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 : هلخص

 ،وأىمية تطبيق مبادئ الحوكمة بمصرف الجميورية فرع العموص مدى عمى التعرف الدراسة إليىدفت ىذه  
المساءلة، مسئوليات مجمس  القانون، سيادة )اإلفصاح والشفافية،وكذلك قياس درجة تطبيق ىذه المبادئ المتمثمة في 

، مبادئ الحوكمة عمى تطبيقِ  بالمصرف قيد الدراسة لى التعرف عمى أثر المتغيرات الديموغرافية لمعاممينإ باإلضافة اإلدارة(
( SPSSباستخدام نظام )األساليب اإلحصائية  واستخدمت ،يالوصفاإلحصاء أسموب ىذِه الدراسة عمى  واعتمدت

الجميورية فرع العموص، حيث بمَغ  بمصرفِ وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين ،الستخراج النتائج المتعمقة بالدراسة
، ا لصغر حجمومجتمع الدراسة نظرً ل) الحصر( الشامل  سموب المسحأ استخدام( موظف، وقد تم 31)حجم مجتمع الدراسة 

وجود تطبيق لمبادئ  :من النتائِج أىميا عدد، و توصمت الدراسة إلى الدراسةوطبقت االستبانة كأداة لتحقيق أىداف 
بينما ال يتم تطبيق مبادئ الحوكمة المتمثمة في )المساءلة،  ،دارة العميا، سيادُة القانون(إلفي )مسؤولية ا المتمثمةُ و الحوكمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لى أنيإتوصمت الدراسة  ،كمابالمصرف قيد الدراسةالعدالة والمساواة، اإلفصاح والشفافية( 
 و وسنوات الخبرة(، ،)العمر بين استجابات موظفي المصرف قيد الدراسة حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغيري

حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى  المصرف قيد الدراسةموظفي  استجاباتالتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
سيادة القانون  أمبد المصرف قيد الدراسة في ترسيخٍ استمرار الدراسةبأىميةِ ىذه وصت ألمتغيري)النوع والمستوي التعميمي(، و 

خرى والمتمثمة في )المساءلة، العدالة األ مبادئ الحوكمة المؤسسية بتطبيقٍ  وااللتزام دارة العميا،إلمبدأ مسؤولية ا وتعزيز
 ، وضرورة العمل عمى زيادة اىتمام المصرف المبحوث بسياسات ومبادئ الحوكمة . والشفافية(والمساواة، اإلفصاح 
  .مصرف الجميورية فرع العموصالحوكمة، : الكممات المفتاحية
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 المقدمة:.2

 ،و االقتصادية اإلداريةعمى اىتمام الباحثين في مختمف المجاالت  استحوذتيعد نظام الحوكمة من المواضيع الميمة التي 
منح حق المسائمة إلدارة  كذلكو  ،العدالةو الشفافية و  اإلفصاحمن تبني قواعد عامة في تحقيق  آليةلما تيدف  نظراً وذلك 
أساسية يتطمب وجود متطمبات  ،إن تبني نظام جيد لمحوكمة الرشيدة  ،المصمحة أصحاب وبالتالي حماية ،ةالمؤسس

المؤسسات الفاعمة التي تعد و كسيادة القانون  أخرىباإلضافة إلي توافر عناصر  ،ةالعدالو  و المساءلة اإلفصاحكالشفافية و 
 ( .44:  2018ومحمد  )القبي،بشكل عام و االقتصادية  اإلداريةضرورية لعمميات التنمية 

المصارف وحجم الخدمات التي تقدميا أصبح لمحوكمة أىمية بارزة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية بسبب أىمية 
، والحاجة إلي حماية مصالح العمالء بجانب حماية أموال رات التي تتعرض ليا المصارف بشكل كبيبالمخاطر والصعو 

إلي دورىا الحاسم في تجنب  باإلضافة، وجميع المتعاممين مع المصارف األخرى المساىمين وحماية مصالح األطراف 
 . (2014 ،)ديابلممصارف بما يضمن ليا عنصر االستمرارية والنمو  السوقية القيمةالمخاطر وتعظيم 

، وعمى خمق يق النزاىة والشفافية والمصداقيةا أمرًا ضروريًا ألنيا تعمل عمى تطبيويعد تبني مفيوم الحوكمة في ليب
فساد اإلداري والمالي التي ، ولمواجية حاالت ال، وتعزيز العدالة أالجتماعيةالحتياجاتاألفرادمؤسسات فاعمة وكفؤة تستجيب 

، ومن ىذا المنطمق كان البد من االىتمام بالمصارف في االلتزام مؤسسات المالية واإلدارية العامةتعاني منيا معظم ال
في تقرير ديوان  بتطبيق مبادئ الحوكمة نظرًا لمتعثرات التي مر بيا القطاع المصرفي في السنوات األخيرة كما ورد

 (. 147: 2018، البدري (، )فركاش2017المحاسبة )

 -مشكمة الدراسة:.  1
، ادالمصرفي يعتبر من أىم القطاعات في ليبيا إال أنو كغيره من باقي القطاعات يعاني من تفشي ظاىرة الفسإن القطاع 

مخالفات المرتكبة من قبل القطاع المصرفي أحد أن التجاوزات وال 2016فقد أشار ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 
إلي انتشار  أدى، كذلك فإن قصور الدور الرقابي لمصرف ليبيا المركزي بات تردي الوضع االقتصادي الحاليأكبر مسب

فقد أورد ديوان المحاسبة الميبي في تقريره السنوي لعام  إضافة إلى ذلك، ،( 2016، الفساد في ىذا القطاع )ديوان المحاسبة
، األمر الذي يشير األرض عمى دون أن يكون ليا أثر ممموس 2017و 2012مميار بين عامي  276أنو تم أنفاق  2017

 ، وضرورةطاع المصرفيق، ونظرًا لمدور الحيوي لممختمف القطاعات في الدولة يظاىرة الفساد ف واستفحالإلي عمق 
 استرشاديدليل  باعتماد 2010( لسنة 20)الفساد فقد أصدرمصرف ليبيا المركزي القرار رقم  أشكالسالمتو من كافة 

إيمانًا من  التجارية الميبية المصارف ة الواجب تطبيقيا فيمن قواعد الحوكم األدنىلحوكمة القطاع المصرفي يمثل الحد 
وبموجب تقرير ديوان  ،إدارة المصرف بأىمية وضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين وتطوير القطاع المصرفي

من وجود بعض ( يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تطبيق أنظمة الحوكمة ،بالرغم)68:2017المحاسبة الميبي )
منيا دراسة  ة الواردة بالدليل ولو بشكل جزئيمى تطبيق قواعد الحوكمعوالدراسات في البيئة الميبية   الدالئل و المؤشرات
في  والتي بينت تطبيق قواعد الحوكمة المرتبطة بإلفصاح والشفافية(2012ودراسة) الجياني  ،(2014)شريمة والبركي 
(أن المصرف الميبي 2016) %، كذلك دراسة أجرتيا المنظمة الميبية لإلستراتيجيات34الميبية بنسبة  المصارف التجارية

الخارجي يعتبر أكثر المصارف الميبية إلتزامًا بإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ،كما أنو أعد دليل 
المصارف التجارية األخري أنحصر أىتماميا عمى إعادة ىيكمة إدارتيا وفق  نخاص بالحوكمة داخل المصرف،في حين أ

لمتساؤل عن  كدعوة الدراسة ىذهومن ىنا جاءت  ،(232:218ة العميا والتنفيذية )الجاوزي ،البرعصيآلية الفصل بين اإلدار 
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الرئيسة في  الدراسةِ  ىذه صياغة مشكمة ،حيث تمَ صرف الجميورية  فرع العموصممبادئ الحوكمة ب من مدى ما ىو ُمطبق
  -التالية: التساؤالتِ 

 ،سيادة القانون ،العميا اإلدارةمسؤوليات المتمثمة في ) و الدراسةبالمصرف قيد  تطبيق مبادئ الحوكمة مدىما
 ؟والشفافية( اإلفصاح، المساءلة، العدالة والمساواة

مبادئ  جميورية فرع العموص حول مدى تطبيقموظفي مصرف ال استجاباتىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
 ؟لمتغيراتيم الديموغرافية  وفقاً الحوكمة 

 -فرضيات الدراسة:. 3
 -:الدراسة كالتاليىذه صيغت فرضيات  سالفة الذكر تساؤالتالعمى  لإلجابةِ 

دارة العميا، سيادُة القانون، المساءلة، العدالة والمساواة، إلمبادئ الحوكمة )مسؤولية التطبيق  يوجدال: األولىالفرضية 
 .اإلفصاح والشفافية( بمصرف الجميورية فرع  العموص

موظفي مصرف الجميورية فرع العموص حول مدى  استجاباتالفرضية الثانية: التوجُد فروق ذات داللة إحصائية بين  
 .المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المستوي التعميمي ،العمر ،تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغيراتيم الديموغرافية )النوع

 -ىداف الدراسة:أ.  4
 المساءلة ، العدالة ، سيادة القانون، مسؤوليات اإلدارة العميا)والمتمثمة في تطبيق مبادئ الحوكمة  مدي التعرف عمى

 بمصرف الجميورية فرع العموص. والمساواة ، اإلفصاح والشفافية(
  ُتعزى لخصائصيم بالمصرف قيد الدراسة ،تطبيق مبادئ الحوكمة  الفروقات أو االختالفات حول مدىالتعرف عمى 

 مى الوظيفي(.سالم ، سنوات الخبرةالمستوي التعميمي، )النوع، العمر،  وىي موغرافيةالدي
  أن تساىم في تطوير آليات الحوكمة بالمصرف قيد الدراسة .تقديم بعض التوصيات  التي يؤمل 
 -أىمية الدراسة:.  5

، وذلك من خالل تتبع الجوانب اإلثراء الفكري الذي قد تسيم بو األىمية النظرية : األىمية النظرية ليذه الدراسة تبرز في
سيادُة  )اإلفصاح والشفافية،، وكذلك البحث في المبادئ الرئيسية لمدراسة  ، والدراسات السابقة الخاصة بياالنظرية لمموضوع

ىيمي شامل عن المفاىيم ومفابالشكل الذي يمكن أن يكون إطار منيجي القانون، المساءلة، مسئوليات مجمس اإلدارة( 
 بالدراسة والمنيجية التي تبنتيا الخاصة 

، بحيث تساعد ىذه الدراسة العاممين والقائمين عمييا الدراسة من أىمية موضوع الحوكمة األىمية العممية : تنبع أىمية ىذه
، وكذلك إلدراك تحقيق مستويات متميزة من األداء بأىمية تطبيق مبادئ الحوكمة في اإللمامعمى  المصرف قيد الدراسةفي 

ويمكن تناول أىمية ىذه الدراسة من خالل  ،األىمية البالغة ليذه المبادئ في الحد من تفشي ظاىرة الفساد اإلداري والمالي
 الجوانب التالية :

يتيا من كونيا تعالج موضوعًا موتكتسب أى ،. تسيم ىذه الدراسة في فتح مجاالت وآفاق عممية جديدة في مجال الحوكمة 1
 األداء .ىانًا يتعمق بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف تميز في 

والمساىمة في تطوير  ،وذلك لحاجة المصرف لزيادة الوعي بيذا المفيوم ،مفيوم الحوكمة. إلقاء المزيد من الضوء عمى  2
 باالعتماد عمى تطبيق نظام فعال لمحوكمة يعمل بشكل إيجابي . ،آليات عمل ناجحة بالمصرف
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 -:حدود الدراسة.  6
دراسة حالة عمى  ،في المصارف التجاريةتناولت الدراسة موضوع "مدى تطبيق مبادئ الحوكمة  -:ةالموضوعي ودالحد

 فرع العموص ".مصرف الجميورية 
 . 2019الدراسة خالل أشير )مايو، يونيو، يوليو(  إجراء تم -:الزمنية ودالحد
 بمصرف الجميورية فرع العموص. ينَ العامم عمى اقتصرت الدراسة -:ةالبشري ودالحد
 مصرف الجميورية فرع  العموص.   -:ةالمكاني ودالحد
 -: مصطمحات الدراسة.  7
وذليييك بغيييرض الرقابييية عميييى  ،المصيييالح بيييالتنظيمجيييراءات واألنشيييطة التيييي يقيييوم بييييا ممثميييو أصيييحاب اإلىيييي "الحوكمةةةة :-2

وتيؤدى الحوكمية الفعالية  ،جراءات الرقابية الداخمية الالزمية لمتغميب عميى ىيذه المخياطرإبتطبيق  اإلدارةالمخاطر وضمان قيام 
 (21 : 1008 ،) عيسى. الداخميةجراءات الرقابة إضمان دقة التقارير المالية وفعالية  إليلمشركات 

والقطاع الحكومي  المقدمة لمخدماتِ  المختمفةِ  لمجياتِ  والقانونية واإلدارية المحاسبة الماليةِ  ترمز لضمانِ " : ةالمساءل-2
: 1027)التميمي، ."الشراء دارية وعقودِ إلا لداخمي الخاص باإلجراءاتِ ا لمتدقيقِ  نظامٍ  بإنشاءِ   وذلكَ  ،والقطاع الخاص

67). 
إجراءات تمكن  اعتماد من خالل ،العامة داراتإلاتدابير تكفل تعزيز الشفافية في  إتخاذ" -: والشفافية فصاحإلا-3

القرارات فييا، وكذلك القرارات  اتخاذ الحكومية، وعممية داراتإلامن الحصول عمى معمومات عن كيفية تنظيم  ،المواطنين
 (10::1022 ،بريش) .ةالعام والوثائق القانونية التي تيم

 حكومية أو مؤسساتٍ  كانوا أفراداً  سواءً ، األطراف كافةِ  امتثالالقانون إلى مدى  احتراممفيوم  ينصرفُ " -:القانون سيادة-4
 (1006:47)سميمان،.وتشريعات  القانونية من قوانين لممنظومةِ 
لممتعاممين  لمخدمات الخاصالعام و  القطاع ومؤسسات ،المدني المجتمعومنظمات  الحكومة تقديم درجة بيا ُيقصد -:العدالة
 (1021:37)عياري وخوالد،  بينيم فيما الفرص تكافؤ ومبدأ لالحتياجات وطبًقا ،المساواة قدمِ  عمىموظفين معيا وال

 المخاطرإدارة  وسياسة ة،لرئيسا العمل وخطط التنفيذية لإلدارة الفعالة المتابعة كفلأن ت"-دارة العميا:إلمسؤولية ا-5
 يتمكن حتى المنظمة، شؤون عمى المستقل الموضوعي الحكم ممارسةو  ،واالتصال اإلفصاح عمميات عمى اإلشرافو 

 .(27:1024 ،دياب)."مسؤوليتيمب القياممن  اإلدارة مجمس أعضاء

 -الدراسات السابقة:.  8
 ىدفت، غزه بقطاع " اإلسالمية المصارف المؤسسية في الحوكمة معايير تطبيق واقع: بعنوان (1024) ديابدراسة  .2

 سالميإلا والمصرف الفمسطيني سالميإلا المصرف في المؤسسية الحوكمة معايير تطبيق واقع معرفةِ  إلى الدراسة
كما ، الحوكمة مبادئ تطبيقفي  اإلدارة مجمس ن ودوريلممصرف التنظيمي الييكل وضوح ومدى غزة، قطاع في العربي

 االقتصاديةدفِع عجمة التنميِة في  القطاع المصرفي اإلسالميي يمارسُو الذ ورِ الد محاولة تفعيلِ  إلىىدفت الدراسة 
 من خالل ،مبادئ الحوكمة المؤسسية تطبيقِ  عمى اإلسالمية المصارف حرص نتائجال وأظيرتوالبشرية داخل القطاع، 

 اإلسالمية المصارفب العاممين تعريف في يساعدو  ،والقيم التعميمات من مجموعة عمى يحتوي مكتوب دليل فيرتو 
 ن ىناكأ ، كما رأت الدراسةبيا االلتزامُ  العاممين جميع ، والقواعد والموائح التي يجب عمىالمينة وسموكيات بأخالقيات

عمى مبادئ ومرتكزات الحوكمة، ومتطمبات تطبيقيا داخل  واضح لدى مفردات مجتمع الدراسة بالتعرفِ  اىتمام
 غزه. سالمية بقطاعِ إلالمصارف ا
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 "ىمية ببغدادألا ليات تطبيقيا في المصارف  آحوكمة المصارف و ":( بعنوان1024) عبوددراسة  .1
دارة في إلمكانية تعزيز دور اا  ، و األىمية ببغداد الحوكمة في المصارفِ  مكانية تطبيقِ إمدى  الدراسة لتحديدِ ىذه  ىدفت

 بعالقاٍت  تعملُ  ببغدادٍ  المصارفَ أن لى إ المستفيدين، وتوصمت الدراسةُ حقوق  زمات وحمايةِ ألوتجنب ا المخاطرِ  تخفيضِ 
تطبيق  كبر عائق في وجوِ أالقانونية تعد  ن المشاكلَ ألى إ سةُ قدراتيا، كما توصمت الدرا وتنميةِ  لتطويرِ  تقميدية وتحتاجُ 

الحوكمة عمميات تطبيق  نجاح داخمية وخارجية تعيقُ  محدداتٍ  ن ىناكَ أكما رأت الدراسة  وأىدافيا الحوكمة  وتحقيق
 المصرفي. بالقطاعِ 

 بعنوان :""االلتزام التنظيمي وعالقتو بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة "   (1026) جبريلدراسة . 3
االلتزام المستمر ( لمعاممين  ،االلتزام األخالقي،مستوى االلتزام التنظيمي )االلتزام الوجدانيالتعرف عمى  الدراسة ىذه ىدفت

 ،كما ىدفت الدراسة إلي توضيح مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف محل الدراسة ،بالمصارف التجارية الميبية
كماىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمى طبيعة العالقة التأثيرية بين االلتزام التنظيمي ومستوى تطبيق مبادئ الحوكمة 

 لاللتزام التنظيمي لدى العاممين بالمصارف قيدالعام الدراسة أن المستوى  نتائج وأظيرت  ،بالمصارف التجارية الميبية
كما  ،تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف محل الدراسة كان متوسطاً كما بينت الدراسة أن مستوى  ،جاء مرتفعاً  الدراسة 

 أظيرت الدراسة وجود عالقة ذات  داللة إحصائية بين مستوى االلتزام التنظيمي وتطبيق مبادئ الحوكمة.
التجارية  المخاطر وتحقيق فاعمية البنوك   ( بعنوان. دور الحوكمة المؤسسية في تقميل  1026وش) دراسة خنت. 4

، المصارف التجارية عمييا نظام  حوكمةِ  ساسية التي يقومُ أللى الوقوف عمى المفاىيم والمبادئ اإالدراسة  ىدفت،الجزائرية
النتائج  ظيرتأو ، الجزائرية المخاطر وتحقيق فاعمية البنوك التجارية كما ىدفت الدراسة إلبراز دور تطبيق الحوكمة في تقميلِ 

ن تطبيق الوكاالت البنكية ألى إكبيرة، كما توصمت الدراسة  المخاطر كانت إيجابية بدرجةٍ  و تقميلِ ألفراد نحا اتجاىاتن أ
توصمت الدراسة  ثُ ، حيإدارة المخاطرلمحوكمة في عمميات  واضحٍ  ، مع وجود تأثيرٍ كان مقبواًل إلى حد مالمبادئ الحوكمة  

 الدراسة.  دارة جيدة لممخاطر في الوكاالت البنكية التجارية محلَ إتوجد  نوُ ألى إ
من وجية نظر القيادات اإلدارية بجامعة سرت"  الحوكمة مبادئ تطبيق ( بعنوان :"واقع 1028)  ، محمدالقبي دراسة.5
وكذلك قياس درجة تطبيق المبادئ  ،التعرف عمى واقع وأىمية تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة سرت ىذىالدراسة ىدفت: 

فاعمية لمدى والعدالة ( بالجامعة، باإلضافة إلي تحديد مستوى إدراك أفراد العينة  اإلفصاحالشفافية،  ،المتمثمة في )المساءلة
ة أن المستوى العام لتطبيق مبادئ الحوكمة مجتمعو بجامعة الدراس نتائج وأظيرت ،تطبيق نظام الحوكمة في جامعة سرت

بجامعة سرت جاء  اإلداريةنظر القيادات وأن المستوى العام لتطبيق مبدأ المساءلة من وجية  ،سرت جاءت متوسطة
جاء ضعيفًا، بينما كان المستوى العام لتطبيق مبدأ العدالة  واإلفصاح وأن المستوى العام لتطبيق مبدأ الشفافية،عالياً 

 بالجامعة كان متوسط . 
: بنغازيبالمجمس البمدي لبمدية  الحوكمة مبادئ تطبيق ( بعنوان :"واقع 1028البدري ) و  حسين، دراسة.6

كما ىدفت إلي دراسة مدى  ،ببمدية بنغازيالتعرف عمى واقع وأىمية تطبيق مبادئ الحوكمة لمعاممين  ىذىالدراسةىدفت
المعاممة  ،العام لمحوكمة، دور أصحاب المصالح في ممارسة السمطات اإلطارالمتمثمة في )تطبيق مبادئ الحوكمة و 
بالبمدية محل (  اإلدارةمسئوليات مجمس الشفافية،  و اإلفصاح ،حفظ حقوق جميع العاممين ،المتساوية لجميع العاممين

كما بينت  ،مرتفعاً جاء  في المجمس البمدي بنغازيالدراسة أن المستوى العام لتطبيق مبادئ الحوكمة  نتائج وأظيرت ،الدراسة
 من حيث المتوسطات الحسابية بدرجة ممارسة مرتفعة . عاباالدراسة بأن دور أصحاب المصالح في ممارسة السمطات كان 

 عمى الدراسات السابقة : التعقيب
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باىتمام العديد وع الدراسة الحالية من المواضيع الحديثة التي حضي ض، نجد أن مو السابقة من خالل استعراض الدراسات
ن الدراسة الحالية تختمف عن الدراسات السابقة من حيث مضمون الموضوع ، فإن  من الباحثين في المجاالت اإلدارية ، وا 

، وشممت كافة العاممين بمصرف الجميورية فرع  الميبي ما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا أنيا ُأجريت عمى القطاع المصرفي
ن الدراسات السابقة ناقشت موضوع الحوكمة من جوانب متعددة وركزت بعضيا عمى قطاعات مختمفة  العموص في ليبيا، وا 

( ركزت عمى المجمس البمدي بنغازي 2018( في حين أن دراسة )حسين والبدري 2018كالتعميم العالي )القبي ، محمد 
( عالقة االلتزام التنظيمي بمدى تطبيق بعض مبادئ الحوكمة في 2016،وتشابيت ىذه الدراسة مع  دراسة )جبريل 

( في دراستيا لواقع تطبيق مبادئ مبادئ 2016،وخنتوش 2014، وعبود 2014المصارف التجارية الميبية ،ودراسة )دياب 
الدراسة الحالية عمى دراسة مبادئ مختمفة لمحوكمة  ومدى تطبيقيا الحوكمة مع مراعاة اختالف البيئة والثقافة ، وقد ركزت 

في المصارف التجارية وىي دراسة حالة لمصرف الجميورية فرع العموص ، فضاًل عن ذلك ، فقد   تمت االستفادة من 
في تصميم االستبانة الدراسات السابقة في تحديد أبعاد ومحاور الدراسة ، وبناء فكرتيا وعرض اإلطار النظري ليا ، وكذلك 

، و اختيار منيج الدراسة واألساليب اإلحصائية والطريقة التي تم تحميل البيانات بيا ،إضافة إلى مقارنة النتائج واالستفادة 
 منيا في تقديم بعض التوصيات.

 النظري لمدراسة اإلطار
  :-وكمةةةةةةةةةةةةةةالح2.8

 تعريف الحوكمة  2.2.8
السياسية واالقتصادية والتنافسية وانتماءاتيم لقد تعددت التعريفات المقدمة لمصطمح الحوكمة بتعدد الميتمين بالمصطمح 

 االقتصادي التعاون منظمةتعد و ، بحيث يعبر كل تعريف عن وجية نظر التي يتبناىا مقدم ىذا التعريف ،واالجتماعية
 يوضح الذي النظام ذلك " بأنيارفت الحوكمة عُ  حيثُ  .الموضوع بيذا اىتمت المنظمات التي أوائل من (OECD) والتنمية
 (79: 7007،كواشي). "عمييا والرقابة المالية األعمال منشآت دارةإ كيفية
 وذلكَ  ،ةالرئيس أىدافيا لتحقيق سعييا في الشركة تتبناىا تيجيةاستر إ" نياأ عمى لمحوكمة متعريفي فيونَ  آخر ذىب حين في

 الداخمية ئحو موال األنظمة من وليا ،بذاتيا وقائمة مستقمة معينة شخصية باعتبارىا داخميا من ينبعُ  خالقيأ منظور ضمن
 الذي بالقدرِ  وذلكَ  ،فييا فردٍ  أي تسميط عن بعيداً  الذاتية قدرتيااألىداف ب تمك تحقيق ليا يكفل ما داريإلا الييكلو 

 . (00: 1024 ،الشمري) ."العالقة ذوي اآلخرين ومصالح اليتضارب
 توفير أجلِ  من المصالح أصحاب ممثمي من المستخدمة جراءاتإلا" نيا أب الحوكمة (الداخميين المدققين معيد) ويعرفُ 
 منمنظمة ال قيم عمى والمحافظةِ  األىداف إلنجاز الضوابط كفاءةِ  عمى والتأكيد ،ومراقبتيا المخاطر دارةإ عمى اإلشراف
 (7005:68)عبد العال، ".فييا المؤسسية الحوكمة خالل
 الشركات إدارةخاللو  من يتم الذي النظام ىي" :بأنيا الحوكمة IFC: الدولية التمويل مؤسسة تعرفكما 

 ( 44 :7005 ،) الخضيري."أعماليا في والتحكم
 الربيعي). "والمساءلة الشفافية تعزيزو  األعمال، منشآت ورقابة دارةُ إ خاللو من يتم الذي النظام " ابأنيالحوكمة  رفتعُ  كذلك
 (34:  7023 ،ضيوأر 
 المساىمة الشركات خضاعإ" يعني وىو نسبياً  حديث اقتصادي مصطمحٌ  نياأ المؤسسية لمحوكمةِ  يضاً أ الواردة المفاىيم ومن

بالوضوِح  والمالية داريةِ إلا تيااوممارس الشركات تمك بياناتبو  تتسم وضمانأ والمتابعة المراقبة التي تفرض الرسمية لمقوانينِ 
 (7022:65والمشيداني،  طالب). والشفافية"
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 الحوكمة في القطاع المصرفي : .  8.1.2
العميا أعمال  واإلدارةيمكن تعريف الحوكمة المصرفية عمى أنيا " األسموب الذي من خاللو يحكم مجمس اإلدارة والمديرين 

عمميات المصرف اليومية  ،ويوضح ىذا األسموب كيف يتم وضع أىداف المصرف ،وقضايا ومعامالت المصرف
،وضع نشاطات وسموك المصرف 7.2.8حماية مصالح المودعين ،الوفاء بااللتزامات التي قطعت لممساىمين ،واألساسية

 (  703: 7027،)ىاني"أىدافو المسيطرة والذي سيعمل بأسموب سميم لموصول إلييا  و وجنبًا إلي جنب مع توقعات
 -:المصرفية أىميةالحوكمة: 3.2.8ً
داخل  الحكومةوقواعدَ  نظمةَ تفعيِل  والميزات المتحققة من جراءَ  والخصائصِ  من الفوائدِ  العديدِ في ىمية الحوكمة أتعكسُ 

 -الفوائد: ىم ىذهِ أفيما يمي  ُض عرِ تخصصاتيا، وسنَ  المنظمات والمؤسسات وبمختمفِ 
  -االقتصادية :الفوائد  .2
 .طرافألا توفير المال والوقت والجيد عمى جميعِ  - أ
 عالقة طرفي حدأ مواجية في تقف الحوكمة نأ حيث المنظمة، معامالتِ  في الشفافية عمى الحوكمة في التأكيد تساىمُ -ب

 عنيا. المستثمرين عزوف وبالتالي التنافسية قدرتيا وتآكل ،المؤسسة موارد استنزاف لىإ يؤدي الذي الفساد
 المجان وتشكيل ،الداخمية الرقابة أطر تحديد عبر المنظمة، وذلك داءأ عمى شرافإلواة الرقاب عممية الحوكمة تسيلُ  -ج

 . فصاحإلوا الشفافية وتطبيق المتخصصة
 -دارية :إلالفوائد ا .1
 ، مما يؤدي التقميديةجراءات في الحكومة إلبعض ا ازدواجيةبالتالي و  ياالجيود بداًل من تشتيت توحيدِ الحوكمة في  تساىمُ -أ

 واختصارىا .دارية إلجراءات اإلا يذِ في تنف لإلسراعِ 
 ، ويساىم فيجيدةِ  بشروط تااالستثمار  جذب عمى يساعد مما المؤسسة دارةِ إ تحسين لىإ الحوكمة المؤسسية تؤدي-ب

 . المؤسسة داءأ كفاءة تحسين
 الترتٌبات ظهروت   واضحة تكون بحٌث بالمنظمة، والعاملٌن   القٌادات   ومسؤولٌات أدوار   ى الحوكمة إلى توضٌح  ؤدت-ج

 المنظمة. فً الفعال االتصالطرق ووسائل  تحدٌدتؤدي لو للتفوٌض، المحددة

 -االجتماعية :الفوائد  .3
 تحفيزِ  طريق عن ،المختمفة االجتماعية األنشطة تفعيلو  ،جتماعياال التواصل وسرعة تسييلِ تساىم الحوكمة في -أ

 وبيانات. من معموماتٍ  عنوُ  فصاحَ إلا ما يتممن خاللِ وذلَك ، المنظمات يجابي معَ إلالتفاعل ا عمىالمواطنين 
 المعايير، بيذه عمل من بو يقومُ  مافي يمتزم فرد كل نأ ويؤكد األفراد لسموك المعايير يحددُ  اً أخالقي اَ ميثاق مةالحوك توفر-ب
 .بدقة يطبقيا المنظمات في الجميع وأن
 ضمنبما ي صحاب المصمحة في المنظمة وخارجيا،أ طرافلوضعيا ل تم واضحة اتصال قنوات الحوكمة توفرُ  -ج

 (37 :2015 )دودين،.بينيم فيما  المنفتحة واالستشارات بالرأي المشاركة عيوتشج المحاسبة

 الحوكوت الوصرفيت :  أهذاف 4.1.2

 (53: 0202، بمغزوز)   -: التالية ةالرئيس األىداف تحقيقِ  إلىالمصرفية  الحوكمةى تسع
 .وفعالية بكفاءة الخدمات وتقديم البرامج إدارة تحقيق األداءالجيد من خالل .1
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 الشفافية من العالقة ذات األطراف توقعات تمبي بحيث النافذة لمتشريعات وفقاً  اإلدارية واإلجراءات القراراتإتخاذ  .2
 .والمساءلة والنزاىة

 يقدميا التي الخدمات عن المواطن رضا نسبة زيادة خالل من ومؤسساتيا بالدولة المواطنين ثقةِ  تعزيز الحوكمة غاية .3
 .العام القطاع

 .واألنظمة بالقوانينااللتزام و  وموظفييا الحكومية لمدوائر والمساءلة المحاسبة مبدأ تحقيق .4
دارةو  السمطةِ  استخدام في والشفافية والعدل لنزاىةا مبدأ تحقيق .5  السمطة استغالل من والحد الدولة، وموارد العام المال ا 

 .خاصة ألغراض العامة
 .المواطنين بين الفرص تكافؤ تحقيق .6
 .العالقة ذاتاألطراف  مصالح مراعاة مع لعامةا لمممكية الالزمة الحماية تحقيق .7
 .الحكومية لمدوائر المالي االستقرار وتحقيق ستراتيجيةإلا الوطنية األىداف تحقيق عمى العمل .8
 طريق عن األداءالمؤسسي وتطوير تعزيز خالل من الحكومية الدوائر قدراتِ  مستوى رفع .9

 .مستمر بشكل والتقييم المتابعة
 .المالية واألزمات المخاطر آثار وتخفيف المؤسسي العمل مخاطر إلدارة فعالة أنظمة إنشاء10 .

 :الحوكمةمبادئ   5.2.8
 في عالجت مبادئ عدة خالل من الحوكمة موضوع )والتنمية االقتصادي التعاون منظمة) تناولت

 أعادت صياغتياعام ثم م،1999 أصدرتياعام التي المؤسساتبأداء  المرتبطة والفنية اإلدارية لقضاياالعديد من ا مضمونيا
 (. 37 – 35.: 1008 ،)العشماوي -التالية: المجاالت لتغطي م 2004

 الخاصة األساسية الحقائق عن والشفافية باإلفصاح والتنمية االقتصادي التعاون منظمةت اىتملقد -:اإلفصاح .2
 .المخاطر عوامل وتحديد لمنظمةا دافىأ وتوضيح الحوكمة ياكلى إلى المالية التفاصيل من ايةً بدبالمنظمات 

 .الجودة المحاسبية يتفق مع معاييرِ  عنيا بأسموبٍ  عداد ومراجعة المعمومات واإلفصاحِ إأن يتم البد   -أ
 .  خارجي سنوية تتم عن طريق مراجع مراجعةً  ىناكَ  البد أن يكونَ  -ب
 المناسبة.  التكمفةِ بالمالئم و  في الوقتِ  ياتوزيع المعمومات عمى مستخدمي قنواتِ  البد من توفيرِ  -ج
 -وىما: لى شقينِ إتقسيم ىذا المصطمح  مايتمُ  وغالباً  -:النزاىة والشفافية .1

عالية تحكم تصرفاتيم وسموكياتيم داخل الدائرة  في القطاع العام بقيمٍ  المسئولينىذا المعيار يجب أن يتحمى  وفقَ و  .النزاىة
دارة الموارد  باألموالِ  واالستقامة في التصرفِ  في األمانةِ  ىذه القيمً  تتمثلو القرارات،  إتحادىمأو المصمحة عند  العامة وا 

 .داخمي لمسموك يٌ رقاب نظامٌ  األخالقية يتوفرُ  ىذه القواعدِ  ،والشأن العام، فعن طريقِ 
 إلى تبسيطِ  إضافةً  بعضيا مع وانسجاميا واستقرارىاوالقوانين وسيولة فيميا  وضوح التشريعاتِ  لىإ فتشير .الشفافيةما أ

األطراف ذات العالقة   التي تيمُ  الحر لممعموماتِ  عمى التدفقِ  المعمومات واإلفصاح عنيافيي مبنيةٌ  اإلجراءات، ونشرِ 
 .عممية الرقابة والمساءلة وتسيلُ  لمفيمِ  وقابمةً  كافيةً  المعمومات يجب أن تكونَ  كما أن ىذهِ  ،عمييا وتمكنيم من الحصولِ 

 يجب كما المؤسسات، ولتوج راتيجيةاإلرشادية اإلست المؤسسات حوكمة إطار تيحي أن يجب -:دارةاإل هجلس هسؤوليت .3
 .مين ىوالمسا المؤسس بلقومن  اإلدارةِ  مسمج قبل من التنفيذية لإلدارة الفعالة المتابعة يكفل أن

 فيو تمتعُ ي نظام وضع طريق عن ،المساىمين األقمية حقوق بحمايةِ  المبدأ ىذا ميتي :للوساهويي الوتساويت الوعاهلت .4
 داخل لمميزا وضعيما من االستفادة منبما يمكنيم ، اإلدارة مجمس وأعضاء المديرين حقوق بذات العاممينكافة 
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 تتم وأن المنظمة مع مصالح مادية أي اإلدارة عن مجمس أعضاء جانب من اإلفصاح المثال ، وعمى سبيلِ الشركة
 وشفافة .بطريقٍة سمسة  األسيم تداول عممية

 من التام اإلفصاح في ىمينالمسا وحقم للسيِ  اآلمنة الممكية تتضمني الت الحقوقِ  من مجموعةالوساهويي :  حقوق .5
صدار عمميات االندماجمن خالل  أصولل تعدي أو ،القرارات في والمشاركةِ  التصويت وحق المعمومات  يمساأل وا 

 متخذ القرار يستطيع حتى المناسب التوقيت في الكافية عموماتالم ىمع الحصول في ىمالمسا حقك وكذل ،جديدةال
 حيازة تحكم التي واإلجراءات دالقواع من اضحةو  لصياغة ضمان ىناك يكون أن البدك وكذل المناسبة، القرارات تحادا

 تحمي ظروف في تتم وأن ايعن فصحمُ  بأسعار المالية التعامالت تكون وأن ،المال أسواق فيالمنظمات  ىمع الرقابة
 الجميع.  حقوق

وتحديد  ،رفع مستوى الشفافية والكفاءة فعال لمحوكمة في تشجيعِ  أىمية وجود إطارٍ  تكمنُ  -لحوكمة:اعام  إطار .6
لزامِ  عن اإلشراف والرقابة وليات بوضوحٍ المسؤ  لقيام  مشجعاٌ  ، وعمى إطار الحوكمة أن يكونَ القانون ،الجميع بتطبيقِ  وا 

السمطات  توزيع المسؤوليات بين مختمفِ  بوضوحٍ  القانون، وأن يحددَ  مع حكمِ  متوافقاٌ  منظمات شفافة وفعالة وأن يكونَ 
 . والتنظيمية يةِ اإلشراف

 ويعني  خضوع ،استثناءدون  سيادتو عمى الجميعِ  وضمانِ  لمجميعِ  القانون مرجعيةً  اعتباربيِ  يقصدُ و -:سيادة القانون .7
 القانون. الجميع حكامًا ومحكومين لحكمِ 

 المصرفية :محددات الحوكمة   6.2.8
  -تتمثل في:و ،المصرفيةوكمة حمبادئ ال تطبيقِ  أمامَ  اً عائق التي قد تكونُ أو العوامل األساسية  من المحدداتِ  نوعينِ ىناك

 (36 :2012)فراح وخالدي، 
 - :مثل الدولة في لالستثمار العام المناخ إلى وتشير -:الخارجية المحددات .2
 االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة وتنظيم والشركات المال سوق قوانين) القتصاديا لمنشاط المنظمة نالقواني -أ

 .( واإلفالس
 .لممشروعات لالزما التمويل توفير في( المال وسوق البنوك)  المالي القطاع كفاءة -ب
 .اإلنتاج وعناصر السمع أسواق تنافسية درجة - ج
 .عمى الشركات الرقابة أحكام في( والبورصة المال سوق ىيئة)  الرقابية والييئات األجيزة كفاءة -د
 المؤسسة داخل ،السمطات وتوزيع القراراتإتحاذ  كيفية تحدد التي واألسس القواعد إلى وتشير -:يةمخالدا المحددات .1

 إلى ،أخرى ناحية من وتطبيقيا ناحية من توافرىا يؤدي والتي ،التنفيذيين والمديرين اإلدارة ومجمس العامة الجمعية بين
 .الثالثة األطرافه ىذ مصالح بين التعارض تقميل
  -الوصرفيت: الحوكوت ًظام في األساسييي الفاعلوى .7.2.8
ىم أباستعراضالمصارف التجارية،  وسنقومُ  داخلَ وكمِة فاعمتين في تطبيق الح مجموعتينِ  ن ىناكَ ألى إشارة إلا تجدرُ 

 ( 20: 2012) يعقوب،   -:المجموعتين فيمايمي مكونات ىاتينِ 
  -أوال: الفاعمون الداخميين:

المال  سأر  كونيم يوفرون ،داء المصارفَ أ في مراقبة ىاماً  دوراً  المساىمونَ  ويمعبُ  -سيم(:األ)حممة  المساىمون .2
 واسعة . ليم صالحياتٍ  قوية تخولُ  سمطةً  الضروري ويممكونَ 
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 واستمرارىذا النشاط  زدىارإون ، ويعتبر المصرفي مباشرة بالنشاطِ  ليم عالقةٌ  طراف الذينَ ألوىم ا -أصحاب المصالح: .1
وظفين والموردين فئة المودعين والعمالء والمىذه ال ليم مصالحيم الخاصة، وتشملُ  يحقق ىم مصدرأ خدماتو

 والمساىمين الحاليين والمرتقبين.
 نظام الحوكمة داخل المصارف، وليذهِ  من تفعيلِ  الميام التي تمكنُ  ىذا المجمس ببعضِ  ويضطمعُ  -اإلدارة:مجمس  .3

من  والتأكدُ المسؤولية  لِ وضع السياسات وتحم العميا نحوَ  دارةِ إلوتوجيو ا ستراتيجياتإلا في وضع فاعلٌ  الفئة دورٌ 
 موقف المصرف. سالمةِ 

من  والتأكدُ  لقوانين والموائحا وتطبيقِ  اليومية األنشطة دارةإىذه الفئة  ميامَ  تنفيذي وتشملُ  أسيا مديروير  -دارة العميا:إلا .4
 دارة.إلا من قبل مجمسِ  الموضوعةِ  بيا، بما يتماشى مع السياساتِ  االلتزام

الغش والتزوير  ومنع حاالتِ  قياميم بكشفِ  عن طريقِ  المخاطردارة ا  و  ىام في تقييمِ  وليم دورٌ  -المراجعين الداخميين: .5
 المالية. وضمانيم دقة ونزاىة التقاريرِ 

  -ن:ثانيا: الفاعمون الخارجيي
 ،يفالمصر  والمواد المنظمة لمنشاطَ  التشريعات والقوانين والموائح كافةَ  ويضمُ  -والتنظيمي والرقابي:طار القانوني إلا .2

دارية   مالية وتنظيمية بو من جوانبٍ  يتعمقُ ماو  ليا المصارف والمؤسسات  الرقابية التي تخضعُ  نشطةَ ألا كذلكَ  ويشملُ وا 
 .المالية

ىذه  ونشاط المصارف والبنوك، كونُ  الفاعمة في عملِ  الرئيسيةِ  الجميور من العناصرِ  عتبرُ ويُ  -الجميور)العامة(: .1
الخدمات المصرفي،  مستوى جودةِ المصارف، ورضا وقبول ىذه الفئة لالخدمات التي تقدميا  المعنية بكافةِ  الفئة تعتبرُ 

المالي  التصنيف والتقييمِ  وشركاتِ  المودعينَ  وتشمل لمصرفيا النشاط وازدىار وبقاءِ  استمرارالبالغ في  ثرُ ألا لوُ و 
 .عالم ومنظمات المجتمع المدنيإلا ووسائلَ 

 والمصارف. البنوكِ  الحوكمة داخلَ  الجيات الفاعمة في تطبيقِ  التالي يوضحُ  والشكلُ      
 

 

 

 

 

 
 

 ساسيين في الحوكمة لمبنوكاأل( الفاعمون 2شكل رقم )
 (81: 1022، حبارالمصدر: )

 

 

 الفاعلون الخارجيين الفاعلون الداخليين

 المساهمون

 أصحاب المصالح

 مجلس االدارة

 نيالمراجعون الداخلي

 االدارة العليا

 الجمهور )العامة(

 القانوني والتنظيمي والرقابي اإلطار

وسائل 

 االعالم

شركات 

 التصنيف

والتقييم 

 يالمال

 المودعون
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  -. منيجية الدراسة والتحميل اإلحصائي:9  
  -منيجية الدراسة: 2.9 

، وذليك لتحمييل وتوصييف المتغييرات موضيوع الدراسية،   Descriptive Approachاستخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي
وميين خييالل اإلجابييات المختمفيية لمجتمييع الدراسيية عمييى العبييارات التييي تضييمنتيا أداة الدراسيية )االسييتبانة(، بيييدف معرفيية مييدى 
تطبييييق مبيييادئ الحوكمييية فيييي مصيييرف الجميوريييية فيييرع العميييوص ، وقيييد اسيييتخدم ىيييذا المييينيج ايضيييًا مييين أجيييل جميييع البيانيييات 

تحميميييا، الييذي يعتمييد بدرجيية كبيييرة عمييى دراسيية الواقييع أو الظيياىرة كمييا توجييد فييي الواقييع ، والتعبييير عنيييا تعبيييرًا كيفيييًا وكميييًا  و 
 ووصفيا وصفًا دقيقًا وشاماًل .

  -مجتمع الدراسة : 1.9
ونظرًا لصغر حجم ( موظفًا، 31مجتمع الدراسة من جميع موظفي مصرف الجميورية /فرع العموص، البالغ عددىم ) تكون

 .أسموب المسح الشامل إستخداماستيدافو بالكامل من خالل  تمالمجتمع 
 مصادر جمع البيانات 3.9

لمعالجيية اإلطييار النظييري لمدراسيية تييم إسييتخدام عييدد ميين مصييادر البيانييات الثانوييية، والتييي تتمثييل فييي  -المصةةادر الثانويةةة:
العالقيية باإلضييافة إلييي اسييتخدام الييدوريات والمقيياالت والتقييارير والدراسييات السييابقة  مجموعيية ميين الكتييب والمراجييع العربييية ذات

 التي تناولت موضوع الدراسة  .
لمعالجيية الجوانييب التحميمييية لموضييوع الدراسيية، تييم المجييوء إلييي جمييع البيانييات االولييية ميين خييالل إعتميياد  -:المصةةادر األوليةةة 

 االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة.
 -الدراسة : أداة 4,9

تم إستخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات، نظرًا لسيولة تطبيقيا وتحميل نتائجيا، كونيا تغطي جوانب كثيرة من موضوع 
 تصميمِ  وأىدافيا وفروضيا، وقد مرت عمميةُ  تناسبُ بما يلدراسة الحالية ا أداة إعدادِ الدراسة لجمع المعمومات، حيث تم 

عدادِ   -يمي:وفقًا لما  وخطواتٍ  مراحلٍ  ةِ بعد انةاالستب وا 
رتبطةِ بموضوع الدراسة الدراسات المذلك من خالل االطالِع عمى بعض ، و الحوكمة المصرفية أبعادِ عمى  اإلطالعُ . 0

(،  وبناًء عمى ما ورد في بعض ىذه الدراسات 0202( و )حسين والبدري، 0202ومنيا دراسات كل من. )فركاش والبدري،
 لإلستبانِة وصياغُة عباراتيا.الرئيسة  التقسيماتتحديد تم 
 -ت قسمين:َحوَ األولية، والتي  افي صورتي انةستبإعداد اإل .1

 .وسمات عناصر مجتمع الدراسة وخصائصِ  ة والديموغرافيةالشخصي البياناتُ  :القسم األول
 محاور رئيسة وعباراتٍ ، حيُث تم وضعيا في صورِة الحوكمة المصرفية المختمفة أبعاد :القسم الثاني

 -فرعية، وكان ترتيب محاور وعبارات اإلستبانة كما يمي:

 (.4-0مسؤولية اإلدارة العميا. ويشمل العبارات من ) -المحور األول:
 (.2-3سيادة القانون.  ويشمل العبارات من ) -المحور الثاني:
 (.00-9المساءلة.  ويشمل العبارات من ) -المحور الثالث:

 (.01-05العدالة والمساواة. ويشمل العبارات من ) -الرابع:المحور 
 (04-02اإلفصاح والشفافية.  ويشمل العبارات من ) -المحور الخامس:
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 اإلستبانة في صورتيا المبدئية عمى بعِض المحكمين.  عرض -5
 لتوزيعيا عمى عناصر مجتمع الدراسة. اً صياغة اإلستبانة في صورتيا النيائية تمييد -4
تم توزيع االستمارات وبشكٍل مباشر عمى عناصر مجتمع الدراسة، وتم ذلك بالتعاون مع بعض موظفي المصرف   -3

المستيدف، بحيث تمت العممية عمى مراحل شممت المرحمة األولى منيا القيادات بمختمف المستويات اإلدارية بالمصرف، 
لمصرف، بحيث تم توزيع االستمارات وتسميميا مباشرة وفي ذات فيما شممت المرحمة الثانية كافة الموظفين العاممين با

 الوقت.

 -ستبانة:صدق فقرات اإل 6.9
 -:) الصدق الظاىري( صدق المحكمين .2
مع الفقرات  تناسبمدى  عمى يدلُ  والصدقُ  ،والمقاييس االختبارات والالزمة لبناءِ  الضروريةِ  الصدق من الشروطِ  يعدُ 
المقياس عمى  فقراتِ  عرُض ، والذي يعني أفضل طريقة لقياس الصدق ىو الصدق الظاىري لعلَ المراد قياسيا، و  لظاىرةِ ا

أساتذة قسمي من  عرض الفقرات عمى مجموعةٍ  من خاللِ ذلك  وقد تحققَ  ،من الخبراء لمحكم عمى صالحيتيا مجموعةٍ 
بداء المالحظات حوليا، وتم أخُذ  كافة )إدارة األعمال والمحاسبة بكمية االقتصاد والتجارة الخمس(، وذلك لتحكيميا  وا 

جراء التعديالت وفق المطموب.  المالحظاِت بعيِن االعتبار وا 
 -:صدق االتساق البنائي لمحاور الّدراسة .2

جمالي اإلستبانة دالة إحصائيًا 0تبين النتائج في الجدول رقم ) ( أن معامالت االرتباط بين كل محور من محاور الّدراسة وا 
(، وبذلك تعتبُر المحاوُر صادقًة 0.02(،  حيُث كانت قيم الداللة اإلحصائّية جميعيا أقل من )0.02المعنوية)عند مستوى 

 لما وضعت لو.
 ( معامل االرتباط بين مجاالت الدراسة و إجمالي اإلستبانة1جدول رقم )

 قيمة الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط عدد الفقرات المحاور ت
 **0.000 272.3 4 اإلدارة العميامسؤولية  0
 **0.000 0.839 4 سيادة القانون 0
 **0.000 0.674 4 المساءلة 5

 **0.000 0.675 4 العدالة والمساواة 4
 **0.000 27.35 4 اإلفصاح والشفافية 3

 (2720** القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
 -:الثّبةات

 المقياس إذ ُيعطي النتائج نفسيا بعد تطبيقو في زمنين مختمفين عمى ذات األفرادوىو االتساق في نتائج 
 -وقد تم حساُب الثبات بطريقتين ىما)بواسطة التجزئة النصفّية وبواسطة ُمعامل ألفا كرونباخ(، ونفصميما كما يمى:

تقوُم فكرة التجزئة النصفّية عمى أساس قسمة فقرات المقياس إلى نصفين متجانسين،  -الثبات بطريقة التجزئة النصفية:. 0
( استبانة، وتم تقسيُم 50ولغرض حساب الثبات وفق ىذه الطريقة، تم استخدام استمارات مجتمع الدراسة والبالِغ عددىا )

ارات الفردية، وتم استخراج معامل ارتباط فقرات كّل محور إلى نصفين يُضم األول العبارات الزوجية ويُضم الثاني العب
فكانت قيم معامل االرتباط  كما ىي   ،(  قيم الظاىرتين(x , yحيث ُتمثل  بيرسون بين درجات النصفين لجميع المحاور،

 .(543: 0229)المنيزل،   -( وذلك من خالل تطبيق العالقات التالية:0مبينة بالجدول رقم)
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وبناًء عمى ذلك تم استخدام 
معادلية)سيبرمان براون 

    -وىي: الّتصحيحيّية( لحساب االرتباط

r

r
R




1

2 

( ، وىو ُمعامل ثبات ُيمكن من خاللو تعميُم النتائج 27253( و )273.0وقد تراوحت  قيم معامالت )سبيرمان( ما بين )
 الُمتحّصل عمييا. 

 لكل محور من محاور اإلستبانة ( االرتباط بين العبارات الزوجّية والفردية1جدول رقم )

 عدد الفقرات المحاور ت
معامل االرتباط بين الفقرات 

 الفردية والزوجية
معامل سبيرمان  براون 

 التصحيحي
 0.572 274 4 مسؤولية اإلدارة العميا 0
 0.586 27404 4 سيادة القانون 0
 0.835 .27.0 4 المساءلة 5
 0.670 2743 4 العدالة والمساواة 4
 27.32 2710 4 اإلفصاح والشفافية 3

 (0.01)** القيمة دالة إحصائّيًا عند مستوى المعنوية 
 نفس النتيجة لو تم إعادةُ  عطيَ تأن انة أو صدق االتساق الداخمي لإلستبانة، ستبإلا بثباتِ  يقصدُ -االتساق الداخمي:-2

وعدم  افي نتائجي االستقراريعني  انةستبإلأخرى أن ثبات ا والشروط، أو بعبارةٍ  أكثر من مرة تحت نفس الظروفِ  اتوزيعي
تم وقد ، معينة زمنيةٍ  خالل فتراتٍ  مراتٍ  عدةً عناصر مجتمع الدراسة توزيعيا عمى  فيما لو تم إعادةُ  كبيير تغييرىا بشكلِ 

ذلك باالستعانة بُمعامل )ألفا كرونباخ( كونو يزودنا بتقدير )جّيد( في أغمب المواقف، وتعتمد ىذه الطريقة عمى من  التحقق
(، فيما جاءت 27251-27150راوحت قيم ُمعامُل )ألفا كرونباخ( ما بين )أتساق أداء المفردة من فقرة ألخرى، وبناًء عميو ت

الدراسة، وصادقة غراض لتحقيق أ دة جيّ  عامالتٍ مُ  اعتبارىامكن يُ  (،وىي قيم 27904 -27.94قيم معامل الصدق ما بين) 
 .( يوضح ذلك5، والجدول رقم )تائجعمييا في تعميم النّ  لما وضعت لو وُيعتمدُ 

 لمحاور اإلستبانةثبات الصدق والعامل م   (3)رقم جدول 
 معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور ت
 *27.94 0.631 4 مسؤولية اإلدارة العميا 0
 *27904 27251 4 سيادة القانون 0
 *.2724 .27.0 4 المساءلة 5
 *0.817 .2711 4 العدالة والمساواة 4

 *0.844 27.00 4 اإلفصاح والشفافية 3

 * الصدق يساوي الجذر الّتربيعي لُمعامل ألفا
 

  

  





))()()(( 2222 yynxxn

yxyxn
r



 

 1029 نوفمبر12-11الموافق                            والتجارة    االقتصادلكلية  لثالمؤتمر العلمي الدولي الثا

                                     INSD2019لٌبٌا أنموذجاً() فً الدول النامٌةالمؤسسات وإشكالٌات التنمٌة 
 

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               339 
 

  -الدراسة :األساليب اإلحصائية المستخدمة في 
 Statisticalاالجتماعيييية  )بيانيييات الدراسييية وفقييًا لبرنيييامج الحيييزم اإلحصيييائية لمعمييوم  معالجيييةَ و  انةوتحمييييل االسييتب تفرييييغِ  تييم

Package For Social Science،)   بيختصارًا اعنو  عبرُ يوالذيSPSS اإلحصائية التالية: ثم استخدام األساليب َ حيث- 
أساسيي ألغيراض معرفية تكيرار  يسيتخدم ىيذا األمير بشيكلٍ  -النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي:-2

 .الدراسةمجتمع وتفيد الباحث في وصف  ،فئات متغير ما
مين تميك  لكيل فقيرةٍ و محاور الدراسة المختمفة  الدراسة، إزاءَ  استجابات مفردات مجتمع وذلك لتحديدِ  -المعياري: االنحراف -2

 المحاور. 
 معرفة ثبات فقرات اإلستبانة.ليستخدم  -(:Cronbach's Alphaكرونباخ )إختبار ألفا  -3
إيجياد ميدى وجيود ىيذا التحمييل بييدف  يسيتخدمُ  -({:Independent  Sample  t. testلمعينية الواحيدة ) (tاختبيار) -4

 .فروق جوىرية بين متغيرين مختمفين
جيراء Pairwise Comparisonsيستخدم إلجراء مقارنات زوجية أو ثنائية )  -( :Scheffe Testاختبار شيفيو ) -5 (، وا 

العينيات المتسياوية (، باإلضافة إليى ذليك يسيتخدم ىيذا االختبيار فيي حالية (Compound Comparisonsمقارنات مجمعة 
 والعينات غير المتساوية.

ختبار  الفروض . 7.9   العرض والتحميل اإلحصائي لبيانات مجتمع  الدراسة وا 
جاباَت مجتمع الدراسة عمى ماتضمنتُو اإلستبانة من عبارات، وتُم تقسيمو  يستعرُض ىذا المبحث عرَض وتحميل بيانات وا 

وفَق الخصائص  الوصف اإلحصائي لمفرداِت مجتمع الدراسة زء األوُل منياإلى ثالثِة أجزاٍء رئيسية، يتضمُن الج
الشخصية، فيما تم تخصيُص الجزء الثاني لمعرِض والتحميل اإلحصائي إلجابات مفرداِت مجتمع الدراسة، أما الجزُء الثالث 

 تم تخصيصُو الختباِر فروض الدراسة.
 -ئص والسمات الشخصية:الوصف اإلحصائي لعناصر مجتمع الدراسة وفق الخصا 1.7.9

 

 ( التوزيع التكراري والنسبي لعناصر مجتمع الدراسة حسب السمات الشخصية4جدول رقم)
 النسبة % العدد فئات المتغير المتغير

 النوع
 2474 01 ذكر
 15.6 3 أنثي

 لعمرا
 974 5 سنة 52أقل من 

 .407 05 سنة 42ألي أقل من  52من
 .517 00 سنة 32إلي أقل من  42من 

 0073 4 سنة فما فوق 32من 
 

 المستوى التعميمي
 0372 2 متوسط

 0579 . دبموم عالي
 3070 01 جامعي

 .27 0 مدير 
 0073 4 رئيس قسم
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 المسمى الوظيفي
 0574 . رئيس وحدة
 1074 09 موظف

 

 سنوات الخدمة

 974 5 سنوات 3أقل من 
 1574 09 سنوات 02إلي أقل من  3من 
 0972 1 سنة 03إلي أقل من  02 من

 974 5 سنة فأكثر 03من 
 

  -( ما يمي:4خالل الجدول رقم) من يتضح 
ن  مانسبتوُ ىم من فئة الذكورالدراسة  عناصر مجتمع%( من 84.4إن مانسبتُو)-0 ، ىم من فئِة اإلناث%( 0371)، وا 

إلي أن العمل المصرفي يتطمُب الكثير من الجيد والوقت  ونالحظ تفاوتًا واضحًا بين نسبة تمثيل الفئتين، وربما يرجِع ذلك
 .وااللتزام لساعاٍت طويمة، وىذا قد يتنافى مع طبيعة فئة اإلناث

ن مانسبتُو سنة 52 أقل منالدراسة أعمارىم  مجتمع%( من 9.4مانسبتُو) نإ-0  إلى أقل  52%( أعمارىم بين .407)، وا 
إلى أقل  42( أعمارىم تتراوح بين.517مجتمع الدراسة، كما نالحُظ أن مانسبتُو )، وىي أكثر الفئات تمثياًل في سنة 42من 
%( بمجتمع الدراسة، وىذا مؤشٌر جيُد يدل عمى إدخال دماء 0073سنة فما فوق فيي ممثمة بنسبِة ) 32، أما فئة 32من 

 جديدة إلي المصرِف قيد الدراسة. 

ىم ذوي التعميم المتوسط، بينما كان من حممُة الدبموم العالي ممثٌل  %( من مفردات مجتمع الدراسة03إن مانسبتُو ) -5
 ( في مجتمع الدراسة، فيما كانت نسبُة تمثيل حممِة المؤىل الجامعي0579بنسبِة )

%( داخل مجتمع الدراسة، وىي أكثر الفئات تمثياًل، في حين ال نجد تمثياًل داخل مجتمع الدراسة لحممة درجتي 3070)
والدكتوراه ، وقد يرجع السبب في ذلك إلي أن كمتا الشريحتين تفضل االتجاىات األكاديمية عمى االنخراط في الماجستير 

 .االتجاىات اإلدارية األخرى
مجتمع الدراسة ىم من شريحة الموظفين، وىي %( من أفراد 1074) مانسبتوُ  أن من البيانات الواردة بالجدولِ  يتضحُ  -4

وحدة، وىناَك تمثيل لفئة  رئيس تيموظيفمن مجتمع الدراسة % ( 0574) ىناك وأن مجتمع الدراسة، أكثر الشرائح تمثياًل في
%( من حجم مجتمع .07%(، فيما يوجد داخل مجتمع الدراسة مدير واحد ويمثُل نسبَة)0073رؤوساء األقسام بنسبِة )

 الدراسة.
ن نسيبةَ و  ،سينوات 3خبيرتيم أقيل مين  مفيرداِت مجتميع الدراسية%( من 974) إن مانسبتوُ  -3 إليى 3% ( خبيرتيم مين 1074) ا 

 03اليى أقيل مين  02كميا نالحيُظ أن فئية مين  ،سنوات، وىي الفئة األكثر تمثيياًل داخيل مفيردات مجتميع الدراسية 02أقل من 
العميل المصيرفي  سينة  فيأكثر، و قيد يعيزى ذليَك إليي طبيعيةِ  03%( خبرتيم مين 974، وأن مانسبتُو )%(0972ممثمة بنسبِة )

وحاجتيييو ألصيييحاِب الخبيييرة الممارسيييين والميييدريين وتركييييزه عميييى مييين  تتيييوافُر فيييييم الخبيييرة الكافيييية والدرايييية بمتطمبييياِت العميييل 
 المصرفي . 

  -:الدراسة لبيانات مجتمعالتحميل اإلحصائي العرض و ثانيا:
مينح اليدرجات مين تيم  ، حييثانةستبإلالخماسي لتقدير درجة اإلجابة لعبارات ا (Likert Scaleمقياس ليكرت )تم إستخدام 

ستقصييى المُ اتجاىييات ( والتييي تقيييس تماميياً محايييد، موافييق، موافييق  ،غييير موافييق ،تماميياً  غييير موافييقبالبييدائل ) ابتييداء( 2-5)
 عمييى لمحصييولِ  المقييياس فييي عمييى أكبيير قيميية وميين ثييم تقسيييموِ  ،(4 = 2-5المقييياس) درجييات بييين المييدى حسييابُ وتييم ميينيم، 
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 واحيد وىيي المقيياس )بدايية ،المقيياس فيي قيمية أقيل إليى ىيذه القيمية إضيافةُ  تم ذلك وبعد ،(0.80=  5÷ 4الخمية أي ) طول
 (.5رقم)موضح بالجدول  ىو كما الخاليا طول أصبح وىكذا، صحيح(

 

 وداللتياعناصر مجتمع الدراسة عمى أسئمة اإلستبانة  إجاباتمقياس   (5) جذول 
اإلجابة عمى 

 )البديل(األسئمة

القيم 
 (القياس)

 الوزن النسبي طول الخمية
 درجة الممارسة

 ضعيفة جدا % 35 -% 70 2.79 – 2 2 تماماً  غير موافق
 ضعيفة % 52 -%  36 7.59 – 2.80 7 غير موافق
 متوسطة % 67 -% 57 3.39 – 7.60 3 محايد
 مرتفعة %25 -% 12 4.29 – 3.40 4 موافق
 مرتفعة جدا % 200 -% 84 5 – 4.70 5 تماماً موافق 

 -:الدراسة لبيانات مجتمعالتحميل اإلحصائي  -1
  -المحور األول: مسؤولية اإلدارة العميا:

 المحور االوللعبارات واالنحراف المعياري األىمية النسبية ( 6جدول ) 

 البيان م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األهمية

 النسبية
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

0 
تقييييوم إدارة المصييييرف بيييياإلطالع عمييييى شييييكاوى الميييييواطنين 

 ومالحظاتيم حول الخدمات التي يقدميا المصرف.
 مرتفعة 1 20701% .279 4721

0 
يوجد بالمصيرف وصيف وظيفيي يحيدد واجبيات ومسيؤوليات 

 وموضوعي.كل موظف بشكل دقيق 
 مرتفعة 2 78.48% 0720 3.92

5 
يييييييتم اتخيييييياد القييييييرارات وفقيييييييًا لمتشييييييريعات النافييييييدة والقواعيييييييد 

 واإلجراءات الالزمة لصنع القرارات المصرفية الرشيدة.
 متوسطة 3 60.36% 0.63 5720

4 
تسييييعى إدارة المصييييرف نحييييو تطييييوير إمكانيييييات المصييييرف 

 لمعمل.القائمة من خالل توفير اآلليات المناسبة 
 متوسطة 4 %.1272 2714 5722

 مرتفعة  %66.93 3.91 3.53 المجموع 

 -( يتبين ما يمي:1من خالل الجدول )
مفردات راء آلا وذلك وفقً  بمسؤولية اإلدارة العميا،بالنسبة لمعاممين فيما يتعمق  أكثر العبارات أىميةً العبارُة األولى جاءت 
وبدرجة ممارسة  (0.97معياري )وانحراف ( 4.06قدره )حسابي %( ومتوسط 82.26بمغت ) نسبيةٍ  سة بأىميةٍ االدر  مجتمع

( 2.07( وانحراف معياري )3.97%( ومتوسٍط حسابي  قدرُه )78.48مرتفعة، تم تأتي العبارة الثانية بأىميٍة نسبيٍة بمغت )
%( ومتوسٍط 60.36بأىميٍة نسبية بمغت) وبدرجة ممارسة مرتفعة أيضًا،  وفي المرتبة الثالثة كانت العبارة الثالثة

%( وكانت درجة الممارسة متوسطة، أما في المرتبة األخيرة من حيث 70.82( وبانحراف معياري بمغ)3.07حسابي)
(، وبانحراف معياري 3.00%( ومتوسٍط حسابي يبمغ)60.07األىمية فكانت العبارة الرابعة، بأىميٍة نسبيٍة بمغت)

وبانحراٍف ( 3.50 )ليذا المحور المتوسطات الحسابية ارسة متوسطة، في حين بمغ إجمالي ( وبدرجة مم0.64وقدره)
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%(، وبدرجة ممارسة )مرتفعة( إلجمالي متوسط إجابات عناصر مجتمع 66.93( وأىميٍة نسبيٍة بمغت )0.91معياري )
تيب محاور اإلستبانة وفق إجابات وتأتي في المرتبة االولى في سمم تر (، 3.50الدراسة حول عبارات ىذا المحور وبمغت)

 عناصر مجتمع الدراسة.

إدارة  يتعمق بمحور مسؤولية اإلدارة العميا، وىذا يعني أن سة فيما راالدمجتمع راء وفقًا آلىناك موافقة  يتبين مما سبق أن
عمى شكاوى المواطنين ومالحظاتيم حول الخدمات التي يقدميا المصرف، وأن المصرَف يعتمُد  المصرف تقوُم باإلطالع

ن معظم القرارات يتم اتخاذىا وفقًا  وصفًا وظيفيًا يحدد واجبات ومسؤوليات كل موظف بشكل دقيٍق وموضوعي، وا 
 لمتشريعاِت النافدِة والقواعد واإلجراءات الالزمة

 .لرشيدةلصنِع القرارات المصرفية ا
 -المحور الثاني: سيادة القانون:

 المحور الثانيلعبارات واالنحراف المعياري  النسبية ( األىمية7جدول ) 

 -( ما يمي:7يتبين من الجدول رقم )
 (3.27قدره )حسابي  %( ومتوسطٍ 63.58بمغت ) نسبيةٍ  األولي بأىميةٍ المرتبة احتمت العبارة الثانية 

نحرافٍ  (، 67.74وبدرجة ممارسة متوسطة، تمتيا في األىمية العبارة الثالثة بأىميٍة نسبيٍة بمغت)% (2.23معياري ) وا 
( ودرجة ممارسة متوسطة، وجاءت العبارة الرابعة في المرتبة الثالثة 3.24( ومتوسٍط حسابي)0.64وبانحراف معيارٍي وقدره)

ة ممارسة متوسطة، وكانت أقل العبارات أىميًة وبدرج 3.07( ومتوسٍط حسابي)0.63من حيث األىمية بانحراف معياري)
، وبدرجة ممارسة متوسطة، وىي العبارة الوحيدة في ىذا (2723( وانحراف معياري)0739العبارة األولى بمتوسٍط حسابٍي بمغ)

ون لمحور سيادة القانالمتوسطات الحسابية المحور التي لم تحظى بموافقِة مفردات مجتمع الدراسة. وقد بمغ إجمالي 
%(، وبدرجة ممارسة )متوسطة( إلجمالي متوسط إجابات 62.98( وأىمية نسبية بمغت ) 0.78،وبانحراٍف معياري )(7.98)

وتأتي في المرتبة الثانية في سمم ترتيب محاور (، 7.98عناصر مجتمع الدراسة حول عبارات ىذا المحور وبمغت)
 اإلستبانة وفق إجابات عناصر مجتمع الدراسة.

 البيان م
الوسط 

 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

األهمية 
 الترتيب النسبية

درجة 
 الممارسة

0 
تقوم إدارة المصرف بتعزيز مساىمة المؤسسات 

المدني في مكافحة اإلعالمية ومنظمات المجتمع 
 استخدام السمطة لتحقيق مكاسب خاصة.

 ضعيفة 4 32723% 0.85 0739

يتم إتخاد كافة التدابير القانونية لمنع ومكافحة الفساد  0
 اإلداري وسوء استغالل المال العام داخل المصرف.

 متوسطة 1 15732% 0705 .570

توفر إدارة المصرف االستقاللية التامة والعطاء  5
 اإلداري لتطبيق القانون تجاه المخالفين لمقوانين. 

 متوسطة 2 62.74% 2714 5704

يضمن المصرف كافة الحقوق لمكيانات واألشخاص  4
 الذين أصابيم الضرر من بعض اإلجراءات المتبعة.

 متوسطة 3 60.36% 0.63 5720

 متوسطة  %61.98 3.78 2.98 المجموع
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يتعمُق بمحور سيادة القانون، فباستثناء  سة فيما راالدمجتمع راء وفقًا آل موافقةً ضعف في مستوى ال ىناك ا سبق أنيتبين مم
كافة التدابير القانونية لمنِع  يتم إتخاذ العبارة األولى كانت استجابات مفردات مجتمع الدراسة بالموافقة، وىذا يعني أنو

ومكافحة الفساد اإلداري وسوء استغالل المال العام داخل المصرف، وأن إدارة المصرف توفُر االستقاللية التامة والغطاء 
اإلداري لتطبيِق القانون تجاَه المخالفين لمقوانين، كما يضمُن المصرف كافة الحقوق لمكياناِت واألشخاص الذين أصابيم 

رر من بعض اإلجراءات المتبعة، وأخيرًا فإن إدارة المصرف التقوُم بتعزيِز مساىمة المؤسسات اإلعالمية ومنظمات الض
ِِ مكاسب خاصة.  المجتمع المدني في مكافحِة استخدام السمطة لتحقيِق

  -المحور الثالث: المساءلة:
 الثالثالمحور لعبارات واالنحراف المعياري  النسبية ( األىمية8جدول )

 البيان م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب
درجة 

 الممارسة

2 
يعييييد تحقيييييق الحماييييية لمممكييييية العاميييية والحييييد ميييين اسييييتغالل 

 لمسمطة العامة أحد أىم أولويات إدارة المصرف.
 ضعيفة 1 0.05.% .2.2 2..1

1 

المييالي يعتمييد المصييرف مبييدأ اإلفصيياح العييام عيين الوضييع 
يجيياد أسييس لتحديييد مسييؤولية  وترسيييخ المسيياءلة والشييفافية وا 

 اإلنجاز والنتائج.
1.12 0.8. %44.14 0 

 ضعيفة

0 
ييتم تطبييق معيايير المسيياءلة والمراجعية مين قبيل المييراجعين 

 من داخل وخارج الصرف لكافة السجالت واإلجراءات.
 مرتفعة 2 %69.60 1.31 3.48

4 
باسيييتمرار نحيييو إيجييياد نظيييام يضيييمن تسييعى إدارة المصيييرف 

 توثيق اإلجراءات وتحديد الحقوق وفق منيجية واضحة.
 ضعيفة 4 %41.66 0.86 1.05

 ضعيفة  %63.91 0.53 2.57 المجموع
  -:( ما يمي2) يتضح من خالل الجدول
معييييياري  وانحييييراف( 3.48)قييييدره حسييييابي  %( ومتوسييييطٍ 67.6بمغييييت ) نسييييبيةٍ  بأىميييييةٍ  المرتبيييية األولييييي احتمييييت العبييييارة الثالثيييية

، وىي العبارة الوحيدة في ىذا المحور التي حظيت بموافقِة مفيردات مجتميع الدراسية وكانيت درجية الممارسية مرتفعية، (2.32)
معيييياري  وانحيييراف( 7.52قيييدره ) حسيييابي %( ومتوسيييطٍ 50.36) نسيييبيةٍ  بأىمييييةٍ  ة األوليييىجييياءت العبيييار وفيييي المرتبييية الثانيييية 

سيييية ضييييعيفة، فيمييييا جيييياءت العبييييارة الثانييييية فييييي المرتبيييية الثالثيييية ميييين حيييييث األىمييييية بأىميييييٍة نسييييبيٍة ، وبدرجيييية ممار (2.25)
(، وبدرجيية ممارسية ضييعيفة ،أمييا العبييارة الرابعيية فكانييت 0.85( وانحييراف معييياري)7.72%( وبمتوسييِط حسييابي) 44.79بمغيت)

(، وبدرجيية 0.8( وانحرافيييا المعييياري) 7.08 %( ومتوسييطيا الحسييابي)42.66فييي المرتبيية أألخيييرة  وكانييت أىميتيييا النسييبية)
( وأىميييٍة 0.53،وبييانحراف معييياري )(7.57)لمحييور المسيياءلة المتوسييطات الحسييابية ممارسيية ضييعيفة، فييي حييين بمييغ إجمييالي 

%(، وبدرجيية ممارسيية )ضييعيفة( إلجمييالي متوسييط إجابييات عناصيير مجتمييع الدراسيية حييول عبييارات ىييذا 63.92نسييبيٍة قييدرىا )
 وتأتي في المرتبة الرابعة في سمم ترتيب محاور اإلستبانة وفق إجابات عناصر مجتمع الدراسة.(، 7.57)المحور بمغت

، فبإسييتثناء  يتعمييُق بمحييور المسيياءلة سيية فيمييا راالدمجتمييع راء وفقييًا آل موافقييةً ضييعف فييي مسييتوى الىنيياك  يتبييين ممييا سييبق أن
تحقيييق الحماييية لمممكييية العاميية والحييد ميين اسييتغالل لمسييمطة العاميية   العبييارة الثالثيية كانييت االجابييات ضييعيفة ، و ىييذا يعنييي أن

اليعييد أحييد أىييم أولويييات إدارة المصييرف،  كمييا أن المصييرف قيييد الدراسيية اليعتمييد مبييدأ اإلفصيياح العييام عيين الوضييع المييالي 
يجاد أسس لتحديد مسؤولية اإلنجاز والنتائج، وكذلك يتبين أن  إ دارة المصرف التسعى إليجياد وترسيخ المساءلة والشفافية، وا 
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نظيييام يضيييمن توثييييق اإلجيييراءات وتحدييييد الحقيييوق وفيييق منيجيييية واضيييحة، عميييى اليييرغم مييين  وجيييود تطبييييق معيييايير المسييياءلة 
 عمول بيا في المصرف قيد الدراسة. والمراجعة من قبل المراجعين من داخل وخارج المصرف لكافِة السجالت واإلجراءات الم

  -ة والمساواة:المحور الرابع: العدال
 المحور الرابعلعبارات واالنحراف المعياري األىمية النسبية ( 9جدول )

 البيان م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األهمية

 النسبية
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

0 
يوجيييييد بالمصيييييرف ىيكيييييل تنظيميييييي ونظيييييام داخميييييي يحيييييدد حقيييييوق 

 وصالحيات كل موظف بدقة وموضوعية.
 مرتفعة 1 %80.44 0.85 4.02

0 
تعتمييد إجييراءات التعيييين والترقييية لمييوظفي المصييرف عمييى معييايير 

 الكفاءة والجدارة في العمل.
 ضعيفة 3 %43732 0.92 2.27

5 
تقييوم إدارة المصييرف بتنفيييذ بييرامج تدريبييية لجميييع المييوظفين طبقييا 

 لالحتياجات وعمى قدم المساواة بما يساىم في تحسين األداء .
 ضعيفة 2 %50.27 0.93 2.52

4 
تسييييييعى إدارة المصييييييرف باسييييييتمرار نحييييييو تعزيييييييز ثقيييييية المييييييواطنين 
 بالدولة، وذلك من خالل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في المعاممة.

 ضعيفة 4 %43750 2721 0701

 متوسطة  61.92% 0.75 2.77 المجموع
  -:( ما يمي9)يتضح من خالل الجدول 
معيييياري  وانحيييراف( 4.07قييدره ) حسيييابي  %( ومتوسيييط80.44بمغييت ) نسيييبيةٍ  بأىميييةٍ  لمرتبييية األولييييإحتمييت العبيييارة األولييى ا

وىييي العبيييارة الوحيييدة فيييي ىيييذا المحييور التيييي حظييييت بموافقييِة مفيييردات مجتمييع الدراسييية، وكانيييت درجيية الممارسييية لييييا (0.85)
معيياري  وانحيراف( 7.57قيدره ) ابيحسي %( ومتوسط50.77نسبية ) بأىميةٍ  ة الثالثةجاءت العبار مرتفعة، وفي المرتبة الثانية 

، وبدرجيية ممارسيية ضييعيفة، فيمييا جيياءت العبييارة الثانييية فييي المرتبيية الثالثيية ميين حيييث األىمييية بأىميييٍة نسييبية بمغييت) (0.93)
(، وبدرجيية ممارسيية ضييعيفة، أمييا العبييارة الرابعيية فكانييت فييي 0.97( وانحييراف معييياري )7.77%(  وبمتوسييط حسييابي)45.52

(، وجياءت درجية 0.86( وانحرافييا المعيياري)7.76%( ومتوسيطيا الحسيابي)45.37ة ، وكانت أىميتيا النسبية)المرتبة األخير 
وانحرافيييا المعييياري بميييغ) ( 7.77)لمحييور العداليية والمسييياواة المتوسيييطات الحسييابية الممارسيية ليييا ضييعيفة، وقيييد بمييغ إجمييالي 

)متوسطة( إلجمالي متوسيط إجابيات عناصير مجتميع الدراسية %(، وبدرجة ممارسة 62.97( وبمغت أىميتيا النسبية ) 0.75
وتأتي في المرتبة الثالثة في سمم ترتيب محاور اإلسةتبانة وفةق إجابةات عناصةر (، 7.77حول عبارات ىذا المحور بمغت )

 مجتمع الدراسة.

ىيكٌل  يوجد بالمصرف يتعمق بمحور العدالة والمساواة، وىذا يعني أنوُ  موافقة فيما ضعف في مستوى الىناك  يتبين أن
وأن المصرف اليعتمُد في إجراءات التعيين  ،تنظيمي ونظام داخمي يحدُد حقوق وصالحيات كل موظف بدقٍة وموضوعية
بتنفيذ برامج تدريبية لجميع الموظفين طبقًا  والترقية عمى معايير الكفاءة في العمل، كما أن إدارَة المصرف التقومُ 

 لالحتياجات وعمى قدم المساواة .
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 -المحور الخامس: اإلفصاح والشفافية:

 المحور الخامسلعبارات واالنحراف المعياري األىمية النسبية ( 13جدول )

 البيان م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األهمية

 النسبية
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

0 
يقيييوم المصيييرف بتزوييييد الميييواطنين بالمعموميييات حيييول 

 سير العمل واإلجراءات المالية واإلدارية المعتمدة.

2.21 0.87 %44.29 3 
 ضعيفة

0 
تسييعى إدارة المصييرف بشييكل دائييم نحييو تحقيييق مبييدأ 
 النزاىة والشفافية في استخدام المال العام والسمطة .

 ضعيفة 4 %41.66 0.86 2.08

5 
تعتمد إدارة المصرف نظام يتسم بالشفافية واإلفصياح 
 عن ممتمكات أعضاء اإلدارة العميا وكافة القيادات.

 ضعيفة 2 %45.51 0.92 2.27

4 

تمتييييييييزم إدارة المصييييييييرف بنشيييييييير الكشييييييييوفات المالييييييييية 
والتقييارير الدقيقيية وعرضيييا عمييى كافيية األطييراف ذات 

 العالقة.

2.52 0.93 %50.57 1 
 ضعيفة

 ضعيفة  67.58% 0.47 2.27 المجموع

  -يمي: ( ما20يتضح من خالل الجدول رقم )
معيييياري  وانحيييراف( المرتبييية األوليييي 7.57%( ومتوسيييط حسيييابي  قييدره )50.57العبيييارة الرابعييية بأىمييييٍة نسييبيٍة بمغيييت ) احتمييت

%( ومتوسييط حسييابي 45.52(، وبدرجيية ممارسيية ضييعيفة،  وفييي المرتبيية الثانييية جيياءت العبييارة الثالثيية بأىميييٍة نسييبية )0.93)
فيييي المرتبييية الثالثييية  األوليييىفيميييا جييياءت العبيييارة  أيضييياً (، وبدرجييية ممارسييية ضيييعيفة 0.97معيييياري ) وانحيييراف( 7.77قيييدره )

وكانييييت أىميتيييييا   األخيييييرةضييييعيفة، أمييييا العبييييارة الثانييييية فكانييييت فييييي المرتبيييية  (، وبدرجيييية ممارسيييية0.87معييييياري) وبييييانحراف
 (، ودرجة الممارسة ليا ضعيفة.0.86المعياري) وانحرافيا( 7.08%( ومتوسطيا الحسابي) 42.66النسبية)

لنسييبية بمغييت ( وأىميتيييا ا0.47المعييياري بمييغ ) وانحرافيييا( 7.77فييي حييين بمييغ إجمييالي المتوسييطات الحسييابية ليييذا المحييور )
 مجتمع الدراسة حول عبارات ىذا المحيورعناصر إجابات متوسط إلجمالي  (متوسطة)، وكانت درجة الممارسة )67.58%)

 وتأتي في المرتبة الخامسة واالخيرة في سمم ترتيب محاور اإلستبانة وفق إجابات عناصر مجتمع الدراسة.(، 7.77بمغت)

آلراء مجتمع الدراسة فيما  يتعمق بمحور اإلفصاح والشفافية، وىذا  موافقة وفقاً مستوى الضعف في يتبيُن مما سبق أن ىناَك 
إدارة المصرف ال تمتزم بنشِر الكشوفات المالية والتقارير الدقيقة وعرضيا عمى كافة األطراف ذات العالقة، وأنيا  يعني أن

إلدارة العميا وكافِة القيادات والعاممين، كما أنيا ال تقوم تعتمد نظامًا يتسم بالشفافية واإلفصاِح عن ممتمكات أعضاء ا ال
دارية المعتمدة، وال تسعى بشكل دائم نحو تحقيق مبدأ إلجراءات المالية واإلبتزويِد المواطنين بالمعموماِت حول سير العمل وا

 المال العام والسمطة . استخدامالنزاىة والشفافية في 
  -ثالثًا :اختبار فروض الدراسة:

الفيروض الفرعيية  إختبيار، وكذلك ياتالفرض همن رفض أو عدم رفض ىذ لمتحققِ  إختبار فرضيات الدراسةفي ىذا الجزء  تم
 -وسيكون القرار عمى النحو اآلتي :، المتمثمة في المحاور
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القييرار  فيكيونُ  ،(2723مسيتوى المعنويية)الجدوليية عنييد  T.testالمحسيوبة أقيل ميين قيمية إختبيار  T.testاختبارإذا كانيت قيمية
 T.testأكبيير ميين قيمييةالمحسييوبة  T.testإختبييار أمييا إذا كانييت قيميية،   و رفييض الفييرض البييديل   قبييول الفييرض الصييفري

   وقبول الفرض البديل    فيكون القرار رفض الفرض الصفري (،2723مستوى المعنوية ) الجدولية عند
  -بناء عمى ما تقدم تم إختبار فرضيات الدراسة وفِق التالي:

 -الفرضية األولى :

دارة العميا، سيادُة القانون، المساءلة، العدالة والمساواة، اإلفصاح إلمبادئ الحوكمة )مسؤولية التطبيق  يوجدال   
 والشفافية( بمصرف الجميورية فرع  العموص. 

دارة العمييا، سييادُة القيانون، المسياءلة، العدالية والمسياواة، اإلفصياح والشيفافية( إل)مسؤولية امبادئ الحوكمة لتطبيق يوجد    
 بمصرف الجميورية فرع  العموص. 

نحيو كيل  ،مفردات مجتمع الدراسة استجاباتىذه الفرضية تم حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات  من صحةِ  لمتحققِ 
(، وكانيت النتيائج T .test)باسيتخدام اختبيار(، وذليك 0.05عن مسيتوى المعنويية) الكميةمحور من محاور االستبانة والدرجة 
 -كما ىي موضحة بالجدول التالي:

 لمفرضية األولىT. test( نتائج إختبار11جدول )
 (0.5.مستوى المعنوية) القرار عند مستوى الداللة (t. test) اختبارقيمة  المحور

 دالة 0.070 7.755 مسؤولية اإلدارة العميا
 دالة 0.040 7.066 سيادة القانون
 غير دالة 0.057 2.860 المساءلة

 غير دالة 0.060 2.857 العدالة والمساواة
 غير دالة 0.054 2.865 اإلفصاح والشفافية

 0791= 2723الجدولية عند مستوى معنويةt.test* قيمة 
بالنسبِة لممحورين األول والثاني التيي تضيمنتيا الفرضيية األوليى كانيت ( t. test( أن قيمة )22يالحُظ من خالِل الجدول رقم)

(، وىيو أكبير 0.070( وبمسيتوى دالليٍة بميغ)7.755(المحسيوبة )(t.testدالية احصيائيًا، ففيي المحيور األول كانيت قيمية اختبيار
المحسيييوبة   t.testختبيييار(، أميييا فيييي المحيييور الثييياني فكانيييت قيمييية إ0.05عنيييد مسيييتوى المعنويييية) الجدوليييية t.testمييين قيمييية

(، أمييا المحييور 0.05عنييد مسييتوى المعنوييية)الجدولييية  t.testقيميية (، وىييي أكبيير ميين 0.040( وبمسييتوى داللييٍة بمييغ )7.066)
 الجدوليية  t.testقيمية (، وىيي أقيل مين 05057( وبمسيتوى داللية بميغ )2.860المحسيوبة )t. test الثالث فكانيت قيمية إختبيار

( وبمسييتوى دالليييٍة 2.857المحسيييوبة )t. test (، أمييا فييي المحيييور الرابييع فكانييت قيمييية اختبييار0.05عنييد مسييتوى المعنويييية)
(، وأخييرا المحيور الخيامس يالحيُظ أن  0.05عنيد مسيتوى المعنويية) الجدوليية t.testقيمية  (، وىيي أيضيا أقيل مين0.060بمغ)

مسييتوى الجدولييية عنييد  t.testقيميية و أقييل ميين (، وىيي0.54( وبمسييتوى داللييٍة بمييغ)2.865المحسييوبة )t. test قيميية إختبييار
  -(. ومما سبق َيتبين أن:0.05المعنوية)

تطبيق مبادئ الحوكمة )مسؤولية اإلدارة العميةا، يتم نرفُض الفرض العدم، ونقبل الفرض البديل الذي ينص عمى أنيُو :  -2
 سيادة  القانون( بمصرف  الجميورية فرع  العموص.

تطبيةق مبةادئ الحوكمةة )المسةاءلة، العدالةة  ال يةتمنرفُض الفرض البيديل، ونقبيُل الفيرض العيدم اليذي يينص عميى أنيُو:  -7
 .والمساواة، اإلفصاح والشفافية( بمصرف  الجميورية فرع  العموص
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 -الفرضية الثانية:
H0فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات موظفي مصرف الجميورية فرع العموص حول مدى تطبيق مبادئ  توجدُ : ال

 الحوكمة تعزى لمتغيراتيم الديموغرافية)النوع، العمر، المستوي التعميمي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي( .
H1:  توجُد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات موظفي مصرف الجميورية فرع العموص حول مدى تطبيق مبادئ

 الحوكمة تعزى لمتغيراتيم الديموغرافية)النوع، العمر، المستوي التعميمي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي( .
 لمفرضية الثانية  t. test( إختبار18جدول )

 قيمة اختبار المتوسط المحور يةالمتغيرات الديمغراف
t.test 

 قيمة 
 الداللة

 مستوى 
 الداللة

 
 النوع

  0743 مسؤولية اإلدارة
 

07252 
 

 
 

27035 
 

 

 غير دالة
 0750 سيادة القانون
 .074 المساءلة

 0723 العدالة والمساواة
 0722 اإلفصاح والشفافية

 
 العمر

  57.4 مسؤولية اإلدارة
 

57022 

 
 

27222 

 

 دالة
 
 

 5710 سيادة القانون
 0729 المساءلة

 0792 العدالة والمساواة
 5750 اإلفصاح والشفافية

 

 المستوى التعميمي

  0709 مسؤولية اإلدارة
 

27209 

 
 

27405 
 

 غير دالة
 

 0701 سيادة القانون
 0704 المساءلة

 070 العدالة والمساواة
 0739 اإلفصاح والشفافية

 
 المسمى الوظيفي

  0753 مسؤولية اإلدارة
 

07202 

 
 

27529 
 

 غير دالة
 

 0703 سيادة القانون
 .073 المساءلة

 0750 العدالة والمساواة
 0700 اإلفصاح والشفافية

 

 سنوات الخدمة

  5709 مسؤولية اإلدارة
 

57024 
 

 
 

27222 
 

 

 دالة
 

 5700 سيادة القانون
 .574 المساءلة

 0792 العدالة والمساواة
 5730 اإلفصاح والشفافية

 0791= 2723الجدولية عند مستوى معنويةt.test* قيمة 
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أكبر من قيمة  المحسوبة بالنسبِة لمتغير العمر وسنوات الخدمة t.test( أن قيمة 27يالحُظ من خالِل الجدول رقم)
t.test( 2723الجدولية عند مستوى المعنوية ،)فالبنسبة لمتغير العمر نجد أن  قيمة اختبارt.test  (3.208 وبمستوى )

(، أما بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة 0.05الجدولية عند مستوى معنوية) t.test( وىي أكبر من قيمة 0.000داللٍة بمغ)
الجدولية أيضًا عند  t.test(، وىي أكبر من قيمة 27222مستوى داللٍة بمغ)( وب57024المحسوبة) t.testفكانت قيمة اختبار
 .t (، أما بالنسبة لبقية المتغيرات الديموغرافية، فنالحظ أنو بالنسبة لمتغير النوع  كانت قيمة اختبار0.05مستوى المعنوية)

test ( وىي قيمة أقل من قيمة 0.753( وبمستوى داللة بمغ)2.030المحسوبة  ،)t.test  الجدولية عن مستوى
( وبمستوى داللٍة قدره ) 0.829المحسوبة بالنسبة لممستوى التعميمي )t.test(، كما بمغت قيمة اختبار0.05المعنوية)
(، أما ما يتعمق بالمسمى الوظيفي فنجد أن  قيمة 0.05الجدولية عند مستوى معنوية) t.test(، وىي أقل من قيمة0.423
t.test(، وىي أقل من قيمة 0.309( وبمستوى داللٍة بمغ )2.028(بمغت )0.05ستوى المعنوية)المحسوبة عند مt.test 

 (. 0.05الجدولية  عند مستوى المعنوية)
 -وبناًء عمى ما سبق يتبيُن ما يمي:

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  التوجد-:نرفُض الفرض البديل ، ونقبُل الفرض العدم الذي ينص عمى أنو-1
موظفي مصرف الجميورية فرع العموص حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة والمتمثمة في)مسؤولية اإلدارة العميا، سيادة 
القانون، المساءلة، العدالة والمساواة اإلفصاح والشفافية( تعزى لمتغيراتيم الديموغرافية والمتمثمة في)النوع، المستوى 

 عميمي، المسمى الوظيفي(.الت
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  -نرفُض الفرض العدم، ونقبُل الفرض البديل الذي ينص عمى أنو: -8

موظفي مصرف الجميورية فرع العموص حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة والمتمثمة في)مسؤولية اإلدارة العميا، سيادة 
والمساواة اإلفصاح والشفافية( تعزى لمتغيراتيم الديموغرافية والمتمثمة في )العمر، سنوات القانون، المساءلة، العدالة 

 الخدمة(.
بناًء عمى اختبار الفرضية الثانية لمدراسة وما تم التوصل إليو من قبول لمفرض البديل، وبناًء عمى النتائج الواردة في الجدول 

إستجابات المبحوثين حول تطبيق الحوكمة المصرفية تعزى لمتغيري)العمر، والتي مفادىا أن ىناك فروقًا بين ( 12)رقم
سنوات الخدمة(، واستكمااًل الختبار الفرضية الثانية ليذه الدراسة، كان لزامًا التعرف عمى إتجاه الفروقات بين إستجابات 

 -قد تم ذلك من خالل ما يمي:عناصر مجتمع الدراسة، ومعرفة لصالح أي فئة عمرية أو خدمية تتجو ىذه الفروقات، و 
لمكشف عن مصادر الفروق بين تصورات عناصر مجتمع الدراسة ضمن فئات متغير)العمر(، تم استخدام  -1

 (23البعدية(، وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول رقم)  اختبار)شيفيو لممقارنات

حول  الدراسة عناصر مجتمع الستجابات الحسابية لمتوسطاتا بين(البعدية لممقارنات شيفيوإختبار) تحميل نتائج( 33جدول رقم )
 العمر( (متغير حسب تطبيق الحوكمة المصرفية

 العمر بالسنوات
المتوسط 
 فأكثر 53من  53إلى أقل من43من  43إلى أقل من  33من  33أقل من  الحسابي

 - -   - - 5743 33أقل من 
 - -   *2702 - 5700 43إلى أقل من  33من 
 - -      *2703         - .570 53إلى أقل من  43من 

 - -            -           - 5740 فأكثر 53من 
 (  2723عند مستوى معنوية ) * دالة إحصائياً 
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الى أقل  52( أن ىناك فروقا بين متوسطات إجابات عناصر مجتمع الدراسة، ضمن فئة )05يالحظ من خالل الجدول رقم)
(، وىو فرق 2702(، وكان الفرق بين المتوسطات الحسابية لذات الفئة )5700سنة(، إذ بمغ متوسطيا الحسابي ) 42من 

سنة(. كذلك ىناك فروق بين  42إلى أقل من  52صالح فئة) (، وطبعاً ل2723دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية ) 
(، بينما .570سنة(،والتي بمغ متوسطيا الحسابي) 32إلى أقل من 42سنة( ومتوسط فئة ) 42إلى أقل من 52متوسط فئة )

تعطي باقي  سنة(،بينما لم 42إلى أقل من 52(، وىو أيضًا لصالح الفئة )2703بمغ الفرق بين المتوسطات الحسابية لمفئتين)
 (. 2723الفئات مؤشرات دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية)

ذات داللة إحصائية بين إستجابات موظفي مصرف الجميورية  ىناك فروق  -وبناًء عمى المعطيات السابقة يتبين أن:
إلى أقل من  30حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغير )العمر(، وذلك لصالح الفئة العمرية ) من  فرع العموص

 .سنة( 40
لمكشف عن مصادر الفروق بين تصورات عناصر مجتمع الدراسة ضمن فئات متغير)سنوات الخدمة(، تم إستخدام  -2

 (.24ول رقم ) البعدية(، وكانت النتائج كما بالجد شيفيو لممقارنات(اختبار

 عناصر مجتمع الستجابات الحسابية المتوسطات بين( البعدية لممقارناتإختبار )شيفيو  تحميل نتائج( 34جدول رقم )
 (سنوات الخدمة (متغير حسب حول تطبيق الحوكمة المصرفية الدراسة

 سنوات الخدمة
المتوسط 
 فأكثر 15من  15إلى أقل من  13من  13إلى أقل من  5من  5أقل من  الحسابي

 - - - - 5752 5أقل من 
 - - *2709 - 5750 13إلى أقل من  5من 
 - - *.270 - 5753 15إلى أقل من  13من 

  - - - .574 فأكثر 15من 
 (2723عند مستوى معنوية ) * دالة إحصائياً 

إلى أقل  3( أن ىناك فروقا بين متوسطات إجابات عناصر مجتمع الدراسة، ضمن فئة)04يالحظ من خالل الجدول رقم)
(، وىو فرق دال 2709(، وكان الفرق بين المتوسطات الحسابية لذات الفئة )5750(، إذ بمغ متوسطيا الحسابي)02من 

إلى  3(. كذلك ىناك فروق بين متوسط فئة )02إلى أقل من  3(، ولصالح فئة ) 2723إحصائيًا عند مستوى المعنوية ) 
(، فيما بمغ الفرق بين المتوسطات 5753(،والتي بمغ متوسطيا الحسابي)03إلى أقل من  02( ومتوسط فئة )02أقل من 

إحصائيًا  (، بينما لم تعطي باقي الفئات مؤشرات دالة02إلى أقل من  3(، وىو أيضا لصالح الفئة ).270الحسابية لمفئتين)
 (.2723عند مستوى المعنوية)

ذات داللة إحصائية بين استجابات موظفي مصرف الجميورية  ىناك فروق  -وبناًء عمى المعطيات السابقة يتبين أن:
أقل  5فرع العموص حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغير )سنوات الخدمة(، وذلك لصالح الفئة العمرية) من 

 .سنوات(20من 
 

 النتائج والتوصيات
ختبار ُمجتمع الّدراسةعناصر الّدراسة، وتحميل إجابات  بمتغيراتدراسة وتحميل البيانات الُمتعّمقة  من خاللِ  ، ياُفروض وا 

 -: . ُنجمميا فيمايميوالّتوصيات من الّنتائجِ  الّدراسة إلى مجُموعةٍ  توّصمت ىذهِ 
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 -أواًل: نتائج الدراسة :
المتمثميية فييي )مسييؤولية اإلدارة العميييا، سيييادُة القييانون( بمصييرِف وجييوِد تطبيييق لمبييادئ الحوكميية و  نتييائج الدراسييةأظيييرت  -0

  الجميورية فرع  العموص.
تطبيق باقي مبادئ الحوكمة والمتمثمة في )المساءلة، العدالة والمساواة، اإلفصاح والشفافية(  أوضحت النتائج أنو ال يتم -7

 .بمصرِف الجميورية فرع  العموص
النتائج أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات موظفي مصرف الجميورية فرع العموص حول أظيرت  -3

مسؤولية اإلدارة العميا، سيادة القانون، المساءلة، العدالة والمساواة، اإلفصاح )مدى تطبيق مبادئ الحوكمة والمتمثمة في
 لنوع، المستوى التعميمي، المسمى الوظيفي(.والشفافية( تعزى لمتغيراتيم الديموغرافية)ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات موظفي المصرف قيد الدراسة حول مدى تطبيق مبادئ بينت النتائج أنُو  -4
تعزى مسؤولية اإلدارة العميا، سيادة القانون، المساءلة، العدالة والمساواة، اإلفصاح والشفافية( )الحوكمة والمتمثمة في

 لمتغيراتيم الديموغرافية)العمر، سنوات الخدمة(. 
ذات داللة إحصائية بين إستجابات موظفي المصرف قيد الدراسة حول مدى تطبيق  أظيرت النتائج أن ىناك فروق  -3

 . سنة( 40إلى أقل من  30مبادئ الحوكمة تعزى لمتغير )العمر(، وذلك لصالح الفئة العمرية ) من 
ذات داللة إحصائية بين إستجابات موظفي المصرف قيد الدراسة حول مدى تطبيق  أوضحت النتائج أن ىناك فروق  -1

 . سنوات(10أقل من  5مبادئ الحوكمة تعزى لمتغير )سنوات الخدمة(، وذلك لصالح الفئة الخدمية ) من 
  -ثانيا: توصيات الدراسة:

مبدأ سيادة القانون وتعزيِز مبدأ مسؤولية اإلدارة العميا، لما لذلَك من أثٍر بالٍغ  استمرار المصرف قيد الدراسة في ترسيخِ  -2
طاٍر عاٍم لتطبيِق الحوكمة .  في وضِع قاعدة راسخة وا 

االلتزام بتطبيِق مبادئ الحوكمة المصرفية والمتمثمِة في )المساءلة، العدالة والمساواة، اإلفصاح والشفافية( داخل  -7
 -دراسة، وذلك من خالل:المصرف قيد ال

أ. اعتماد معاييَر فعالة لممساءلِة والمراجعة من قبِل المراجعين من داخِل وخارج المصرف لكافة السجالِت واإلجراءات 
 المالية واإلدارية المعتمدة.

بما يساىُم في تحسيِن  العمُل عمى تنفيِذ برامج تدريبية لجميِع الموظفين طبقًا لالحتياجات وعمى قدم المساواة فيما بينيم،-ب
 ورفع مستوى جودة الخدماِت المصرفية. األداء

والعاممين بالمصرف، وذلَك  العمُل عمى اعتماد نظاٍم يتسُم باإلفصاح عن ممتمكات أعضاء اإلدارة العميا القيادات -ج
 لحمايِة الممكية العامة والحد من استغالل السمطة لتحقيِق المصالح الشخصية.

تعزيِز ثقة المواطنين في مؤسساِت الدولة، وذلَك من خالِل ضمان تكافؤ الفرص في المعاممة فيما بينيم، َو السعي نح -د 
والعمل عمى مساىمِة الجميور ومنظمات المجتمع المدني في تحسيِن مستوى جودِة الخدمات التي يقدميا المصرِف قيد 

 الدراسة .
ت والسمات الديموغرافية لموظفي المصرف قيد الدراسة، لما لذلك دور التركيز عمى حجم ونوع التفاوت في المتغيرا -0

فعال في إدراك وترسيخ تم تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة المصرفية، خاصة فيما يتعمق بالتفاوت في متغيري العمر وسنوات 
 .الخدمة
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ئ وقواعد الحوكمة المصرفية داخل العمل عمى تفعيِل مساىمة كافة الشرائح العمرية والوظيفية في تطبيِق وترسيخ مباد -0
 المصرف قيد الدراسة.

 

 ائمة المراجةةةةةةةةةةةةةعق
  -المراجع العربية:

 الحد في ودورىا الحوكمة آليات (2017،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية، العدد التاسع عشر) أحمد التميمي، عباس -
 ، بغداد (.) كمية بغداد لمعموم االقتصادية لمدولةالممموكة  الشركات في واإلداري المالي الفساد من
 -المشترك "الحوكمة في المؤسسات الميبية المؤتمر العممي الثانيالجازوي ،صالح أبوبكروالبرعصي ،عبد السالم حسين ) -

التجارية  حوكمة القطاع المصرفي ودوره في مكافحة الفساد المالي "دراسة ميدانية عمى المصارف( 2018 ،الواقع والطموح
 . (جامعة عمر المختار  الميبية ")البيضاء،

 (. 1ط العربية، النيل )القاىرة: مجموعة ،الشركات حوكمة(  2005الخضيري، أحمد محسن )  -
، لمنشر دار اليازوري )عمان: ،األداء والمخاطرة في وأثرىا البنوك حوكمة (2013وأرضي، محسن وحمد ), الربيعي -
 (.1ط
، المصارف التجارية المالي األداء المصرفية وأثرىا في المخاطر إدارة إستراتيجية(  2014راشد ) صادق الشمري، -

 ( .1، طاليازوري دار )عمان:
 ،القاىرة، ) والخاصة العامة المؤسساتالفساد في  لمكافحة مدخل المؤسسية الحوكمة(  2008العشماوي، عبدالفتاح)  -

 . (1طوالتوزيع،  لمنشر الجريدة مكتبة
الواقع  -المشترك "الحوكمة في المؤسسات الميبية المؤتمر العممي الثاني)ي، الطيب محمد ومحمد ، عمي مفتاح القب -

جامعة عمر  )البيضاء،( واقع تطبيق مبادئ الحوكمة من وجية نظر القيادات االدارية بجامعة سرت 2018 ،والطموح
 .  (المختار 

 (.2، طوائل لمطباعة والنشر عمان: دار، ) اإلحصاء أالستداللي (2009)  لمنيزل،  عبد اهلل فالحا -
 في الحوكمة مبادئ تطبيق قواعد(،  2011، االقتصادية ، العدد الخامس اإلصالحات مجمةعبدالقادر ) بريش، -

 (.المدرسة العميا لمتجارة) الجزائر، حالة الجزائر  إلى اإلشارة مع المصرفية المنظومة
 –المصرفي  التعثر مشاكل لحل مبتكرة ( مداخل2010 ،أفريقيا العدد الثالث شمال مجمة اقتصادياتبمغزوز، بنعمي) -

 (.جامعة الشمف) الجزائر،  ،والحوكمة الودائع حماية نظام
 http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR-2017.pdf( 2017) ،تقرير ديوان المحاسبة الميبي -
 . (دار كنوز المعرفة لمنشر ) عمان:، إدارية معاصرةدراسات  ،( 2016جبريل، وائل محمد)  -
 " )االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري" (2011حبار، عبد الرزاق، ) -

 ، الجزائر(.رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد والعموم التجارية
الثاني المشترك الحوكمة في المؤسسات  المؤتمر العمميانويجي ) عبد القادرو د ، والبدري ، أشرف عبد الحميحسين -

جامعة عمر )البيضاء،  "واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بالمجمس البمدي لبمدية بنغازي" (2018 ،الواقع والطموح -الميبية 
 .(المختار 

 )" يق فاعمية البنوك التجارية بعين مميمةدور الحوكمة المصرفية في تقميل المخاطر وتحق" (2016خنتوش، حنان، ) -
 (.رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االقتصاد جامعة ام البواقي، الجزائر
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 في المؤسسية الحوكمة أىمية( " 2015، الثالث العدد ،إلنسانيةا والدراسات لمبحوث الزرقاء مجمة)يوسف   دودين، أحمد -
 . ، محافظة الزرقاء باألردن(جامعة الزرقاء" )   الفساد ومكافحة الرقابة تعزيز

رسالة " )واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالمية في فمسطين " (2014دياب، رنا مصطفي، ) -
 .  (غزة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية اإلدارة والسياسة  لمدراسات العميا،

 الدار الجامعية،، )االسكندرية: اإلداريالشركات ومعالجة الفساد المالي و حوكمة (  2006سميمان، محمد مصطفي)  -
 ( .1ط

يمان فرحان طالب والمشيداني، عالء -  دار)عمان:  لممصارف المالي واألداء المؤسسية الحوكمة (2011شيحان) وا 
 ( .1لمطباعة والنشر ، عمان، ط صفاء

 (. 2لمنشر، ط ةيالجامع الداراىرة: ) الق، الشركات حوكمة(،  2005عبد العال، طارق)  -
حوكمة المصارف وآليات تطبيقيا  (2014أالقتصادية، المؤتمر العممي الخامس لكمية بغداد لمعموم ) عبود، سالم محمد -

 )بغداد، كمية بغداد لمعموم االقتصادية( .في المصارف األىمية ببغداد، 
، (2012حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري، الممتقي الوطني حول عياري وخوالد، أمل وأبوبكر ) -
 ، )بسكرة: جامعة الجزائر(. "تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية"
 لجودة المحددة العوامل" (2008، العدد الخامس، العممية لمبحوث التجارة كمية مجمة  (محمد كامل سمير عيسى ، -

 (جامعة اإلسكندرية ) االسكندرية،  ،"الشركات حوكمة تحسين جودةفي  الداخمية المراجعة وظيفة

(، 2012،الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري)فراح وخالدي سيام وموسى، -
والتجارية  االقتصاديةموم كمية الع ، بسكرة)،  "أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية"

 (.جامعة محمد خيضر
 ،المؤتمر العممي الثاني المشترك "الحوكمة في المؤسسات الميبيةمنير محمد  )و عبد الحفيظ عمي ش والبدر، فركا -

)  "الواقع والطموح -داري والمالي في المصارف التجارية إلأثر تطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من الفساد ا"( 2018
 .  (جامعة عمر المختار  البيضاء،

أىمية الحوكمة في تحسين األداء  "(.2017مجمة جامعة بابل لمعموم المصرفية والتطبيقية، العدد األول، كواشي، مراد ) -
 "، جامعة بابل . الشامل لمنظمات األعمال

يم مدى التزام النظام المصرفي الجزائري تقي"( 2017 ، العدد الثالث،المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصاديةمريم ) ىاني، -
)مركز الدراسات اإلستراتيجية ، دراسة ميدانية لعينة من البنوك الجزائرية،  "بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل 

 . (ورقمة 
 المصارف األىمية عمى تطبيقية دراسة المؤسسي التحكم في ودوره الداخمي ( التدقيق2012هلل ) عبد فيحاء يعقوب، -

 المستنصرية، بغداد(. الجامعة دكتوراه غير منشورة، أطروحة (العراقية،
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Abstract: 

 This study aimed to identify the extent and importance of adopting and applying the 

principles of governance in the Jumhouria Bank، Alus branch. In addition, to measure the 

extent of applying these principles represented in (disclosure, transparency, the rule of law, 

accountability، responsibilities of the board of directors) besides to identifying the influence 

of demographic variables of the employees who work in the bank under investigation on 

applying the principles of governance. This study is based on the descriptive statistics 

approach، and the statistical techniques were used using the (SPSS) system to extract the 

results related to the research. The population of this research is 31 employees who represent 

all the employees in the bank. The research used the comprehensive survey method because 

of the small size of population. The survey was used to achieve the objectives of the study, 

the study reached a number of results represented in: there is an adoption of the principles of 

governance (the responsibility of top management, the rule of law) While the principles of 

governance (accountability, justice, equality, disclosure and transparency) are not applied in 

the bank under investigation. The study also found that there are statistically significant 

differences between the responses of the bank employees under investigation on the extent of 

applying the principles of governance due to the variables (age and experience period). Also, 

there are no significant differences between the responses of the bank employees under 

investigationon the extent of applying the principles of governance due to the variables (type 

and educational level). The study recommended that the Bank under investigation should 

continue work on the principle of the rule of law and strengthen the principle of top 

management responsibility, and commitment to the applying other principles of corporate 

governance represented in (accountability, Equality, Disclosure and Transparency), and the 

need to increase the bank's enhancement in governance policies and principles. 

 


