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ممخص البحث:

ىدؼ البحث إل ى التعرؼ عؿ أثر الحككمة عمى تضخـ الجياز اإلدارم في مؤسسات القطاع العاـ ,كلتحقيؽ
ىدؼ البحث إتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ,كتمثؿ مجتمع البحث في جميع العامميف باإلدارة العامة

لقطاع الصحة ببمدية زليتفiكالبالغ عددىـ()06مفردة .أم باختيار عينة المسح الشامؿ ,كبعد تكزيع االستبانو تـ
استرجاع()60استمارة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي تـ معالجتيا باستخداـ برنامج( ,)sspssكقد أظيرت النتائج
العامة لمبحث أف ىناؾ تأثير سمبي داؿ إحصائيان لمحككمة عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية

زليتف بنسبة(.)%06
أوالً :مقدمة

تعاني معظـ الدكؿ كخاصة النامية كالمتخمفة منيا ظاىرة ازدياد عدد العامميف في مؤسسات القطاع

العاـ بشكؿ يفكؽ المالؾ الكظيفي ليذه المؤسسات ,كخاصة في قطاعي الصحة كالتعميـ األمر الذم أثقؿ كاىؿ

الدكلة بزيادة النفقات العامة المتمثمة في المرتبات كالحكافز كغيرىا مف المصركفات اإلدارية األخرل ,كبسبب
ىذه الظاىرة سادت حالة مف التخمؼ اإلدارم ترتب عنيا إخفاؽ كاضح في دفع عجمة التنمية اإلدارية إلى
األماـ ,كمف ثـ ظيرت العديد مف المشاكؿ التي انبثقت عف ظاىرة التضخـ اإلدارم في مختمؼ أجيزة الدكلة,
كلمتقميؿ مف التأثير السمبي لمعضمة تضخـ الجياز اإلدارم في القطاع العاـ بصفة عامة كقطاع الصحة بصفة

خاصة تكجد ىناؾ العديد مف األساليب الفعالة لمكافحة ىذه المعضمة كالحد مف أثارىا السمبية مف أىميا ما

يعرؼ بحككمة القطاعات أك اإلدارة الرشيدة ,كالتي ارتبط مفيكميا بالشفافية كالعدالة كالمشاركة المسؤكلية .لذلؾ
جاءت ىذه الكرقة لمتعرؼ عمى طبيعة األثر بيف الحككمة كتضخـ الجياز اإلدارم في مؤسسات القطاع
الصحي ببمدية زليتف.
ثانياً :مشكمة البحث

يعاني قطاع الصحة ببمدية زليتف مف تدني قدرتو عمى أداء دكره كما ىك مطمكب ,كأيضان غياب

التنسيؽ الجيد كالتخطيط العممي السميـ لمتطمبات سكؽ العمؿ مما أدل إلى عدـ مكاءمتو مع خطة تنمكية
تطكيرية شاممة ,كمف خالؿ إطالع الباحثيف عمى المالؾ الكظيفي لقطاع الصحة بالبمدية تبيف ليما كجكد فائض
بالمالؾ الكظيفي كباألخص في المراكز الصحية بالبمدية قيد البحث ,كمف المؤشرات الدالة عمى كجكد المشكمة
العدد اليائؿ مف التعيينات كالعقكد المبرمة العاـ  ,3600كالتي تجاكزت عدد  3066مكظؼ ,كما صدر مف
تعيينات في األعكاـ التي تميو ,كالتي تمت بصكرة عشكائية كدكف دراسة لالحتياجات الفعمية لمقطاع ,األمر الذم
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بناء عمى ما تقدـ
جعؿ المكظؼ اإلدارم يداكـ يكـ كاحد في األسبكع بكافة المراكز الصحية العاممة بالبمدية ,ن
يمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي:
س -ما أثر الحوكمة عمى تضخم الجهاز اإلداري بقطاع الصحة ببمدية زليتن؟
ثالثاً :فرضيات البحث

الفرضية الرئيسة :ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمحككمة عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية

زليتف.

كتتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
*ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمرؤية اإلستراتيجية عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية زليتف.
*ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمنزاىة كالشفافية عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة بالبمدية قيد

البحث.

*ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لسيادة القانكف عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة بالبمدية المبحكثة.

رابعاً :أهداف البحث

ييدؼ البحث إلى ما يمي:
 -0التعرؼ عمى أثر الحككمة عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية زليتف.
 -3تحديد أثر (الرؤية اإلستراتيجية ,النزاىة كالشفافية ,سيادة القانكف) عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع
الصحة بالبمدية قيد البحكث.
 -0الكشؼ عف أبرز أبعاد الحككمة أث انر عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة بالبمدية المبحكثة.

خامساً :أهمية البحث

تنبع أىمية الحث في ككنو تناكؿ مكضكعان حساسا كفي غاية األىمية يكمف في التعرؼ عمى أثر الحككمة عمى
الجياز اإلدارم ,كيمكف حصر أىمية البحث في النقاط التالية:
 -0دراسة مكضكع إدارم حديث في بيئة الصحة الميبية.
 -3االستفادة العممية كالبحثية لمباحثيف مف خالؿ إجرائيما محاكلة جديدة مف محاكالت البحث العممي.
 -0دعـ الدكر الذم يمكف أف يمعبو مفيكـ الحككمة في الحد مف ظاىرة تضخـ األجيزة اإلدارية في ليبيا.

 -4يقدـ البحث التغذية الراجعة لقطاع الصحة بالبمدية أثر الحككمة عمى الجياز اإلدارم مما يسيـ في
عالج معضمة التضخـ بالقطاع.
 -6تقديـ مقترحات كتكصيات في ضكء النتائج قد تستفيد منيا مؤسسات القطاع العاـ الميبية بشكؿ عاـ,
كفي قطاع الصحة ببمدية زليتف بشكؿ خاص.
سادساً :متغيرات البحث

 المتغير المستقؿ :كيتمثؿ في كأبعادىا (الرؤية اإلستراتيجية ,النزاىة كالشفافية ,سيادة القانكف). -المتغير التابع :كيتمثؿ في تضخـ الجياز اإلدارم.

سابعاً :مجتمع وعينة البحث:

تمثؿ مجتمع البحث في كؿ العامميف باإلدارة العامة بقطاع الصحة ببمدية زليتف ,كالبالغ عددىـ ( )06مفردة,

كتـ اختيار العينة بطريقة المسح الشامؿ لكافة العامميف بالقطاع قيد البحث.
ثامناً :منهجية البحث
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سيتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لدراسة المشكمة كجمع البيانات األكلية حكؿ مكضكعيا بتكزيع استمارة
استبانو كتحميميا باألسمكب اإلحصائي  sspssلمخركج بالنتائج المطمكبة.
تاسعاً :حدود البحث

-1الحدود البشرية :تناكؿ البحث جميع مكظفي اإلدارة العامة لقطاع الصحة ببمدية زليتف.
-2الحدود الموضوعية :تمثمت في مكضكعي الحككمة كتضخـ الجياز اإلدارم.
-3الحدود المكانية :داخؿ الحدكد اإلدارية لبمدية زليتف.

-4الحدود الزمنية :تـ إجراء البحث خالؿ العاـ الجامعي 3602-3600ـ.
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً :الدراسات السابقة

-1دراسة ,قمبر ,)2016( ,بعنكاف :كاقع تطبيؽ الحاكمية الجامعية في التعميـ الجامعي الحككمي الميبي,
ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى اتجاىات الحاكمية التعميمية في الجامعات الحككمية الميبية ,كقد تكصمت

الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف الكاقع في الجامعات الحككمية الميبية ضعيفان ,كما أف القكانيف كالمكائح المنظمة

ليمؿ ىذه الجامعات ال يعزز استقالليتيا في اتخاذ الق اررات اإلدارية كالمالية كالعممية ,كتعاني ىذه الجامعات مف
عدـ كجكد آليات تعزيز المشاركة مع كافة األطراؼ ذات العالقة ,كانخفاض مستكل المسآلة األمر الذم أدل

إلى تيكر التعميـ الجامعي الميبي.
-2دراسة ,الباوندي , )2016( ,بعنكاف :حككمة الشركات كدكرىا في مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي,
ىدفت الدراسة إلى :إبراز أىمية تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات كدكرىا في مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي

في ليبيا ,كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة بيف تطبيؽ قكاعد الحككمة كبيف مكافحة الفساد اإلدارم
كالمالي ,كأف تطبيؽ قكاعد الحككمة يؤدم إلى إبراز عنصر الشفافية كتحسيف القدرة التنافسية عف طريؽ الرقابة

الجيدة.

-3دراسة ,إمشيري ,)2017( ,بعنكاف :أثر تطبيؽ مبادئ الحككمة عمى الفساد اإلدارم في بعض المصارؼ
التجارية العاممة بمدينة زليتف ,كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ مبادئ الحككمة(ضماف كجكد

أساس إلطار فعاؿ لمحككمة ,حفظ حقكؽ المساىميف ,المعاممة المتساكية لممساىميف ,دكر أصحاب المصالح,
اإلفصاح كالشفافية ,مسؤكليات مجمس اإلدارة) عمى الفساد اإلدارم في بعض المصارؼ التجارية العاممة بمدينة
زليتف في ليبيا(التجارة كالتنمية ,اإلجماع العربي ,شماؿ أفريقيا ,ككالة ماجر) ,كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد

أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ مبادئ الحككمة(ضماف كجكد أساس إلطار فعاؿ لمحككمة ,حفظ حقكؽ
المساىميف ,المعاممة المتساكية لممساىميف ,دكر أصحاب المصالح ,اإلفصاح كالشفافية ,مسؤكليات مجمس
اإلدارة) عمى الفساد اإلدارم في المصارؼ قيد البحث.
-4دراسة ,الساعدي ,)2017( ,بعنكانمتالي ::كاقع حككمة الجامعات الميبية ,ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى
كاقع الحككمة بجامعة بنغازم ,مف كجية نظر اإلدارييف العامميف بيا ,باإلضافة إلى التعرؼ عمى ما إذا كاف

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لمتكسطات معايير الحككمة تعزل إلى بعض المتغيرات الديمكغرافية
التالية(:النكع ,سنكات الخبرة) ,كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف مستكل ممارسة الحككمة كاف

ضعيفان ,كقد جاءت أبعاده مرتبة تنازليان كا التالي( :األنظمة كالقكانيف ,الفاعمية التنظيمية ,المشاركة ,أخالقيات

العمؿ) ,كما أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتكسطات معايير الحككمة تعزل لمتغير النكع,

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتكسطات معايير الحككمة تعزل لمتغير الخبرة المينية.
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-5دراسة ,عبد السيد ,وآخرون ,)2017( ,بعنكاف :كاقع تطبيؽ مبادئ الحككمة في المجمس البمدم الكفرة,

ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى مدل تطبيؽ مبادئ الحككمة(احتراـ القانكف ,المشاركة ,االستجابة ,اإلطار

العاـ لمحككمة) بالمجمس البمدم الكفرة مف كجية نظر العامميف بو ,كما ىدفت إلى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ
جكىرية بيف متكسطات تطبيؽ مبادئ الحككمة في المجمس البمدم كفقان لمتغير (النكع ,العمر ,المؤىؿ العممي,
سنكات الخبرة ,المسمى الكظيفي) ,كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أنو ال تكجد فركؽ جكىرية بيف

متكسطات تطبيؽ مبادئ الحككمة كفقان لمتغير (العمر ,سنكات الخبرة ,المسمى الكظيفي) ,كما أظيرت النتائج

أف المجمس البمدم يطبؽ مبادئ الحككمة كبدرجة مرتفعة ,كما بينت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ جكىرية بيف

متكسطات تطبيؽ مبادئ الحككمة كفقان لمتغير النكع باستثناء مبدأ االستجابة لصالح الذككر  ,كبينت أيضان أنو

ال تكجد فركؽ جكىرية بيف متكسطات تطبيؽ مبادئ الحككمة كفقان لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الشيادة
الجامعية باستثناء مبدأ احتراـ القانكف.

-6دراسة ,الشيخي ,)2017( ,بعنكاف :حككمة الجامعات كعالقتيا باألداء ,ىدفت الدراسة إلى :فحص العالقة
بيف مبادئ حككمة الجامعات(الشفافية ,المسآلة ,المشاركة ,األداء الجامعي) ,كذلؾ بالتطبيؽ عمى جامعة
بنغازم ,كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :كجكد ارتباط معنكم ايجابي بيف مبادئ حككمة الجامعات
كاألداء الجامعي ,كما أظيرت النتائج كجكد تاثير معنكم ايجابي لكؿ مف الشفافية ,المسآلة ,المشاركة عمى

األداء الجامعي.

-7دراسة ,المرغني ,والهادي ,)2017( ,بعنكاف :قياس كاقع تطبيؽ آليات الحككمة في جامعة طرابمس,
ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى قياس كاقع تطبيؽ آليات الحككمة في جامعة طرابمس باستخداـ التنقيب في
البيانات ,كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :عدـ استخداـ آليات مبادئ الشفافية كالكضكح(العدالة

كالمساكاة في التطبيؽ الكامؿ لألنظمة كاإلجراءات المالية كاإلدارية كاستطالع اآلراء في جكدة العمميات التعميمية
كاألداء اإلدارم ,كما أظيرت المتعمقة مقترحات كشكاكل منتسبييا لتقييـ األداء األكاديمي كاإلدارم.
-8دراسة ,البطاني ,)2006( ,بعنكاف :أثر الممارسات الكظيفية إلدارة المكارد البشرية عمى التضخـ الكظيفي,
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الممارسات الكظيفية إلدارة المكارد البشرية عمى التضخـ الكظيفي ,ككذلؾ

التعرؼ عمى كاقع ىذه الممارسات في األجيزة اإلدارية الحككمية بالجميكرية اليمنية ,كقد تكصمت الدراسة إلى
عدـ كجكد ممارسات كظيفية فعالة إلدارة المكارد البشرية في األجيزة اإلدارية الحككمية  ,ككمؾ كجكد عالقة

عكسية قكية تربط بيف مستكل الممارسات في إدارة المكارد البشرية لممنظمات المشمكلة بالعينة كمشتكل التضخـ
الكظيفي في تمؾ المنظمات.
-9دراسة ,صبر ,عمي ,)2015( ,بعنكاف :التحميؿ االقتصادم لظاىرة التضخـ اإلدارم ك الكظيفي في الدكؿ

النامية ,ىدفت الدراسة إلى تحميؿ ظاىرة التضخـ اإلدارم ك الكظيفي كمحاكلة كضع الحمكؿ الممكنة ليذه

الظاىرة ,كقد تكصمت الدراسة إلى انخفاض مستكل مشاركة القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية ,ككذلؾ
بركز ظاىرة التضخـ اإلدارم ك الكظيفي بسبب تكظيؼ أعداد كبيرة مف القكل العاممة.
*التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف خالؿ العرض السابؽ لمجمكعة مف الدراسات الحظ الباحثاف اآلتي:

-0يتفؽ البحث الحالي في تناكلو لمفيكـ الحككمة كمتغير مستقؿ مع الدراسات التي تـ استعراضيا ,كيختمؼ
عنيا في تناكلو لتضخـ الجياز اإلدارم كمتغير تابع.
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 -3يعتبر البحث الحالي -عمى حد عمـ الباحثاف -مف أكائؿ األبحاث المطبقة عمى قطاع الصحة بالبمدية قيد
البحث.
 -3استفاد البحث الحالي مف معظـ الدراسات السابقة في تطكير صحيفة االستبانة ,كفي نكع الصياغة المتعمقة
بتمؾ األبحاث.
ثانياً :الجانب النظري

ظير في اآلكنة األخيرة مفيكـ حديث يطمؽ عميو أسـ(الحككمة) جاء ليعبر عف األزمات التي تمر بيا

المؤسسات المختمفة(سممي ,)3606,كسيتـ فيما يمي شرح ىذا المفيكـ بشئ مف اإليجاز.
-1مفهوم الحوكمة:

اختمفت كتعددت اآلراء كالتسميات حكؿ األدكات كاألنظمة التي مف المفترض تكافرىا لتحقيؽ الحككمة ,كىذا

االختالؼ طبيعيان إذا أريد تطبيؽ فمسفة كمفيكـ لمحككمة المؤسسية في السيطرة كالتحكـ كالتكجيو ,فإف اآلليات
كاألدكات ستختمؼ مف مؤسسة إلى أخرل كمف طرؼ إلى آخر بحسب الحاجات كالمتطمبات لكؿ منيا كأىدافيما

كمصالح األطراؼ األخرل(رزكؽ كعمار ,)3606 ,كمع نياية القرف الماضي كبداية القرف الحالي عرؼ
استخداـ مصطمح الحككمة أك(اإلدارة الرشيدة) كارتبط مفيكميما ارتباطان كثيقان بالعدالة كالشفافية كالمشاركة

كاستثمار المكارد البشرية كالمادية(الخطيب ,قريط ,)3606 ,كيقكـ مفيكـ الحككمة عمى أساس فمسفي يتمثؿ في
االحتكاـ إلى القكانيف كالمكائح المنظمة لمعمؿ ,كبالتالي فيك مفيكـ يقكـ عمى العقالنية كالشفافية بحيث يمكننا

كصفو ضمنان بأنو نظاـ قائـ عمى مبادئ كمثؿ كقيـ أخالقية(حالكة ,طو.)3600 ,

-2تعريف الحوكمة:

فقد عرفتيا منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية عمى أنيا" :نظاـ يتـ بكاسطتو تكجيو منظمات األعماؿ كالرقابة
عمييا ,حيث تقكـ بتحديد تكزيع الحقكؽ كالمسؤكليات بيف مختمؼ أصحاب المصالح(.)OECD,2OO4

كما عرفت الحككمة أيضان بأنيا" :سياسة شاممة تنظيمية رقابية تتبعيا الشركات لتنفيذ خططيا كالكصكؿ إلى

أىدافيا بكفاءة كفاعمية بما يحقؽ الجكدة كالتميز باألداء كتنظيـ العالقات بيف األطراؼ المختمفة المرتبطة

بالشركة كالمؤثرة عمى أدائيا كتحقيؽ الشفافية كالعدالة كضماف المسألة مما يؤدم في النياية إلى تفكؽ أداء
الشركة كضماف استم ارريتيا في خدمة االقتصاد كالمجتمع بصكرة عامة ,كلكي نحقؽ ىذه السياسة أىدافيا البد

أف يككف ىناؾ مبادئ أك قكاعد يمتزـ بيا كاجراءات كآليات لتطبيؽ ىذه القكاعد"(البمداكم ,عبد الرحمف,3606 ,
ص.)026

كعرفت الحككمةبأنيا":مجمكعة القكاعد كالمبادئ التي تيدؼ إلى تحقيؽ الجكدة كالتميز في األداء كالرقابة
كالمسآلة عف طريؽ اختيار المناسبة كالفعالة لتحقيؽ خطط كأىداؼ المؤسسة(الجحاكم ,الزرقي,3600 ,
ص.)43

كمما تقدـ فإف الحككمة تتمثؿ في اآلتي:

أ-رؤية تأممية إستراتيجية.
ب-تطبيؽ المكائح كاألنظمة كالتشريعات القانكنية.
ج-ترسيخ ثقافة المسآلة كالشفافية كالمشاركة كتحقيؽ المصالح العامة.
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-3أهمية الحوكمة:

تضع الحككمة اإلطار األمثؿ التخاذ القرار األخالقي لتطبيؽ اإلجراءات األخالقية لإلدارة عمى أساس مبدأ

الشفافية كالمحاسبة كاألدكار الكاضحة كالمحددة لمعامميف .مستخدمة الرصيد كاإلبالغ كالتطكير كتحيف
العمميات كاجراءات العمؿ تأكيدان عمى األداء(جابر.)3606 ,

-4أهداف الحوكمة:

إذا اعتمدت المؤسسة عمى تشريعات قانكنية كاجراءات كىياكؿ تنظيمية كأنظمة تساعد عمى اتخاذ الق اررات

كاألداء الجيد كفقان لتمؾ التشريعات مف خالؿ االلتزاـ بمعايير الشفافية كالنزاىة كالمسآلة كالرؤية الكاضحة
فإنيا المؤسسة ذات الحككمة المطمكبة ,كفيما يمي أىداؼ الحككمة(:العزاكم)3600 ,

أ-الحككمة تسيـ في ترسيخ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة.
ب-تساعد الحككمة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة كاإلنتاجية العالية.

ج-تقمؿ مف ىامش الكمؼ المادية كمخاطر الفشؿ كتتيح الفرص لممؤسسات األكثر تنظيمان كاستخدامان لمحككمة.
د-تجعؿ الحككمة مف عممية الرقابة عمى األداء أكثر انسيابية.

ق-تساعد المنظمة عمى استقطاب الفرص الخارجية.
ك-تعمؿ عمى استقرار األداء الكظيفي كصكالن لمجكدة المطمكبة لتحقيؽ اإلدارة الفعالة.
ز-الحككمة تحقؽ بيف كاجبات كحقكؽ المؤسسات كاألفراد.

ح-تؤمف نظاـ مراقبة لنشاط المؤسسات كتقييـ اإلنتاج كالنشاط المالي.
-6معايير الحوكمة:

ىناؾ مجمكعة مف المبادئ كالمعايير استخمصت مف عديد الدكريات يمكف إيجازىا فيما يمي(:زرقكف ,العمرم,

كبميمة ,3604 ,نجـ ,3602 ,مييدات,3600 ,

 ,كسياـ ,فراح)3603 ,

أ-االنضباط :بإتباع السمكؾ األخالقي المناسب كالشفافية بتقديـ المعمكمات الكاضحة كفي الكقت المناسب.
ب-االستقاللية :أم الخمك مف التأثيرات التي ال تتصؿ بالعمؿ.
ج-المسآلة :بمعنى تقييـ األعماؿ كتقديرىا.

د-المسؤكلية :كتعني شعكر العامميف بتحمؿ تبعات المياـ المككمة إلييـ تجاه المؤسسة التي يعممكف بيا.
ق-العدالة :احتراـ حقكؽ كؿ أفراد المؤسسة كأصحاب المصالح كالشراكة كتعزيز سمطة القانكف.
ك -الرؤية اإلستراتيجية :كتتمثؿ في الطمكحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا في المستقبؿ المرغكب.

ز-سيادة القانكف :كتعني خضكع جميع الرؤكساء كالمرؤكسيف لحكـ التشريعات القانكنية التي تعتبر المرجعية
التامة لممؤسسة.

-6مفهوم التضخم اإلداري:

الحظ الباحثاف مف خالؿ اطالعيما عمى أبيات مكضكع التضخـ اإلدارم أك التضخـ الكظيفي قمة أك ندرة
الدراسات كاألبحاث التي تناكلت ىذه الظاىرة في البيئة اإلدارية العربية عمى كجو العمكـ كفي البيئة اإلدارية

الميبية عمى كجو الخصكص.
لقد أصبحت ظاىرة التضخـ اإلدارم دالة عمى كبر حجـ القطاع الحككمي المممكؾ ممكية عامة لمدكلة ,كذلؾ

م رده إلى األعداد الكبيرة مف المكظفيف الذيف تـ تعيينيـ في األجيزة الحككمية دكف الحاجة الفعمية لخدماتيـ,
مما يؤدم إلى ظيكر ما يسمى بمفيكـ البطالة المقنعة ,كالتي تعني كجكد فائض مف العامميف يتقاضكف
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المرتبات كالمزايا دكف بذؿ مجيكد حقيقي يكازم ما يتقاضكنو ,األمر الذم يزيد مف األعباء الخدمية كالمالية
المترتبة عمى أجيزة القطاع العاـ(صبر ,عمى.)3606 ,
كىناؾ مجمكعة مف التعريفات لمتضخـ اإلدارم سيتـ استعراضيا في الفقرة الالحقة.
-7تعريف التضخم اإلداري:

مف الجدير بالذكر أف لمتضخـ اإلدارم أك الكظيفي العديد مف التعريفات لعؿ مف أبرزىا:

أ-التضخـ اإلدارم" :ىك عبارة عف التكسع البيركقراطي في الكظيفة العامة كزيادة غدد العامميف في األجيزة
الحككمية مف دكف حاجة فعمية لخدماتيـ"((Arye ,2009, p46

ب-عرؼ التضخـ اإلدارم بأنو ":الزيادة في عدد العامميف كأعداد التنظيمات كما يصاحبيا مف زيادة الكظائؼ
بمعدالت تفكؽ حاجة العمؿ الفعمية كالمتكقعة لتمؾ األجيزة"(البراؾ.)026 ,0222 ,
ج -التضخـ اإلدارم" :ىك عبارة عف الحالة التي يككف فييا عدد المكظفيف كالعامميف في الجياز اإلدارم لمدكلة
أكبر مف الحاجة الفعمية لمعمؿ"(الشاطر.)00 ,0222 ,

مف خالؿ العرض السابؽ لتعريفات التضخـ اإلدارم يستنتج الباحثاف النقاط التالية:
أ-كبر حجـ األجيزة اإلدارية الحككمية عف الحجـ المتكقع لتمؾ األجيزة بسبب زيادة عدد العامميف فييا.
ب-زيادة عدد العامميف عف المستكل المطمكب يصاحبو ظيكر كظائؼ كمياـ كىمية.
عبء عمى كاىؿ الدكلة.
ج-يشكؿ تضخـ الجياز اإلدارم
ن
د-تحد ىذه الظاىرة مف قدرة المؤسسات عمى تطبيؽ مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ.
ق-بركز كتفاقـ ظاىرة البطالة المقنعة.
يحدث التضخـ اإلدارم في القطاع الحككمي نتيجة تراكمات مف أخطأ اإلدارة التقميدية نجمميا في عدة أسباب
تتضمنيا الفقرة القادمة.
-8أسباب تضخم الجهاز اإلداري:

ارتبط مفيكـ التضخـ اإلدارم بالكظيفة العامة نتيجة لعدة أسباب أىميا ما يمي:

أ-تخمف الجهاز اإلداري لمدولة :لقد عف عدـ مجاراة الجياز اإلدارم في الدكؿ النامية لمتغيرات المتسارعة
المحيطة بو إلى فشمو في القياـ بالدكر المناط بو عمى أكمؿ كجو ,كمف مظاىر ذلؾ التخمؼ االعتماد المتزايد

عمى الممارسات البيركقراطية الجامدة كالمركزية اإلدارية التي تؤدم

ب-فشل الدولة في إدارة واستثمار رأس المال البشري :يؤدم غياب التخطيط العممي لمقكل العاممة إلى تدني

مستكل قدرات كميارات العامميف عمى تأدية مياميـ في المستكيات اإلدارية كالفنية كالتنظيمية ,مما ينجـ عنو
عدـ القدرة عمى تطبيؽ شعار كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ,كبعبارة أكضح فشؿ إدارة المكارد
البشرية في القياـ بالدكر المناط بيا في الرقي بالعنصر البشرم باعتبارىا أغمى المكارد عمى اإلطالؽ(أحمد,
.)3666
ج-غياب السيطرة والرقابة اإلدارية :تمثؿ الرقابة الكظيفة االرابعة مف كظائؼ اإلدارة ,كتعني قدرة المؤسسة

عمى ضبط التجاكزات كالمخالفات الناجمة عف ضعؼ الردع القانكني كغياب التطبيؽ الفعمي لمكائح التنظيمية

كمف بينيا الئحة تكظيؼ العامميف(البطاني.)3660,
-9أساليب الحد من ظاهرة تضخم الجهاز اإلداري:

يمكف لمدكلة اتخاذ اإلجراء اإلدارم كالقانكني الذم يقمؿ أك يحد مف ظاىرة ازدياد عدد المكظفيف الحككمييف دكف

الحاجة الفعمية لخدماتيـ مف خالؿ القياـ بعدة خطكات أبرزىا ما يمي( :مرتجى.)3604 ,
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أ-إعادة ىيكمة مؤسسات القطاع العاـ.

ب-االتجاه نحك تطبيؽ نظاـ الخصخصة كتشجيع مؤسسات القطاع الخاص.
ج-اختيار قيادات إدارية كفؤة.
د-كضع مظاـ رقابي فعاؿ.
ق-تفعيؿ دكر الييئة العامة لمقكل العاممة عمى مستكل الدكلة.
ثالثاً :الجانب العممي

-1قياس الصدق و الثبات الستبانة البحث:

تـ حساب معامالت الصدؽ الذاتي ,ك معامالت الثبات لمقياس البحث ك محاكره باستخداـ معامؿ الفا كركنباخ,
ك طريقة التجزئة النصفية ,عمى عينة استطالعية بمغ عددىا  02مفردة ك الجدكؿ رقـ ( )0يبيف النتائج.
جدول ( )1معامالت الصدق و الثبات لمحاور البحث
محاور البحث
محور

الحوكمة

عدد الفقرات

الفا-كرونباخ

التجزئة النصفية

الصدق الذاتي

الرؤية االستراتيجية

3

0.711

0.831

0.843

النزاهة و الشفافية

3

0.667

0.801

0.817

سيادة القانون

3

0.692

0.818

0.832

لمقياس الحوكمة ككل

9

0.719

0.837

0.848

9

0.738

0.849

0.849

محور تضخم الجهاز االداري

مف خالؿ ما تكصمت إليو نتائج التحميؿ المبينة في جدكؿ رقـ ( ,)0تبيف أف مقياس الصدؽ لمحاكر االستبانة

مرتفعة حيث تجاكزت ( )%00لجميع المحاكر .ك تبيف كذلؾ اف مقياس الثبات لمحاكر االستبانة مرتفعة حيث
تجاكزت ( )%00لمعامؿ الفاكركنباخ ك تجاكزت ( )%06لمعامؿ التجزئة النصفية لجميع المحاكر  ,مما سبؽ
يتضح أف معامالت الصدؽ ك الثبات لمقاييس البحث مرتفعة ك ىذا يشير إلي أف فقرات مقاييس البحث ك

محاكره مكثكؽ بيا في التطبيؽ العممي ,كبذلؾ تعتبر معيار جيد يمكف االعتماد عميو ؿقياس الظاىرة التي
كضعت مف اجػميا.

 -2الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث:

تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة باستخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية  ,SPSSك لغرض تحميؿ البيانات ك الكصكؿ إلي
النتائج تـ استخداـ الكسائؿ اإلحصائية المتمثمة في اختبار ألفا كركنباخ ,ك طريقة التجزئة النصفية ,ك تحميؿ

االنحدار الخطي البسيط.
 -3اإلجابة عن فرضيات البحث:

لمتحقؽ مف فرضيات البحث تـ استخدـ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط ,كبيانات الجداكؿ التالية تكضح ذلؾ.
أ -الفرضية الرئيسة لمبحث:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمحوكمة عمى تضخم الجهاز االداري بقطاع الصحة ببمدية زليتن.
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جدول ( )2نتائج تقدير أثر الحوكمة عمى تضخم الجهاز اإلداري
المتغيرات

المعممة

الخطاء

المعياري

االختبار التائي
قيمة

االختبار

التضخم االداري

25.158

2.651

9.491

الحوكمة

0.297-

0.128

2.315-

اختبار داربن واتسون

1.892

القوة التفسيرية

0.090

القوة التنبوئية

730.0
القيمة

معامل االرتباط

الداللة

االحصائية

االختبار لفائي

الداللة

االحصائية

قيمة

االختبار

الداللةاالح
صائية

*0.000
*

5.360

*0.024

*0.024

-0.300
*20.01

معادلة االنحدار

𝟖𝟓 𝟓

** داؿ احصائيا بمستكل داللة  * - %0داؿ احصائيا بمستكل داللة %6
كبالػتأمؿ في بيانات الجدكؿ رقـ ( )3يمحظ أف النمكذج ال يعاني مف مشكمة االرتباط الذاتي ,حيث كجد أف قيمة
اختبار داربف كاتسكف تساكم  ,0.023ك ىي قيمة ذات داللة إحصائيان ,ك أشارت النتائج إلي أف ثابت انحدار

تضخـ الجياز اإلدارم بمغ  36.060كىك ما يعني أف مستكل تضخـ الجياز اإلدارم مكجكد كبنسبة %36

تقريبا حتى قبؿ إسياـ الحككمة في ذلؾ ,كأف ليذا اإلسياـ داللتو اإلحصائية كذلؾ بالنظر إلى قيمة االختبار

التائي المقابمة لذلؾ .كبمغت قيمة معممة متغير الحككمة  ,-6.322كىك ما يعني أف الحككمة تسيـ في
خفض تضخـ الجياز اإلدارم بنسبة  %06تقريبا ,ك أف ىذا اإلسياـ داؿ إحصائيان كذلؾ بالنظر إلى قيمة

االختبار التائي المقابمة لذلؾ .في حيف بمغت القكة التفسيرية لمعامؿ االنحدار  6.62كىك ما يعني أف متغير

الحككمة يسيـ بنسبة  %2في حدكث خفض تضخـ الجياز اإلدارم ,كبمغت القكة التنبكئية لمعامؿ االنحدار
 ,6.620كىك ما يعني أف مستكل الحككمة يتنبأ بنسبة  %2.0فيخفض تضخـ الجياز اإلدارم ,كيمحظ أف القكة
التفسيرية كالتنبكئية لمستكل الحككمة دالة إحصائيان ك التي تشير إلي العالقة السمبية الدالة إحصائيان بيف

المتغيريف ك التي بمغت نسبتيا  ,%06ك ىذا يدؿ عمى أنو في غياب الحككمة يزداد التضخـ اإلدارم ,كىك ما

يؤكد ذلؾ مف كجية نظر عينة البحث بأف ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لمحككمة عمى تضخـ الجياز اإلدارم
بقطاع الصحة ببمدية زليتف كذلؾ بمستكل معنكية .%6
ب -التحقق من الفرضية األولى :

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمرؤية اإلستراتيجية عمى تضخم الجهاز اإلداري بقطاع الصحة ببمدية زليتن.
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أثر الحوكمة عمى تضخم الجهاز اإلداري في مؤسسات القطاع العام
الجامعة األسمرية اإلسالمية

د .محمد األعمى  ,د .عبداهلل عكيداف

جدول( )3نتائج تقدير أثر الرؤية اإلستراتيجية عمى تضخم الجهاز اإلداري
المتغيرات

المعممة

التضخم االداري
الرؤية

االستراتيجية

الخطاء

المعياري

20.738

2.216

0.231-

0.312

0.738-

اختبار داربن واتسون
القوة التفسيرية

100.0

القوة التنبوئية

االرتباط

االختبار
9.360

1.936

معامل

االختبار التائي
قيمة

القيمة
الداللة

االحصائية

االختبار لفائي

الداللة

االحصائية

قيمة

االختبار

الداللةاالح
صائية

*0.000
*

0.545

0.464

0.464

-

080.0
-0.100
320.2

معادلة االنحدار

𝟖
** داؿ احصائيا بمستكل داللة %0

كبالػتأمؿ في بيانات الجدكؿ رقـ ( )0يمحظ أف النمكذج ال يعاني مف مشكمة االرتباط الذاتي ,حيث كجد أف قيمة
اختبار داربف كاتسكف تساكم  ,0.200كىي قيمة ذات داللة إحصائية ,ك أشارت النتائج إلى أف ثابت انحدار

تضخـ الجياز اإلدارم بمغ  36.200كىك ما يعني أف مستكل تضخـ الجياز اإلدارم مكجكد كبنسبة %30

تقريبا حتى قبؿ إسياـ الرؤية اإلستراتيجية في ذلؾ ,كأف ليذا اإلسياـ داللتو اإلحصائية كذلؾ بالنظر إلى قيمة
االختبار التائي المقابمة لذلؾ كبمغت قيمة معممة متغير الرؤية اإلستراتيجية ,6.301-كىك ما يعني أف الرؤية
اإلستراتيجية تسيـ في خفض تضخـ الجياز اإلدارم بنسبة  ,%23بيد أف ىذا اإلسياـ غير داؿ إحصائيان,
كذلؾ بالنظر إلى قيمة االختبار التائي المقابمة لذلؾ .في حيف بمغت القكة التفسيرية لمعامؿ االنحدار 6.606

كىك ما يعني أف متغير الرؤية اإلستراتيجية يسيـ بنسبة  %0في حدكث تضخـ الجياز اإلدارم ,كبمغت القكة
التنبكئية لمعامؿ االنحدار  ,-6.660كىك ما يعني أف مستكل الرؤية اإلستراتيجية يتنبأ بنسبة  %6.0فيخفض
تضخـ الجياز اإلدارم ,كيمحظ أف القكة التفسيرية كالتنبكئية لمستكل الرؤية اإلستراتيجية غير دالة إحصائيان ,كىك
ما يؤكد ذلؾ مف كجية نظر عينة البحث بأنو ليس ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لمرؤية اإلستراتيجية عمى تضخـ

الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية زليتف ك ذلؾ بمستكل معنكية  ,%6كما تشير قيمة االختبار الفائي

المنخفضة إلى ضعؼ العالقة بيف المتغيريف.
ج -التحقق من الفرضية الثانية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمنزاهة و الشفافية عمى تضخم الجهاز اإلداري بقطاع الصحة بالبمدية محل

البحث.
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جدول( )4نتائج تقدير أثر النزاهة و الشفافية عمى تضخم الجهاز اإلداري
المتغيرات

المعممة

التضخم االداري
النزاهة و
الشفافية

الخطاء

المعياري

االختبار

24.411

2.384

0.722-

0.319

2.266-

اختبار داربن واتسون
القوة التفسيرية

0.087

القوة التنبوئية

0.070

االرتباط

قيمة

10.238

2.064

معامل

االختبار التائي

القيمة

-0.295

الداللة

0.014

االحصائية

الداللة

االحصائية

االختبار لفائي
قيمة

االختبار

الداللة

االحصائية

*0.000
*

5.136

*0.027

*0.027

*

معادلة االنحدار
** داؿ احصائيا بمستكل داللة  * - %0داؿ احصائيا بمستكل داللة %6
كبالػتأمؿ في بيانات الجدكؿ رقـ ( )4يمحظ أف النمكذج ال يعاني مف مشكمة االرتباط الذاتي ,حيث كجد أف قيمة
اختبار داربف كاتسكف تساكم  ,3.604كىي قيمة ذات داللة إحصائية ,ك أشارت النتائج إلى أف ثابت انحدار

تضخـ الجياز اإلدارم بمغ  34.400كىك ما يعني أف مستكل تضخـ الجياز اإلدارم مكجكد كبنسبة %34

تقريبان حتى قبؿ إسياـ النزاىة ك الشفافية في ذلؾ ,كأف ليذا اإلسياـ داللتو اإلحصائية ,كذلؾ بالنظر إلى قيمة
االختبار التائي المقابمة لذلؾ ,كبمغت قيمة معممة متغير النزاىة ك الشفافية  ,-6.233كىك ما يعني أف النزاىة

ك الشفافية تسيـ بدرجة عالية في خفض تضخـ الجياز اإلدارم بنسبة بمغت  %23تقريبان ,كأف ىذا اإلسياـ داؿ
إحصائيان ,كذلؾ بالنظر إلى قيمة االختبار التائي المقابمة لذلؾ\ ,كبمغت القكة التفسيرية لمعامؿ االنحدار 6.602
كىك ما يعني أف متغير النزاىة ك الشفافية يسيـ بنسبة  %2تقريبان في حدكث خفض في تضخـ الجياز

اإلدارم ,كبمغت القكة التنبكئية لمعامؿ االنحدار  ,6.626كىك ما يعني أف مستكل النزاىة ك الشفافية يتنبأ
بنسبة  %2تقريبان فيخفض تضخـ الجياز اإلدارم ,كيمحظ أف القكة التفسيرية كالتنبكئية لمستكل النزاىة ك

الشفافية دالة إحصائيان ,كىك ما يؤكد ذلؾ مف كجية نظر عينة البحث بأف ىناؾ تأثير سمبي داؿ إحصائيان
لمنزاىة ك الشفافية عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية زليتف بمستكل معنكية  ,%6كما تشير

قيمة االختبار الفائي إلي العالقة السمبية الدالة إحصائيان بيف المتغيريف ك التي بمغت نسبتيا  %06تقريبا ,كىذا
يدؿ عمى انو في غياب النزاىة ك الشفافية يزداد تضخـ الجياز اإلدارم.

د -التحقق من الفرضية الثالثة:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيادة القانون عمى تضخم الجهاز اإلداري بقطاع الصحة

المبحوثة.
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أثر الحوكمة عمى تضخم الجهاز اإلداري في مؤسسات القطاع العام
الجامعة األسمرية اإلسالمية

د .محمد األعمى  ,د .عبداهلل عكيداف

جدول( )5نتائج تقدير أثر سيادة القانون عمى تضخم الجهاز اإلداري
المتغيرات
التضخم
االداري

سيادة القانون

المعممة

االختبار التائي

الخطاء

المعياري

21.413

2.614

-0.351

0.397

-0.884

اختبار داربن واتسون
القوة التفسيرية

0.014

القوة التنبوئية

االرتباط

االختبار
8.192

1.981

معامل

قيمة

القيمة
الداللة

االحصائية

معادلة االنحدار

الداللة

االحصائية

االختبار لفائي
قيمة

االختبار

الداللةاالح
صائية

*0.000
*

0.781

0.381

0.381

-

0.004
-0.119
090.1
𝟓
** داؿ احصائيا بمستكل داللة %0

كبالػتأمؿ في بيانات الجدكؿ رقـ ( )6يمحظ أف النمكذج ال يعاني مف مشكمة االرتباط الذاتي ,حيث كجد أف قيمة
اختبار داربف كاتسكف تساكم  ,0.200ك ىي قيمة ذات داللة إحصائية ,ك أشارت النتائج إلى أف ثابت انحدار
تضخـ الجياز اإلدارم بمغ  30.400كىك ما يعني أف مستكل تضخـ الجياز اإلدارم مكجكد كبنسبة %30.4

حتى قبؿ إسياـ سيادة القانكف في ذلؾ ,كأف ليذا اإلسياـ داللتو اإلحصائية كذلؾ بالنظر إلى قيمة االختبار

التائي المقابمة لذلؾ ,كبمغت قيمة معممة متغير سيادة القانكف ,-6.060كىك ما يعني أف سيادة القانكف تسيـ
في خفض تضخـ الجياز اإلدارم بنسبة  %06تقريبان ,بيد أف ىذا اإلسياـ غير داؿ إحصائيانن ,كذلؾ بالنظر إلى

قيمة االختبار التائي المقابمة لذلؾ .في حيف بمغت القكة التفسيرية لمعامؿ االنحدار  6.604كىك ما يعني أف

متغير سيادة القانكف يسيـ بنسبة  %0.4في حدكث خفض تضخـ الجياز اإلدارم ,كبمغت القكة التنبكئية
لمعامؿ االنحدار  ,6.664كىك ما يعني أف مستكل سيادة القانكف يتنبأ بنسبة  %6.4فيخفض تضخـ الجياز
اإلدارم ,كيمحظ أف القكة التفسيرية كالتنبكئية لمستكل سيادة القانكف غير دالة إحصائيان ,كىك ما يؤكد ذلؾ مف
كجية نظر عينة البحث بأنو ليس ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لسيادة القانكف عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع

الصحة ببمدية زليتف بمستكل معنكية  ,%6كما تشير قيمة االختبار الفائي المنخفضة إلى ضعؼ العالقة بيف

المتغيريف.
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النتـائـج والتوصيات

أوالً :النتائج:

مف خالؿ تحميؿ البيانات المتحصؿ عمييا عف طريؽ تكزيع صحيفة االستبانة عمى العينة المبحكثة,

تكصؿ الباحثاف إلى النتائج التالية:

-0أف ىناؾ تأثير سمبي داؿ إحصائيان لمحككمة عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية زليتف ,كىك
ما يعني أف الحككمة تسيـ في خفض تضخـ الجياز اإلدارم بنسبة  %06تقريبا كما ىك مكضح بالجدكؿ(.)3

-3ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمرؤية اإلستراتيجية عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة بالبمدية محؿ
البحثكما ىك مكضح بالجدكؿ(.)0

-0يكجد تأثير سمبي داؿ إحصائيان لمنزاىة ك الشفافية عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة بالبمدية

المبحكثة ,كىك ما يعني أف النزاىة ك الشفافية تسيـ بدرجة عالية في خفض تضخـ الجياز اإلدارم بنسبة بمغت

 %23تقريباكما ىك مكضح بالجدكؿ()4ن.
-4أنو ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لسيادة القانكف عمى تضخـ الجياز اإلدارم بقطاع الصحة ببمدية زليتنكما ىك

مكضح بالجدكؿ(.)6

-6بعاني قطاع الصحة بالبمدية المبحكثة مف نسبة تضخـ تتراكح ما بيف ,%36-%36كما ىك مكضح
بالجداكؿ (.)6(,)4(,)0(,)3(,)0
-0أف تضخـ الجياز اإلدارم بالبمدية فيد البحث يزداد بكتيرة متصاعدة في غياب النزاىة كالشفافية لدل
المديريف بالقطاع.

ثانياً :التوصيات

-0ضركرة تبني إدارة القطاع لثقافة الحككمة كاعداد مقترح لحككمة قطاع الصحة بالبمدية متضمنان معايير الرؤية
اإلستراتيجية ,النزاىة كالشفافية ,سيادة القانكف.

-3العمؿ عمى إيجاد إطار تنظيمي كتشريعي لمالئمة تطبيؽ معايير الحككمة بالقطاع كالزاـ اإلدارات عمى
العمؿ بو.

-0تفعيؿ بنكد النزاىة كالشفافية حتى تساىـ في الحد مف معضمة تضخـ الجياز اإلدارم بالبمدية.
-4العمؿ عمى كضع رؤية إستراتجية شاممة لتخطيط القكل العاممة بالقطاع ,كبما يتماشى مع متطمبات
الحككمة.
-6ضركرة االلتزاـ التاـ بتطبيؽ المكائح التي ينصص عمييا قانكف العمؿ ,كخاصة عند قياـ إدارة القطاع
بتكظيؼ أفراد جدد بالقطاع.
قائمة المراجع العممية

 -0قمبر ,جميمة ,)3600( ,كاقع تطبيؽ الحاكمية الجامعية في التعميـ الجامعي الحككمي الميبي ,مجمة
دراسات العمكـ اإلدارية ,العدد( ,)03المجمد(.)43

 -3الباكندم ,مصطفى حسيف ,)3600( ,حككمة الشركات كدكرىا في مكافحة ظاىرة الفساد اإلدارم
كالمالي ,مجمة كمية العمكـ اإلدارية كالمالية ,العدد( ,)0المجمد(.)00
 -0رزكقي ,غانـ ,مكسى ,عمار ,)3606( ,مدل تكافر اآلليات الداخمية لمحككمة المؤسسية كمسارات
عمؿ ديكاف الرقابة المالية ,مجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية( ,المجمد( ,)30العدد.)00
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د .محمد األعمى  ,د .عبداهلل عكيداف

الجامعة األسمرية اإلسالمية

 -4الخطيب ,خالد ,قريط ,عصاـ ,)3606( ,مفاىيـ الحككمة كتطبيقاتيا ,كمية االقتصاد ,جامعة دمشؽ,
الجميكرية العربية السكرية.

 -6حالكة ,جماؿ ,طو ,نداء ,)3600(,مفاىيـ الحككمة كتطبيقاتيا ,كمية االقتصاد ,جامعة دمشؽ,
الجميكرية العربية السكرية.
 -0إمشيرم ,حميمة عمى محمد ,)3602( ,أثر تطبيؽ مبادئ الحككمة عمى الفساد اإلدارم في بعض
المصارؼ التجارية العاممة بمدينة زليتف ,المؤتمر العممي الثاني المشترؾ ,الحككمة في المؤسسات
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أثر الحوكمة عمى تضخم الجهاز اإلداري في مؤسسات القطاع العام
الجامعة األسمرية اإلسالمية

 عبداهلل عكيداف. د,  محمد األعمى.د

Abstract
The aim of this research was to identify the governance effect on the inflation of
the administrative system in the public sector institutions. And to achieve the
research objective, the two researchers followed the descriptive and analytical
methods. The research community was represented by all the (60) employees of
the public administration at the health sector in Zliten Municipality, i.e. by
choosing

the

comprehensive

survey

sample.

After

distributing

the

questionnaire, (56) returned back questionnaire forms valid for statistical
analysis were processed using (SSPSS) program. The general results of the
research showed that there is a statistically significant negative impact of
governance on the inflation of the administrative staff in the health sector at
Zliten Municipality by (30%).
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