استعراض أهم تلك الـمـمـيــزات بشيء من التصرف، والـتــ

     .(119: 2014يين،العر )ي التالـــقــيــد الــدراسـة( عـلــى الـنـحــو )الـمـقـتـرحـة الـحـوكـمـة 
يقصد  ني هبا. واليتع املعنييف متناول مجي حيث تركز على حرية تدفق املعلومات حبيث تكون الـشـفـافـيـة: -(1

 وجعل كل شيء التضليل،و رية هبا الوضوح التام يف كافة املعامالت، أي االنفتاح والتخلي عن الغموض والس
دة تكلفة رأس واق وزياألس إضعاف اقاباًل للتحقق والرؤية السليمة. حيث يؤدي عدم كفاية املعلومات إىل

ملهمة األساسية ا(. ومنها جند أن Freeland,2007املال، مما ينشأ عنه ضعف يف ختصيص املوارد)
رفقة، مو أشكال ول أللشفافية، هي تقدمي املعلومات الصادقة واملوضوعية وبكل أمانة على شكل جدا

للمنظمة جية ة واخلار اخليناسب جلميع األطراف الدوتساهم يف عملية صنع واختاذ القرارات يف الوقت امل
(Fawzy, 2003  .) 

حيث تركز على مسؤولية القيادات اإلدارية ومتخذي القرارات أمام املستفيدين واجملتمع،  الـمـســاءـلـة: -(2
يقوم  وكل من يهمه األمر. وهبذا املعىن تعين بأن كل مسؤول يتم حماسبته حول كل األعمال واإلجنازات اليت
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هبا، وهذا يعطي أحقية للمسامهني مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها، وهذا حق يضمنه القانون 
وأنظمة احلوكمة هلم. كما تضمن املساءلة مسؤولية اإلدارة التنفيذية أمام جملس اإلدارة، ومسؤولية اجمللس أمام 

 املسامهني وهكذا. 
ليها. مبعىن عاحلفاظ  سني أوضاعهم أولفرص جلميع العمالء لتححيث تركز على توفي ا الـمـســـاواة: -(3

دات، فيذية، والقيارات التنإلدااتشمل االبتعاد عن التميز والتحيز بني أعضاء املؤسسة املصرفية، وكذلك بني 
يضاً أكما يقصد هبا و كبارهم، و رين والتعامل مببدأ العدالة للجميع. وكما يقصد هبا املساواة بني صغار املستثم
ظمة، صلحة يف املنصحاب املألئدة املساواة بني املستثمرين احملليني واألجانب. أي مبعىن احرتام احلقوق العا

 (.  Joshua,2006وتوزيع املهام واملسؤوليات بني العاملني على أساس العدل واملساواة بينهم)
ــــرار حـــق للجميع، وكذلك خـــاذ الـــقــي اتـــاركــة فــمـشـحـيـث تــركــز عــلـــى أن الـ الـفـعالـة:الـمـشــاركـة  -(4

 ختلفة. رائهم املآداء املشاركة يف صنع القرارات من قبل مجيع املعنيني، وإتاحة الفرصة هلم يف إب
 ـات البشرية، واملاليةكـانـيــــوارد واإلمـل لــلـمــار األمـثـــحـيـث تــركـــز عــلـــى االســتـثـمـ التنظيمية:الفاعلية  -(5

 والتقنية والطبيعية، وذلك من أجل حتقيق األهداف بأقل تكلفة وجهد ووقت.
 مـنـهـجـيـة الـدراسـة

     ـي:اآلتــ  ذلكلتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على منهج دراسة احلالة، متبعاً يف     
 سـةهـيـكـلـيـة الـدرا -أ

  لـــي:كالتااعتمدت هذه الدراسة على أسلوبني رئيسيني من أساليب البحث العلمي       
ت االرتباط يزية ذاة واإلجنلوذلك مبراجعة الكتب والبحوث واجملالت العربي الـنـظـري:األسـلـوب  -( 1)

وكمة  احلبا يتعلق فيم بالظاهرة موضوع الدراسة، وذلك لتحديد اإلطار النظري املناسب هلذه الدراسة
 كأسلوب لإلدارة الرشيدة.

 صميمًا من قبلملطورة تلى استمارة االستبيان اعوذلك باالعتماد  الـمـيـدانـيـة:أسـلـوب الـدراسـة  -( 2)
نغازي برف اجلمهورية فروع ملصة الالباحث، واملناسبة جلمع البيانات الالزمة من قبل املوظفني العاملني بإدار 

 حمل الدراسة(.)
  مـجـتـمـع الـدراسـة –ب 

يتألف جمتمع هذه الدراسة من مجيع املوظفني يف الوظائف اإلشرافية وغي اإلشرافية بإدارة الـفــروع لـمـصــرف      
الـجـمـهـوريـة بـنـغـــــازي، والـذيــن هـــــم فـــــي حـكـــم مــديـــر اإلدارة، نـــائــب مــديــر اإلدارة، مساعدين مدراء 

عددهم إلدارات، ورؤساء األقسام، وكل العاملني اآلخرين التابعني هلم بإدارة فروع منطقة بنغازي. والبالغ ا
 ( موظفاً، وقد مت اختيار هؤالء لكوهنم أكثر وعياً وتفهماً واستجابة ملوضوع احلوكمة حمل الدراسة، وذوي 149)



 
 القابسي لي عطية حسينع               جـمـهــوريـة بنغازيلمـصــرف الـ درجـة االلـتـزام بـمـمـارسـة الـحـوكـمـة بـإدارة الفروع                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

[32] 

 

 
قـلـدون مـنــاصــب التـخــاذ الـقـــرارات ومــن أصحاب مسؤوليات مباشرة يف التعامل معها، وكذلك بـعـضـهـم يـتـ

اخلربات الواسعة يف اجملاالت املالية، مما ميكنهم مـــن تـحــديــد درجـــة االلـتـــزام مبمــارسة الـحــوكــمـة بــإبعادها 
صحيفة استبيان ( 149تباع الباحث طريقة املسح الشامل، قد مت توزيع )ااخلمسة)حمل الدراسة(. ومن خالل 

حمل الدراسة(، حيث مت حتديد عدد االستبيانات املوزعة على املبحوثني من خالل )العاملني على املوظفني 
( 147)املسرتدة البيانات املعطاة من قبل إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي. حيث كان عدد االستبيانات 

( استبيانات غي معبئة 6)عدد ( صحيفة استبيان مفقودة، وهناك 2)عدد صحيفة استبيان، أي أن هناك 
( استبيانات غي معبئة بسبب 9)وعدد وهم يف حكم احلراس،  أو الفنيةبسبب عدم مقدرة املبحوثني العلمية 

 أيضًا عدم مقدرة املبحوثني العلمية أو الفنية وهم يف حكم املراسلني. حيث يصبح العدد اإلمجايل لالستبيانات
الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي  ( صحيفة استبيان. وقد مت اختيار إدارة132)اإلحصائية الصاحلة للمعاجلة 

( فرع مصريف حيث ترتكز عمليات خدماهتا على 31)عدد لتوظيف منوذج الدراسة املقرتح، لكوهنا ترتأس 
كفاءة عالية وقيادات إدارية جديرة مستوى املنطقة الشرقية، ملا حتتويه من كوادر مالية وفنية متخصصة ذات  

باالهتمام والدراسة، وخاصًة يف الظروف اليت تعيشها الدولة الليبية يف الوقت الراهن، مما جيعل تعرض 
املؤسسات املصرفية للكثي من املخالفات والتجاوزات املالية واإلدارية، وهذا بطبيعة احلال يعكس الضرورة 

 حمل الدراسة(.)املقرتحة ها اخلمسة امللحة ملمارسة احلوكمة بأبعاد
  ألداة الـمـسـتـخـدمـة فـي جـمـع بـيـانـات الـدراسـةا -ج

لقد مت تصميم وتطوير صحيفة االستبيان من قبل الباحث، هبدف قياس درجة ممارسة احلوكمة، واملتمثلة يف      
بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية  حمل الدراسة(، من خالل وجهات نظر العاملني)املقرتحة أبعادها اخلمسة 

كالعمر، نوع   الشخصية:ويشمل جمموعة من البيانات  الجزء األول جزأين:بنغازي. حيث ق سم االستبيان إىل 
 الجزء الثانيالوظيفة، نطاق اإلشراف، املستوى العلمي، عدد سنوات اخلدمة، وعدد الدورات التدريبية. أمـــا 

( عبارة تدور حول األبـعــــاد الــخــمــســة الـمـقـتــرحـة لـلـحـوكـمـة، وقـــد اســتـخــدم فيها مقياس 45)على فيحتوي 
درجة املمارسة عالية )إىل درجة املمارسة ضعيفة جداً( )بني مخاسي الرتب، والذي يرتاوح  Likertليكرت 

هبا احلوكمة أو اإلدارة الرشيدة، واليت مت من  جداً(. حيث متثل هذه العبارات العناصر الرئيسية اليت تتصف
حمل الدراسة(، جمتمعة ومنفردة. )املقرتحة خالهلا قياس درجة املمارسة للحوكمة، واملتمثلة يف أبعادها اخلمسة 

(، 19حىت  11)العبارات (، املساءلة ومتثلها 10حىت  1)العبارات الشفافية ومتثلها  هـــي:وهذه األبعاد 
(، والفاعلية 36حىت  29)العبارات (، املشاركة الفعالة ومتثلها 28حىت  20)العبارات ثلها املساواة ومت

 درجة املمـارسـة )األميـن ( لطرف املقياس 1)القيمة (. وقد أعطيت 45حىت  37)العبارات التنظيمية متثلها 
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( 1)رقم ، حيث يوضح اجلدول درجة املمارسة عالية جداً()األيسر ( لطرف املقياس 5)والقيمة ضعيفة جداً(، 

  أدناه:مقياس ليكرت املستخدم يف ذلك، واملبني 
 ( مقياس ليكرت خماسي الرتب المقترح للدراسة1)رقم جدول 

1 2 3 4 5 
درجة املمارسة 

 ضعيفة جداً 
درجة املمارسة 

 ضعيفة
درجة املمارسة 

 متوسطة
درجة املمارسة 

 عالية
درجة املمارسة 

 عالية جداً 
-5)املدى احلدود الدنيا والعليا(، فقد مت حساب )الرتب ولتحديد طول اخلاليا ملقياس ليكرت مخاسي      

.(، وبعد ذلك مت 8=5÷4)اخللية (، ومن تقسيمه على أكرب قيمة من املقياس للحصول على طول 4=1
(، 1.8.=8+1)لتصبح بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(، )املقياس إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف 

 وهذه القيمة هي احلد األعلى للخلية األوىل، وهبذا أصبح طول اخلاليا املتبقية كاآلتـــي : 
  تعين درجة املمارسة ضعيفة جداً.  1.8حىت  1من 
  تعين درجة املمارسة ضعيفة.  2.6حىت  1.8أكرب من 
  درجة املمارسة متوسطة.تعين  3.4حىت  2.6أكرب من 
  تعين درجة املمارسة عالية. 4.2حىت  3.4أكرب من 
  تعين درجة املمارسة عالية جداً. 5حىت  4.2أكرب من 
   صحيفة االستبيان ثبات وصدق –د 

ن أجله، أ عد م الذي للتحقق من الصدق الظاهري لالستبيان، والتأكد من قدرته على قياس الغرض     
بقسم  ألساتذةمن ا صدق احملكمني، وذلك من خالل عرض صحيفة االستبيان على عدد أعتمد الباحث على

ء األقــســـــام ــض رؤســـــا، وبـعـــازيإدارة األعمال جبامعة عمر املختار، وأستاذ خمتص بقسم اإلحصاء جامعة بـنـغـ
ان ملالحظاهتم أبلغ حوهلا. وقد ك آرائهم عطاءإل بنغازي،ومـســـاعـــديــن مــدراء إدارة الــفــروع لـمـصــرف اجلمهورية 

 حًا وصدقًا يفكثر وضو صبح أاألثر يف تنقيح وإعادة صياغة بعض عبارات االستبيان وأسم إدارة املنطقة، لت
ون ت ارتباط بيسمعامال حساب قياس املتغيات املراد قياسها. ولتحقيق صدق االتساق الداخلي لالستبيان، مت

ي إليه، واليت عد الذي تنتمرسة الب  م مبمابني درجة االلتزام مبمارسة كل عبارة والدرجة الكلية لاللتزالقياس العالقة 
 التالـــي:( 2)رقم ميكن توضيحها يف اجلدول 
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 ( معامالت االرتباط لبيرسون ألبعاد الحوكمة المقترحة 2)رقم جدول 
 معامل االرتباط لبيرسون أبعاد الحوكمة المقترحة م
 0.927** الــشـــفــافــيــة 1
 0.922** الــمــســـــاءلــة 2
 0.940** الــمــســـــاواة 3
 0.903** الــمــشـــــاركــة الــفـعالــة 4
 0.927**  ــةـيالــفــاعــلــيــة الــتــنــظــيــمـ 5

الدراسة تمع جمللداخلي االتساق ألفا كرونباخ( ل)معامل ولغرض التحقق من ثبات االستبيان، مت استخراج       
ككل قياس  يان للمالستباملوظفني بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي(، حيث بلغ معامل الثبات ل)
إحصائي  ع بثباتن يتمت(، وهي نسبة ثبات عالية جدًا ألغراض الدراسة، مما يصور بأن االستبيا0.986)

ويوضح  (.0.992للمقياس ككل ) –كأداة جلمع البيانات   –دق االستبيان عايل، وبذلك فقد بلغ معامل ص
 لتالـــي:ا( معامالت الثبات والصدق ألبعاد احلوكمة املقرتحة على النحو 3)رقم اجلدول 

 ( معامالت الثبات والصدق ألبعاد الحوكمة المقترحة3)رقم جدول 
 قمــعـــامـــل الــصـــد ـتمــعـــامــل الــثــابـ ـرحــةتـقــأبعـــــاد الــحــوكــمــة الــمــ م
 0.974 0.949 الـــشـــــفـــافــيــة 1
 0.973 0.948 الــمــســـــاءلـة  2
 0.981 0.964 الــمــســـــاواة 3
 0.972 0.946 الــمــشـــــاركــة الــفـعالــة 4
 0.976 0.954 يــةمــيــالــفــاعــلــيــة الــــــتــنــظــ 5

 0.992 0.986 لــلــمــقــيــاس كــكــل
  

  إلحـصـائـي لـتـحـلـيـل الـبـيـانـات ومـعـالـجـتـهـااألسـلـوب ا -هـ 
لتحقيق أهداف الدراسة امليدانية واملتعلقة بالتعرف على درجة ممارسة احلوكمة، واملتمثلة يف أبعادها اخلمسة      

حمل الدراسة( بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي، فقد مت استخدام األسلوب املسحي الوصفي )املقرتحة 
واملتمثل يف حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. وقد مت تنفيذ هذه املعاجلات اإلحصائية 

 Statistical Package for Socialباستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Sciences( والذي يرمز له اختصاراً بالرمز املعروف بـ ،SPSS.) 
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  ـرض نـتـائـج الـدراسـة ومـنـاقـشـتـهـاع –و 

 وقة بعرض موجزية، مسبيدانيف هذا اجلزء سوف يتم عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بأهداف لدراسة امل     
 استجواهبم الذين متغازي، و الفروع ملصرف اجلمهورية بن حمل الدراسة(، بإدارة)للعاملني للصفات الشخصية 

، عدد سنوات العلمي ملؤهلبالكامل تقريبًا من حيث العمر، نوع الوظيفة، عدد املوظفني املشرف عليهم، ا
  التالـــي: يفموضحة  ما هياخلدمة، وعدد الدورات التدريبية اليت مت االلتحاق هبا يف جمال احلوكمة، وك

  قـيـد الـدراسـة()لـلـعـامـلـيـن الـصـفـات الـشـخـصـيـة  أواًل:
 الصفة الشخصية المتمثلة في العمر (أ)

ئة العمرية %( تقع يف الف94.7)اجملتمع (، بأن األغلبية العظمى من أفراد 4)رقم يتضح جلياً من اجلدول      
ك احلوكمة، وذل ممارسة درجة ئهم حنوسنة فأكرب، مما يشي بأن هؤالء املوظفني يتمتعون بثبات يف آرا 30من 

يانات كما هي نة، وبقية البايا معيول قضاستناداً بالرأي القائل كلما زاد العمر زاد يف املقابل الثبات يف اآلراء ح
 التالـــي:( 4)رقم موضحة يف اجلدول 

 ( الصفة الشخصية المتمثلة في العمر4)رقم جدول 
 الــنــســبــة  الــتــكــرار صــفــة الــعــمــر

 %5.3 7 ـــنــة. س 30أقـــل مـــن  -
 %94.7 125 ــنــة فـــأكــبــر. سـ 30مـــن  -

 %100 132 الـــمـــجـــمـــوع
 

 )ب( الصفة الشخصية المتمثلة في نوع الوظيفة
غي  ة تقع يف الفئة الوظيفة( من أفراد جمتمع الدراس%79.5)نسبته (، بأن ما 5)رقم يتضح من اجلدول      

أسلوب كخية احلوكمة  بين األالة تحاإلشرافية، مما يشي إجيابًا بأن هؤالء املوظفني سوف يتأثرون برؤسائهم يف 
   :التالـــي( 5)رقم لإلدارة الرشيدة، وبقية البيانات كما هي موضحة يف اجلدول 
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 الشخصية المتمثلة في نوع الوظيفة( الصفة 5)رقم جدول 
 الــنــســبــة الــتــكــرار صــفــة نـــوع الــوظــيــفــة

 %20.5 27 إشـــــرافــيــة. -
 %79.5 105 فــيــة.غــيــر إشـــــرا -

 %100 132 الـــمـــجـــمـــوع
 
  )ج( الصفة الشخصية المتمثلة في عدد الموظفين المشرف عليهم 

، تقع يف الفئة ال إشراف (من أفراد جمتمع الدراسة%79.5)نسبته (، بأن ما 6)رقم يتضح من اجلدول      
ة  ألخية احلوكماة تبين  حاليفمما يعزز ما ذكر آنفاً، ومشيًا بأن هؤالء املوظفني سوف يتأثرون برؤسائهم 

   تالـــي:ال( 6)رقم  كأسلوب لإلدارة الرشيدة، وبقية البيانات كما هي موضحة يف اجلدول
 ( الصفة الشخصية المتمثلة في عدد الموظفين المشرف عليهم6)رقم جدول 

 الــنــســبــة  الــتــكــرار صــفــة عدد الموظفين المشرف عليهم
 %79.5 105 ال إشـــــراف.  -
 %14.4 19 موظفني.  5 – 1مـــن  -
 %6.1 8 . موظفني فأكثر 6مـــن  -

 %100 132 الـــمـــجـــمـــوع
 

  )د( الصفة الشخصية المتمثلة في المؤهل العلمي
تقع يف الفئة املؤهل  ( من أفراد جمتمع الدراسة%68.2(، بأن ما نسبته)7) يتضح من اجلدول رقم     

لوب احلوكمة كأسثل سبيًا منديدة اجلامعي، وهذا يؤكد بان هؤالء املوظفني أكثر تفهمًا وإدراكًا للمفاهيم اجل
ما فوق اجلامعي، وهذه  ( من أصحاب املؤهالت العلمية%17.4) لإلدارة الرشيدة، كما أن هناك ما نسبته

، وهذا االجتاه يشي إجياباً (%85.6) الفئة تعزز فئة أصحاب املؤهالت العلمية اجلامعية لتصل نسبتهما معاً 
 حلوكمة كأسلوبامفهوم  إدراكورية بنغازي، حنو تفهم و بأن هناك فرصة جيدة أمام إدارة الفروع ملصرف اجلمه

 : ( التالـــي7) إلدارة الرشيدة، وبقية البيانات كما هي موضحة يف اجلدول رقم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4478-ISSN  2710  (Online)                                                 SSN 2710I  -446× (Print) 

 ( الصفة الشخصية المتمثلة في المؤهل العلمي7)رقم جدول 
 الــنــســبــة  الــتــكــرار صــفــة المؤهل العلمي

 %14.4 19 ثـانـوي أو أقـــل.  -
 %68.2 90 جـــــامــعـــي.   -
 %17.4 23 الـجـامــعـــي.   مـــا فـــوق -

 %100 132 الـــمـــجـــمـــوع
 

  )ه( الصفة الشخصية المتمثلة في عدد سنوات الخدمة
 اتة تقع يف الفئة عدد سنو ( من أفراد جمتمع الدراس%68.2) (، بأن ما نسبته8) يتضح من اجلدول رقم     

ا يعزز ممماهلم،  جمال أعيفسنة فأكثر، وهذا يؤكد بأن هؤالء املوظفني لديهم خربات طويلة  11اخلدمة من 
ب بنغازي كأسلو  مهوريةرف اجلتفهمهم وإدراكهم باحلاجة امللحة حنو تبين مفهوم احلوكمة بإدارة الفروع ملص

( سنوات، وهي 10 – 4) ات اخلدمة من( واملتعلقة بعدد سنو %26.5) لإلدارة الرشيدة، كما أن هناك نسبة
م، ألنشطة أعماهل الدرايةشي بتنسبة ال بأس هبا من حيث دعم النسبة السابقة للموظفني)حمل الدراسة(، واليت 
 التالـــي:  (8) موما حتتاجها من أساليب احلوكمة، وبقية البيانات كما هي موضحة يف اجلدول رق

 لة في عدد ســـنوات الخدمة( الصفة الشخصية المتمث8)رقم جدول 
 الــنــســبــة  الــتــكــرار صــفــة عدد سنوات الخدمة

 %5.3 7 ســـنوات.   3 – 1مـــن  -
 %26.5 35 ســـنوات. 10 – 4مـــن  -
 %68.2 90 ــأكـثـر.فســـنة  11مـــن  -

 %100 132 الـــمـــجـــمـــوع
 

 الدورات التدريبية)و( الصفة الشخصية المتمثلة في عدد 
ة دراسة مل يتلقوا أي دور ( أي نصف أفراد جمتمع ال%50.8)نسبته (، بأن ما 9)رقم يتضح من اجلدول      

ي مل مهورية بنغاز صرف اجلملفروع تدريبية يف جمال احلوكمة، ويعترب هذا املؤشر خطيًا حيث يشي بأن إدارة ال
  التالـــي:( 9) رقمدول  اجليف، وبقية البيانات كما هي موضحة تقوم باالستثمار الكايف يف مواردها البشرية
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 ( الصفة الشخصية المتمثلة في عدد الدورات التدريبية9)رقم جدول 
 الــنــســبــة  الــتــكــرار صــفــة عدد الدورات التدريبية

 %50.8 67 ال تــدريــب.  -
 %20.5 27 دورتــان فـــأقـــل.  -
 %28.8 38 ـــأكــثــر. فدورات  3مـــن  -

 %100 132 الـــمـــجـــمـــوع
 

 درجة االلتزام بممارسة بُعد الشفافية ثانياً:
مجتمع  ب آراءسبية، حس( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن10)رقم جدول 

 نغازيهورية بالجم بإدارة الفروع لمصرفالدراسة حول درجة االلتزام بممارسة بُعد الشفافية 

المتوسط  الـــعـــبـــارات م
 الحسابي

االنحراف 
األهمية  الدرجة المعياري

 النسبية
 64.2 متوسطة 1.42 3.21 .القواننيمة و نظتلتزم اإلدارة بتوفي كتيباً خاصاً باللوائح واأل 1

ية ب القيادملناصال تلتزم اإلدارة باإلفصاح عن املعايي املتبعة لشغ 2
 66.2 متوسطة 1.29 3.31 واإلدارية.

ظمة على  األنو ح، تلتزم اإلدارة مبراعاة الوضوح عند تطبيق اللوائ  3
 70.2 عالية 1.23 3.51 كافة املوظفني.

حلديثة امات علو تلتزم اإلدارة بتضمني املوقع اإللكرتوين له بامل 4
 66.0 متوسطة 1.36 3.3 باستمرار باللغتني العربية واإلجنليزية.

 67.8 متوسطة 1.26 3.39 .داءيلتزم جملس اإلدارة باإلفصاح عن مجيع تقارير األ 5

فآت ملكاانح متلتزم اإلدارة باإلفصاح عن سياساهتا املتبعة يف  6
 66.8 متوسطة 1.29 3.34 والعالوات جلميع أعضائه.

 71.2 عالية 1.23 3.56 به. لنيالعامتلتزم اإلدارة بتوفي قاعدة بيانات عن كافة  7

له ن خالم متلتزم اإلدارة بتوفي نظامًا خاصًا باإلعالم، يت 8
 66.4 متوسطة 1.33 3.32 اإلفصاح عن أنظمة ولوائح العمل.  

اخلية الد يئةيلتزم جملس اإلدارة باإلفصاح عن نتائج حتليل الب 9
 68.2 عالية 1.26 3.41 واخلارجية له.

 66.2 متوسطة 1.27 3.31 ء.جملس اإلدارة بدعم اإلعالن عن نتائج األدايلتزم  10
  متوسطة 1.07 3.37 المتوسط الحسابي العام لُبعد الشفافية
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درجة ة كانت ب ب عد الشفافي( السابق، أن درجة ممارسة احلوكمة واملتمثلة يف10)رقم يتضح من اجلدول      

( مشياً 1.07)معياري راف (، وباحن3.37)البالغة متوسطة، والداللة على ذلك قيمة املتوسط احلسايب العام 
تجابة، حيث سرجات االيف د بأن االختالف يف اآلراء حول األخذ هبذا الب عد قليلة. ويتضح أن هناك تفاوت

(. كما يتضح أيضًا بأن درجة 3.56 – 3.21)أي تراوحت درجات املتوسطات بني املتوسطة والعالية 
بارات العكانت متوسطة لب عد الشفافية يف   –حمل الدراسة( )منهم وجهات نظر املستقصي  حسب –املمارسة 

(: 7)العبارة حتصلت  (. حيث9 ،7، 3)العبارات (، وعالية لب عد الشفافية يف 10، 8، 6، 5، 4، 2، 1)
(، 3.56)حسايب توسط ية، ومبة عالتلتزم اإلدارة بتوفي قاعدة بيانات على كافة العاملني هبا، على درجة ممارس

 إىل ملمارسة عالية جداً ( من جمتمع الدراسة يرون بأن درجة ا%59.8)حنو (، وأن 1.23)معياري واحنراف 
ة واألنظم وفي كتيباً خاصاً باللوائح(: تلتزم اإلدارة بت1)العبارة نما حتصلت (. بي%71.2)نسبية عالية، وبأمهية 

حنو (، وأن 1.42)معياري (، واحنراف 3.21)حسايب والقوانني، على درجة ممارسة متوسطة، ومبتوسط 
 %(.64.2)نسبية  بأمهية%( من جمتمع الدراسة يرون بأن درجة املمارسة عالية جداً إىل عالية، و 46.2)

حسب  ل الدراسة( علىحماملوظفني )اجملتمع ( توضيح تفصيلي لتوزيع إجابات 11)رقم ويصور اجلدول      
 :التالـــي( السابق على النحو 10)رقم ترتيب عبارات ب عد الشفافية يف اجلدول 

 فافيةت بُعد الشالموظفين محل الدراسة( على عبارا)المجتمع ( توزيع إجابات 11) جدول رقم

 م
 الـــعـــبـــارات

 
 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 15.2 20 20.5 27 18.2 24 19.6 26 26.5 35 العبارة األوىل 1
 9.8 13 20.5 27 21.2 28 25.8 34 22.7 30 العبارة الثانية 2
 7.6 10 14.4 19 22.7 30 29.5 39 25.8 34 العبارة الثالثة 3
 13.6 18 16.7 22 19.7 26 25.8 34 24.2 32 العبارة الرابعة 4
 9.8 13 15.2 20 23.5 31 28.8 38 22.7 30 العبارة اخلامسة 5
 12.1 16 14.4 19 22.0 29 30.3 40 21.2 28 العبارة السادسة 6
 7.6 10 14.4 19 18.2 24 33.3 44 26.5 35 العبارة السابعة 7
 15.2 20 10.6 14 22.7 30 29.5 39 22.0 29 العبارة الثامنة 8
 10.6 14 12.1 16 25.8 34 28.0 37 23.5 31 العبارة التاسعة 9

 12.9 17 12.1 16 25.8 34 29.5 39 19.7 26 العبارة العاشرة 10
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 درجة االلتزام بممارسة بُعد المساءلة ثالثاً:

جتمع مآراء  سبية، حسبالمعيارية واألهمية الن( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 12)رقم جدول 
 نغازيبمهورية الج الدراسة حول درجة االلتزام بممارسة بُعد المساءلة بإدارة الفروع لمصرف

 الـــعـــبـــارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
األهمية 
 النسبية

11 
فر يو  ليةد نظامًا للمراجعة الداختلتزم اإلدارة بتواج

 التقارير الدورية.
 72.0 عالية 1.22 3.60

لة ساءتلتزم اإلدارة بتوفي أسس وقوانني واضحة للم 12
 70.2 عالية 1.26 3.51 بشأن أداء أعضائه اإلداريني والتنفيذيني.

هليئة ء اعضاتلتزم اإلدارة بتوفي معايي واضحة لتقييم أ 13
 70.6 عالية 1.23 3.53 اإلدارية والتنفيذية.

دة جلو ايل تلتزم اإلدارة بالسعي لتطبيق املساءلة، لتفع 14
 واحلصول على االعتماد املايل.

 69.2 عالية 1.24 3.46

15 
ن ة عتقلتلتزم اإلدارة بتكوين جلنة مراجعة داخلية مس

 أعضائه التنفيذيني.  
 71.2 عالية 1.24 3.56

 السجم تلتزم اإلدارة بتوفي قوانني واضحة حتدد دور 16
 72.8 عالية 1.26 3.56 الفروع التابعة هلا.

ة تتبع خليلداتلتزم اإلدارة بتواجد إدارة خاصة بالرقابة ا 17
 73.6 عالية 1.28 3.64 أنظمة واضحة وفعالة.

قييم ارير وتلتقة املراجع مراجعاً خارجياً تلتزم اإلدارة بتوفي  18
 األداء.

 73.6 عالية 1.21 3.68

ص صو ة خبتلتزم اإلدارة مبساءلة جمالس الفروع التابع  19
 األداء والنتائج املتوقعة.

 66.2 عالية 1.22 3.68

  عالية 1.04 3.58 المتوسط الحسابي العام لُبعد المساءلة
( السابق، أن درجة ممارسة احلوكمة واملتمثلة يف ب عد املساءلة كانت بدرجة 12)رقم يتضح من اجلدول       

 ( مشياً بأن 1.04)معياري (، وباحنراف 3.58)البالغة عالية، والداللة على ذلك قيمة املتوسط احلسايب العام 
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درجات االستجابة،  االختالف يف اآلراء حول األخذ هبذا الب عد قليلة. ويتضح أن هناك تفاوت بسيط جداً يف
حسب وجهات  –حيث كانت مجيع درجات املتوسطات عالية. كما يتضح أيضًا بأن درجة املمارسة 

، 15، 14، 13، 12، 11)العبارات كانت عالية لب عد املسائلة يف كل  –حمل الدراسة( )منهم املستقصي 
ي مراجعًا خارجيًا ملراجعة (: تلتزم اإلدارة بتوف19، 18)العبارتني (. حيث حتصلت 19، 17،18، 16

التقارير وتقييم األداء، وتلتزم اإلدارة بسائلة جمالس الفروع التابعة خبصوص األداء والنتائج املتوقعة، على أعلى 
( على 1.22، 1.21)معياريني (، واحنرافني 3.68، 3.68)حسابيني درجة ممارسة عالية، ومبتوسطني 

( من جمتمع الدراسة يرون بأن درجة املمارسة عالية جدًا إىل عالية، وبأمهية %59.9)نـحــو الــتــوالــــي، وأن 
(: تلتزم اإلدارة بالسعي لتطبيق الــمـســـاءلـة، لـتـفـعـيـــل الـجـــودة 14)العبارة (. بينما حتصلت %73.6)نسبية 

(، واحنراف 3.46)حسايب ارسـة عالية، ومبتوسط والـحـصــول عــلـــى االعـتـمــاد الـمـالـــي، عــلــى أقـــل درجــة مـمـ
( تقريبًا نصف جمتمع الدراسة يرون بأن درجة املمارسة عالية جدًا إىل %50.8)حنو (، وأن 1.24)معياري 

 (.%69.2)نسبية عالية، وبأمهية 
حسب  ل الدراسة( علىحماملوظفني )اجملتمع ( توضيح تفصيلي لتوزيع إجابات 13)رقم ويصور اجلدول      

 :التالـــي( السابق على النحو 12)رقم ترتيب عبارات ب عد املساءلة يف اجلدول 
 ساءلةت بُعد المالموظفين محل الدراسة( على عبارا)المجتمع ( توزيع إجابات 13)رقم جدول 

 الـــعـــبـــارات م
 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 6.1 8 14.4 19 22.0 29 28.0 37 29.5 39 العبارة احلادية عشر 11
 7.6 10 15.9 21 22.7 30 25.0 33 28.8 38 العبارة الثانية عشر 12
 6.1 8 17.4 23 21.2 28 27.3 36 28.0 37 العبارة الثالثة عشر 13
 9.0 12 11.4 15 28.8 38 25.0 33 25.8 34 العبارة الرابعة عشر 14
 7.6 10 12.9 17 24.2 32 26.5 35 28.8 38 العبارة اخلامسة عشر 15
 6.8 9 15.9 21 22.0 29 25.0 33 30.3 40 العبارة السادسة عشر 16
 7.6 10 14.4 19 17.4 23 27.3 36 33.3 44 العبارة السابعة عشر 17
 6.1 8 11.4 15 22.7 30 27.3 36 32.5 43 العبارة الثامنة عشر 18
 6.1 8 12.1 16 22.0 29 26.5 35 33.3 44 العبارة التاسعة عشر 19
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  درجة االلتزام بممارسة بُعد المساواة رابعاً:

مجتمع  ب آراءسبية، حس( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن14)رقم جدول 
 نغازيهورية بالجم بإدارة الفروع لمصرفالدراسة حول درجة االلتزام بممارسة بُعد المساواة 

 الـــعـــبـــارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
األهمية 
 النسبية

ة اضح و تلتزم اإلدارة بتوفي للهيئة اإلدارية معايي 20
 للحصول على الرتقيات.

 70.6 عالية 1.24 3.53

ني بمي التنظيتلتزم اإلدارة بإجياد توازن يف اهليكل  21
 الصالحيات والسلطات لكل وظيفة.

 71.8 عالية 1.21 3.59

 ميعتلتزم اإلدارة بتوفي نظام مكافآت واضحًا جل 22
 70.8 عالية 1.28 3.54 العاملني به.

لق ختلتزم اإلدارة بتشكيل جلان ختتص بالعمل على  23
 ارد.لمو ل لتوازن بني ميزانية املصارف واالستثمار األمث

 71.6 عالية 1.24 3.58

24 
لى تلتزم اإلدارة بتوفي معايي واضحة للحصول ع

 املكافآت.
 70.8 عالية 1.20 3.54

ل لعدبا تلتزم اإلدارة بأن تتسم معايي تقييم األداء 25
 واملوضوعية.

 72.4 عالية 1.23 3.62

ت  حياصالو تلتزم اإلدارة بتوفي وصفًا واضحًا لواجبات  26
 71.6 عالية 1.29 3.58 كل وظيفة.

 68.8 عالية 1.24 3.44 .زينتميتلتزم اإلدارة بتوفي حوافز مادية جمزية للم 27
 70.8 عالية 1.33 3.54 .زينتميتلتزم اإلدارة بتوفي حوافز مادية جمزية للم 28

  عالية 1.10 3.55 المتوسط الحسابي العام لُبعد المساواة
( السابق، أن درجة ممارسة احلوكمة واملتمثلة يف ب عد املساواة كانت بدرجة 14)رقم يالحظ من اجلدول      

(، مشياً بأن 1.10)معياري ( وباحنراف 3.55)البالغة عالية، والداللة على ذلك قيمة املتوسط احلسايب العام 
 –ليس هناك تفاوت حمل الدراسة( حول األخذ هبذا الب عد قليلة. ويالحظ بأنه )املبحوثني االختالف يف آراء 

عد 
 
 يف درجات االستجابة، حيث كانت درجات املتوسطات احلسابية عالية يف  –يذكر وفق مقياس الدراسة امل
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( املكونة لب عد املساواة. حيث حتصلت 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20)العبارات مجيع 

بالعدل واملوضوعية، على أعلى درجة ممارسة عالية، (: تلتزم اإلدارة بأن تتسم معايي تقييم األداء 25)العبارة 
( من جمتمع الدراسة يرون بأن %56.1)حنو (، وأن 1.23)معياري ( واحنراف 3.62)حسايب ومبتوسط 

(: تلتزم اإلدارة 27)العبارة (. بينما حتصلت %72.4)نسبية درجة املمارسة عالية جدًا إىل عالية، وبأمهية 
معياري ( واحنراف 3.44)حسايب للمتميزين، على أقل درجة ممارسة عالية، ومبتوسط  بتوفي حوافز مادية جمزية

( من جمتمع الدراسة يرون بأن درجة املمارسة عالية جدًا إىل عالية، وبأمهية %52.3)حنو (، وأن 1.24)
 (.%68.8)نسبية 
حسب  ل الدراسة( علىحماملوظفني )اجملتمع ( توضيح تفصيلي لتوزيع إجابات 15)رقم ويصور اجلدول      

 :التالـــي( السابق على النحو 14)رقم ترتيب عبارات ب عد املساواة يف اجلدول 
 ساواةت بُعد المالموظفين محل الدراسة( على عبارا)المجتمع ( توزيع إجابات 15)رقم جدول 

 م
 الـــعـــبـــارات

 
 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 8.3 11 12.1 16 24.2 32 28.1 37 27.3 36 العبارة العشرون 20
 6.1 8 14.4 19 22.0 29 29.5 39 28.0 37 العبارة الواحد والعشرون 21
 9.1 12 12.1 16 23.5 31 25.8 34 29.5 39 العبارة الثانية والعشرون 22
 6.8 9 14.4 19 22.7 30 25.8 34 30.3 40 العبارة الثالثة والعشرون 23
 7.6 10 9.8 13 29.6 39 26.5 35 26.5 35 العبارة الرابعة والعشرون 24

العبارة اخلامسة  25
 6.1 8 13.6 18 24.2 32 23.5 31 32.6 43 والعشرون

العبارة السادسة  26
 9.8 13 10.6 14 21.2 28 28.1 37 30.3 40 والعشرون

 7.6 10 17.4 23 22.7 30 27.3 36 25.0 33 العبارة السابعة والعشرون 27
 11.4 15 10.6 14 21.2 28 25.8 34 31.0 41 العبارة الثامنة والعشرون 28
 

  



 
 القابسي لي عطية حسينع               جـمـهــوريـة بنغازيلمـصــرف الـ درجـة االلـتـزام بـمـمـارسـة الـحـوكـمـة بـإدارة الفروع                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

[44] 

 

 
 درجة االلتزام بممارسة بُعد المشاركة الفعالة خامساً:

مجتمع  ب آراءسبية، حس( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن16)رقم جدول 
 زيجمهورية بنغامصرف الوع لالدراسة حول درجة االلتزام بممارسة بُعد المشاركة الفعالة بإدارة الفر 

 الـــعـــبـــارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
األهمية 
 النسبية

 شاركة يفاملة بتلتزم اإلدارة بالسماح جلميع األطراف املعني 29
 اختاذ القرارات.

 63.6 متوسطة 1.33 3.18

شطة ألنع اتلتزم اإلدارة بتبين مبدأ الشورى إلدارة مجي 30
 املالية واإلدارية.

 65.6 متوسطة 1.24 3.28

يالت تعدال يلتزم جملس اإلدارة مبناقشة القرارات إلجراء 31
 69.2 عالية 1.26 3.46 املناسبة.

حات رتاالقتلتزم اإلدارة بتوفي إدارة خاصة الستقبال ا 32
 والشكاوى، وتتعامل معها مبهنية عالية.

 69.8 عالية 1.25 3.49

33 
، سامألقتلتزم اإلدارة بتشكيل جلان عمل مشرتكة بني ا

 لتفعيل مبدأ العمل اجلماعي.
 71.8 عالية 1.25 3.59

تقييم بني اريتلتزم اإلدارة بالسماح جلميع العاملني واإلد 34
 شاغلي املناصب القيادية واإلدارية.

 71.0 عالية 1.33 3.55

يع مجكة شار متلتزم اجملالس الفرعية باإلدارة بالعمل على  35
 69.2 عالية 1.25 3.46 املعنيني يف عمليات صنع القرار.

ر تيااخ تلتزم اإلدارة باستخدام أسلوب االنتخابات يف 36
 أعضاء اجملالس اإلدارية الفرعية.

 67.2 متوسطة 1.33 3.36

  عالية 1.09 3.42 ةالعام لُبعد المشاركة الفعالالمتوسط الحسابي 
( السابق، أن درجة ممارسة احلوكمة واملتمثلة يف ب عد املشاركة الفعالة كانت 16)رقم يالحظ من اجلدول      

(، 1.09)معياري ( وباحنراف 3.42)البالغة بدرجة عالية، والداللة على ذلك قيمة املتوسط احلسايب العام 
 حمل الدراسة( حول األخذ هبذا الب عد قليلة. ويالحظ أن هناك )املبحوثني مشيًا بأن االختالف يف آراء 

 أي تفاوت يف درجات االستجابة، حيث تراوحت درجات املتوسطات احلسابية بني املتوسطة والعالية 
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(3.18 – 3.59 .) 

كانت متوسطة   –لدراسة( احمل )منهم حسب آراء املستقصي  –ارسة كـمــا يــالحــظ أيــضــاً بــأن درجة املم      
(. حيث 35 ،34، 33، 32 ،31)العبارات (، وعالية يف 36، 30، 29)العبارات لب عد املشاركة الفعالة يف 

ماعي، لعمل اجلاتفعيل مبدأ (: تلتزم اإلدارة بتشكيل جلان عمل مشرتكة بني األقسام، ل33)العبارة حتصلت 
( من %52.2)و حن(، وأن 1.25)معياري ( وباحنراف 3.59)حسايب ة ممارسة عالية، ومبتوسط على درج

العبارة صلت %(. بينما حت71.8) نسبيةجمتمع الدراسة يرون بأن درجة املمارسة عالية جداً إىل عالية، وبأمهية 
وسطة، رجة ممارسة متدت، على راقرا(: تلتزم اإلدارة بالسماح جلميع األطراف املعنية باملشاركة يف اختاذ ال29)

لدراسة يرون بأن ( من جمتمع ا%44.7)حنو (، وأن 1.33)معياري ( وباحنراف 3.18)حسايب ومبتوسط 
 (.%63.6)نسبية درجة املمارسة عالية جداً إىل عالية، وبأمهية 

ب ــى حـسـل الدراسة( عـلحماملوظفني )اجملتمع ( توضيح تفصيلي لتوزيع إجابات 17)رقم ويصور اجلدول      
 التالـــي:ــق عــلــى النحو ( الــســاب16)قـــــم ر دول تـرتـيــب عــبــارات بـ عــد الـمـشــاركـة الــفــعالــة فـــي الــجـــ

 لفعالةاشاركة ت بُعد المالموظفين محل الدراسة( على عبارا)المجتمع ( توزيع إجابات 17)رقم جدول 

 م
 الـــعـــبـــارات

 
 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 13.6 18 18.9 25 22.7 30 24.3 32 20.5 27 العبارة التاسعة والعشرون 29
 9.1 12 19.7 26 25.0 33 26.5 35 19.7 26 العبارة الثالثون 30
 6.8 9 18.2 24 24.3 32 22.7 30 28.0 37 العبارة الواحد والثالثون 31
 8.3 11 14.4 19 23.5 31 27.3 36 26.5 35 العبارة الثانية والثالثون 32
 6.8 9 12.1 16 28.8 38 18.9 25 33.4 44 العبارة الثالثة والثالثون 33
 10.6 14 12.1 16 21.2 28 23.5 31 32.6 43 العبارة الرابعة والثالثون 34
 8.3 11 15.2 20 22.7 30 28.8 38 25.0 33 والثالثونالعبارة اخلامسة  35

36 
العبارة السادسة 

 10.6 14 18.2 24 22.7 30 21.2 28 27.3 36 والثالثون

 
  



 
 القابسي لي عطية حسينع               جـمـهــوريـة بنغازيلمـصــرف الـ درجـة االلـتـزام بـمـمـارسـة الـحـوكـمـة بـإدارة الفروع                  
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 درجة االلتزام بممارسة بُعد الفاعلية التنظيمية سادساً:

مجتمع  آراءسب نسبية، ح( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية ال18)رقم جدول  
 ازيلجمهورية بنغالمصرف  فروعالدراسة حول درجة االلتزام بممارسة بُعد الفاعلية التنظيمية بإدارة ال

 الـــعـــبـــارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
األهمية 
 النسبية

ة، وسطتلتزم اإلدارة بإجياد أهداف معلنة)قصية، مت 37
 وطويلة األمد(.

 71.2 عالية 1.23 3.56

شرية البة و تلتزم اإلدارة باستثمار مجيع مواردها املالي 38
 والتقنية لتحقيق أهدافها.

 72.2 عالية 1.18 3.61

لعلمي، ارغ لتفتلتزم اإلدارة مبنح أعضاء اهليئة اإلدارية ا 39
 72.4 عالية 1.20 3.62 لتطوير مهارهتم اإلدارية واملالية.

قت وو  كلفةبالسعي لتحقيق أهدافها بأقل تتلتزم اإلدارة  40
 وجهد ممكن.

 73.4 عالية 1.15 3.67

41 
يني مالو ني تلتزم اإلدارة بالسعي يف توظيف موظفني إداري

 أكفاء يف مجيع املستويات اإلدارية.
 71.4 عالية 1.23 3.57

 روحبمل تلتزم اإلدارة بالعمل على تشكيل اللجان والع 42
 الفريق.

 71.6 عالية 1.15 3.58

 به، ملنيلعاتلتزم اإلدارة بتوفي دورات تدريبية جلميع ا 43
 72.4 عالية 1.22 3.62 لتطوير مهاراهتم اإلدارية واملالية.

ق قيحتتلتزم اإلدارة بصب نتائج قراراهتا يف اجتاه  44
 األهداف املرجوة بكل تكلفة وجهد متوقع.

 71.8 عالية 1.16 3.59

 72.4 عالية 1.23 3.62 فة.بتوفي وصف دقيق ملهام كل وظيتلتزم اإلدارة  45
  عالية 1.02 3.60 ميةالمتوسط الحسابي العام لُبعد الفاعلية التنظي

( السابق، أن درجة ممارسة احلوكمة واملتمثلة يف ب عد الفاعلية التنظيمية كانت 18)رقم يالحظ من اجلدول      
(، 1.02)معياري ( وباحنراف 3.60)البالغة بدرجة عالية، والداللة على ذلك قيمة املتوسط احلسايب العام 

 الحظ بأنه ليس هناك حمل الدراسة( حول األخذ هبذا الب عد قليلة. وي)املبحوثني مشيًا بأن االختالف يف آراء 
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عد  –تفاوت 

 
يف درجات االستجابة، حيث كانت درجات املتوسطات احلسابية  –مهم وفق مقياس الدراسة امل

( املكونة لب عد الفاعلية التنظيمية. 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37)العبارات عالية يف مجيع 
(: تلتزم اإلدارة بالسعي لتحقيق أهدافها بأقل تكلفة ووقت وجهد ممكن، على 40)العبارة حيث حتصلت 

( من %60.6)حنو (، وأن 1.15)معياري ( وباحنراف 3.67)حسايب أعلى درجة ممارسة عالية، ومبتوسط 
بارة الع(. بينما حتصلت 73.4)نسبية جمتمع الدراسة يرون بأن درجة املمارسة عالية جدًا إىل عالية، وبأمهية 

قصية، متوسطة، وطويلة األمد(، على أقل درجة ممارسة عالية، )معلنة (: تلتزم اإلدارة بإجياد أهداف 37)
( من جمتمع الدراسة يرون بأن %55.3)حنو (، وأن 1.23)معياري ( وباحنراف 3.56)حسايب ومبتوسط 

 (. %71.2)نسبية درجة املمارسة عالية جداً إىل عالية، وبأمهية 
ب ــى حـسـل الدراسة( عـلحماملوظفني )اجملتمع ( توضيح تفصيلي لتوزيع إجابات 19)رقم صور اجلدول وي     

 التالـــي:ســابــق عــلــى النحو ( الــ18)ــم رقـــتـرتـيــب عــبــارات بـ عــد الـفاعلية التنظيمية فـــي الــجـــدول 
 لتنظيميةعلية ات بُعد الفامحل الدراسة( على عباراالموظفين )المجتمع ( توزيع إجابات 19)رقم جدول 

 م
 الـــعـــبـــارات

 
 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 6.1 8 15.9 21 22.7 30 26.5 35 28.8 38 العبارة السابعة والثالثون 37
 5.3 7 14.4 19 22.0 29 30.3 40 28.0 37 العبارة الثامنة والثالثون 38
 5.3 7 12.9 17 26.5 35 24.2 32 31.1 41 العبارة التاسعة والثالثون 39
 4.5 6 12.9 17 22.0 29 31.8 42 28.8 38 العبارة األربعون 40
 7.6 10 12.9 17 22.0 29 29.5 39 28.0 37 العبارة الواحدة واألربعون 41
 4.5 6 15.2 20 23.5 31 31.0 41 25.8 34 العبارة الثانية واألربعون 42
 7.6 10 10.6 14 23.5 31 28.8 38 29.5 39 العبارة الثالثة واألربعون 43
 5.3 7 13.6 18 23.5 31 31.8 42 25.8 34 العبارة الرابعة واألربعون 44
 7.6 10 12.1 16 19.7 26 31.1 41 29.5 39 العبارة اخلامسة واألربعون 45
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  محل الدراسة( مجتمعة)الحوكمة درجة االلتزام بممارسة أبعاد  سابعاً:

ل مح)رحة المقتمة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الحوك20)رقم جدول 
 الدراسة(، مقرونة باألهمية النسبية لكل بُعد

 أبعاد الحوكمة المقترحة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبيةاألهمية 

 67.4 1.07 3.37 الــشـــفــافــيــة 1
 71.6 1.07 3.58 الــمــســـاءلــة 2
 71 1.05 3.55 الــمــســـاواة 3
 68.4 1.02 3.42 الــمــشـــاركــة الــفــعالــة 4
 72 1.02 3.60 ـةمــيــــيالــفــاعــلــيــة الــتــنــظـ 5

 - 98. 3.50 الــمــتــوســـط الــعــام
 الشفافية،)املقرتحة وكمة ( السابق، أن درجة االلتزام مبمارسة أبعاد احل20)رقم يالحظ من اجلدول      

ملتوسط لى ذلك قيمة اداللة ع، والاملساءلة، املساواة، املشاركة الفعالة، والفاعلية التنظيمية( جمتمعة عالية
حمل )املبحوثني  آراء يف.(، مشيًا بأن االختالف 98)معياري ( وباحنراف 3.50)البالغ احلسايب العام 

 ي:كالتالـــسبية  ية الناألمه الدراسة( حول األخذ هبذه األبعاد جمتمعة قليلة. وكان ترتيب األبعاد من حيث
نسبية لرتتيب الثاين بأمهية (، املساءلة على ا%72)نسبية الفاعلية التنظيمية على الرتتيب األول بأمهية 

ية لة على الرتتيب الرابع بأمه(، املشاركة الفعا%71)نسبية %(، املساواة على الرتتيب الثالث بأمهية 71.6)
رقم . ويوضح الشكل (%67.4)نسبية (، والشفافية على الرتتيب اخلامس واألخي بأمهية %68.4)نسبية 

اري واألمهية الحنراف املعيسايب وااحل توسط( درجة االلتزام مبمارسة أبعاد احلوكمة املقرتحة، بناًء على قيمة امل2)
عد لذلك وكما هو مبني على النحو 

 
 التالـــي:النسبية، وفقاً للمقياس امل



 
 

                                     2021 يوليو( 2العدد ) (5)لمجلد ا                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي              
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حسابي توسط اليمة المق( درجة االلتزام بممارسة أبعاد الحوكمة المقترحة بناًء على 2)رقم شكل 

 واالنحراف المعياري واألهمية النسبية 
  مـنـاقـشـة الــنــتــائــج ثـــامــنــاً:

جة واملتعلقة بدر  –بحوثني من خالل آراء امل –ميكن تلخيص أبرز النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة      
  الـــي:التو االلتزام مبمارسة احلوكمة بإدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي، على النح

لى ذلك قيمة عالداللة درجة عالية، و غازي مبمارسة احلوكمة بتلتزم إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بن -(1
 (. 3.50)والبالغة املتوسط احلسايب العام لألبعاد اخلمسة املقرتحة 

وسطة، والداللة على افية بدرجة متعد الشفب  غازي مبمارسة تـلـتــزم إدارة الـفـــروع لـمـصـــرف الـجـمـهــوريــة بـنـ -(2
جتدر اإلشارة يف هذا الب عد إىل  (. كما3.37)والبالغة سايب العام هلذا الب عد املقرتح ذلك قيمة املتوسط احل

  اآلتـــي:
على  لية، والداللةدرجة عاوظفني بتلتزم اإلدارة مبراعاة الوضوح عند تطبيق اللوائح واألنظمة على كافة امل -

 (.3.51)والبالغة ذلك قيمة املتوسط احلسايب هلذه العبارة 
سط لك قيمة املتو ذ ىوالداللة عل تزم اإلدارة بتوفي قاعدة بيانات عن كافة املوظفني هبا بدرجة عالية،تل -

 (. 3.56)والبالغة احلسايب هلذه العبارة 
لى ذلك ة، والداللة عجة عالية له بدر يلتزم جملس اإلدارة باإلفصاح عن نتائج حتليل البيئة الداخلية واخلارجي -

 (.3.41)والبالغة قيمة املتوسط احلسايب هلذه العبارة 
قيمة  داللة على ذلكلية، والاءلة بدرجة عاتلتزم إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي مبمارسة ب عد املس -(3

 (.3.58)والبالغة املتوسط احلسايب العام هلذا الب عد املقرتح 
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قيمة  داللة على ذلكلية، والاواة بدرجة عاتلتزم إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي مبمارسة ب عد املس -(4

 (.3.55)والبالغة املتوسط احلسايب العام هلذا الب عد املقرتح 
لى ذلك عية، والداللة درجة عالباركة الفعالة ورية بنغازي مبمارسة ب عد املشتلتزم إدارة الفروع ملصرف اجلمه -(5

  ــي:اآلتـدر اإلشارة يف هذا الب عد إىل (. كما جت3.42)والبالغة قيمة املتوسط احلسايب العام هلذا الب عد املقرتح 
لى ذلك ة، والداللة عجة متوسطبدر ارات تلتزم اإلدارة بالسماح جلميع األطراف املعنية باملشاركة يف اختاذ القر  -

 (.3.18)والبالغة قيمة املتوسط احلسايب هلذه العبارة 
ى ذلك ، والداللة علمتوسطة ية بدرجةتلتزم اإلدارة بتبين مبدأ الشورى إلدارة مجيع األنشطة املالية واإلدار  -

 (.3.28)والبالغة قيمة املتوسط احلسايب هلذه العبارة 
درجة متوسطة، فرعية بدارية الخدام أسلوب االنتخابات يف اختيار أعضاء اجملالس اإلتلتزم اإلدارة باست -

 (. 3.36)والبالغة والداللة على ذلك قيمة املتوسط احلسايب هلذه العبارة 
ة على الية، والداللعة بدرجة علية التنظيميتلتزم إدارة الفروع ملصرف اجلمهورية بنغازي مبمارسة ب عد الفا -(6

 (.3.60)والبالغة مة املتوسط احلسايب العام هلذا الب عد املقرتح ذلك قي
  الـتـوصـيـــات تــاســـعــًا:

  :اآلتـــيبوصي تأسيساً على ما مت التوصل إليه من النتائج املذكورة آنفاً، ميكن أن ن     
ـل من لـشـــفــافــيــة، لـيـنـتـقرســة بـ عــد اااللـتـزام بـمـمــاــلــى دعــم درجــة ع –وبــأهـمـيـة قـصــوى  –ضـرورة الـعـمــل  -(1

سة اللتزام مبمار اىل درجة إيصل درجة االلتزام مبمارسة متوسطة إىل درجة االلتزام مبمارسة عالية، ومن مت ل
يــن، واإلفـصــاح ـقــوانــة والاألنـظـمئح و عالية جداً، وذلك من خالل دعم التزام اإلدارة بتوفي كتيباً خاصًا باللوا

املعلومات الـحــديـثــة اإللكرتوين ب  املوقعتضمنيعـن الـمـعــايـيـر الـمـتـبـعـة لـشـغــل املناصب القيادية واإلدارية، و 
ـــاح عــن داء، واإلفــصــقــاريــر األتـــن جـمـيـع صـــاح عفــبــاســتــمـــرار بـالـلـغــة الـعـــربـيــة واإلنـجــلــيــزيــة، واإل

م من ص باإلعالم يتنظام خا وفيالـسـيــاســـات املتبعة فـــي منح املكافآت والعالوات جلميع األعضاء، وت
 خالله اإلفصاح عن أنظمة ولوائح العمل، ودعم اإلعالن عن نتائج األداء.

ة إىل مبمارسة عالي اللتزامقل من درجة انتضرورة العمل على دعم درجة االلتزام مبمارسة ب عد املساءلة، لي -(2
 عالية جداً. 

 جداً.  لية إىل عاليةارسة عاممنتقل من درجة ضرورة العمل على دعم درجة االلتزام مبمارسة ب عد املساواة، لي -(3
ـن على دعم درجة االلتزام مبمارسة ب عد املشاركة الـفـعالـة، لينتقل مــ –وبأمهية قصوى  –ضرورة العمل  -(4

 درجـــة االلـتـــزام مبمارسة عالية إىل درجة االلتزام مبمارسة عالية جداً، وذلك من خالل دعم التزام اإلدارة 
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بالسماح جلميع األطراف املعنية باملشاركة يف اختاذ القرارات، وتبين مبدأ الشورى إلدارة مجيع األنشطة املالية 

 ختيار أعضاء اجملالس اإلدارية الفرعية. واإلدارية، واستخدام أسلوب االنتخابات يف ا
مارسة ة االلتزام مبل من درجنظيمية، لينتقضرورة العمل على دعم درجة االلتزام مبمارسة ب عد الفاعلية الت -(5

 عالية إىل عالية جداً. 
از لي للجهتاجي الكة للنظام اإلنالعمل على نشر مفهوم احلوكمة املصرفية على مستوى النظم اجلزئي -(6

 املصريف. 
 زي. رف املركف من قبل املصتشكيل جلان متخصصة باحلوكمة يف املصارف، وتكون مشمولة باإلشرا -(7
ني خمتلف لتعاون بايدة، من خالل بذل املزيد من اجلهد لتبين مفهوم احلوكمة كأسلوب لإلدارة الرش -(8

 القطاعات االقتصادية.
 مة. سة احلوكرفية حنو ممار ام القانوين للمؤسسة املصضرورة اإلسراع يف زيادة تفعيل االلتز  -(9

  آفـــــاق الـــدراســـــة عــاشـــراً:
دة  قد تكون مفيت، واليتقرتحابعد اخلوض يف ثنايا هذه الدراسة، ميكن تقدمي بعض املواضيع على هيئة م     

 راسات كافية د فيه د توجلبناء دراسات مستقبلية حول موضوع احلوكمة، كونه جمال واسع وحديث نسبيًا وال
  التالـــي:وخاصًة على الصعيد احمللي، وهي على النحو 

ن خالل مقارنة بينها ية، واملاجلمهور  وكمة املصرفية بإدارة املصارف األخرى، غي إدارة الفروع ملصرفواقع احل -
 درجة االلتزام. 

 رفية. املمارسة اجليدة للحوكمة املصرفية ومسامهتها يف رفع كفاءة اخلدمة املص -
 رة الرشيدة. ب لإلداة كأسلو كمدور الرقابة الداخلية واخلارجية يف زيادة تفعيل أو ترسيخ مفاهيم احلو  -
    دور املصرف املركزي يف زيادة تفعيل مبادئ احلوكمة باملؤسسات املصرفية. -

  



 
 القابسي لي عطية حسينع               جـمـهــوريـة بنغازيلمـصــرف الـ درجـة االلـتـزام بـمـمـارسـة الـحـوكـمـة بـإدارة الفروع                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

[52] 

 

 
 قــائــمــة الــمــراجــع الــعــلـمـيـة

  أوالً : الـمـراجـع الـعـربـيـة
نك ب مصر:منط تطبيقها يف مصر،  –(. حمددات احلوكمة ومعاييها 2011)ممدوح إبراهيم، خالد   1

 االستثمار الدويل. 
 ملصرية،لى التجربة اع(. حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء 2003)نرمني أبو العطا،  .2

 . 8جملة االقتصادي، العدد 
ل ق الفعاقومات التطبيم(. املتطلبات التنظيمية واإلدارية لتوفي 2005)حممود أبو بكر، مصطفى  .3
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 تمع العريب للنشر والتوزيع.  اجمل
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 العربية للتنمية اإلدارية.
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صاديات لى اقتها عالتأثي على حوكمة املؤسسات، امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثر 
 املؤسسات، حالة اجلزائر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر.  
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Abstract:                                                                                                                          
This study aims to know the degree of practicing governance in 

branches management of the Benghazi bank, in its proposed five 
dimensions(transparency, accountability, equality, active participation 
and organizational effectiveness). To achieve the objectives of the 
field study, the descriptive survey method was used, the calculation of 
frequencies, arithmetical averages and standard deviation. These 
processors have been implemented using the SPSS program, 
depending on the questionnaire prepared for this purpose – consisting 
of 45 statement revolve around the problem of the study – as an 
essential tool for data collection from employees(under study) and 
their number 145 employees. The study reached a number of results, 
the most important of which are the following : the branches 
management of the bank of the republic of Benghazi practicing 
corporate governance with its combined dimensions to a high degree, 
and a single dimension of transparency in a medium degree, the 
dimensions of accountability, equality, active participation and 
organizational effectiveness have been high degree.                            

Keywords : governance, transparency, accountability, equality, 
active participation, organizational effectiveness.                                                                

 


