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 عرفانالشكر و ال

 الحمد  رب العالمين عمى ما وىبني إياه من نعم وصحة وعافية إلتمام ىذا البحث.

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى األستاذ الفاضل الدكتور سعدي الكرنز الذي أشرف عمى 
الدعم والمساعدة والمساندة واالرشاد والتوجيو، حيث كان خير  ىذه الرسالة وتعيدىا برعاية وقدم لي

المشرف. كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل الدكتور إبراىيم عوض والدكتور عزمي 
األطرش أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميم بقبول ىذه الرسالة والييئة التدريسية في معيد التنمية. 

ممثمة بييئتيا التدريسية عمى كل ما قدموه لي من معمومات قيمة. وال يسعني  وأشكر جامعة القدس
إال أن أتقدم بالشكر لؤلستاذ زياد الفي الذي ساعدني في التحميل اإلحصائي، وشكري وامتناني 
لمدكتور أياد الفي الذي لم يبخل في إعطاء أي معمومة والشكر لؤلخت عولى عريقات كما وأشكر  

 جيدًا ووقتًا غاليًا في المراجعة المغوية لمرسالة.  .... الذي بذل

كما وأشكر جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني ممثمة برئيسيا د. يونس الخطيب ومديرىا العام د. خالد 
جودة المذان قدما كافة التسييبلت إلنجاز ىذا العمل، وباقي األخوة المدراء والمكمفين إداريًا في 

تمع الدراسة، والشكر موصول لكل من ساعدني في توزيع االستبانات واإلجابة الجمعية الذين مثموا مج
 عمييا ولكل من قدم لي المساعدة إلنجاز ىذه الدراسة.
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 مصطمحات الدراسة
 في موضوع  الحوكمة تحت عنوان "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء تبحث ىذه الدراسة

المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني، وقد وردت عدة مفاىميم ومصطمحات تخدم ىذه 
 الدراسة، وليذه المفاىيم والمصطمحات تعريفات متعددة تم اعتماد التالي منيا:

 الحوكمة (Governance):  ىي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تيدف
ميز في األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق إلى تحقيق الجودة والت

خطط وأىداف المؤسسات، وبمعنى آخر فإن الحوكمة تعني النظام أي وجود نظم تحكم 
العبلقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة عمى 

 (Williamson, 2009, p:18)لية المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئو 
 الحكم الرشيد (Good Governance):  يعرف الحكم الرشيد حسب برنامج األمم المتحدة

ممارسة السمطة االقتصادية والسياسية واإلدارية لتسيير شؤون بمد ما عمى كافة بأنو "
مواطنون المستويات. ويشمل الحكم اآلليات والعمميات والمؤسسات التي يقوم من خبلليا ال

والجماعات بالتعبير عن مصالحيم، وممارسة حقوقيم القانونية، والوفاء بالتزاماتيم، وتسوية 
 .(UNDP, 1995) خبلفاتيم"

   ة الشفافي(Transperancy) :  ىي نقيض الغموض أو السرية في العمل ، وتعني توفير
طنين الراغبين في اإلطبلع المعمومات الكاممة عن األنشطة العاممة لمصحافة والرأي العام والموا

عمى أعمال الحكومة وما يتعمق بيا من جوانب ايجابية أو سمبية عمى حد سواء دون أخفاء، 
وكذلك يتضح أن الشفافية تتعمق بجانبين األول يتعمق بوضوح اإلجراءات وصحة مصداقية 

االجتماعية عرض المعمومات والبيانات الخاصة بالوحدات والمؤسسات السياسية واالقتصادية و 
والتنفيذ (  –والتمويل  –الخاصة والعامة ووضوح العبلقات فيما بينيا من حيث )التخطيط 

، في حين يتعمق الجانب الثاني بعبلقة ذوي العبلقة لمغايات واألىداف المعمنة مسبقاً لموصول 
من الخدمات التي يقدميا الجانب األول وحقيم في الحصول والوصول لممعمومات الصحيحة 

 (.Vincke, et.al., 2003) .والحقيقة في الوقت المناسب
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 المساءلة (Accountability) : عرفيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عمى انيا الطمب من
المسؤولين تقديم التوضيحات البلزمة ألصحاب المصمحة حول كيفية استخدام صبلحياتيم 

م وتمبية المتطمبات المطموبة منيم وقبول وتعريف واجباتيم واألخذ باالنتقادات التي توجو لي
 ,.Vincke, et.al)  .)بعض( المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش

2003.) 
 اإلفصاح (Disclosure):  ىو عممية إظيار المعمومات المالية، سواء كانت كمية أو وصفية

المكممة في الوقت المناسب، مما في البيانات المالية أو في اليوامش والمبلحظات والجداول 
يجعل البيانات المالية غير مظممة ومبلئمة لمستخدمي البيانات المالية من األطراف الخارجية 

 (.2005والتي ليس ليا سمطة اإلطبلع عمى الدفاتر والسجبلت لمشركات. )أبو زيد، 
  االلتزام األخالقي(Ethical Commitment):  بادئ عبارة عن مجموعة من الموىو

األخبلقية والقيم التي تحكم تصرفات األفراد. أما األخبلقيات المينية فيجب أن تتعدى المبادئ 
والقوانين األخبلقية لمفرد العادي، حيث تصمم مجموعة من القواعد وتصبح قواعد مينية تحث 
عمى تشجيع السموك السوي لمشخص الميني وتكون واقعي وقابمة لمتطبيق في آن واحد 

)2001, et.al., m Boyton(Wilia. 
  المسؤولية االجتماعية(Social Responsibility) : عرفيا االتحاد األوروبي بأنيا الطريقة

التي يجب أن تعمل بيا الشركات والمؤسسات لدمج االىتمامات والقضايا االجتماعية والبيئية 
ة والعمميات واألنشطة واإلقتصادية في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الشرك

داخل الشركة وبشفافية ومحاسبة ليتم تطبيق أحسن الممارسات. وتعمل عمى تطبيق القوانين 
والتعميمات التي ليا عبلقة بمكافحة الفساد والرشوة، وتمتزم بالحفاظ عمى الصحة والسبلمة 

 .(Commission Europeenne, 2001)وحماية البيئة وحقوق اإلنسان والعمال. 
 مس اإلدارة مج(Boards of Directors) ىم من يمثمون المساىمين وأيضًا األطراف :

األخرى مثل أصحاب المصالح، ومجمس اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يوكل 
كما أنيا ىيئة مكونة من   (.2014إلييم سمطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة )خضر أحمد، 

ء سواء كانوا منتخبين أو معينيين يتولون اإلشراف بشكل مشترك عمى مجموعة من األعضا
 أنشطة شركة أو مؤسسة ما.



 ه
 

  جودة القوانين والتشريعات(Quality of Laws and Legislation): يعرف القانون  
، حيث أنو ال عمى أنو مجموعة من األسس والقواعد التي تحكم المجتمع وتعمل عمى تنظيمو

يش بنجاح إذا كان أفراده ال بخضعون لقواعد تحكميم، ويفعمون ما يروق يمكن لممجتمع الع
أما التشريعات فيي مجموعة القواعد . (2017ليم دون مراعاة لواجباتيم وحقوقيم. )ضمراوي 

 (.2007العامة المجردة التي تصدر عن السمطة التشريعية. )فتوح، 
  األداء(Performance) قدم :(Kolter) لمنظمي المتميز من خبلل طرح ا مفيوم لؤلداء

لنموذج خصائص منظمات األعمال ذات األداء المتفوق، وأشار إلى مجموعة عوامل وصفيا 
بأنيا مفاتيح لؤلداء المتميز، إذ أن الخطوة األولى في طريق األداء المتميز ىي تحديد 

ليوم أنيا ما أصحاب المصالح )الزبائن، والعاممين، والمجيزين، والمسوقين( وتدرك منظمات ا
لم تمبي احتياجات أصحاب المصالح ورغباتيم، فمن تحقق المكانة المرموقة التي تطمح في 

ت األساسية )تطوير منتج جديد، جذب الزبائن، واختزال االوصول إلييا، ومن خبلل إدارة العممي
ب النفقات، وتمبية االحتياجات( تتمكن المنظمة من تحقيق أىدافيا الخاصة بإرضاء أصحا

 (.Kolter, 2000المصالح )
 ( جمعية اليالل األحمر الفمسطينيPalestine Red Crescent Society :) ىي جمعية

وأقرت  1968وطنية فمسطينية ذات سخصية اعتبارية مستقمة معترف بيا رسميًا. تأسست عام 
من  1969من قبل المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو السادسة التي عقدت في القاىرة عام 

أجل تمبية الحاجات الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني. وتمارس نشاطيا في فمسطين 
وفي مناطق تجمعات الشعب الفمسطيني بموجب اتفاقيات جنيف، وبموجب مبادئ الحركة 
الدولية لجمعيات الصميب األحمر واليبلل األحمر وىي: "اإلنسانية، عدم التحيز، الحياد، 

 .(www.palestinercs.org) الوحدة، والعالمية". اإلستقبلل، التطوع،
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 ممخص ال

في جمعية اليبلل األداء المؤسسي  في الحوكمة مبادئتطبيق  أثر معرفةإلى ىذه الدراسة  تدفى
  .المكمفين إدارياً و  األقسامالمدراء ورؤساء  من وجية نظراألحمر الفمسطيني 

سام والمكمفين إداريًا في جمعية اليبلل األحمر تكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء األق
ربية ومحافظات غزة والقدس الشريف، حيث بمغ حجم مجتمع الفمسطيني بفروعيا في الضفة الغ

 مكمفين إداريًا وفقًا الحصائيات دائرة شؤون الموظفينالقسام و األورؤساء  اءمدر من ال (162)الدراسة 
لباحثة المنيج الوصفي إلنجاز أىداف ىذه الدراسة واالستبانة استخدمت ا في االدارة العامة والفروع.

، ومكمف إدارياً ورئيس قسم  ( مديراً 112واشتممت عينة الدراسة عمى )كأداة لجمع البيانات البلزمة. 
لممسمى تبعًا  قصدية حصصية( من مجتمع الدراسة، تم اختيارىم بطريقة %69أي ما نسبتو )

 .الوظيفي
أن مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل  عدد من النتائج أىميا: وتوصمت الدراسة إلى

مستوى األداء كما جاء  %(.70.5األحمر الفمسطيني كان بدرجة جيدة وبمتوسط حسابي بمغ )
بدرجة عالية نسبيًا وبمتوسط حسابي بمغ نسبتو  معية اليبلل األحمر الفمسطينيالمؤسسي في ج

وجود عبلقة إرتباط طردية قوية ذات داللة إحصائية  دراسة أيضًا إلىال أظيرت نتائج%(. و 83.4)
بين تطبيق مبادئ الحوكمة واألداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني مما يدل عمى أن 
زيادة فاعمية تطبيق مبادئ الحوكمة ينعكس عمى تحسين مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل 

أن ىناك عبلقة قوية بين أربع متغيرات مستقمة مجتمعة وليا  بينت النتائجما األحمر الفمسطيني. ك
والشفافية أثر في األداء المؤسسي وىي مبدأ الشفافية، والشفافية والمسؤولية االجتماعية مجتمعة، 

  .والمسؤولية االجتماعية واإلفصاح مجتمعة، واإلفصاح والمسؤولية االجتماعية مجتمعة
 في (α ≥ %0.05) ة عند مستوى الداللةلة إحصائيالدات ذات د فروقيوج أيضًا أنوأظيرت النتائج و 

في جمعية اليبلل األحمر واألداء المؤسسي تطبيق مبادئ الحوكمة  آراء المبحوثين حول واقع
ة لة إحصائيالدات ذات فروق ووجود. فأكثر 55حيث كانت لصالح  لمتغير العمر تبعاً الفمسطيني 

تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية  حول واقعآراء المبحوثين  في (α ≥ %0.05) لةعند مستوى الدال
  .المسمى الوظيفي حيث كانت لصالح مدير عاملمتغير  تبعاً اليبلل األحمر الفمسطيني 
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Abstract 
 

This study aims to identify the impact of applying the principles of governance in the 

institutional performance in Palestine Red Crescent Society from the point of view of the 

managers, heads of departments and administratively responsible.  

The study population consists of all managers, heads of departments and administrative 

supervisors working Palestinian Red Crescent Society in its branches in the West Bank, 

Gaza and Al-Quds Al-Sharif. The study population reached (162) managers, heads of 

departments and administrative supervisors according to the statistics of the Personnel 

Department in the Head Quarter and Branches. The researcher used a descriptive 

analytical approach to achieve the objectives of this study and questionnaire as a tool to 

collect the necessary data. 

The sample consisted of (112) managers, heads of departments and administrative 

supervisors by (69%) from the study population who were selected by purposively ration 

method according to the job title. 

 

The most important study finding were: The level of application of the principles of 

governance in the PRCS was good with an average (70.5%). The level of institutional 

performance in the PRCS was relatively high with an average of (83.4%). The results of 

the study also showed a strong positive correlation between the application of the 

principles of governance and the institutional performance of the Palestinian Red 

Crescent Society, which indicates that increasing the effectiveness of applying the 

principles of governance is reflected in improving the performance of the Palestinian Red 

Crescent Society. The results also showed that there is a strong relationship between four 

independent variables combined with an impact on institutional performance namely 

transparency, transparency and social responsibility combined, transparency, social 

responsibility and disclosure combined, and disclosure and social responsibility 

combined.  

  

The results also showed that there were statistically significant differences at the level of 

significance (α ≤ 0.05%) in the respondents’ opinions on the reality of applying the 

principles of governance and institutional performance in PRCS according to the age 

variable. And the presence of significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05%) in the respondents' opinions on the reality of the application of the principles of 

governance in the Palestinian Red Crescent Society according to the variable job title 

where it was for the benefit of the Director General.  
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 :لالفصل األو
___________________________________________________________ 

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة 1.1

عمى بالنسبة لممؤسسات  ىميةعمى درجة عالية من األوتطبيق قواعدىا في عصرنا ىذا  الحوكمة إن
يا وتحقيق ة والخاصة لتمكينيا من تطوير أدائغير الحكوميممنظمات الحكومية و إختبلف أنواعيا ول

والقواعد ، ألنيا تضع النظم والقوانين أىدافيا وخططيا اإلستراتيجية بكفاءة وفاعمية واستدامة وأثر
د الصبلحيات والسمطة والمسؤوليات لكافة وتحدالمؤسسات  تمك التي تحكم العبلقات فيواليياكل 

دارة تنفيذية المستويات اإلدارية فييا من مساىمين وتكفل وتحمي حقوق ال أعضاء مجمس إدارة وا 
والمساءلة الشفافية والعدالة و  المشاركة وتسيم أيضًا في تحقيقوأصحاب المصالح كافة.  موظفينالو 

 الستراتيجيات طويمة األمد التي وضعتيا المنظماتومحاربة الفساد، وتعمل عمى تحقيق األىداف وا
نعكاساتيا الحوكمة ومفيوم مصطمحب تزايد االىتمام مؤخراً  وقد. لنفسيا عقد  منذوبخاصة  وتطبيقاتيا وا 

من التداعيات واالنييارات المالية العالمي  ما شيده االقتصادلالتسعينيات من القرن العشرين وذلك نتيجة 
 كالتي حصمت في جنوب شرق آسيا وفضيحة شركة انرون الشركات العالمية سبية لعدد مناحموال

فبلسيا، وال  .أندرسون إحدى أكبر خمس شركات تدقيق في العالم –وما تبعيا من انييار لشركة آرثر وا 
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تنحصر الحوكمة وأثار عدم تطبيقيا واإللتزام بقواعدىا عمى الشركات أو المنظمات التي تتياون في 
ت العالمية بل تمتد آثارىا لتشمل اإلقتصاديا ،تمك الشركاتى الدولة أو الدول التابعة ليا تطبيقيا وعم

لتي تحولت إلى أزمة مالية وا 2007العام كما حدث مع أزمة الرىن العقاري األمريكية في نياية  ككل
 بية لتمك األزمة.ضربت االقتصاد العالمي ككل وما زالت العديد من البمدان تعاني من األثار السم عالمية

والحوكمة واحدة من أىم المتطمبات في المؤسسات والشركات التي أضحى تطبيقيا واإللتزام بقواعدىا 
أساسيًا في اآلونة األخيرة في مختمف دول العالم، وذلك لضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع العام 

ي والعالمي ولغرض وضع قواعد والخاص والمجتمع المدني عمى كل من المستوى المحمي واإلقميم
وتطبيق أسموب ممارسة اإلدارة الرشيدة فييا وتوسيع تمك  إلدارة المؤسسات والرقابة عمييا، ومبادئ

لقطاع العام. بل مؤسسات المجتمع المدني واالخاص فحسب  عالقواعد لتشمل ليس فقط منظمات القطا
مًا واسعًا في المنظمات والمؤسسات الدولية م وأبرز الموضوعات التي القت اىتماوتعد الحوكمة من أى

 واإلقميمية.

 مبررات الدراسة 1.2  

تسميط الضوء عمى أىم مبادئ الحوكمة المتبعة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني والعمل عمى  .1
 . ىاتطوير 

تقدم  تعتبر من الجمعيات العريقة التي والتي ي جمعية اليبلل األحمر الفمسطينيكون الباحثة تعمل ف .2
جمعية يعكس ما تقدمو ىذه الجمعية الن دراسة واقع الحوكمة في فإالخدمات اإلنسانية والطوعية، 

 من دور ميم في المجتمع.
 .الجمعيةفي ؤلداء المؤسسي لمدخل دور الحوكمة كفي البحث  .3
التوصيات التي تساعد في تطوير تطبيق مبادئ الحوكمة بالنسبة و  النتائج لخروج بمجموعة منا .4

والمكمفين إداريًا في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني وتفعيل دورىم  ورؤساء األقسام ممديرينل
 وأدائيم. 

 ةـــــــة الدراســـمشكم 1.2 
يشار  التي ة في الوطنجمعية اليبلل األحمر الفمسطيني من أىم المؤسسات الوطنية العريقتعتبر 

حصوليا عمى عضوية المجمس اإلداري بعد  خاصةً  ،والطوعي بدورىا الريادي واإلنساني واالجتماعي
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حريصة عمى  غير حكوميةكونيا منظمة دولية و جمعيات الصميب األحمر واليبلل األحمر تحاد ال
ن كانت حتى تاريخ تطبقيا بطريقة غير مباشرة، إذ لم تقم بوضع  وتطبيق وااللتزام بقواعد الحوكمة، وا 

 . شكل مباشر وفعالالسياسات والضوابط البلزمة لتطبيقيا ب
تحتاج جمعية اليالل حتى ترتقي مستويات األداء إلى الجودة العالية في تطبيق األنظمة والقوانين، و 

وكيفية تعزيزىا وذلك من خالل  الحوكمة مبادئبوعي متميز  بناء وخمقاألحمر الفمسطيني إلى 
  ميةالمالية والتنظيو  اإلداريةو  القانونية ترسيخيا في جميع الممارسات

 :لئلجابة عمى سؤاليا الرئيسي ظيرت مشكمة الدراسةومن ىنا 
 "في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني األداء المؤسسي فيأثر تطبيق مبادئ الحوكمة  ما"

 ةــة الدراســـأىمي 1.2 

في جمعية  األداء المؤسسيفي الحوكمة تطبيق معايير  أثرتكمن أىمية ىذه الدراسة بأنيا تبحث في 
وذو صفة اعتبارية في الوطن لما ليا استقبلليتيا بلل األحمر الفمسطيني، حيث أنيا جمعية وطنية الي

وتنبع أىمية ىذه الدراسة تقدمو من خدمات إنسانية وطوعية وبرامج اجتماعية لكافة شرائح المجتمع. 
، رات الديمغرافيةالمتغيوفقًا الختبلف  مبادئ الحوكمةأيضًا في التعرف عمى مدى االختبلف في تطبيق 

. وتكمن األىمية النظرية في عرض اإلطار ص واقع تطبيق مبادئ الحوكمة وأثرىا عمى األداءفحو 
وتعتبر ىذه الدراسة األولى في الجمعية  معايير الحوكمة.و النظري والدراسات السابقة التي تفسر بنود 

 ني.والتي تبحث بعمق موضوع الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطي

 ةــــــــــداف الدراســـــــــــــأى 5.2
األداء  فيالحوكمة  بادئم أثر تطبيق لقياسبشكل رئيسي في أنيا تسعى  ف ىذه الدراسةاىدتكمن أ

والمكمفين إداريًا،  المدراء ورؤساء اإلقساممن وجية نظر  في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني المؤسسي
 األىداف الفرعية التالية: إلى تحقيقوتسعى الدراسة أيضًا 

وضعيا برنامج التي مبادئ الحوكمة  مدى التزام جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني بتطبيق معرفة  .1
 من خبلل تسميط الضوء عمى المحاور التالية: األمم المتحدة اإلنمائي

 .الشفافية. أ
 المساءلة.. ب
 اإلفصاح.. ت
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 االلتزام األخبلقي. ث
 المسؤولية االجتماعية.. ج
 جمس اإلدارة.م مسؤوليات. ح
 جودة القوانين والتشريعات.. خ
 فيما إذا كان ىناك فروقات في تطبيق مبادئ الحوكمة وفقًا الختبلف المتغيرات الديموغرافية. .2
 تقيس مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني. .3
جية نظر من و  ترتيب معايير الحوكمة من حيث أىميتيا وضرورة تطبيقيا في الجمعيةتقيس  .4

 .المبحوثين

 ةـــة الدراســــأسئم 6.1

في المنظمات والمؤسسات الدولية التي القت إىتمامًا واسعًا من أىم وأبرز الموضوعات الحوكمة تعد 
 ومن ىنا تولد تساؤالت تتمخص بسؤال رئيسي يتفرع منو عدد من األسئمة الفرعية كالتالي:واإلقميمية. 

في جمعية اليالل األحمر  األداء المؤسسي فيق مبادئ الحوكمة أثر تطبي ما" السؤال الرئيسي:
 "الفمسطيني

 منو األسئمة الفرعية التالية: وتتفرع
 ما مدى تطبيق الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني؟ .1
 ما مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني؟ .2
 ؟وضرورة تطبيقيا في الجمعيةما ترتيب معايير الحوكمة من حيث أىميتيا  .3

 فرضيات الدراسة 7.1

في  a≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقوجد يال  :األولى الرئيسية ياتالفرض. 1.7.1
 .المتغيرات الديمغرافيةجمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تعزى إلى  في الحوكمة مبادئتطبيق  مدى درجة

في  a≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقوجد يال  :الثانية الرئيسية ياتالفرض. 2.7.1
 .المتغيرات الديمغرافيةجمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تعزى إلى في  مستوى األداء المؤسسي
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 a≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ذات  عبلقةوجد يال  :الثالثة الرئيسية ياتالفرض. 3.7.1
 .في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني المؤسسي األداءيق مبادئ الحوكمة و بين تطبفي 
 :متغيرات الدراسة 8.1

المتغيرات المستقمة والتابعة والمتغيرات الثانوية المستقمة )المتغيرات تنحصر متغيرات الدراسة في 
 الديمغرافية(:

 المتغيرات المستقمة: وتتمثل في معايير الحوكمة كالتالي: .1
 ة.الشفافي. أ
 المساءلة. ب
 اإلفصاح. ت
 االلتزام األخبلقي. ث
 المسؤلية االجتماعية. ج
 دور مجمس اإلدارة. ح
 جودة القوانين والتشريعات. خ
 المتغيرات التابعة: وتتمثل في معايير تقييم األداء وىي:  .2
 الكفاءة.. أ
 الفاعمية.. ب
 المنفعة.. ت
 المساواة.. ث
 االستجابة.. ج
 المعايير الفنية )التكنولوجية(.. ح
 تحميل خمفية العمل.. خ
 شرعية.ال. د
 المتغيرات الديمغرافية: .3
 العمر.. أ
 الجنس.. ب
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 المؤىل العممي.. ت
 المسمى الوظيفي.. ث
 ةسنوات الخبر . ج

 المتغيرات  المستقمة                                                 المتغير التابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( متغيرات الدراسة1.1شكل رقم )

 

 الشفافية..أ
 المساءلة.ب
 اإلفصاح.ت
 االلتزام األخبلقي.ث
 المسؤلية االجتماعية.ج
 دور مجمس اإلدارة.ح
 جودة القوانين والتشريعات.خ

 

 األداء

 العمر.أ
 الجنس.ب
 المؤىل العممي.ت
 المسمى الوظيفي.ث
 سنوات الخبرة.ج

ات الديموغرافيةغير المت  
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 حدود الدراسة 9.1
 ه الدراسة عمى ما يمي:تشتمل حدود ىذ

األداء المؤسسي في  في: يتحدد موضوع الدراسة بأثر تطبيق مبادئ الحوكمة الحدود الموضوعية .1
 جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني.

 األقسام واإلداريين المكمفينورؤساء  المدراءستقتصر ىذه الدراسة عمى جميع  حيث الحدود البشرية: .2
 .ألفرعوا في اإلدارة العامة لمجمعية

 2018وعام  2017 عامما بين حيث ستقتصر ىذه الدراسة  الحدود الزمانية: .3
 جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف. الحدود المكانية: .4

 ىيكمية الدراسة 20.1
 تشتمل الدراسة عمى خمسة فصول مقسمة كما يأتي:

 ة ، أىميمبررات الدراسة، مشكمة الدراسة مقدمة الدراسة، ويشمل: اسةاإلطار العام لمدر صل األول: الف
البشرية حدود الدراسة متغيرات الدراسة، ، الدراسة ، فرضياتة الدراسة، أسئمالدراسة ، أىدافالدراسة

 وتفصيل ىيكمية الدراسة. ،الزمانية والمكانيةو 
  :)ار النظري والدراسات السابقة.يتضمن محتويات اإلطالفصل الثاني )اإلطار النظري لمدراسة 
 :)جراءات الدراسة المجتمع الذي و ، أدواتو، دراسةيتطرق إلى منيج ال الفصل الثالث )منيجية وا 

جراءات التحق أخبلقيات الدراسة، وصف متغيرات الدراسةو  الدراسة، عينة دراسةو العمي تأجري ق وا 
، تصحيح لخصائص العينة ات اإلحصائيةوالمعالج ات الدراسةءراإج الدراسة وثباتيا، من صدق أداة

 .الدراسة
 :)اإلحصائي لمبيانات التي تم يعرض نتائج التحميل  الفصل الرابع )عرض النتائج ومناقشتيا

التحقق من و الحصول عمييا من المبحوثين، وعرض النتائج ومناقشتيا، اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، 
 صحة الفرضيات.

  يتضمن االستنتاجات والتوصيات المرتكزة عمى نتائج  صيات(:الفصل الخامس )النتائج والتو
 ويمي الفصل قائمة المراجع والمبلحق والجداول والفيارس. الدراسة.
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 :الفصل الثاني
___________________________________________________________ 

 النظري والدراسات السابقةاإلطار 

 مقدمة 2.1
 ريف بالمفاىيم المتعمقة بالحوكمة واألداء وجمعية اليبلل األحمر الفمسطينيييدف ىذا الفصل إلى التع

وصواًل إلى إطار مفاىيمي نظري متكامل يعد أساسًا لمدراسة، وقسم الفصل إلى قسمين حيث يتناول 
القسم األول اإلطار النظري لمدراسة، ويتناول القسم الثاني مراجعة ألىم األدبيات التي غطتيا الدراسات 

 السابقة حول موضوع الدراسة الحالية.

 اإلطار النظري 1.1

 الحوكمة: .1.2.2

ىو  (Governance Company) الشركاتأو حوكمة  (Governance)إن مصطمح الحوكمة 
 Globalization)مصطمح فرض نفسو والدافع وراء شيوعو ىو تناغمو من لفظي العولمة )

 & Brand)ما جدل كبير في بداية ظيورىما المذين دار حولي (Privatization)والخصخصة 

Holzer, 2010:8) .عممية التحكم والسيطرة من خبلل قواعد أسس فيوم المغوي لمحوكمة يعني أنيا "والم
وتعني الحوكمة لغويًا بأنيا: "نظام ومراقبة (. 13م، ص2007الضبط بغرض تحقيق الرشد" )درويش، 
 (. 14م، ص2007الموضوعية والمسؤولية" )درويش، بصورة متكاممة وعمنية تدعيمًا لمشفافية و 

ويوجد في فمسطين العديد من المنظمات التي تعمل عمى نشر قيم النزاىة والشفافية والمساءلة ومكافحة 
الفساد في مؤسسات المجتمع الفمسطيني سواًء مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات المجتمع المدني، ومن 

النزاىة، والمركز الفمسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع. ولكن  ىذه المنظمات اإلئتبلف من أجل
ال يوجد معايير شاممة وموحدة متفق عمييا بين ىذه المنظمات نستطيع أن نطمق عمييا معايير الحوكمة 

 الجيدة في فمسطين 
 ونرى في الجدول المرفق تمخيص أراء الباحثين والمفكرين حول ىذا المفيوم:
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 مفيوم الحوكمةأراء الباحثين حول  (1.2جدول )

 
 يفهىو انحىكًح اسى انثاحج خ

1.  

(Kumar, 2007:2) 

تانقٍى وانسهىك األخالقً إلَجاص كافح  االنتضاو

اإلَصاف  األعًال فً انًُظًح تًا ٌضًٍ

 نجًٍع أصحاب انًصانح يٍ انعًالء

والمستثمرين والموردين والحكومة  والموظفين
 والمجتمع.

2. (Nooteboom & Termeer, 2013:2) قيادات متنوعة االبتكارات كالقيادة  نظام يولد
المحفزة، التعاونية والتكاممية وغيرىا، وىذه 

المشترك المفاىيم تؤكد عمى قيمة التنظيم 
لؤلنشطة لمتغمب عمى الفساد وبناء الثقة 

 الشرعية.و 
3.  

(Asorwoe, 2014:41) 
في المعايير األخبلقية والموائح تطبيق 

مؤسسات القطاع العام وتبني اإلصبلحات 
 اإلدارية التي تعتبر كأداة لمكافحة الفساد.

   

من العوامل التي عممت عمى تطوير فكرة الحوكمة وجعميا موضع اىتمام ونقاش عمى المستوى العالمي و 
ناصر رًا عمى الحكومة، ألن ىناك عتصلم يعد مق Public Issueىو أن االىتمام باألمور العامة 

Actors  أخرى مثل مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الدينية، والصحافة، والقطاع الخاص، تشارك
في االىتمام في الشأن العام بل وفي أخذ الدور في طرح األمور العامة وتقديم الحمول  –ليس فقط  –
  .(Robinson, Fred & others, 2002)ليا
 

 :تعريف الحوكمة .2.2.2

عددًا من الخبراء الدوليين لمناقشة مضامين الحوكمة عمى  UNDPألمم المتحدة اإلنمائي حشد برنامج ا
 االقتصاديةمتتالية، حيث خمصوا إلى التعريف بأن الحوكمة تعني "ممارسة السمطات  تمدار فترا
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 تتكون من األليات"والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون المجتمع عمى كافة مستوياتو". لذا فالحوكمة 
والعمميات والمؤسسات التي من خبلليا تستطيع أن تشكل مصالحيم، فيمارسون حقوقيم القانونية ويؤدون 

عرُّفت الحوكمة بأنيا "التقاليد، والمؤسسات والعمميات التي تطور آخر واجباتيم ويناقشون خبلفاتيم". وفي 
القرارات في قضايا ذات تقرر كيفية ممارسة السمطة، وكيفية سماع صوت المواطنين، وكيفية صنع 

 .((UNDP,Governance for Sustainable Human Development, 1997اىتمام عام". 

 األنظمة، تحكم التي القوانين بين اإليجابي التفاعل "يابأن الشركات حوكمة( 2003 البشٍز،( عرفو 
 الرسمية والجيات اإلدارة مع الخارجي المدقق دور ا،بي العاممين فراداأل ثقافة اءات،ر اإلج التعميمات،

 الشركة نجاح في يصب الذي التفاعل لتحقيق المختمفة الرقابية وأدواتيا عمييا باإلشراف المعنية
 عمى يؤثر ال منيا خروجيم او داخميا مختمفة مواقع الى وانتقاليم األشخاص تغير من ويجعل تمرارىاواس

 بين البناء التفاعل عمى أعبله التعريف ركز قدو  .ليةالما او اإلدارية الناحية من تقدميا أو سيرىا سبلمة
 تصب والتي وأدواتيا الرقابة وعمى ،الشركات حوكمة مبادئ من يعدي والذ الشركة في ألساسيةا العناصر

 ذاتي نظام بأنو "المؤسسي لمتحكم (2003، خىري) نظر وجية ومنواستمرارىا.  الشركة نجاح في
 بنفسيا نفسيا الشركة وأىداف غايات تحقيق بغرض المالية األعمال منشآت عمى والرقابة واإلدارة لمتوجيو
 ذات كل األطراف مع عادل تعامل يوفر بما وذلك كانت جية يأ من نفوذ أو تأثير وأتدخل  دون

  .(2، ص سابق مصذر خىري،) الشركة مع المصمحة

)الممارسات( والتقاليد المؤسسية التي بأنيا "اليياكل، الوظائف )المسؤوليات(، العمميات  وىناك من عرفيا
 ,Plumptre, Tim & others) تستخدميا اإلدارة العميا لممؤسسة لمتأكد من تحقيق رسالة المؤسسة"

بأنيا "العمميات واليياكل  (Institue On Governance)وعرفيا المعيد الكندي لمحوكمة  .(1999
دارة عممياتيا ا  .)www.iog.ca( لعامة وأنشطة برامجيا"التي تستخدميا المؤسسات لتوجو وا 
فقد عرفت الحوكمة بأنيا "مجموعة من القواعد  OECDأما منظمة التعاون االقتصادي الدولي  والتنمية 

التي ليا عبلقة مع الشركة، وىو  والعبلقات بين إدارة الشركة ومجمس اإلدارة والمبلك وجميع األطراف
ألسموب الذي يقدم الييكل أو اإلطار المنظم الذي يتم من خبللو تحديد األىداف وتحقيقيا ومراقبة األداء ا

واإلدارة العميا في السعي لتحقيق األىداف الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ومساىمييا وتسييل المراقبة 
وتعني  .(2003، وأخرون ركياتشا)الجيدة الستخدام مورد وأصول الشركات والمؤسسات بكفاءة وفاعمية" 

الحوكمة أسموب التسيير الرشيد، مما يعني التحكم بكافة العبلقات السموكية لممنظمة والمتعاممين معيا 

http://www.iog.ca/
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اإلدارة من جية وحممة األسيم وأصحاب  نحددة لمعبلقة بيموىي عبارة عن "القوانين والمعايير ال
 Jenny وعرفيا .(2005 ،مجدوب" )المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة من جية أخرى

Goodwin  عمى أنيا "مجموعة القواعد التي تجري بموجبيا إدارة الشركة داخميًا كما يتم وفقًا ليا إشراف
مجمس اإلدارة عمى الشركة ليدف حماية المصالح واالستثمارات المالية لممساىمين الذين قد يقيمون عمى 

لحوكمة الجيدة وجود شفافية وىذه الشفافية ىي جوىر ولب وتتضمن ا ،ل من الشركةااألميبعد آالف 
وعرفت الحوكمة أيضًا عمى أنيا "مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي  (.2014الحوكمة" )رزق، 
الخطط والفعالة لتحقيق الجودة في األداء والتميز عن طريق اختيار األساليب المناسبة تيدف إلى تحقيق 
 (.Osboren, 2010)تيجية" واألىداف االسترا

يمكننا القول بأن ىناك عدة أمور مشتركة بينيم أىميا أن الحوكمة عبارة  ومن خبلل التعريفات السابقة
عن مجموعة من القوانين والنظم التي تساعد الجمعية عمى إدارة شؤونيا الداخمية والخارجية. كما أنيا 

موصول إلى بر األمان واتخاذ القرارات لالمؤسسة  مجموعة من القواعد والقرارات التي تساعد إدارة
المناسبة وذلك من خبلل التواصل بين جميع األطراف المستفيدة من مجمس إدارة، وموظفين ومجتمع من 

 خبلل القواعد والنظم.
 

 : حوكمةلمالمكونات األساسية  .3.2.2
 من ثبلث مكونات رئيسية ىي: تتكون الحوكمة

 الحكومة )بالدولة( .1
 ع الخاص.القطا .2
 المجتمعات المدنية .3
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 الحكومة وبيئتيا (2.2شكل )

 (1008الجامعة،  االقتصادية لمعموم بغداد )كمية :لمحوكمة االساسية المزايا .4.2.2

 لممؤسسات الحكم إدارة في وفعاال حيويا ىدفا تعتبر والتي االساسية المؤشرات بعض عمى الحوكمة تقوم
 :وىي

 االدارة مجمس دور حيث من االدارة اجراءات عمى والمراجعة رافلبلش كفوء نظام الى الحاجة 
 . والعاممة المقرضة المصارف مثل المؤسسة في المصمحة مجمس اصحاب ودور

 موثقة وبيانات معمومات الى الحاجة .  
 والشفافي االفصاح الى الحاجة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجتمعالمدني

 يسهلتقاطعالفعلالسياسي يقومبالمشاركةفياألنشطةالسياسيةواالجتماعية

 القطاعالخاصيخلق

 فرصعمل مناصب

 الحكومةتخلقبيئة

  سياسية قانونية
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 األساسية لمحوكمة مزاياال( 1.2شكل )

 (1005ميخائيل،  حنا )أشرف نظام الحىكمة: .2.25.
 ويخشجاتها تًا ٌهً: تشغٍهها وكٍفٍح انحىكًح يذخالخ تتهخص

 توفيره يتعين ماو  مستمزمات، من الحوكمة إليو تحتاج مما الجانب ىذا يتكون حيث :النظام مدخالت. أ
 .واقتصادية إدارية تشريعية، قانونية، متطمبات كانت سواء متطمبات، من ليا

 يخص الصبلحيات فيما االدارة مجمس دور
المعمومات عمى الحصول 
مناسب تذرٌب على الحصىل 
.المكافأة المالئمة 
.استقاللية مجمس اإلدارة 
بذلك الخاصة المعاٌٍز. 
 عدد أعضاء مجمس اإلدارة الذين

 باالستقاللية. يتمتعون
 ما ىي حدود تمثيل المصارف المقرضة

 في مجمس اإلدارة.
المسؤوليات الفعمية لمجمس اإلدارة 
 وضع االستراتيجيات العميا لإلدارة

 والرقابة عمييا.
 تقييم أداء مجمس اإلدارة ومدى

 كفاءتو.

 الحاجة
 نظام الى

 كفوء

 الى االفصاح الحاجة
والشفافية وذلك 
 لدور المراجعون
 الخارجيون

الحاجة 
الى 

 معمومات
 وبيانات
 موثقة
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 ىذا عمى المشرفة وكذلك الحوكمة، تطبيق عن المسؤولة الجيات بيا ويقصد :الحوكمة تشغيل امنظ . ب
 الحوكمة، تنفيذ في مساىم خارجيا أو المؤسسة داخل إداري أسموب وكل الرقابة وجيات التطبيق،

 .بفاعميتيا واالرتقاء إحكاميا تطوير وفي بيا االلتزام تشجيع وفي
 وأىداف نتائج لتحقيق ووسيمة أداة ولكنيا ذاتيا حد في ىدًفا ليست وكمةالح: الحوكمة نظام مخرجات . ت

 العممية والممارسات لؤلداء المنظمة والقوانين والقواعد المعايير من مجموعو فيي الجميع إلييا يسعى
 .والشفافية اإلفصاح وتحقيق المصالح أصحاب حقوق عمى الحفاظ ثم ومن لممؤسسات والتنفيذية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( نظام حوكمة المؤسسات1.2شكل )
 
 

 متطمبات قانونية
 متطمبات تشريعية

متطمبات إدارية 
 وتنظيمية 

 متطمبات اقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 )حركة تفاعمية بين ىذه األطراف(

 حماية حقوق حممة األسيم
 حماية حقوق أصحاب المصالح

 تحقيق اإلفصاح والشفافية
 دلةالمعاممة المتساوية والعا

 تفعيل مسؤوليات مجمس اإلدارة.
ضمان األساس الالزم لتفعيل 

 حوكمة المؤسسات

مدخالت 
 معالجة النظام النظام

عناصر         عناصر داخمية
 خارجية

الييئات        مجمس اإلدارة
 المينية

 المراجعة الداخمية     أسواق رأسمال
المراجعة       لجنة المراجعة

 الخارجية

مخرجات 
ظامالن  



15 
 

 (1021، وأخرون، يعقوب، أ.م. فيحاء) : حوكمةال خصائص .6.2.2
 

ال توجد لمحوكمة معايير مطمقة بل معايير نسبية، كما أن ىناك أشكااًل من الحكم أفضل من أشكال 
الحوكمة الجيدة وىذه أخرى. إال أن الخصائص التالية تعتبر موضع اتفاق لدى الباحثين والميتمين ب

 الخصائص:

 الشركات إدارة إجراءات في والثقة والنزاىة العدالة لضمان ىامة دعامة وىيوالشفافٍة:  اإلفصاح -1
 وواضحة صحيحة معمومات توصيل الدعامة ىذه تؤمن حيث ،الرشيدة القرارات واتخاذ أفرادىا دارةا  و 

 والمساىمين لئلدارة سلي بالشفافية يتسم تقاريرلم فعال نظام توفر طريق عن الشركة أداء عن وكاممة
 قبل منالقرارات  تخاذإل لمشركة المنشورة المالية المعمومات يستخدمون ممنطراف األ لجميع بل فحسب،

 .المصمحة ذات الحكومية والجيات والموظفين الزبائن،، و والمقرضين والمحتممين، الحاليين المستثمرين
 بتنفيذ يقومون والذين القرارات يتخذون الذين وأ المسؤولين بمحاسبة ضيتق قاعدة ىي:  المساءلة -2

 الشركة في المعنية الجيات تحمل آخر وبمعنى ،قراراتيم ونتائج أعماليم تبعات عن الشركة في األعمال
 يحدد نأ اإلدارة مجمس من يتطمب ىذا. (3 ص سابق، مصدر ،يخور ) بيم المناطة األعمال تبعات
 الشركة في المتعاممين جميع عمى يسيل مما موقعة في مسؤول كل وصبلحية ومسؤوليات ياإلدار  اليرم
 الخاضعة فاألطراف أىدافيا، عمييا بنيت التي الستراتيجيتيا وتحقيقاً  لمشركة خدمة عمميم حدود معرفة

 ق،التدقي لجنة اإلدارة،س مجم) ىم المصالح أصحاب أمام الحوكمة تطبيق عند المحاسبية لممساءلة
 & Hermanson)المينية الجمعيات المشرعين، الخارجي، التدقيق الداخمي، التدقيق العميا، اإلدارة

Rittenberg ,2003, P30) . 
 اإلدارة )مجمس اإلدارة شقي لدى بالمسؤولية الحس رفع إلى الحوكمة أنظمة تيدف :المسؤولٍة  3-

المينية.  األخبلق من عالية بدرجة اإلدارة أعضاء مجمس من عضو كل يتصرف وأن ،التنفيذية( واإلدارة
 شتى أمور والمساىمين في الشركة بين التعاون وتشجع لممساىمين القانونية المسؤولية بالحقوق تقر كما
 من المساءلة بدعامة المسؤولية وترتبط .االستدامة االقتصادية وتحقيق العمل فرص وتوفير الربح منيا
 ضمن خط تتدرج الحال بطبيعة اإلدارة، وىي سوء عمى المعاقبة أو تصحيحية بإجراءات القيام حيث

 بشكل بالشركة الخاصة العمميات تنفيذ في المسؤولية تساعد شركة، حيث كل في السمطات تفويض
 .عمييا ومحاسبتيم منيم المطموبة األعمال عمى العاممين تعرف خبلل أفضل من
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 يكفل بما المصالح ذات األطراف كل بحقوق عترافاالحترام واال وىي: واإلنصاف العذالة تحقٍق -4
 اىتمت حيث) 3ص سابق، مصدر ،يخور  (،المساىمين أقمية مصالح األطراف ىذه ومن، المساواة
 وضع طريق عن المساىمين، أقمية مصالح حقوق بحماية OECD االقتصادية والتنمية التعاون منظمة
 من االستفادة من اإلدارة سمجم وأعضاء مديرونال فييم بما الشركة داخل في العاممين تمنع نظم

 (Catherine & Sullivan, 2003, P12) .األسيم في بالمتاجرة الشركة في منصبيم

 الشركة عمى نفوذ ذو سرئي ىيمنة مثل المصالح تضارب تمغي او تقمل التي اآللية ىي: االستقاللٍة 5-
 تعيين الى المجان وتعيين السالمج تشكيل كيفية من تبدأ اآللية وىذه اإلدارة، جمسم عمى كبير مساىمأو 

 خوري) الشركة وأعمال اإلدارة عمى قرارات مجمس نفوذ أو بتأثير تسمح ال بحيث الحسابات مدقق
 (.3 ص سابق، ،مصدر

 وتعميمات وتشريعات قوانين وتبني والصحيح المناسب األخبلقي السموك إتباع خبلل منط: نضبااإل - 6
 .لمحوكمة الضامن سالرئي األمان صمام تعد وىي الواجبات حددوت الحقوق توضح

 الوعي رفع خبلل من الجيد المواطن باعتبارىا المؤسسة إلى النظر عٍة:االجتما المسؤولٍة  7-
 .فييا لمعاممين والقيم المثالي السموك من عالي وبمستوى االجتماعي

 حق مثل وواجباتيم المساىمين حقوق ضحتو  وتشريعات قوانين وجود إنوالتشزٌعات:  لقىانٍنا  8-
 بالمقابل توضح كما الحسابات مراقب وعزل تعيين وحق اإلدارة سمجم أعضاء انتخاب وحق، التصويت

 لمتحكم الضامن الرئيسي االمان صمام بمثابة ُتعد تجاىيا، وواجباتيم الشركة عمى المجتمع حقوق
 والتي باألمانة العيدة مسئوليات عمى قانونيينال من كثير تؤكد .(3ص سابق، مصدر ،يخور ) المؤسسي
 (.48ص ، 2003 العطا، بوأ(. حقوقيم لضمان بالشركة االخرى قبل األطراف المديرون يؤدييا
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 ة( خصائص الحوكم1.2شكل )

 (1008)حداد، أىداف الحوكمة:  .7.2.2
 :تحقق حوكمة الشركات الجيدة كثيرًا من األىداف أىميا

تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساىمين في الشركة وىذا يتم من خبلل إيجاد  قواعد  .1
 وأنظمة وضوابط تيدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة.

إيجاد ضوابط وقواعد وىياكل إدارية تمنح حق مسائمة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن  .2
 حقوق المساىمين.

 .تدفقيا من خبلل تعميق الثقة لممستثمرين في أسواق المالتنمية االستثمارات و  .3
العمل عمى تنمية المدخرات ورفع معدالت االستثمار وضمان التمويل لممشروعات وبالتالي إيجاد  .4

 فرص عمل جديدة.
 العمل عمى األداء المالي الجيد من خبلل محاسبة اإلدارة أمام المساىمين. .5

القوانين 
 المسائمة والتشريعات

خصائص 
 الحوكمة

المسؤولية  المسؤولية
 االجتماعية

تحقيق 
العدالة 

 اإلنضباط

اإلفصاح 
 والشفافية

 االستقبللية
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أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية فرض الرقابة الجيدة والفاعمة عمى  .6
 لموحدات االقتصادية.

العمل عمى محاربة التصرفات غير مقبولة سواء كانت في الجانب المادي أو اإلداري أو  .7
 األخبلقي.

جذب االستثمارات سواء األجنبية أو المحمية والحد من ىروب رؤوس األموال الوطنية لمخارج  .8
 حكام الرقابة والتشريعات واإلجراءات المنظمة لمسوق(.)عن طريق أ

 محاربة الفساد الداخمي عن طريق البحث في أسبابو والحد منيا وعدم السماح باستمراره. .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أىداف الحوكمة5.2شكل )

 :أىمية الحوكمة .8.2.2
ى العالم وذلك ألىميىيا أصبحت الحوكمة تحتل أىمية كبرى كأسموب ممارسة اإلدارة الجيدة عمى مستو 

في ضمان تحسين األداء المالي واالقتصادي واالستثماري وضمان حقوق المساىمين والمجتمع ككل من 
خبلل توجيو المنظمات والشركات والتحكم بمخرجاتيا لتحقيق المستوى األمثل من الرقابة والنزاىة 

أىداف 
 الحوكمة

 . تحقيق الشفافية والعدالة1

 . تنمية االستثمارات وتدفقيا2

 . حماية حقوق المساىمين3

 فرص عمل جديدة . إيجاد4

 . األداء المالي الجيد5

 محاربة الفساد سواء من الجانب المادي أو اإلداري أو األخبلقي . 6

 . تحسين القدرة التنافسية لموحدات االقتصادية7

 . جذب االستثمارات والحد من ىروب رؤوس األموال8
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صل الداخمي والخارجي ذات الفاعمية والضبط وتعزيز ثقافة المساءلة والمسؤولية وضمان خطوط التوا
 ووضع وتطوير أنظمة القياس والتقييم.

 وتكمن أىمية الحوكمة بأنيا: 

تعمل عمى الحد أو التقميل من حجم الفساد اإلداري والمالي المنتشر بين القطاعات الحكومية  .1
 والخاصة.

ذلك من خبلل تحديد تساعد في وضع القوانين والقواعد التي تمثل اإلطار التنظيمي لممنظمة و  .2
مكانية تحقيق تمك األىداف.  أىداف المنظمة وا 

تزيد من كفاءة وفاعمية األداء بحيث تمكنو من مواكبة التطور التكنولوجي التي وصمت إليو الدول  .3
 المتقدمة.

تفرض تنسيق بين مجمس اإلدارة والموظفين والمساىمين بيدف الرقابة عمى أداء العمل والوصول  .4
 إلى األىداف.

تحسن من عمل المنظمة من خبلل اإلفصاح التام عن البيانات التي تقدميا المنظمة بكل نزاىة  .5
 وشفافية.

تحمي المنظمة أو المؤسسة من الوقوع في األخطاء التدقيقية والمحاسبية من خبلل التزاميا بالقواعد  .6
 المالية ليا.والمعايير والقوانين. وىذا يساىم في استقرار نشاط المنظمة وتجنب األزمات 

 توفر مصادر تمويل خارجية وداخمية لممنظمة نتيجة جذب الداعمين المحميين أو األجانب. .7
توزع المسؤوليات والحقوق بين األطراف المختمفة في المنظمة بيدف رفع أداء الموظفين وأصحاب  .8

 المصالح.

 :محددات الحوكمة .9.1.1
 جودةالومستوى  توافر مدى عمى يتوقف عدمو من الشركات لحوكمة الجيد التطبيق أن عمى اتفاق ىناك

 والداخمية.  الخارجية : المحدداتىي المحدداتليا. وىذه   والتطبيق
 المحددات الخارجية:  - أ

وتشير إلى المناخ العام لبلستثمار في الدولة، والذي يشمل عمى سبيل المثال: القوانين المنظمة لمنشاط 
لشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية واإلفبلس(، االقتصادي )مثل قوانين سوق المال وا
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وكفاءة القطاع المالي )البنوك وسوق المال( في توفير التمويل البلزم لممشروعات، ودرجة تنافسية أسواق 
السمع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجيزة والييئات الرقابية )ىيئة سوق المال والبورصة( في إحكام الرقابة 

ى الشركات، وذلك فضبل عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل األسواق بكفاءة عم
)ومنيا عمى سبيل المثال الجمعيات المينية التي تضع ميثاق شرف لمعاممين في السوق، مثل المراجعين 

لمؤسسات والمحاسبين والمحامين والشركات العاممة في سوق األوراق المالية وغيرىا(، باإلضافة إلى ا
الخاصة لممين الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف االئتماني واالستشارات المالية 
واالستثمارية. وترجع أىمية المحددات الخارجية إلى أن وجودىا يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي 

 ,Fawzy ). عائد الخاصتضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقمل من التعارض بين العائد االجتماعي وال

4.-. pp: 3IbidS. ) 
 :المحددات الداخمية  - ب

وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السمطات داخل الشركة بين الجمعية 
، والتي يؤدى توافرىا من ناحية وتطبيقيا من ناحية أخرى إلى نالعامة ومجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيي

 (  .pp: 4.IbidFawzy, S .) يل التعارض بين مصالح ىذه األطراف الثبلثة.تقم

 (1021 لمحوكمة،ي ظب أبو مركز) :ةمصادر قواعد الحوكم .10.2.2
 يومالمف ذادراسة ى ىمع المؤسسات نم العديد حرصت فقد الحوكمة، بمفيوم المتزايد االىتمام إلى نظراً 
 االقتصادي، نوالتعاو  التنمية منظمة) المؤسسات ذهى أبرز نمو  و.لتطبيق محددة معايير ووضع مويموتح
 (.الدولي كبنمل التابعة الدولية لالتموي ومؤسسة ،لباز  لجنة في ممثبلً  BIS الدولية التسويات كوبن
 :قتصادياال والتعاون التنمية منظمة .1

 الرئيسي المرجع دئالمبا ىذه وتعتبر، 2004 عام العامة مةىالمسا شركات لحوكمة مبادئ بإعداد قامت
 قواعد ىمع تتعديبل إجراء بصدد حالياً  المنظمة نأ ذكره والجدير لم.العا مستوى ىمع شركاتمل

 م. 2008 العام أواخر منذ لمالعا باقتصاديات عصفت التي العالمية المالية زمةؤلل نتيجة الحوكمة؛
 :بازل لجنة - الدولي التسوية بنك .2

 ضوابط بإعدادلم العا مستوى ىمع كالبنو  لعم مبتنظي والمعني الدولي ويةالتس نكلب التابعة جنةمال قامت
 ايولحمايت ،فالمصار  ايل تتعرض التي المخاطر مستوى ليملتق ومن سعياً  كالبنو  لعم لضبط حوكمةمل
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 كالبنو  لجميع سيالرئي المرجعل باز  لجنة نم المعدة الحوكمة قواعد وتعتبر .االقتصادية زماتاأل نم
 .العالمية

 :الدولية التمويل منظمة .3
 الحوكمة مبادئن م جداً  قريبة نتكو  تكاد يىو  العامة؛ مةىالمسا شركات لحوكمة قواعد المنظمة أعدت
 لتثبيت المبادرات نم عدد بتنفيذ المؤسسة ومتق كما .االقتصادي نوالتعاو  التنمية منظمة ايأعدت التي
 .الحوكمةق لتطبي لالسب لأفض ىمع تالشركا إدارة ىمع نالقائمي وتدريب الحوكمة قواعد

 الممارساتل أفض قلتطبي لمالعا مستوى ىمع حوكمةمل الرئيسية المراجع الذكر السابقة المؤسسات تعتبرو 
 بضوابط التقيد والمؤسسات الشركات ىمع يجب ية،ممح مرجعية دولةل لك نأ إال بالحوكمة قةمالمتع

 .المرجعيات ذهى لقب نم المعدة الحوكمة

 :عناصر الحوكمة .11.2.2
، ألن التطبيق ياىناك العديد من العناصر التي تتسم بيا الحوكمة الجيدة والتي توجو الباحثين لتحديد أىم

التي تتكيف لمنظمات أو الشركات ىو دليل عمى إلتزاميا بأليات وقواعد الحوكمة افي  ليا الفعمي
التي تحدث في البيئة الخارجية، ولضمان جودة  ىياكميا التنظيمية بما يتناسب مع التغيرات والتطوراتو 

 األداء في بيئتيا الداخمية.

 ويمكن تصنيف أىم ىذه العناصر كاألتي:

 :(Weiss & Steiner، 2006: 1548تصنيف ) .1
 متناول في لتكون شفاف بشكل المعمومات تدفق حرية إلى وتشير :(Transparency) الشفافية. أ

 .الجميع
 (Accountability) المساءلة. ب
 .بنزاىة وتنفذ عادلة واألنظمة القوانين تكون أن يأ :(Rule Of The low) القانون سيادة. ت

 (53: 2009 أسٍا، ( تصٍُف .2
 اتخار فً تانًشاسكح انًىاطٍٍُ قحو وانتعثٍش يانشأ شٌحح وهً :(Participation) انًشاسكح. أ

 .انقشاساخ

  .(Efficiency & Effectiveness)  انًىاسد واستخذا فً وانكفاءج انفاعهٍح. ب

 .(Strategic Vision)  اإلستشاتٍجٍح انشؤٌح. خ
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 األساسٍح انخذياخ تقذٌى تضًاٌ تهتى :Service & Response)) واالستجاتح انخذياتٍح. ث

 .نهًىاطٍٍُ

 (226-225: 2010: انًعاًَ) تصٍُف .3
 .الشمولية والتنمية الحوكمة نشاطات إدامة كانيةإم تعني :(Sustainable) االستمرارية. أ
 .مقبولة المتخذة القرارات تكون بحيث القانون كمح سمطة عزيزت وىيLegitimacy): ) شرعيةال. ب

 (Dima& DUCU، (58-55 ,2013 تصنيف .4
 .الجميع مأما الفرص توفر وتمثل( Equity & Equality) والمساواة العدالة. أ
 أو المشاكل تحديد عمى القدرة( Problem Determined) المخاطر أو المشاكل تحديد. ب

 .المخاطر
إن العناصر المذكورة أعبله تشير إلى أن أي مؤسسة تقوم بتطبيق تمك العناصر، يدل عمى أنيا تمتزم 
بآليات وقواعد الحوكمة. وقد تم االستفادة من ىذه العناصر في ىذه الدراسة من خبلل المقارنة ما بين 

حيث تبين أن عنصر االستمرارية تمك العناصر وعناصر األداء التي تم اإلجابة عمييا في االستبانة، 
 يتناسب مع ما تم اإلجابة عميو في االستبانة وكذلك األمر في عنصر الشرعية واالستجابة.

 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات .21.2.2

 
 .20، ص:2008سكندرية، مصر، محمد مصطفى سميمان: دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري، الدار الجامعية، اإل المصدر:

 ( األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة6.2شكل )

كمة
حو
ق ال

طبي
ة بت

عني
 الم

راف
ألط

المساىمون  Shareholders, Stockholders ا  

Board of Directors مجمس اإلدارة 

Management اإلدارة   

Stakeholders أصحابالمصالح 
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 :معايير الحوكمة .13.2.2
ت عمى دراسة مفيوم الحوكمة وتحميمو ووضع معايير محددة احرصت العديد من المؤسسات والمنظم

ممثبًل في  BISلية بنك التسويات الدو : لتطبيقو نظرًا لبلىتمام المتزايد بيذا المفيوم. ومن ىذه المنظمات
 UNDPمؤسسة التمويل الدولي التابعة لمبنك الدولي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، لجنة بازل، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ونجد أنو مثمما يوجد تعريفات مختمفة لمفيوم الحوكمة، يوجد أيضًا 
 اختبلفات في المعايير التي تحكم عممية الحوكمة منيا:

 

 

 ( معايير الحوكمة7.2شكل )

 :(1005)فؤاد، شاكر  معايير لجنة بازل لمرقابة المصرفية العالمية.2.21.1.1

إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وىي  9999وضعت لجنة بازل في العام 
 تركز عمى النقاط التالية:

ىا من المعايير لمتصرفات الجيدة والنظم التي قيم الشركة ومواثيق الشرف لمتصرفات السميمة وغير   -9
 يتحقق باستخداميا تطبيق ىذه المعايير.

 إستراتيجية لمشركة معدة جيدا، والتي بموجبيا يمكن قياس نجاحيا الكمي ومساىمة األفراد في ذلك. -2

كمة
حو

ر ال
عايي

 م

 معايير لجنة بازل

 معايير مؤسسة التمويل الدولية

 معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 معايير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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من ليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسمسبل وظيفيا لمموافقات المطموبة التوزيع السميم لممسؤو  -3
 األفراد لممجمس.

 وضع آلية لمتعاون الفعال بين مجمس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العميا. -4

دارة مستقمة لممخاطر عن  -5 توافر نظام ضبط داخمي قوي يتضمن ميام التدقيق الداخمي والخارجي وا 
 .(Checks & Balances)اة  تناسب السمطات مع المسئولياتخطوط العمل مع مراع

خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فييا تضارب المصالح، بما في ذلك مراقبة  -6
عبلقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساىمين واإلدارة العميا، أو متخذي 

 القرارات الرئيسية في المؤسسة.

يمة، وأيضا بالنسبة لممديرين أو الحوافز المالية واإلدارية لئلدارة العميا التي تحقق العمل بطريقة سم -7
 الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.

 تدفق المعمومات بشكل مناسب داخميا أو إلى الخارج. -8

 :(1005معايير مؤسسة التمويل الدولية )فؤاد، شاكر  .1.21.1.1

وجيات وقواعد ومعايير عامة م 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمبنك الدولي في عام 
تراىا أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات عمى تنوعيا، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك عمى 

 مستويات أربعة كالتالي:
 الممارسات المقبولة لمحكم الجيد -9

 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد -2

 إسيامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محميا -3

 العميا  القيادة -4

 :(2003)البنك األىمي المصري  معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .1.21.1.1
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصمت إلييا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 

 :وتتمثل في. (OECD, 2004) 2004قد أصدرت تعديبل ليا في عام  ياأنعمما ب ،9999
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: يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كبل ساس إلطار فعال لحوكمة الشركاتضمان وجود أ -9
من تعزيز شفافية األسواق وكفاءتيا، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ 

 بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السمطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختمفة.
: وتشمل نقل ممكية األسيم، واختيار مجمس اإلدارة، والحصول عمى نحفظ حقوق جميع المساىمي -2

عائد في األرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساىمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات 
 الجمعية العامة.

المساواة بين حممة األسيم داخل كل فئة، وحقيم  وتعني المعاممة المتساوية بين جميع المساىمين: -3
 الدفاع عن حقوقيم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة عمى القرارات األساسية، وكذلك في

 المعمومات الداخمية، في االتجار من أو فييا، مشكوك دمج أو استحواذ عمميات أي حمايتيم من

 في االطبلع عمى كافة المعامبلت مع أعضاء مجمس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين. حقيم وكذلك

: وتشمل احترام حقوقيم دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سمطات اإلدارة بالشركة -4
القانونية، والتعويض عن أي انتياك لتمك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتيم الفعالة في الرقابة عمى 

المطموبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاممين وحممة  عمى المعمومات الشركة، وحصوليم
 ندات والموردين والعمبلء.الس

وتتناول اإلفصاح عن المعمومات اليامة ودور مراقب الحسابات، واإلفصاح  اإلفصاح والشفافية: -5
عن ممكية النسبة العظمى من األسيم، واإلفصاح المتعمق بأعضاء مجمس اإلدارة والمديرين 

ع المساىمين وأصحاب التنفيذيين. ويتم اإلفصاح عن كل تمك المعمومات بطريقة عادلة بين جمي
 المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.

: وتشمل ىيكل مجمس اإلدارة وواجباتو القانونية، وكيفية اختيار أعضائو مسئوليات مجمس اإلدارة -6
 وميامو األساسية، ودوره في اإلشراف عمى اإلدارة التنفيذية.

 (UNDP,1997:P13)معايير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .1.21.1.1 
 مباشرة أو إما القرار، اتخاذ في المشاركة في الجميع حق وىي: (Participationالمشاركة ) .1

 التجمع حرية عمى الرحبة المشاركة وتركز  .مصالحيم تمثل وسيطة شرعية مؤسسات بواسطة
 .البناءة لممشاركة القدرات توفر وعمى الحديث وحرية
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العمميات  تكون بحيث المعمومات تدفق حرية ىعم تركز التي (:Transparencyالشفافية ) .2
 في لفيم العمميات كافية المتوفرة المعمومات وتكون بيا، المعنيين متناول في والمعمومات والمؤسسات
 .ومتابعتيا المؤسسات

بحيث تتوفر الفرص لمجميع بكافة أنواعيم،  (:Equity & Equality)العدالة والمساواة  .3
 .لمجميع الرفاه لتوفير حظا واالقل الفقراء استيداف يتم مثمما وأجناسيم لتحسين أوضاعيم،

 وفي تنظيمات والخاص العام القطاع في القرارات متخذو يكون :(Accountability)المساءلة  .4
وكذلك أمام من ييميم األمر  عبلقة، ذات محددة ودوائر الجميور أمام مسؤولين المدني المجتمع

 وليم مصمحة في تمك المؤسسات.
 مرجعية القانون اعتبار القانون بسيادة يقصد :(Rule of the Law)تعزيز سمطة القانون  .5

 عادلة واألنظمة القوانين يعني أن تكون وذلك استثناء، دون الجميع عمى سيادتو وضمانلمجميع، 
 العامة والسبلمة االمن من عال مستوى وضمان اإلنسان بحقوق منيا يتعمق ما سيما بنزاىة، وتنفذ

 .المجتمع يف
استغبلل  حسن(: Efficiency & Effectiveness)الموارد  استخدام في والفعالية الكفاية .6

 .المحددة االحتياجات لتمبية المؤسسات قبل من والطبيعية والمادية والمالية البشرية الموارد
 المصالح الحوكمة تتوسط(: Consensus Orientation)اآلراء  توافق بناء نحو التوجو .7

 وبشأن يكون، ما كأفضل مصمحة المجموع يحقق ما لآلراء بشأن واسع توافق الى لموصول ختمفةالم
 .ممكنا ذلك يكون حيثما واالجراءات السياسات

 جميع خدمة الى العمميات وتوجو المؤسسات تسعى أن : ينبغي(Responsiveness)االستجابة  .8
 .المصالح أصحاب

 عريضاً  منظوراً  العام والجميور القادة يمتمك أن يجب (:Strategic Vision)االستراتيجية  الرؤية .9
 ليذه مطموب ىو بما اإلحساس مع المستدامة، البشرية بالحوكمة والتنمية يتعمق فيما األجل وطويل
كما ينبغي أن يكون ىناك فيم لمتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي يتشكل وسطيا  .التنمية

  ذلك المنظور.
 عمى الحصول فإمكانيةبمفرده،  منيا أي يوجد فبل بعًضا، بعضيا عززتو  تترابط العناصر وىذه

 أن كما القرار. صنع فاعمية من ومزيداً  المشاركة منمزيدًا و  الشفافية من مزيداً  تعني المعمومات
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 ةشرعي وفي القرار صنع لفاعمية البلزمة المعمومات تبادل من كل في يسيم المشاركة نطاق اتساع
 فإن من المشاركة. كذلك المزيد وتشجع عمى ،يالتنفيذ فاعمية تعني بدورىا والشرعية القرارات صنع

 ما إذا القانون بسيادة عمميا في تمتزم وأنبالشفافية  تتسم وأن بد ال أنيا تعني المؤسسات استجابة
 .منصفة تكون أن أرادت

 (1027، ة )د. الكرنزمتطمبات إرساء اإلطار المؤسسي الالزم لمحوكم .21.2.2
يتوقف نجاح تطبيق مبادئ الحوكمة عمى مدى كفاءة اإلطار القانوني والتنظيمي في الدولة وعمى مدى 
التزام المؤسسات بتطبيقيا. وتعتبر مبادئ منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية نقطة البداية لبناء نظام 

ق، ويرتبط ذلك بمدى كفاءة وفاعمية األجيزة حوكمة المؤسسات باعتبارىا ضوابط داخمية واجبة التطبي
 الرقابية باإلرتكاز عمى دعامتين أساسيتين ىما اإلفصاح والشفافية، والمعايير المحاسبية السميمة. 

ار المؤسسي البلزم لمحوكمة إلى ثبلثة متطمبات أساسية لضمان نجاح إلطويمكن تقسيم متطمبات إرساء ا
 قتصاد وىي: تطبيقيا تطبيقًا سميمًا في أي ا

 :اإلطار التشريعي لمحوكمة .2.21.1.1

حتى يكون لمضوابط الداخمية لحوكمة المؤسسات أثرىا الممموس عمى االقتصاديات، ال بد من . أ
ضمان جودة التشريعات المطبقة في تمك االقتصاديات وتوافقيا من الضوابط الخارجية التي تم 

التابعة لمبنك الدولي بإصدار  IIF سسة التمويل الدوليةاإلشارة إلييا سابقًا. وفي ىذا الصدد قامت مؤ 
 Code“بنود تشريعية لحوكمة الشركات مقترحة  لتضمينيا في التشريعات المنظمة إلطار الحوكمة 

of Corporate Governance” المنظمة لمشركات وحقوق الممكية ومدونات  نومنيا القواني
قات السميمة مع أصحاب المصالح التي يجب أن السموك والممارسات السميمة التي تنظم العبل

 تصدرىا وتمتزم بيا كافة الييئات المينية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العبلقة.
قوانين ضريبية واضحة تتسم بالعدالة والشفافية تضمن قدرًا كافيًا من اإلفصاح عن البيانات المالية . ب

 دقة.تراعي متطمبات اقتصاد السوق وتتسم بالفاعمية وال
وجود نظام قضائي مستقل وفعال وقادر عمى سرعة البت في القضايا المختمفة بكفاءة وعدالة بعيدًا . ت

 عن أي مؤثرات،.
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نظام محاسبية شفافة تسمح بالحصول عمى بيانات مالية يعتمد عمييا وتستند عمى معايير المحاسبة . ث
 والتدقيق الدولية.

نشاء آليات لممشاركةإصالح اإلدارات واألجيزة الحكوم .1.21.1.1   :ية وا 

وىذا يتطمب رفع كفاءة اإلدارات واألجيزة الحكومية والحد من اإلجراءات البيروقراطية فييا عن طريق . أ
أداءىا بإنتظام طبقًا لداخمي في تمك اإلدارات واألجيزة وتقييم عيل التنسيق بين إجراءات العمل اتف

 لمعايير واضحة ومحددة ومتفق عمييا.
د آليات لممشاركة عن طريق إنشاء جمعيات وىيئات مينية لكل قطاع من القطاعات وكذلك وجو  . ب

منظمة بقوانين تضمن فاعميتيا وتساىم تمك الجمعيات والييئات المينية مساىمة فاعمة في عممية 
 وضع مختمف السياسات الحكومية والعمميات التشريعية والرقابية.

دة لضمان سبلمة عمل األسواق المالية والقطاع قطاع مالي جيد التنظيم ومراقب بصورة جي . ت
 المصرفي وىذا يتطمب:

وجود قوانين تحكم كيفية إصدار األسيم والسندات وتداوليا ومسؤوليات والتزامات مصدري األوراق   .1
مستشاري اإلستثمار وغيرىم( ووجود  –الشركات المحاسبية  –المالية ووسطاء السوق )السماسرة 

اول في سوق األوراق المالية تقوم عمى أساس معايير الشفافية واإلفصاح الشديد متطمبات لمقيد والتد
المالية تممك السمطة والتأىيل تمكنيا من تنظيم عمل باإلضافة وجود ىيئات عامة مثل لجان األوراق 

حماية األسواق المالية بمينية وكفاءة واقتدار وفق معايير تتسم بالعدالة والكفاءة والسبلمة والشفافية و 
 حقوق المساىمين بمن فييم مساىمي األقمية.

كفاءة وسبلمة الجياز المصرفي من خبلل تطبيق المعايير التي وضعتيا لجنة بازل لمرقابة عمى  .2
 البنوك وتنظيم عمميا.

ضمان وجود أسواق تنافسية من خبلل إصدار القوانين الخاصة بتشجيع المنافسة ومنع الممارسات  .3
زالة ا  لقيود والمعوقات أمام االستثمارل األجنبي المباشر وأسواق الصرف.االحتكارية وا 
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، )مساق الحوكمة وبناء المؤسسات، د. سعدي الكرنزنتائج ومخرجات الحوكمة  .15.2.2
1027): 

 .فيما يتعمق بالشفافية واإلفصاح والرقابة المحاسبية -1
ة أعمال المؤسسة والقيام بدور مجمس اإلدارة بدوره في اإلشراف عمى كافتضمن الحوكمة أن يقوم . أ

فعال في التدقيق عمى كافة األعمال اإلدارية والمالية ووضع آليات تسمح بمساءلة اإلدارة التنفيذية 
من قبل المجمس. كما وتضمن مساءلة أعضاء مجمس اإلدارة من قبل المساىمين وأصحاب 

اءلة والرقابة الرأسية من المصالح الخارجيين في المؤسسة، وكذلك تضمن الحوكمة تحقيق المس
 المستويات اإلدارية العميا إلى المستويات اإلدارية األدنى في اإلدارة التنفيذية لممؤسسة.

تؤمن االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتي تؤدي إلى الحد من الممارسات السمبية . ب
 لئلدارة وتحد من مشكمة الطرق الرئيس والوكيل.

ات المراجعة الداخمية من خبلل احترام قواعد وأصول المراجعة الداخمية وتأكيد تفعيل دور وحد. ت
فاعميتيا والتي تساىم في تحقيق المؤسسة ألىدافيا وتعمل مع مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة في 
إدارة المخاطر والرقابة عمييا وتقييم وتحسين العمميات الداخمية في المؤسسة وتحقيق الضبط الداخمي 

 جة استقبلليتيا وتبعيتيا لرئيس مجمس اإلدارة واتصاليا برئيس لجنة المراجعة.نتي
والمصداقية عمى المعمومات المحاسبية تؤمن احترام دور المدقق الخارجي بما يساىم في إضفاء الثقة . ث

من خبلل قيامو بإبداء رأيو المحايد في مدى صدق وعدالة البيانات المالية التي تعدىا المؤسسة 
 واإلدارة التنفيذية )الوكيل(. بذلك من التعارض بين المبلك )الطرف الرئيس( ويحد

تفعيل دور لجان المراجعة بما يحقق جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعمومات المحاسبية . ج
خمية والخارجية ومنع ضغوط تقوم بو من إشراف عمى عمميات المراجعة والتدقيق الدا انتيجة م
إلدارة في عمميات المراجعة والتدقيق ويؤمن ذلك أيضًا الثقة في التعامل بأسيم الشركة من ا وتدخبلت

 قبل المستثمرين وعمى حركة األسيم بسوق األوراق المالية.
 تحقق اإلفصاح والشفافية بما يحقق مصالح األطراف المختمفة ذات العبلقة.. ح
بمعنى قيام اإلدارة بالتأثير والتبلعب بالبيانات تحد من دور إدارة األرباح والممارسات غير األخبلقية . خ

سبق اإلعبلن عنيا أو تجنب اإلعبلن  تالمحاسبية والتقارير المالية بيدف الوصول مثبًل إلى تنبؤا
المرتبطة باألرباح كالمكافآت والعموالت،  خسائر أو لمحصول عمى بعض المزاياالعن األرباح أو 
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تاحة الفرصة لؤلطراف األخرى لحماية ولكن في ظل تطبيق الحوكمة والحد م ن سمطة اإلدارة وا 
حقوقيا مع وجود الضوابط المختمفة، تصبح إدارة األرباح ال وجود ليا أو تحد من سمطة اإلدارة في 

 عممية إدارة األربح بما ينعكس إيجابًا عمى جودة المعمومات المحاسبية.
تزام بالمتطمبات القانونية واإلدارية وغيرىا د في تصويب وتقويم أداء المؤسسات من خبلل االلتساع. د

واألداء الجيد الرشيد والممارسات السميمة بما يشمل االستغبلل األمثل لمموارد والفرص المتاحة من 
 أجل االرتقاء بالمؤسسة.

إنتاج معمومات محاسبية موثوق بيا ذات االستخدامات المختمفة من كافة األطراف ذات العبلقة . ذ
 ظ عمى حقوق ىؤالء األطراف.تمكن من الحفا

 :(1022،)صبايحي تجارب عالمية في حوكمة الشركات .26.2.2
وحققت إنجازات من خبلل  تجارب عالمية في حوكمة الشركاتالدول التي خاضت العديد من ىناك 

 قانون لحوكمة الشركات تجربة روسيا التي أحرزت تقدمًا كبيرًا عندما أصدرتف ،تطبيقيا لمبادئ الحوكمة
عمى الرغم من إنجازاتيا التي حققتيا من ىذه لكن والذي ساىم في رفع معايير حوكمة شركاتيا، و 

المجاالت الميمة ومنيا اإلفصاح  الحوكمة إال أن ىذه الشركات تحتاج إلى تحسينات في العديد من
مة التي سبقت الواليات المتحدة األمريكية والتي تعد من التجارب الياوتكوين مجمس اإلدارة. وتجربة 

صدار قوانين خاصة لحوكمة الشركات وأشارت إلى تحديد مسؤوليات  ،الكثير من الدول في تطبيق وا 
أما تجربة  لجنة المراجعة اتجاه إعداد التقارير المالية ووظيفة المراجعة الخارجية والمراجعة الداخمية.

عدد من الشركات األلمانية  ألمانيا والتي أولت موضوع حوكمة الشركات أىمية كبيرة بعد تعرض
والتي تضم عددًا من األكاديميين  م2000لئلنييار، حيث ناقشت مجموعة مبادرة برلين في عام 

الميندسين مجموعة معايير حوكمة الشركات بالنسبة لمختمف األطراف بما فييم مجمس اإلدارة وناقشت 
من أىم  الدول العربية بعض وكمة فيوأعتبر موضوع الحكما موضوعات ىامة مثل الشفافية والتدقيق. 

 الموضوعات التي أولت اىتماميم وذلك لمحاجة الماسة لتطبيق معايير الحوكمة.

المؤسسات أو الشركات إال عمى الرغم من وجود معايير لمحوكمة خاصة ب ومن التجارب السابقة أننرى 
ي المنظمات والشركات تؤكد عمى ن استخدام الحوكمة فكما أ تحسين وتطوير باستمرار.أنيا بحاجة إلى 

وتكمن  ،التقارير المالية التي تنشرىا المنظمةاستمراريتيا وديمومتيا وضمان شفافية ونزاىة  ضمان
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 في المنظمة الحوكمةفلمموظف الذي يعمل بيا استمراره في العمل وتأمين لقمة العيش لو في المستقبل. 
 يا. وىناك فوائد عديدة لواإلفصاح لمساواة والمساءلةإلى تحقيق كل من الشفافية والمسؤولية وا تيدف

وىي أنيا تساىم في تحقيق النمو المستمر وتشجيع اإلنتاجية واالستخدام األمثل لمموارد. كما وتساىم في 
تسييل عممية الرقابة واإلشراف عمى أداء المنظمة من خبلل الرقابة الداخمية وتشكيل المجان المتخصصة 

 .والمحاسبة والمسائمة ة واإلفصاحومن خبلل الشفافي
وأصبحت الحوكمة في الوقت الحاضر تمثل مدخبًل أساسيًا في انضباط وتقييم وتحسين اآلداء لمختمف 
المؤسسات، وتعتبر الشفافية والمساءلة من أىم مداخل تحقيق ذلك. كما أن التزام المؤسسات بفكرة 

عمى تنسيق األدوار ما بين الحكومة والقطاع العام الحوكمة أصبح أمرًا في غاية األىمية ألنيا تعمل 
والخاص من خبلل ما توفره من مميزات تتمثل في قيم الشفافية والنزاىة والمساءلة والمشاركة في تحمل 

 المسؤولية وتعزيز سمطة القانون ورسم السياسات. 
زاىة وااللتزام األخبلقي وىناك العديد من المؤسسات التي تعمل عمى نشر قيم الشفافية والمساءلة والن

والمسؤولية االجتماعية سواء كانت قطاع عام أو خاص، ولكن ال يوجد معايير موحدة وشاممة متفق 
حوكمة جيدة، لذا فإن الباحثة سوف تتبنى في ىذه عمييا بين المؤسسات نستطيع أن نطمق عمييا معايير 

لقياس مدى تطبيق  UNDPالمتحدة اإلنمائي  الدراسة معايير الحوكمة الجيدة التي وضعيا برنامج األمم
ىذه المعايير أكثر شمواًل وتحاكي  ليبلل األحمر الفمسطيني وذلك ألنمبادئ الحوكمة الجيدة في جمعية ا

 التنمية المستدامة لممؤسسات.
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 نشأة وتطور مفيوم األداء المؤسسي المبحث الثاني: 1.1
 مقدمة: 

اء في القطاع العام طوال العقد الماضي، إال أنو لم يصدر سوى القميل بالرغم من انتشار مؤشرات األد
من البحوث النظرية عن مفيوم األداء المؤسسي، وقد تضنمت الكثير من الكتابات التي تناولت مؤشرات 
األداء انتقادات لغرض ومضمون ىذه المؤشرات، في حين أن التفسيرات الرئيسية لؤلداء ضمنية وغير 

 . (Boyne, George and Daha, Jay., 2002) مكتممة
بتأثير قياس األداء المؤسسي عندما بدأت وزارة الدفاع األمريكية تأخذ بعين االعتبار وتزايد االىتمام 

وأصبح االىتمام بتقييم البرامج منتشرًا بدرجة عمميات تحميل النظم خبلل فترة إدارة الرئيس جون كنيدي. 
عندما اعترفت الييئات الحكومية عمى المستويات كافة بالحاجة لتقييم واسعة لمغاية في السبعينيات، 

وركز بعض الباحثين عمى قياس األداء المؤسسي من حيث األكثر حداثة.  ةفعالية البرامج االجتماعي
 إمكانية إدخاليا في عممية إعداد الميزانية.

 :المؤسسي االداء .2.1.1
لمنظمات األعمال، كونو يشكل جانبًا أساسيًا إذ من خبللو يحتل موضوع األداء أىمية حاسمة بالنسبة 

(. ويتفاوت محتوى مفيوم األداء لدى المنظمات Wang et.al, 2006:29)يحدد نجاح أو فشل المنظمة 
تبعًا ألىدافيا وتوجياتيا فضبًل عن تعداد الدراسات والبحوث التي تناولت مفيوم األداء. ورغم ىذا 

وم إال أنو لم يتم تحديد تعريف محدد لو نتيجة الختبلف وجيات نظر الباحثين االىتمام الكبير بالمفي
 ,Al-Dahiree)الناتجة عن اختبلف أىدافيم واختبلف المعايير والمقاييس المستخدمة. إذ عرفو كل من 

2003:6), (Daft, 2003:12), (Jones, 2001:3)  قدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا من خبلل
عرفو العشماوي بأنو "ما يقاس من السموك، واألداء  رد المتاحة بطريقة كفوءة وفاعمة. كمااستعمال الموا

نجاز الميام األساسية المطموبة من الموظف، وما يتصل بيذه الميام ن أنشطة  ىو القيام بتأدية وا 
معايير وتفاعبلت وأدوار سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يمكن قياس ذلك في إطار 

 .(54: 2014تحدد مسبقًا )عشماوي، 
 االفراد بيا يتمتع عالية ومعرفية فكرية وميارات وقدرات، سموكيات، مجموعةويعرف فرج األداء بأنو "

 عمميم مجال في والسموك والمعرفة الميارات تمك لتوظيف القدرة ليم تصبح لكي المنظمات في العاممون
 االخرون يقدمو ما عمى وتتفوق المنظمية المعايير حدود تتجاوز اعماالً  ينجزون يجعميم بما وتخصصيم

. ويعرف )القريوتي( (2009 )فرج، "واالبداع بالحداثة واالصالة تتسم ومنتجات افكار وتقديم ونوعاً  كماً 
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األداء المتميز من مدخل التركيز عمى الناتج اإلبداعي بوصفو أحد مداخل اإلبداع، ويتمثل بمقدار 
 المنظمي لؤلداء ( مفيوموkolterقدم ) كما(. 303: 2000والبراعة في األداء. )القريوتي، اإلنتاجية 
 مجموعة الى وأشار األداء المتفوق، ذات األعمال منظمات خصائص نموذج طرحو خبلل من المتميز
ديد تح ىي األداء المتميز طريق في األولى الخطوة إن المتميز، إذ لؤلداء مفاتيح بأنيا وصفيا عوامل

 لم تمبي ما أنيا اليوم منظمات والمسوقون( وتدرك والمجيزين، والعاممين، المصالح الزبائن، )أصحاب
إلييا، ومن  الوصول في تطمح التي المرموقة المكانة تحقق فمن ورغباتيم، المصالح أصحاب احتياجات

االحتياجات(  وتمبية لنفقات،ا واختزال الزبائن، وجذب جديد، منتج خبلل إدارة العمميات األساسية )تطوير
 (Kotler, 2000: 40-42). .المصالح أصحاب بإرضاء الخاصة أىدافيا تحقيق المنظمة من تتمكن
 البشرية المواردىا تمتمكيا التي المعرفة في التميز من يأتي األداء تميز بأن (Druker)يرى  حين في

 وجية ومن (Druker, 1998: 212).ظمات المن بيا تقوم األعمال التي محور فيي الشركة او لممنظمة
من  كل وبين (Spence, 1994:112).االبداع  أحد أوجو ىو المتميز األداء نإف (Spence)نظر 

(Turner & Crawford) رئيستين ميمتين نجازإ تحقيقو المتميز يتطمب المنظمي األداء نأ: 
.(Turner & Crawford, 1994:241) 

 .فاعم تشكم افٍه انسائذج انعًهٍاخ إداسج .1
 .استشاتٍجٍاتها تحسة انًتغٍشج انًستقثهٍح انًتطهثاخ وفق عهى انعًهٍاخ هزِ تغٍٍش عهى انًُظًح قذسج .2

 :(1008تقييم األداء المؤسسي في القطاع غير اليادف لمربح )المرجوشي،  .1.1.1
أوساط مديري ىناك اتجاه متزايد لمنظر إلى قياس األداء المؤسسي عمى أنو أمر بالغ األىمية في 

المنظمات غير الساعية لمربح، وبحمول أوائل التسعينات أصبحت ىيئات الخدمات الصحية والبشرية غير 
الساعية لمربح تتبنى قياسات تتعمق بالمسئولية المالية، ومخرجات البرامج، ومعايير الجودة في توصيل 

 الخدمة والكفاية ورضا العميل.
بح في تقديم الخدمات لمعمبلء أو لمجميور بشكل واسع سعيًا وراء وتشارك الييئات غير الساعية لمر 

أىداف المصمحة االجتماعية، كما ىو الحال في العديد من المنظمات الحكومية. كما أن ىذه المنظمات 
معنية بأنواع معايير األداء نفسيا مثل: فعالية البرامج، وكفاءة التشغيل، وجودة الخدمات، ورضا العميل، 

ي تعتبر عممية قياس األداء متشابية لمغاية في القطاع غير الساعي لمربح وفي القطاع العام. ومع فبالتال
يذ نظم قياسيا لؤلداء ذلك فإن المنظمات غير الساعية لمربح تواجو تحديات مختمفة في التوصل، وفي تنف

افة إلى ذلك فإن لذلك فإن متطمبات قياس األداء المؤسسي ليست واحدة في القطاعين. إض المؤسسي،
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الموارد بالنسبة لتوفير المعمومات والتدريب والمعونة الفنية فيما يتعمق بنظم القياس ليست متوافرة في 
 القطاع غير الساعي لمربح كما ىي متوافرة في الحكومة.

س ويتميز الجيل الحالي من نظم القياس بالتركيز عمى الميمة والنتائج، وفي معظم األحيان يتم ربط قيا
األداء المؤسسي في إطار استراتيجي يقوم بالتركيز عمى منظور العمبلء ويقيس األداء بالمقارنة مع 

 .(Poister, Theodore, 2005)األىداف. 
ال يوجد اتفاق بين معظم الكتاب حول مفيوم محدد لتقييم األداء فكل مفيوم يرتبط بالغرض منو و 

 وألغراض الدراسة.
  المالي واالقتصادي:التعريف المستند لممركز . أ

حيث ينظر بعض الباحثين إلى أنيا عممية الحقة لعممية اتخاذ القرارات، الغرض منيا فحص المركز 
 المالي واالقتصادي لممنظمة في تاريخ معين.

 التعريف المستند عمى عممية اتخاذ القرارات الالحقة:  . ب
اءًا عمى معمومات رقابية إلعادة توجيو بينما يرى أخرون أن تقييم األداء ىو عممية اتخاذ قرارات بن

 (.2004مسارات األنشطة بالمشروع بما يحقق األىداف المحددة من قبل. )د. الباز، 
 التعريف المستند إلى عوامل البيئة الداخمية والخارجية: . ت

ة " بأنو: "المنظومة المتكاممة لنتاج أعمال المنظم2000وأخرون،  ويعرفو الدكتور "عبد العزيز مخيمر
في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية". ويشتمل األداء المؤسسي بيذا المفيوم عمى 

 أبعاد ثبلثة:
 البعد األول: أداء األفراد في إطار وحداتيم التنظيمية المتخصصة.

 البعد الثاني: أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة.
 المؤسسة في إطار البيئة اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية. البعد الثالث: أداء
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 ( أبعاد األداء المؤسسي1.3شكل )
بالرغم من اشتمال مفيوم األداء المؤسسي عمى ىذه األبعاد الثبلثة، إال أنو يختمف عن كل بعد منيا لو 

لوحدات التنظيمية، إلنو في أخذ منفردًا، فاألداء المؤسسي يختمف عن األداء الفردي ويختمف عن أداء ا
الحقيقة محصمة لكمييما، باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية عمييما. )د. عبد 

 (.2000العزيز مخيمر وأخرون، 
ىو مفيوم متطور ويجري تطبيقو عمى نحو متزايد عبر منظمات القطاعين العام والخاص.  تقييم األداء
ات الحالية لتقييم األداء يتكون من المراقبة وتقييم استراتيجيات البرامج والسياسات. ويثير ىذا وأحد التعريف

التعريف عددًا من األسئمة: ما الذي سيحدث بمعمومات األداء بمجرد الحصول عمييا؟ كيف سيجري 
يا أن تخمق توصيل النتائج المأخوذة من بيانات األداء داخل المنظمة؟ ما ىي العوامل التي من شأن

منظمة مستجيبة وساعية لمتعمم الديناميكي والتي تستخدم معمومات األداء لكي تحسن جودة العمل بيا؟. 
(Framework: A Saltmarshe  Douglas) 

بأنو: "عممية  –" أنو يمكن تعريف مفيوم تقييم األداء المؤسسي 2005، الطعامنةكما يرى الدكتور "
من قبل منظمة عامة ما خبلل فترة زمنية محددة، مقارنة بما تم التخطيط تيدف إلى قياس ما تم إنجازه 

لو كّمًا ونوعًا، وباستخدام مجموعة من المعايير والمؤشرات مع تحديد أوجو القصور واإلنحراف إن وجدت 
 وسبل عبلجيا في الحاضر والمستقبل".

أداء األفراد في إطار 
وحداتيم التنظيمية 

 المتخصصة

أداء الوحدات التنظيمية 
في إطار السياسات 
 العامة لممؤسسة

أداء المؤسسة في إطار 
البيئة اإلقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية
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درة عمى االستجاب لممتغيرات أو ويرى بعض الباحثين أن تقييم األداء المؤسسي ىو: "عممية مرنة قا

الظروف البيئية التي تحيط بالمنظمة العامة، سواء كانت داخمية أو خارجية، وذلك من خبلل استخدام 
مجموعة من المعايير في مقارنة األداء الفعمي بالمستيدف في جميع مراحل التنفيذ بالنسبة لمنشاط الواحد 

 (.1997عبد المحسن، في جميع أنشطة المنظمة ككل". )د. توفيق 

 (1022 ،والي) :أىمية تقييم األداء .1.1.1

تستيدف عممية تقييم األداء تحقيق ثبلث غايات عمى مستوى المنظمة وعمى مستوى المدير وعمى 
 مستوى الموظف التنفيذي.

 :عمى مستوى المنظمة ة تقييم األداءأىمي.2.1.1.1
الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي العاممين  اتجاه يجاد مناخ مبلئم من الثقة والتعامل األخبلقي إ -1

 المنظمة.

 رفع مستوى أداء العاممين واستثمار قدراتيم بما يساعدىم عمى التقدم والتطور. -2

تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العممية يمكن أن تستخدم كمؤشرات لحكم عمى  -3
 دقة ىذه السياسات.

 ضع معدالت أداء معيارية دقيقة.مساعدة المنظمة عمى و  -4

 :عمى مستوى المديرين ة تقييم األداءأىمي. 1.1.1.1  
مكانياتيم الفكرية وتعزيز قدراتيم اإلبداعية لموصول إلى يدفع المد ـ1 رين والمشرفين إلى تنمية مياراتيم وا 

 تقويم سميم وموضوعي ألداء تابعييم.

عمى المشاكل  مع المرؤوسين والتقرب إلييم لمتعرفـ دفع المديرين إلى تطوير العبلقات الجيدة 2
 .والصعوبات التي تواجييم في عمميم
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 :عمى مستوى العاممين ة تقييم األداءأىمي .3.3.3.2 

ـ تجعل العامل أكثر شعـور بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالـة وبأن جميع جيوده المبذولة تأخذ 1
 بالحسبان من قبل المنظمة.

خبلص ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤساءه معنويا وماديادفع . 2  .العامل لمعمل باجتياد وجدية وا 

ىو لتحقيق النقاط  أىمية تقييم األداءن أ( 154-152ص ،م2007أخرون،ويرى )حمود خضير و 
 اآلتية: 

 :البشرية الموارد تخطيط . 1

 تعتمد المنظمة وأن سيما البشرية اردالمو  تخطيط في واضح بشكل يساىم نجاحو وأسس التقييم فاعمية نإ
 الفعمية وحاجتيا لدييما المتاحة لمموارد المستقبمية الحاجة مدى لتحديد سنوياً  أو دورياً  األداء تقييم مقاييس
 باستقطابًأ بد التنظيمية السياسات وتحديد بتقدير يرتبط أن شأنو من وىذا السوق في البشرية لمقوى
 نإ لذا فاعمية، بكل تيا قدرا واستثمار وتطويرىا وتدريبيا وتعبئتيا واختيارىا الكفوءة البشرية الموارد
 لعممية السميمة باألسس جوىري بشكل يرتبط والتدريبية والتطويرية التشغيمية السياسات ووضع تخطيط
 .العاممين األفراد ألداء التقييم

 وتطويره: األداء تحسين. 2

 العميا اإلدارة التقييم  تساعد عممية أن إذ وتطويره، األداء تحسين في فعال بشكل تساىم يميالتق عممية نإ 
 بد ال األفراد ىؤالء أن ثم لدييا، العاممين لدى األفراد والضعف القوة نقاط وتحديد معرفة في المنظمة في
 كل دعووي العاممين األفراد حفزي أن شأنو من وىذا .قبل اإلدارة من ليم الدوري التقييم مستوى معرفة من
 القدرات ذوي األفراد أما .األفضل بالشكل وتطويره الوظيفي مساره في جوانب القوة استثمار إلى منيم

 لممارسة معيـم تسعـى اإلدارة نإف اإلداري أو التخصص الميني الصعيد عمى سواء الضعيفة والميارات
 نإف ولذا .فييا بالضعف رونيشعـ التـي الحـاالت في مثبلً  التدريب خبلل من المناسبة التطوير سبل
 لتطويرىا يصار وبالتالي والضعف القوة حيث من باألفراد المرتبطة الجوانبب رثيؤ  أن شأنو من التقييم

 .المنظمة أىداف تحقيق في لمعاممين العام األداء مستوى عـمى ايجابياً  أثـره ينعكس مما وتحسينيا،
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  ية:التدريب االحتياجات تحديد. 3

 وتحديدىا التدريبية البرامج تحديد في يساىم أن شأنو من العاممين ألداء السميم التقييم أن وفي الشك مما
نما اعتباطاً  أو عشوائياً  يتم ال  في العاممين أداء تحسين يتطمبيا التي الحقيقية الحاجات عمى يتركز وا 

 .المنظمة

 والمكافآت: لمحوافز عادل نظام وضع. 4

 عمى قدرتو لمعامل ومدى الفعمي االنجاز مستوى يبين بوضوح أن شأنو من ؤلداءل العادل التقييم ألن نظراً 
 الجيد تعتمد العاممين ليؤالء تقدم التي والمكافآت الحوافز فإن لذا بدقة، العمل وواجبات متطمبات تحقيق
 آتالمكاف فإن ولذا ﴾ سعى ما اإل لئلنسان وليس ﴿ تعالى لقولو مصداقاً  قبميم من المبذول الفعمي
 التوزيع عدالة العاممين لدى يعزز ما وىذا األداء تحقيق في المنجز الجيد عمى تستند لمعامل المعطاة
 والمكافآت لمحوافز العادلة السياسات وضع أن أو المنظمة، في العميا اإلدارة قبل من والمكافآت لمحوافز

 العاممين بفضل تعترف العميا اإلدارة أنب العامل الفرد وتشعر لممنظمة واالنتماء الوالء تعمق أن شأنيا من
عطاء ،بالتقييم وعدالتيم السميم باالنجاز قياميم في  نيمبشأ تأخذ قد المتدنية العممية الكفاءات ذوي كل وا 

 اإلدارة تمجأ وقد توزيعيا يتم األرباح التي في نصيبيم أو الدورية العبلوات من نيمكحرما الجزاءات بعض
 بوضع تساىم التقييم عممية أن بجبلء ىنا يتضح ومن .وغيرىا التأديبية عقوباتال بعض إليقاع أحياناً 

 وفمسفة طبيعة وفق منيا الحرمان أو المكافآت أو الحوافز  أعطاء في العادلة التنظيمية السياسات
 .استخدامو وأسس والعقاب الثواب بشأن المنظمة

 :والترقية النقل عمميات نجازإ. 5

 الميارات حيث من لدييا العاممين األفراد حقيقة بمعرفة العميا اإلدارة يساعد أن شأنو من األداء تقييم نإ
 ناحية من البشرية بالموارد النقص أو الفائض بمعرفة الموضوعي التقييم يساىم إذ ،والقابميات والقدرات
 مع ينسجم وظيفية اكزمر  أو لمواقع العممية الكفاءات ذوي العاممين الموظفين ترقية أو بنقل اإلدارة ويمكن
 أو الترقية بإمكانية تامة دراية عمى بالمنظمة العميا اإلدارة يجعل ما وىذا. األداء في وقابميتيم تيمقدرا
 .األداء في المتدنية الكفاءات ذوي العاممين عن االستغناء أو النقل
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 :العمل ومشاكل معوقات معرفة .6

 في الضعف أو الخمل بمكامن العميا اإلدارة لمعرفة لمناسبةا الفرص بتوفير العاممين أداء تقييم يساىم
 الضعف ومعرفة ناحية من العمل في المطبقة الخ،...والتعميمات واإلجراءات والبرامج والسياسات الموائح
 جميع في عموماً  والضعف القوة مكامن يكشف التقييم أن أي واآلالت، واألجيزة المعدات في أيضا

 إجراءات خبلل من األفراد ىؤالء قدرات تطوير أو تحسين من لممنظمة يمكن بالتاليو  اإلنتاجية العناصر
 المتطمبات من وغيرىا والموازنات واإلجراءات والسياسات البرامج بمختمف المطموبة توالتغييرا التحسين

 التي األىمية حقائق نإ .عالية وكفاءة بفاعمية العاممين انجاز تحقيق في فعاالً  رافداً  تكون أن يمكن التي
 جميع في اعتمادىا إلى ارشي ولذا ،األىداف من متعددة آلفاق تمتد والفعال العادل التقييم أطار في تكمن

 .لؤلداء اليادف التطوير في إلييا يرتكن جوىرية كوسيمة المنظمات

 (1022والي، ) :األداء مكونات .1.1.1
 العمل كمية. 1

 محددة، فترة زمنية خبلل العمل في الفرد يبذليا التي والجسمية يةوالنفس العقمية الطاقة مقدار عن يعبر
 لمطاقة الكمي البعد عن محددة زمنية خبلل فترة الكمية أو األداء سرعة تقيس التي المقاييس تعبر

 .المبذولة
 العمل نوعيةـ  2

 ال قد األعمال أنواع بعـض ففـي، لممواصفات المبذول مطابقة الجيد مدىو  الجودة،و  الدقة مستوى تعني
 تقيس التي المقاييس من والكثير المبذول، الجيـد وجـودة نوعية ييم ما ،كميتو أو األداء سرعة كثيرا ييم

 .األداء في واالبتكار اإلبداع درجة تقيس والتي لممواصفات اإلنتاج مطابقة درجة
 العمل إنجاز نمطـ 3

 في بيا قام التي والطرق والوسائل بعض الحركـاتب وقياسو عممو الفرد بيا يؤدي التي الطريقة بو يقصد
 أنشطة أو حركات أداء في الفرد يمارسو الذي الترتيب قياس يمكـن اإلنجاز نمط أساس فعمى لعممو أدائو
 .األولى بالدرجة جسماني العمـل كـان إذا األنشطة الحركات أو ىذه ومزيج معينة
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 (Johnson, 1992) معايير تقييم األداء: .5.1.1
 عمى اآلتي: إن المعايير الميمة الرئيسية الشائع استخدميا في تقييم البرامج تشتمل

 . المعيار االقتصادي.1
 . الكفاءة.2
 . الفاعمية.3

 وىناك معايير أخرى تشتمل:
 . اإلنتاجية.4
 . المنفعة.5
 . إنطباعات أولية لمفاعمية.6
 . الخطة واإلنجاز الفعمي.7
 المواصفات المينية.. 8
 . التكاليف االستيبلكية.9

 . المساواة.10
 . الشرعية )القانونية(.11
 . االستجابة.12

ىناك العديد من معايير تقييم األداء والتي تم أخذىا بعين االعتبار في ىذه الدراسة مثل معيار الكفاءة، 
ة، المساواة، الفاعمية، المنفعة، الشرعية، المعايير الفنية، تحميل خمفية العمل، المواصفات الميني

تستمر في العطاء. فمعيار الكفاءة في الدراسة و االستجابة والتي استطاعت الجمعية من خبلليا أن تنمو 
دل عمى اإلنجاز المستمر الذي تحققو الجمعية والفاعمية الذي دل عمى وصول الجمعية لؤلىداف التي 

لتي تقدم لكافة الشرائح إضافة إلى رسمتيا من خبلل قدرتيا عمى البقاء والنمو والتطور، والمنفعة ا
 المعايير األخرى.

 وفيما يمي شرح لممعايير الرئيسية المذكورة أعبله:
: كمقياس لمتقييم يؤكد عمى التقميل من االتفاق الحكومي. ومن عيوبو ىو عدم . المعيار االقتصادي1

خمى عنيا كنتيجة لتخفيض تمكنو من احتساب المنافع الناتجة من زيادة اإلنفاق أو المنافع التي نت
 اإلنفاق.
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ويشمل تعني مستوى اإلنجاز أو الناتج مقاسًا بالمقارنة مع المواد المستعممة أو المدخبلت. . الكفاءة: 2
التعريف عمى مواصفات معينة لؤلشياء التي سوف يتم إنجازىا. إن التعريف العممي لمكفاءة يستخدم 

بأحد أطراف المعادلة ثابتًا، مثبًل أعمى منفعة لتكمفة محدودة، أو معادلة "الكمفة/ المنفعة" كأساس ويحتفظ 
 منفعة محدودة ألدنى تكمفة.

المقدار الذي أنجز من أىداف المؤسسة. ويحاول ىذا المدخل النظر في  تقيس الفاعمية. الفاعمية: 3
دما يحصل ىذا، أحسن الطرق إلنجاز األىداف، ويربط أىداف البرنامج بمعمومات تتعمق بالتكاليف. وعن

 فإن العبلقة بين التكمفة والفاعمية قريبة جدًا من الكفاءة.
يمكن تطبيقو عمى الخدمات والسمع، وتعني نسبة حجم السمع أو إن معيار الكفاءة  . اإلنتاجية:4

ويستعمل المصطمح لمداللة عمى عنصر إنتاجية العامل كما في الخدمات المنتجة لمموارد المستعممة. 
 ية لكل ساعة عمل"."اإلنتاج

 لطاقة اإلنتاج التي تشبع رغبتيم.يضع األفراد أو الجماعات قيمة ذاتية . المنفعة: 5
يقوم األفراد أو الجماعات باتخاذ المواقف بخصوص إمكانية البرامج أو عدم . الفاعمية المدركة: 6

 إمكانيتيم من تحقيق األىداف.
ط البرامج كأساس لممقارنة مع التقدم الحقيقي لئلجابة تستخدم خطالفجوة بين التخطيط والتنفيذ:  .7

عمى أسئمة مثل: ىل البرنامج يسير بسرعة أو ببطئ حسب الجدول الزمني؟ ىل البرنامج تجاوز أو لم 
ىل انتج البرنامج بضائع أو خدمات أكثر أو أقل من المحدد يتجاوز المبالغ المرصودة لو في الميزانية؟ 

 لو في الخطة؟
نسمة،  1000مثل نسبة المساحات المخصصة من المنتزىات والمبلعب لكل صفات المينية: الموا. 8

واعتياديًا  أو عدد رجال البوليس، أو إطفائية الحرائق، أو الممرضات لممواطنين، أو نسبة األساتذة لمطمبة.
نسب التربوية يكون موظفوا الصحة واليندسة قد أصبحت معدالتيم ومواصفاتيم المينية قانونية، أما ال

 فتوضع من قبل المعاىد المتخصصة وليس ليا أسس نظرية أو تطبيقية.والصحية 
: وتعني التكاليف التي يدفعيا الزبائن الجدد مقابل حصوليم واستخداميم السمع . تكاليف االستيالك9

الخيارات والخدمات الحكومية. فالمواطنون يتحممون التكاليف التي تشكل جزءًا من مساىمتيم في صنع 
والتجييزات واإلنتاج وتسميم البضائع والخدمات القابمة لبلستيبلك، والمنافع السياسات العامة، في مجال 

سعر الكمفة لممستيمك عن كمفة  –لدرجة كبيرة  –وطالما يختمف األخرى الناتجة من السمع والخدمات. 
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عمى الجية التي تقوم ألنو يعتمد اإلنتاج لمحكومة فإن وضع ىذا المقياس ضروري في تقييم البرامج 
 بالتقييم والجية التي تنتج وْتقّدم والجية التي تنتفع وتستيمك.

عدد من المقاييس لقياس ظاىرة المساواة في كيفية توزيع السمع والخدمات وتستخدم . المساواة: 10
حكومية إلى المواطنين الحكومية. وأحد ىذه المقاييس يحاول أن يقيس كيفية تقديم ىذه الخدمات والسمع ال

عمى أسس متساوية دون أن تتحيز لجيات المنتفعين السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ويميز أحد 
 :  (Frank, 1974)الباحثين في الموضوع بين ثبلثة أنواع من معايير المساواة وىي

 العممة النقدية.: كل مواطن يحصل عمى نفس قيمة الخدمات العامة مقاسة بالمساواة في الفرص أ.
: إن الدائرة الحكومية يجب أن تعطي المواطن منافع متناسبة مع كمية الضرائب المساوة في السوق ب.

 التي يدفعيا.
إن الدائرة الحكومية يجب أن توزع مواردىا عمى جميع المواطنين بالتساوي  المساواة في النتائج:ج. 

 و متشابية( بعد أن يتم صرف األموال.بحيث يكون ىؤالء المواطنون في ظروف متساوية )أ
 )القانونية(. الشرعية 11
وتعني مقدرة البرنامج ومنفذوا البرنامج عمى إدراك وتقديم االستجابة الفورية لطمبات . االستجابة: 12

 ة التي ْصًمم البرنامج من أجميم.ورغبات المجموع
 (:John, 1977)وىناك معايير أخرى مثل 

في مثل المعتقدات والقيم واالتجاىات واآلراء وأساليب الحياة التي توجد ماعية: . االعتبارات االجت13
البيئة الخارجية لممؤسسة والتي تنتج من الظروف الثقافية واإليكولوجية والسكانية والدينية والتربوية 

 والعنصرية.
وتشريعات األجور وتشمل االستقرار والقوانين والنظام السياسي والضرائب  المعايير السياسية:. 14

 والتموث والبيئة وسياسات التسعير.
وىي ميمة لتجنب التقادم ولتشجيع االبتكار ألنيا تؤثر عمى  المعايير الفنية )التكنولوجية(:. 15

من أجل تقديم طرق جديدة أو اقتراحات لتحسين اإلنتاج الحالي ولتحسين أساليب التصنيع  التخطيط 
 والتسويق.

وتشمل الموقع الجغرافي والوضع الديموغرافي والقوة النسبية لمختمف سجايا  عميل:تحميل خمفية ال. 16
 العميل الشخصية وسموك المستيمك.
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 :فوائد تقييم األداء. 6.1.1
 التقييم يؤدييا التي لمفوائد نظراً  البشرية الموارد إلدارة اليامة السياسات من األداء تقييم عممية تعتبر

 يمي وفيما. والتمييز والمحسوبية التحيز عـن بعيدة ةالموضوعي فييا تتوافـر ةسميمـ أسس عمى وتطبيقيا
 (2011)والي،  :فوائدىا ألىم عرضاً 

 :المعنوية الروح ـ رفع1
 جيدىم أن العاممون يشعـــر واإلدارة حينما العاممين بين سيسـود الحسنـة والعبلقـــات التفاىم من جواً  إن

 وراء من ياألساس اليدف وأن اإلدارة، مـن قبل واىتمـام تقدير موضـع ىـي يـمألعمال تأديتيم فـي وطاقتيم
 أو الترفيع اعتمــاد أن كمـا. التقييم يكشفو ما ضـوء عمـى الفرد أداء فـي الضعـف نقاط معالجـة ىو التقييم
 مما ،الفرد ألداء عادل موضوعي تقييم عمى اً وبناء عممو في الفرد كفاءة قياس والتقـدم، عمى العـبلوة منح
 راضياً  عممو عمى يقدم أن مـن الفــرد يدفـع ذلك كــل وباإلدارة، برؤسائيم المرؤوسين لدى الثقة يخمق

 زيادة عمى العاممين يساعد مما العمل نحو الوجدانـي االستعداد إال المعنويـة الروح وما. وجدانياً  مستعداً 
 .الجيد من مزيد دون اإلنتاج

 :بمسؤولياتيم ينالعامم ـ إشعار2
 ىذا نتائج وأن ،المباشرين مرؤساءى قبل من تقييم موضع ىو العمل في أداءه أن الفرديشعر  عندما إذ

 تجاه بالمسؤولية سيشعر فإنو، العمل في مستقبمو عمى تؤثر التي القرارات اتخاذ عمييا سيترتب التقييم
 لكسب وجو أحسن عمى عممو لتأدية كيايمتم التي جيده وطاقتو جلّ  يبذل وسوف. معاً  والعمل نفسو
 .رؤسائو رضاء

 .أخرى وظيفة إلى نقمو إمكانية لمفرد وتحديد الحالية الوظيفة مناسبة تحديد ـ3
 األداء تحسين إلى لممعرفة وذلك :ألعماليم أدائيم وكفاءة جودة عن أنفسيم لمعاممين معمومات تقديم .4
 .األفضل إلى
 .المتميز أدائو عمى أةكمكاف ترقية إمكانية تحديد .5
 .النيائية وقيمتو األداء بنواتج مرؤوسييم سموك يربطوا أن الرؤساء إجبار .6
 :المعاممة عدالة لضمان ـ وسيمة 7

 أو ترقية من يستحقو ما الفـرد ينال أن األداء لتقييم موضوعياً  أسموباً  استخداميا عند اإلدارة تضمن حيث
 .كافة لمعاممين ومتساوية عادلة وبمعاممة بالعمل كفاءتوو  جيده أساس عمى مكافئة أو عبلوة
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 الرؤساء: عمى الرقابة .8
 وقدراتيم اإلشرافية الرؤســاء جيـــود مراقبــة عمــى قادرة المؤسسة فـي العميــا األداء تقييم إدارةأن  إذ

 يتسنى ذلك خبلل ومن. عتياومراج لتحميميا قبميـم من المرفوعـة اإلدارة تقريـر نتائج خـبلل من والتوجييية
 من ليم المقدمة التوجييات من االستفادة ومدى لممرؤوسين الرؤساء معاممة طبيعة تحديد لئلدارة العميا

 .رؤسائيم قبل

 (1008)المرجوشي،  المبادئ التي يقوم عمييا األداء المؤسسي: .7.3.2
 يقوم تقييم األداء المؤسسي عمى مجموعة من المبادئ، أىميا:

كل مستوى من مستويات األداء في المنظمة العامة أفرادًا كانوا أو وحدات متخصصة ىو جزء أن . أ
 من الكل، وىذا الكل جزء من كل آخر عمى مستوى أعمى.

 التوصل إلى طبيعة عممية اإلدارة في األداء المؤسسي من خبلل ارتباط الجزء ببقية األجزاء منفردة.. ب
مام باألجزاء يبعد المنظمات العامة عن المثالية ويحولو إلى سمسمة إن تقييم األداء المعتمد عمى االىت. ت

 من التفاعبلت التي تؤدي في النياية إلى التطاحن وتفرق الجيود.
لو حدث تحسن ما نتيجة لمنظرة الجزئية، فيو تحسن مؤقت يؤدي إلى االختبلف والتدىور في المدى . ث

 (.2000، الطويل. )د. عبد العزيز مخيمر وآخرون
 تضمن أىداف تقييم األداء المؤسسي النقاط التالية:وت

  محاولة تعظيم مستوى الخدمات التي تقدميا المنظمات العامة، عن طريق اإلقبلل من اإلسراف
 وتقديم الخدمة لممجتمع بأقل تكمفة وأعمى جودة ممكنة.

  خفاض األداء جد في قطاع الخدمة، والتي تؤدي إلى انعمى المشكبلت اإلدارية التي تتواالوقوف
 ئلرتقاء بمستوى األداء.لداخل إدارات ىذا القطاع، ووضع الحمول التي من شأنيا المساعدة 

  الوقوف عمى مجموعة من المؤشرات والمعايير التي يمكن الحكم بيا عمى جودة األداء داخل أجيزة
أسموب عممي المنظمات العامة، والوصول إلى أسباب إنخفاض ىذا األداء، والعمل عمى معالجتو ب

 سميم.
  ،تحديد األىمية النسبية لكل مؤشر من مؤشرات قياس األداء، والظروف التي يمكن استخدامو فييا

نظرًا لوجود اختبلفات في نوعيات األداء داخل كل جياز من أجيزة المنظمات العامة. )د. عبد 
 (.2000، العزيز مخيمر وآخرون
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 ي(مؤشرات األداء: )م.م. حمزة الجبور  .8.3.2
تواجو دراسة األداء وقياسو تحديات عديدة تتمثل في تباين المفيوم ومؤشرات قياسو عمى أساس تباين 

مما يتوجب تحديد نوع المقاييس  ،أىداف المنظمات وطبيعتيا واختبلف أىداف الجيات المرتبطة بيا
ت المعتمدة في القياس المناسبة التي يمكن استعماليا في قياس األداء وتحديد أىميتيا ومصادر المعموما

وكيفية دمج قياسات مختمفة لتقديم صورة عن المنظمة، لذلك يختمف الباحثون في تحديدىم لمؤشرات 
 قياس األداء. وفي أدناه مجموعة المؤشرات التي تعد األكثر استعمااًل في قياس األداء:

 المقاييس المالية:. 2.8.1.1

موجود حاليًا، وتعد  وة زمنية أطول أي مع ما مضى وما ىىي مقاييس مفيدة عند مقارنتيا السابقة لمد
المقاييس األكثر استعمااًل لقياس ربحية المنظمة، حيث تستعمل بعض ىذه المقاييس بصورة مجتمعة 

الحالية ومنيا: )ربحية السيم الواحد، والعائد  ةإلعطاء المنظمة صورة واضحة عن أدائيا خبلل مدة السن
لعائد عمى حق الممكية، ومعدل العائد عمى االستثمار( الذي ىو األكثر استعمااًل عمى المبيعات، ومعدل ا

لقياس أداء المنظمة فيما يتعمق باألرباح. وعمى الرغم من االستعمال الواسع ليذا المقياس إال أنو يعاني 
 من بعض المساوئ منيا: االختبلف في طرق احتساب )االندثار، واالختبلف في تقييم الموجودات

. نقبًل عن (Weston, et al., 1996:102-104) الثابتة، واالختبلف في أساليب تحديث الحسابات(.
 (.63-62: 2009)فرج، 

 :مقاييس الموارد البشرية .2.8.3.2
تتميز ىذه المقاييس بدرجة عالية من الموضوعية، ومن ىذه المقاييس )إنتاجية الفرد، ونفقات البحث 

التدريب عمى كل فرد( ويعاب عمييا في تحديد مقاييس النجاح، فبعضيم يجد والتطوير ونفقات التطوير و 
خرون أن إنتاجية الفرد ىي المقياس قياس األساس لمنجاح. في حين يجد آأن تطوير األعمال الم

: 2009. نقبًل عن )فرج، (Brown & Leaveick, 1994:92)( و55: 2002األساس. )العاني، 
62-63.) 

 :سويقمقاييس الت .3.8.3.2
تعد مقاييس التسويق مثل: )حجم المبيعات، والحصة السوقية(، من المقاييس التي تنسجم مع قابمية قياس 
األداء المنظمي أو التنظيمي وأن درجة التفوق السوقي التي يصميا المنتج مقياس أساسي لؤلداء 
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فضبًل عن أن ىذه  التنظيمي، ويعاب عمييا صعوبة تحديد المقياس األفضل ألداء الحصة السوقية،
: 2009نقبًل عن )فرج،  (Green, et al, 1995:11)المقاييس تبين أداء المنظمة في داخل المنظمة(. 

62-63.) 

 :مقاييس نوعية تحول المنظمة .1.8.1.1

قسمت عمميات التحول التي تنفذىا المنظمة إلى: التخصص التكيفي، وىو عممية رفع مستوى التوافق 
يا، والتصميم التكيفي. ويركز عمى استثمار ما لدى المنظمة من صافي فائض الموارد بين المنظمة وبيئت

لرفع مستوى قدرة المنظمة عمى التكيف في بيئات غير مستقرة، وىو ضروري لممنظمة لكي تضمن البقاء 
 (.63-62: 2009(. نقبًل عن )فرج، 2000:37في األجل الطويل. )الجباوي، 

 :ة حممة األسيممقاييس قيمة ممكي .5.8.1.1

تستعمل معظم المنظمات قيمة ثروة حممة األسيم مقياسًا ألداء المنظمة وفعالية اإلدارة االستراتيجية وذلك 
ألن ىذه المنظمات تعتقد أن المقاييس المحاسبية مثل العائد عمى االستثمار، العائد عمى حق الممكية 

ظمة. وىذا المقياس فيما إذا كانت المنظمة تحقق لممن يمة االقتصاديةوغيرىا ىي مؤشرات غير معقدة لمق
 ,Wheelen & Hunger)نسبة عائد أكبر مما يطالب بو المستثمرون في سوق األوراق المالية. 

 (.63-62: 2009نقبًل عن )فرج،  (1995:289

 :مقاييس تقويم اإلدارة العميا .6.8.1.1

 ـيّقوم من مجمس اإلدارة عن طريق المجان الفرعية ل إن األداء الوظيفي لرئيس المنظمة وأفراد اإلدارة العميا
)االستراتيجية، والمراجعة والتدقيق، والرواتب( ويركز مجمس اإلدارة عمى )إجمالي الربح مقاسًا بالعائد 
عمى االستثمار، والعائد عمى حق الممكية، والعائد عمى السيم الواحد، وقيمة ممكية حممة األسيم(. 

(Wheelen & Hunger, 1995:289)  ،(.63-62: 2009نقبًل عن )فرج 
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 اليالل األحمر الفمسطينيجمعية نبذة عن  1.1

 :والية الجمعية وأرضيتيا القانونية. 2.1.1
جمعية  اليبلل األحمر الفمسطيني ىي مؤسسة ذات طبيعة خاصة متعددة الجوانب، فيي مؤسسة دولية 

ولية المنظمة لعمل جمعيات الصميب واليبلل األحمر ممتزمة بالمواثيق والمعاىدات واالتفاقيات الد
الصادر  1993لسنة  46وتأكد دورىا بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدوليين والمبادئ التي تمتزم بيا، 

، مسؤولية خدمات 1996كما حممتيا السمطة الوطنية الفمسطينية في العام  .8/3/2006بتاريخ 
 ي في األرض الفمسطينية المحتمة.اإلسعاف المقدمة إلى الشعب الفمسطين

وىي مؤسسة دولة تتبع وتنطوي تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية وتقدم خدماتيا لكافة أبناء شعبنا 
في الوطن والشتات. وىي جمعية خيرية طوعية غير ىادفة لمربح ليا أنظمتيا الخاصة بيا وتقوم عمى 

نصاف وشمولية لجميع فئات  العمل التطوعي. وتقدم الجزء الميم واألكبر من خدماتيا بعدالة ومساواة وا 
المجتمع ممن ىم بحاجة أو يتقدمون لمحصول عمى ىذه الخدمات، ولكن أيضًا ىناك جزئ آخر من 
خدماتيا تقدميا مقابل أجر أو رسوم تتوافق مع طبيعة وجودة ونوعية تمك الخدمات والجوانب التنافسية، 

زنة الجمعية إضافة ألجرة التمويل األخرى، بما يمكنيا من القيام وذلك لتمويل وتغطية جزء من موا
بمياميا في تمبية االحتياجات اإلنسانية لمفئات الميمشة في المجتمع، وتدخبلتو اإلنسانية في حاالت 

 الكوارث والطوارئ واألزمات وعمميات اإلسعاف.

وث تطوعية وحيدة لمساعدة وبموجب الصبلحيات المخولة ليا تمارس الجمعية نشاطيا، كجمعية غ
السمطات العامة في الميدان االنساني في أراضي دولة فمسطين، وفي كافة األوقات، وكذلك في الببلد 
العربية المضيفة لبلجئين الفمسطينيين، بموجب تفاىمات مع الجمعيات الشقيقة، وذلك وفقًا التفاقيات 

قانون الدولي االنساني ومبادىء الحركة الدولية ، والبروتوكوالت المضافة، وبموجب ال1949جنيف لعام 
لجمعيات الصميب األحمر واليبلل األحمر وىي: االنسانية، عدم التحيز، الحياد، االستقبلل، التطوع، 

وتم االعتراف بعضوية الجمعية الكاممة في االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر  الوحدة، العالمية.
كما وفازت بعضوية المجمس اإلداري لبلتحاد الدولي لجمعيات  .22/6/2006واليبلل األحمر بتاريخ 

 .2017الصميب األحمر واليبلل األحمر عام 
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منذ تأسيسيا شرعت جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني عمى تطوير خططيا االستراتيجية والتشغيمية، و 
وتتمثل رسالة  غرافية.بشكل دوري آخذة باالعتبار احتياجات الشعب الفمسطيني وخصوصيتو الديمو 

الجمعية في توفير المساعدات اإلنسانية والخدمات الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني أينما كان 
وتقوم الجمعية بتخفيف المعاناة اإلنسانية في السمم والحرب وفي حاالت . وحيثما تواجدت الحاجة

تماعية والترويج لمعمل المجتمعي من ية االجلرعاالطوارئ والوقاية من األمراض والنيوض بالصحة وا
وتمبية االحتياجات  االستراتيجية والتشغيميةوسعت إلى تطوير أنشطتيا وخططيا  خبلل ورش العمل.

والتي تسير وفق الخطط  اإلنسانية لمشعب الفمسطيني من خبلل تواجد أفرعيا في الوطن والشتات
 وىذه الفروع موزعة كالتالي: .في الجمعيةاالستراتيجية واألىداف واألنظمة والقوانين المتبعة 

 في الشتات )لبنان، سوريا، مصر، العراق( فروع 4 .1
فرع في األراضي الفمسطينية )البيرة، نابمس، قمقيمية، طولكرم، القدس، الخميل، حمحول، جنين،  18 .2

 .أريحا، بيت لحم، إذنا، بني نعيم، غزة، خانيوس، دير البمح، عنبتا، طوباس، الشيوخ(
 شعبة. 11 .3

ورسخت الجمعية استقبلليتيا وحيادىا من خبلل الخدمات المميزة التي تقدميا، فمنذ تأسيسيا حرصت 
ة في الوطن التي تقدم الخدمات الطوعية واإلنسانية عمى أن تكون من الجمعيات الوطنية الرائدة والوحيد

دوان المستمر عمى الشعب يتعرض لو قطاع غزة واالجتياحات والعالذي  المستمر وخاصًة خبلل الحصار
ن الظروف التي عاشيا ويعيشيا الشعب الفمسطيني في فمسطين والبلجئين الفمسطينين كما أ الفمسطيني.

يم خدماتيا حمر الفمسطيني في تقدفي سوريا ولبنان شكل تحديًا كبيرًا الستمرار وديمومة جمعية اليبلل األ
 التي واجيتيا وتواجييا لتمبية احتياجات ىذا الشعب. اإلنسانية والطوعية وزيادة تحدياتيا اإلنسانية

وانطبلقًا من استراتيجية الجمعية واألولويات التي اشتقت منيا، واصمت اإلدارات واألفرع المختمفة في 
الجمعية وضع خططيا التشغيمية موضع التنفيذ والتطوير الدائم، واستمرت بتقديم خدماتيا لمشعب 

ة والمحتاجة في كافة أرجاء أرجاء الوطن والشتات )خدمات اإلغاثة، خدمات الفمسطيني والفئات الميمش
اإلسعاف والطوارئ، إدارة الكوارث، الرعاية الصحية األولية والثانية )المستشفيات(، تنمية القدرات، 

 التأىيل، الشباب والمتطوعين والصحة النفسية المجتمعية(.
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تيا وخاصة في إطار الحركة الدولية وتعزيز مساىمتيا كما وأولت اىتمامًا كبيرًا في تطوير شراكا
البرامجية والتواصل والتفاعل مع الشركات مع الحركة الدولية لمصميب األحمر واليبلل األحمر من خبلل 
البرامج المختمفة من ورش عمل وتدريبات مختمفة وتبادل الخبرات في مجال الحركة الدولية المختمفة 

 ث والرعاية الصحية األولية واإلسعاف والشباب والتطوع. كالصحة النفسية والكوار 
لذا قامت الباحثة باختيار مجموعة من مبادئ الحوكمة التي تتناسب مع وضعية وطبيعة عمل جمعية 

في االعتبار المستوى التنظيمي واإلداري  ةاليبلل األحمر الفمسطيني وخصوصية الوضع الفمسطيني آخذ
 مك المبادئ ىي:الذي وصمت إليو الجمعية وت

 الشفافية. .1
 المسائمة. .2
 اإلفصاح. .3
 .وبمدونة السموك الوظيفية االلتزام األخبلقي والممارسات الفضمى في العمل .4
 عية اتجاه العاممين والمجتمع.االجتماالمسؤولية  .5
 التزام مجمس إدارة الجمعية بمسؤولياتو المحددة. .6
 الجمعية.إضافة إلى جودة القوانين والتشريعات المعمول بيا في  .7

 :التحديات التي تواجييا الجمعية .2.4.2

اإلسرائيمي المستمر منذ سنوات عمى قطاع غزة والحروب المتكررة التي تسفر عن تدمير إن العدوان 
لمبنية التحتية والتعميمية وسقوط العديد من الشيداء والجرحى وتردي األوضاع اإلنسانية ومواصمة بناء 

زل الكثير من التجمعات الفمسطينية بشكل كامل عن محيطيا بما فييا جدار الفصل العنصري الذي ع
والتداعيات األمنية  ئين الفمسطينيين في لبنان وسورياالواقع المعيشي الذي يعيشو البلجو مدينة القدس، 

جعل من تطوير خدمات جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني أمرًا حتميًا ، والسياسية عمى مدار األعوام
األىداف االستراتيجية التي وضعتيا الجمعية ومنيا االستعداد لمواجية الكوارث أو التعامل  ودفع بعض
المزمنة إلى الواجية وفرض ىذا الواقع شبو الدائم الحاجة إلى تطوير منيجيات جديدة مع الكارثة 

متطوعة الطواقم اللمجمعية لمتعامل مع الكارثة من خبلل تعزيز دور فروعيا وزيادة االعتماد عمى 
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والمدربة في الميادين وتعزيز شراكات استراتيجية وخاصة من مكونات الحركة الدولية لمصميب األحمر 
  واليبلل األحمر إضافة إلى سعييا لزيادة تنمية مواردىا البشرية.

وتواصل قوات اإلحتبلل اإلسرائيمي المزيد من اإلنتياكات بحق جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني 
وسياراتيا، حيث سجمت غرفة العمميات عشرات بل مئات اإلنتياكات والتي تمثمت في تأخير وطواقميا 

سيارات اإلسعاف التي تنقل المرضى عبر الحواجز إلى المستشفيات وعرقمة وصول السيارات المسعفة 
 إلى المرضى والمصابين في مكان الحدث. إضافة إلى االعتداءات التي تمارسيا بحق الطواقم الطبية
أثناء تأديتيم لدورىم اإلنساني والوطني في الضفة الغربية بما فييم القدس الشريف، حيث سقط العديد من 
شيداء الجمعية خبلل تأديتيم لواجبيم اإلنساني، كما وسجمت غرفة العمميات اعتداءات جيش االحتبلل 

طبلقي م لمرصاص المطاط عمى عمى سيارات اإلسعاف برمييم بالغاز المسيل لمدموع داخل السيارات وا 
 الطواقم.

وتؤكد الجمعية بأن جميع ىذه الممارسات تعد خرقًا واضحًا ألىم قواعد القانون الدولي اإلنساني والمتمثمة 
المطبقة قانونًا عمى األراضي المدنيين زمن الحرب  م بشأن حماية1948لعام في إتفاقية جنيف الرابعة 

ل التفاقيات جنيف األربع والتي كمفت حماية الطواقم الطبية الممكفة الفمسطينية والبروتوكول اإلضافي األو 
( من 63وتؤكد المادة رقم ) بالبحث عن المرضى والجرحى المنكوبين وتقديم اإلسعافات األولية ليم.

اتفاقية جنيف الرابعة عمى وجوب تمكين الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلل األحمر من مباشرة 
( من البروتوكول األول اإلضافي التفاقيات جنيف لعام 15( و)12نسانية والمادتان رقم )أنشطتيا اإل

عمى وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت. )لممزيد من المعمومات عن جمعية  1977
والخدمات التي تقدميا يمكن زيارة الموقع األلكتروني ليا:  ونظاميا اليبلل األحمر الفمسطيني
www.palestinercs.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palestinercs.org/
http://www.palestinercs.org/
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 أىداف الجمعية .1.1.1

نبثق األىداف المذكورة أدناه من رؤية الجمعية ورسالتيا، وتتناول ىذه األىداف نشاطات الجمعية منذ ت
ة المستمر نشأتيا والتي سعت دائمًا لتحقيقيا. وقد صيغت األىداف لتركز عمى تطوير الجمعي

والتدخبلت اإلنسانية التي تقدميا، وبناء الشباب وتنمية الموارد في الجمعية وتعزيز شراكاتيا مع 
المجتمعات المحمية والدولية. ومن أىم األىداف االستراتيجية التي ذكرىا موقع الجمعية األلكتروني: 

gwww.palestinercs.or .  

 ف هً: اواألهذ

التطوير المستمر الستعدادات الجمعية وتدخبلتيا اإلنسانية، في حاالت الكوارث والطوارئ واألزمات  .1
 .واالوضاع المعيشية الصعبة

المساىمة الفاعمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحمية وصمودىا وقدرتيا عمى التحّمل والتقميل من  .2
 .طبيعية و/ أو تمك التي من صنع االنسانالمخاطر الناجمة عن الكوارث ال

مواصمة عممية البناء المؤسسي وتنمية الموارد في الجمعية، وتعزيز قدرات الشعب والفروع واإلدارات  .3
 .المختمفة

دعم فئات الشباب لئلسيام في التنمية االجتماعية ،و األطفال وذوي اإلعاقة والنساء والمسنين  .4
 .رىوغيرىا من الفئات الميمشة األخ

تعزيز شراكات الجمعية، عمى المستوى الوطني واالقميمي والدولي، ومع مكونات الحركة الدولية  .5
لمصميب األحمر واليبلل األحمر والمنظمات الدولية واالقميمية غير الحكومية الداعمة لدور الجمعية 

 .اإلنساني
 .المساىمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية .6

 يا جمعية اليالل األحمر الفمسطينيالبرامج التي تقدم .1.1.1
 2002: أسست جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني ىذه الوحدة عام وحدة القانون الدولي اإلنساني .1

من أجل تعريف كوادر ومتطوعي الجمعية بيذا القانون ونشره عمى النطاق المجتمعي لممؤسسات 
ارة ودوائر وأفرع الجمعية في األمور التي ليا وتوفير المشورة القانونية إلد ،والييئات الرسمية واألىمية

عبلقة بالقانون الدولي اإلنساني وتعزيز الرؤية القانونية وتعزيز دور الجمعية في ىذا المجال. وجاء 
ىا في إطار الحركة الدولية ور تأسيس تمك الوحدة في الجمعية في سياق تطور عمميا وتنامي د

ابة لمظروف الناشئة عن سياسات وتدابير سمطات االحتبلل لمصميب األحمر واليبلل األحمر، واستج

http://www.palestinercs.org/
http://www.palestinercs.org/


52 
 

اإلسرائيمي في أعقاب إندالع االنتفاضة الثانية. وتسعى ىذه الوحدة لتحقيق أىدافيا عبر البرامج 
 والخدمات واألنشطة واإلصدارات التنوعة التي يجري تطويرىا باستمرار.

رئ مع نشأة الجمعية في دول الشتات في أنشئت دوائر اإلسعاف والطوا: وحدة اإلسعاف والطوارئ .2
 1982الستينات، وكان ذلك مواكبًا لمعدوان الذي تعرض لو الشعب الفمسطيني في لبنان عام 

من قبل سمطات االحتبلل اإلسرائيمي خبلل انتفاضة األقصى والحروب عمى  واالعتداءات المتكررة
تقدميا الجمعية لمشعب الفمسطيني وكل قطاع غزة، وتعتبر ىذه الوحدة من أساسيات الخدمات التي 

اليبلل األحمر الفمسطيني من قبل السمطة مواطن محتاج في الظروف العادية والطارئة. وكمف 
بمرسوم رئاسي بالمسؤولية الكاممة عن تقديم الخدمات اإلنسانية في  1996الوطنية الفمسطينية عام 

 خدمة.الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك نظرًا ألىمية تمك ال
ويمتزم موظفو ومتطوعو اإلسعاف والطوارئ بتقديم الخدمات اإلنسانية وفقًا لمبادئ الحركة الدولية 
لمصميب األحمر واليبلل األحمر في الوقت الذي يتعرض لو الطواقم لبلعتداءات واليجمات أثناء 

 تأديتيم لواجبيم اإلنساني.
أولى  1968ر الفمسطيني منذ تأسيسيا عام : كانت جمعية اليبلل األحموحدة الشباب والمتطوعين .3

من المؤسسات في فمسطين والشتات التي جسدت وعززت فكرة العمل التطوعي، وكانت ىناك العديد 
المبادرات التطوعية الواضحة من قبل أطباء فمسطين وفي مقدمتيم د. فتحي عرفات والذين عمموا 

تمك ا باألردن. وتوسعت الجمعية بفضل ذاتية عمى تأسيس عيادة طبية في منطقة مارك بمبادرة
إلى لبنان وتعمقت في فمسطين وتعززت مع قيام السمطة  المبادرة وانتقمت فكرة التطوع من األردن

. ولعب المتطوعون خبلل فترة تطوعيم دورًا إنسانيًا عظيمًا خبلل 1994الوطنية الفمسطينية عام 
يمات الفمسطينية وتجمى ذلك خبلل الحرب التي اإلعتداءات اإلسرائيمية عمى المدن والقرى والمخ

وخبلل اإلنتفاضة األولى والثانية في فمسطيني والتي  1982شنتيا سمطات اإلحتبلل عمى لبنان عام 
كان لجمعية اليبلل األحمر الفمسطيني فييا لمسات إنسانية وصحية واضحة في بمسمة جراح الشعب 

 الفمسطيني وتخفيف آالمو. 
 الجمعية تاريخ ثري وغني بالتدخبلتالعمل المجتمعي في : يعتبر تاريخ مجتمعيدائرة العمل ال .4

ن فئات عديدة من المجتمع وتعزيز قدراتيا في عدة كيالمجتمعية والصحية المختمفة اليادفة إلى تم
 مجاالت. ويتمثل عمل تمك الدائرة بالمجاالت التالية:
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المخاطر ومعالجة مواطن الضعف الكامنة  مساعدة المجتمع المحمي عمى تبني نيج شامل إلدارة. أ
 فييا.

 تشجيع المجتمعات المحمية عمى اعتماد أساليب عمل مبينة عمى االحتياجات.. ب
 العمل عمى قرب مع المجتمعات المحمية والتواجد في كل مكان لمنع المعاناة والحد منيا.. ت
جمعية جل اىتماميا في ت اللأو  1968منذ تأسيس الجمعية عام  دائرة التأىيل وتنمية القدرات: .5

فمسطين ودول الشتات بتأىيل األشخاص ذوي اإلعاقة، وأخذت مبدأ تأىيل تمك األشخاص حيزًا كبيرًا 
. ولم يقتصر عمى الجرحى بل 1996من االىتمام وخاصة بعد المؤتمر الذي عقد في خانيونس عام 

ية أو سمعية كواء كانت حر شمل جميع أبناء الشعب الفمسطيني الذين يعانون من مشاكل اإلعاقة س
أو بصرية أو عقمية أو نطقية. وأنشئت الجمعية عشرات المراكز التأىيمية في الضفة الغربية وقطاع 

وطورت المراكز التأىيمية التي كانت تديرىا بعض الفروع مثل نابمس والخميل، كما وأسست كمية  ،غزة
 أكاديمية جامعية لمتأىيل في خانيونس في ىذا التخصص.

نتيجة الزدياد وتيرة  2003عام  : تم استحداث برنامج التطوير التنظيميائرة التطوير التنظيميد .6
، مما أدى 2000خدماتيا وتوسعيا ونتيجة لبلحتياجات اإلنسانية الطارئة التي فرضتيا انتفاضة 

 ومضاعفة إمكانياتيا من موارد بشرية ومادية ورافق ذلك تدخل في الموائح لنموىا بشكل سريع
التنظيمية وذلك زاد الحاجة لتعزيز إمكانات الجمعية وقدراتيا التنظيمية لتمكينيا من تمبية تمك 

 االحتياجات من جية وتعزيز تواصميا اإلنساني من جية أخرى.
بناءًا عمى مقررات مداوالت المؤتمر العام  2000تأسست ىذه الوحدة عام  :وحدة إدارة الكوارث .7

د في مدينة غزة. وبرز دور الجمعية في مجال الكوارث عندما تعرض الثامن لمجمعية الذي انعق
ة كالحرب عمى غزة وانتفاضة األقصى والعديد من التدخبلت في يالشعب الفمسطيني ألوضاع كارث

حاالت الكوارث الطبيعية ومساىمة الجمعية في ميمات إغاثية دولية كبعثة كوسوفو والجزائر واليند 
ندونيسيا واليمن والم غرب. وتعمل خدمات إدارة الكوارث في الجمعية عمى أساس االستجابة لمحاجة وا 

 األساسية لضحايا الصراع والمجموعات المتأثرة. 
وتركز خدمات اإلستعداد لمكوارث عمى إشراك وبناء جاىزية المجتمع لمكوارث وطواقم االستجابة، ويتمقى 

صاصات التي تشمل التقييم السريع ألضرار متطوعو الكوارث تدريبًا عمى مجموعة متنوعة من االخت
دارة المخيمات والمأوى والصحة في الطوارئ من خبلل تأسيس فرق لبلستجابة الطارئة في المجاالت  وا 
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الصحية المختمفة مثل المأوى، المستشفى الميداني، المياه، اإلصحاح وتشجيع الوعي بالكوارث من خبلل 
 النشرات واإلعبلنات التمفزيونية.

 :. اإلنجازات التي حققتيا الجمعية5.4.2
العديد من اإلنجازات منذ نشأتيا وحتى حصوليا عمى عضوية المجمس اإلداري التحاد حققت الجمعية 

، حيث قامت بإنشاء العديد من الفروع والشعب 2017جمعيات الصميب األحمر واليبلل األحمر عام 
غاثية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة لتمبية حاجات كاف ة الشعب الفمسطيني من خدمات إنسانية وا 

. كما سعت ، إضافة إلى إنشاء دوائر جديدة تعزز عمل الجمعية ومنيا دائرة العمل المجتمعيوطوعية
 دائمًا إلى تعزيز الشراكات المحمية والدولية من أجل استدامتيا.
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 :الدراسات السابقة والتعقيب عمييا 5.2

 : ـــــــــــــــــــةمقدمــ .1.5.2

قامت الباحثة بمسح لمدراسات واألبحاث المتوفرة في المكتبات العامة والجامعات وممخصات لكتب 
وتقارير سنوية، وكذلك استعانت الباحثة ببعض المواقع والمنتديات التي تيتم وتغطي موضوع ومجاالت 

يث عن الدراسات المحمية والعربية واألجنبية الحوكمة. وفي ىذه الجزئية من الدراسة تتناول الباحثة الحد
التي قامت عمى تدعيم بحثيا بيا وتقوم بالتعقيب عمييا وتوضيح أوجو الشبو واالختبلف بينيا وبين ىذه 

 .الدراسة

 :. الدراسات المحمية2.5.2
وكمة التزام الشركات المساىمة العامة الفمسطينية بقواعد ح مدىم( بعنوان: "2007)حبوش، ( دراسة 1

الشركات"، دراسة تحميمية آلراء المراجعين الداخميين، المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساىمة 
 العامة".

ركزت ىذه الدراسة عمى توضيح مدى التزام الشركات المساىمة العامة الفمسطينية بقواعد حوكمة 
صميم استبانة وزعت عمى مراجعي كات واستخدم خبلل الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، حيث تم تر الش

استبانة، حيث  (137)الحسابات الخارجيين والداخميين ومدراء الشركات المساىمة العامة بمغ عددىا 
استخدم أسموب الحصر الشامل وذلك لقمة عدد المدققين الخارجيين وقمة عدد الشركات المساىمة العامة 

 في فمسطين.

ىمة العامة الفمسطينية تمتزم بالمبادئ المتعارف عمييا لحوكمة وخمصت الدراسة إلى أن الشركات المسا
الشركات، مع أن التزاميا بجممة المبادئ وحدة واحدة كان بشكل متوسط وىناك تفاوت بااللتزام من مبدأ 
آلخر، كما خمصت الدراسة إلى أنو ال توجد في فمسطين لجان مراجعة في الشركات المساىمة العامة 

الخاضعة لرقابة سمطة النقد الفمسطينية، كما خمصت الدراسة إال أن المصارف  باستثناء البنوك
الفمسطينية تتفوق عمى غيرىا من الشركات المساىمة العامة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، كما أن 
من ضمن نتائج الدراسة وجود عبلقة إيجابية بين قيام كل من مجمس اإلدارة والمراجع الخارجي والمراجع 
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الداخمي بأداء ميامو المنوطة بو وبين تحسين القرارات المالية الصادرة عن اإلدارة حسب قواعد حوكمة 
 الشركات.

بعنوان "واقع الرقابة اإلدارية الداخمية عمى موظفي مجمس القضاء األعمى ( 2014)الجعبري، دراسة ( 2
 الفمسطيني وسبل تطورىا".

الرقابة الداخمية في مجمس القضاء األعمى الفمسطيني، وقد  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع
( العالمين لدى مجمس القضاء Cأجريت ىذه الدراسة عمى جميع الموظفين الحاصمين عمى درجة مدير )

 األعمى الفمسطيني، واعتمد أسموب التحميل اإلحصائي الوصفي لوصف لمتغيرات البحث وتحميميا.

ابة لدى مجمس القضاء األعمى الفمسطيني تتم بطريقة جيدة من حيث وأظيرت النتائج أن عممية الرق
اتباع إجراءات الرقابة اإلدارية ووسائميا وأدواتيا مع وجود بعض التحفظ من الموظفين عمى بعض 
اإلجراءات، كما أظيرت الدراسة عدم كفاية الكادر البشري لمقيام بالعممية الرقابية، وعدم توفر اإلمكانات 

باإلضافة إلى عدم اىتمام اإلدارة العميا بالتقارير الصادرة عن دائرة الرقابة والجودة بالشكل المادية، 
 المناسب.

، بعنوان: "مدى التزام الشركات المساىمة العامة (2007دراسة جربوع؛ يوسف محمود محمد ) (3
 الفمسطينية بقواعد حوكمة الشركات"

شركات المساىمة العامة الفمسطينية بقواعد حوكمة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى التزام ال
الشركات. وقد بينت الدراسة أن تطبيق قواعد ومتطمبات الحوكمة تؤدي إلى زيادة الثقة في االقتصاد 
القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرتو عمى تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار، والحفاظ 

لمستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة عمى نمو القطاع الخاص عمى حقوق األقمية أو صغار ا
ودعم قدراتو التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول عمى التمويل وتوليد األرباح، وأخيرًا خمق فرص 

 عمل.

%( فقط من الشركات المساىمة العامة ممتزمة بتطبيق قواعد 12.4كشفت الدراسة أن ما نسبتو )
 %( ليس لدييا أي التزام أو اىتمام بتطبيق قواعد الحوكمة.86ا نسبة )الحوكمة؛ فيم
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توصمت الدراسة إلى أن غالبية منسوبي الشركات التي شكمت مجتمع البحث لدييم وعي بأىمية تطبيق 
معايير وقواعد الحوكمة. وكشفت الدراسة عن ضعف البنية القانونية فيما يتعمق بقواعد وضوابط 

 توجد أي جية رقابية تشرف عمى تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة.الحوكمة، وأنو ال 

بعنوان: "واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعبلقتيا باألداء اإلداري لموزارات  (2013)مطير، دراسة ( 4
الفمسطينية"، وىدفت إلى دراسة واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعبلقتيا باألداء اإلداري لموزارات 

( عضوًا وتم 2848ية، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وكان مجتمع الدراسة مكون من )الفمسطين
( عضوًا من مستويات اإلدارة الثبلث: )العميا والوسطى 376توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية من )

في الوزارات  والدنيا( في الوزارات الفمسطينية. وكان من نتائجيا أن واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد
الفمسطينية في قطاع غزة جاء بدرجات متوسطة نسبيًا وأن مستوى األداء اإلداري في الوزارات الفمسطينية 

جاء متوسط نسبيًا. كما وأوصت الدراسة بالعمل عمى بناء منظومة قيمية تدعو إلى النزاىة غزة في قطاع 
عي الستقطاب الكفاءات والميارات الضرورية من خبلل االنفتاح عمى المستويين الداخمي والخارجي، والس

 لتنفيذ ومتابعة برامج التطوير واإلصبلح.

، بعنوان: "مدى تأثير ممارسة األبعاد المحاسبية لقواعد حوكمة الشركات (2013)النعامي، دراسة ( 5
فمسطين"، دراسة  -عمى جودة اإلفصاح المالي لمشركات المساىمة العامة والمؤسسات بمحافظة غزة

تحميمية تطبيقية. ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور مجمس اإلدارة في الشركة المساىمة الذي يتولى 
أمورىا بناءًا عمى تفويض من الجمعية العمومية إلدارة أمواليا وتحقيق أفضل مصمحة لممساىمين، 

فضبًل عما ولمتأكد من قيام مجمس اإلدارة بتقديم تقرير سنوي لمعرض عمى المساىمين بوجو خاص 
(، وتوصمت إلى عدة نتائج أىميا أن حوكمة 284تتطمبو القوانين. وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )

نما ىي ثقافة  الشركات عمى نحو سميم ال تعني فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد والقوانين، وا 
يقوم مجمس اإلدارة بمراجعة وأسموب في ضبط العبلقة بين مالكي الشركة ومديرييا والمتعاممين معيا، و 

النظم واإلجراءات الداخمية لمشركة بشكل مستمر لمتحقق من ومبلئمتيا ومكافئتيا والحصول عمى كافة 
 التقارير المالية وغير المالية عن أداء الشركة.
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 :الدراسات العربية .3.5.2
 م(:2007)ني، يالميادراسة ( 1

 رات وتنمية الموارد البشرية""حوكمة الشركات وأىميتيا في جذب االستثما

ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى مدى توفر الفيم العميق لدور الحوكمة في عمل المؤسسات ال سيما 
االستثمارية منيا إلى جانب االستفادة من بعض التجارب الناجحة في مجال الحوكمة، وقد أكدت الدراسة 

يؤدي إلى الفساد  سبية والمالية وتبلقي أي عملعمى أىمية الشفافية في المعامبلت واإلجراءات المحا
 الشركات وتآكل قدرتيا التنافسية.واستنزاف موارد 

 بعنوان: "دور الرقابة الداخمية والمراجعة الخارجية في تحسين أداء المؤسسة". (2010)أحمد، دراسة ( 2

يوميا وأدواتيا وموقف ىدفت الدراسة إلى محاولة إعطاء فكرة عن نظام الرقابة الداخمية من خبلل مف
المراجع منيا في محاولة لتقديم نموذج يعكس دور التكامل بين المراجعة الداخمية كأداة من أدوات الرقابة 

 الداخمية والمراجعة الخارجية في تحسين أداء اإلدارة من خبلل شرح موجز عن المراجعة اإلدارية.

خمية لممؤسسة الذي يعد صمام أمانيا في كفاءة وتوصمت الدراسة إلى ضرورة تفعيل نظام الرقابة الدا
التشغيل والحفاظ عمى األصول وحسن إدارتيا، واإلستعانة بخدمات استشارية إدارية تقدميا مكاتب 
المراجعة الخارجية، واالىتمام برأي المراجع الخارجي الذي يشير إلى حالة نظام الرقابة الداخمية من جية 

لى اإلنحرافات في أداء الم ؤسسة من جية أخرى، وزيادة فعالية اإلدارة بتحقيق األىداف المرسومة وا 
 وزيادة كفاءة التشغيل لموصول إلى أفضل أداء ممكن.

 بعنوان: "أثر جودة العمل الرقابي في تقويم األداء". (2014)ىاشم، ناجي، دراسة ( 3

اق، وتيدف ىذه الدراسة إلى أجريت ىذه الدراسة في مجموعة من موظفي ديوان الرقابة المالية في العر 
التعرف عمى جودة العمل الرقابي وبيان أثرىما في تقويم األداء من خبلل عبلقة التأثير استنادًا ألراء 

 مجتمع البحث في ديوان الرقابة المالية االتحاية.
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ة تعميق توصمت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لجودة العمل الرقابي في تقويم األداء، وتوصي ىذه الدراس
الوعي بدور جودة العمل الرقابي في أداء إدارة المنظمات ومستوى أىمية دخوليا في معايير تقويم األداء 

 إلظيار حقيقة األداء واإلنجاز.

: "حوكمة الشركات: مستوى الشفافية حول( 2009) ،نظميا المركز اليمني دراسة استطالعية( 4
 واإلفصاح لدى الشركات اليمنية"، إبريل.

دف االستطبلع إلى معرفة أكثر القطاعات استعدادًا لتطبيق مبادئ الحوكمة، وقد شمل االستطبلع ى
وأجرى االستطبلع عن طريق المقابمة  .شركة فقط مع فريق المركز 200شركة تجاوب منيا  364

ئ المباشرة مع مسئولي الشركات المستيدفة وأصحاب القرار. وتوزعت أقسام االستطبلع تبعًا لممباد
 نفسيا، كالشفافية واإلفصاح وكشف المركز المالي ومالكي األسيم وكذلك األرباح السنوية وما شابو ذلك.

% من الشركات تمتنع عن النشر واإلفصاح عن أرباحيا، وتمتنع 60.5وقد أظيرت نتائج االستطبلع أن 
ن استراتيجياتيا % تفصح ع67% عن اإلفصاح عن كبار مالكي األسيم فييا، وفي المقابل فإن 57.5

وأىدافيا.، وكشف االستطبلع عن أن مستوى الشفافية واإلفصاح لدى الشركات اليمنية ال يزال متدنيًا، 
% فقط من الشركات تفصح عن 34.5% من الشركات ال تفصح عن مركزىا المالي، فيما 55حيث أن 

ركات المشمولة % من الش76.5% تفصح عن أرباحيا. كما أن 37كبار مالكي األسيم فييا، و
باإلستطبلع يتم التدقيق الداخمي والخارجي في بياناتيا المالية تحت إشراف ورقابة مجمس اإلدارة، فيما 

 %  وجود قانون أو الئحة بمبادئ الحوكمة يمزم الجنميع بتطبيقيا.43تؤيد 

% من 35.7وأشارت النتائج أن الطريق طويمة أمام الحوكمة ومشاريعيا في اليمن، حيث ظير أن 
شركات التأمين اليمنية يتولى مجمس اإلدارة فييا اإلشراف والرقابة عمى منح التسميم )االئتمان(، وتفصح 

% مقارنة بالشركات في المجاالت األخرى. 100وأىدافيا بنسبة  اشركات االتصاالت عن استراتيجياتي
دير أعمال وشؤون العائمة % فقط من الشركات العائمية توجد بداخميا مكاتب تنظم وت14.3وظير أن 

المتعمقة بأعمال الشركة. وحول وسائل النشر التي تعتمد عمييا الشركات اليمنية في نشر بياناتيا، تبين 
أن معظم الشركات تعتمد عمى وسائل نشر محدودة وغير جماىيرية مثل التقارير الدورية واجتماعات 

شر العامة والمفتوحة لمجميور كوسائل اإلعبلم الجمعية العمومية، أكثر من اعتمادىا عمى وسائل الن
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والمواقع اإللكترونية. وسجل قطاع االتصاالت أعمى النسب فيما يتعمق بمستوى الشفافية، حيث اتضح 
% من شركات االتصاالت تفصح عن مركزىا المالي وعن التقارير المحاسبية السنوية، كما أن 100أن 
ي األسيم. وحول استقبللية مجمس اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية % منيا تقوم باإلفصاح عن كبار مالك75

 % من الشركات مجالس إدارتيا غير مستقمة عن اإلدارات التنفيذية.55تبين أن 

% فقط 15% من الشركات، و17.5كما تبين أن مجالس اإلدارة ال تضم أعضاء مستقمين سوى في 
% من الشركات يتم 51.8ع أن التصويت في تضم مجالس إدارتيا ممثمين لمعمال. وكشف االستطبل

بناء عمى ممكية األسيم. من جانب آخر سجمت الشركات اليمنية نسبًا عالية فيما يتعمق ببعض حقوق 
المساىمين، مثل المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والمصادقة عمى األرباح الموزعة 

ريعيا في انتائج إلى أن الطريق طويمة أمام الحوكمة ومشومساءلة أعضاء مجمس اإلدارة. وأشارت ال
اليمن، غير أن ثمة بعض المؤشرات اإليجابية في قطاعي المصارف واالتصاالت واستعدادىما لتطبيق 

 الحوكمة والتفاعل مع ما يطرح حول ىذا الموضوع.

شركات المساىمة بعنوان: "طبيعة وتطبيق نظام حوكمة الشركات في ال (،2006دراسة منشاوي، ) (5
 العاممة في السوق السعودي".

ىدفت الدراسة إلى استكشاف الوضع الحالي لنظام حوكمة الشركات في السعودية من الناحية النظرية 
والتطبيقية، واستيضاح العام لتطبيق ىذا النظام، والتأكيد عمى أىمية إصدار معايير لحوكمة الشركات 

السعودية، من أجل المحافظة عمى قيام الشركة واستمرارىا وتقميل  خاصة لمتطبيق في الشركات المساىمة
 نسب إفبلسيا وانييارىا مستقببًل.

لتحقيق األىداف السابقة قام الباحث باستخدام ثبلث طرق من طرق جمع البيانات والمعمومات البلزمة 
المتقدمة أو الدول النامية ليذا البحث. أواًل: الدراسات السابقة والتي ركزت عمى النظام سواء في الدول 

وذلك من أجل التعرف عمى تطبيق ىذا النظام في ىذه الدول وكذلك سيولة عمل المقارنة مع الوضع 
استخدام طريقة االستبيان من خبلل توزيعو عمى بالحالي الموجود في السعودية. ثانيًا: قيام الباحث 
 الدراسة وتجميعيا في فترة تجاوزت األربعة أشير.الشرائح األربع المشار إلييا سابقًا المشاركة في ىذه 

بعد التحميل الدقيق ليذه البيانات قام الباحث أخيرًا باستخدام الطريقة الثالثة من طرق جمع البيانات وىي 
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طريقة المقاببلت الشخصية مع المديرين الماليين والمراجعين الداخميين في بعض الشركات المساىمة 
عودي، من أجل التأكد من النتائج التي حصل عمييا عن طريق االستبيان ومن العاممة في السوق الس

 أجل أيضًا إعطاء فيم أكبر لمنتائج التي حصل عمييا.

  :وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج

أن نظام حوكمة الشركات يعتبر آلية مفيدة لحماية حقوق جميع المساىمين باختبلف أحجاميم داخل  .1
 .أصحاب المصالح المختمفة مع الشركةالشركة وكذلك حقوق 

ىذا النظام يحدد مسؤوليات والتزامات أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركات المساىمة  .2
  السعودية.

معظم المشاركين في ىذه الدراسة أكدوا عمى أىمية السوق المالي السعودي كجية مستقمة في  .3
 ة المستثمرين في ىذا السوق. استقرار السوق السعودي لؤلسيم وكسب ثق

البيانات والمعمومات المالية وغير المالية التي تصدر عن طريق الشركات المساىمة تحتاج إلى  .4
 المزيد من اإليضاح والشفافية

. أخيرًا ىذه الدراسة أشارت إلى أىمية لجنة المراجعة الداخمية داخل كل شركة مساىمة وأىمية  .5
مس اإلدارة ولممساىمين، ولكن أشاروا إلى أىمية تمتع ىذه المجنة المعمومات المقدمة ألعضاء مج

 لممزيد من االستقبللية والمزيد من الصبلحيات لتتمكن من العمل في جو أكثر صحة وأكثر شفافية.

بعنوان: "دور الشفافية والمساءلة الحكومية في الحد من الفساد اإلداري ( 2010)دراسة السبيعي، ( 6
كومية"، وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى مستوى التزام القطاعات الحكومية بمدينة في القطاعات الح

الرياض بتطبيق الشفافية واستنباط مستوى أنماط الفساد اإلداري الشائعة في القطاعات الحكومية، ومعرفة 
حث المنيج أىم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمسائمة في القطاعات الحكومية، وقد اعتمدالبا

( عضوًا وأجريت االستبانة عمى عينة طبقية 669الوصفي لتحميل الدراسة، وبمغ مجتمع الدراسة )
( موظفًا عسكريًا وكانت أىم نتائج الدراسة: إن 102( موظفًا مدنيًا و )253( موظفًا )355عشوائية )

شفافية منخفض وبمشاركة مستوى التزام القطاعات الحكومية في المممكة العربية السعودية بتطبيق ال
 المواطنين في صنع سياستيا العامة منخفض جدًا.
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بعنوان: "أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمى جودة التدقيق الداخمي في  (،2012دراسة عبدلي، ) (7
 الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لؤلوراق المالية".

حاكمية المؤسسية في جودة عممية التدقيق الداخمي، في  ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق دعائم ال
( 114الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لؤلوراق المالية. أما أفراد عينة الدراسة فتكونت من )

مستجيبًا من المديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة ومديري التدقيق الداخمي والعاممين أقسام المحاسبة 
 لداخمي في الشركات. وخمصت الدراسة إلى أن النتائج أبرزىا:والتدقيق ا

وجود تأثير لتطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية )اإلفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة،  .1
واالستقبللية، والقوانين واألنظمة( في جودة التدقيق الداخمي في الشركات الصناعية المدرجة في 

 اق المالية.سوق الكويت لؤلور 
إن الحاكمية تمثل التقاء الممارسات واإلجراءات السميمة، وتعمل ىذه اإلجراءات والممارسات بموجب  .2

معايير وقواعد تحكميا بصورة ممزمة وتيدف من خبلل عمميا إلى ضمان عدم حصول التعارض 
يكون ذلك من بين األىداف االستراتيجية لمشركة وأسموب عمل اإلدارة في تحقيق تمك األىداف، و 

خبلل تحفيز اإلدارة بشكل إيجابي لمعمل بموجب األخبلقيات المقبولة في بيئة األمال وتقويم ورقابة 
 أداء ىذه اإلدارة.

يقوم التدقيق الداخمي بإضافة قيمة الشركة من خبلل الوظائف التي أصبح يضطمع بأدائيا في إطار  .3
ة بكل مستوياتيا، وتقويم نظام الرقابة الداخمية حوكمة الشركات التي تشمل توفير المعمومات لئلدار 
دارة المخاطر والتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات  .وا 

بعنوان: "أىمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة  (2008)البشاري، دراسة  (8
 الداخمية في المؤسسات العامة في السودان".

لمؤسسات العامة في السودان، وتيدف الدراىسة إلى إعطاء فكرة أجريت ىذه الدراسة في عينة من ا
عطاء فكرة عن اإلجراءات المتبعة وكذلك  لمدارسين عن خطورة وحجم الفساد في المال بالقطاع العام، وا 
جراءات المراجعة إلمكانية  معايير الحوكمة الرشيدة، وتقديم مقترح المزج بين قواعد ومعايير الحوكمة وا 

 فساد واستغبلل المال العام في مؤسسات الدولة.الحد من ال
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توصمت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في نظم الرقابة والمراجعة الداخمية وتصميميا، وكذلك ضرورة 
إعادة النظر في القوانين والتشريعات المالية، وضرورة إجراء إصبلحات لئلدارات واألجيزة الحكومية، 

ي قوي قادر عمى جمع الحقائق والمعمومات وتحميميا ونشرىا لممصمحة وضرورة وجود جياز إعبلمي مال
 العامة.

 :الدراسات األجنبية .4.5.2
العبلقة بين تطبيق الحوكمة وأداء بعنوان: " Brown, Caylor, Marcos( ،2004)دراسة ( 1

 " Corporate Governance and Firm Performance"."الشركات المساىمة

إلى دراسة العبلقة بين حوكمة الشركات وآدائيا، حيث تم وضع مقاييس واسعة ىدفت ىذه الدراسة 
لحوكمة الشركات تم الحصول عمييا من خدمات حممة األسيم المؤسساتية، ىذه المقاييس محصمة قياس 
واحد وخمسين عامل تشتمل عمى ثمانية فئات لمحوكمة، المراجعة، مجمس اإلدارة، القانون الداخمي، مدير 

يم، المدير التنفيذي لمتعويضات، حقوق الممكية، الممارسات المتقدمة. وتم إتباع المنيج الوصفي التعم
التحميمي حيث تم الربط بين فئات الحوكمة الثمانية ومقاييس األداء الستة المعتمدة من معيد جو لئلدارة 

مة الشركات أفضل شركة. وخمصت الدراسة إال أن الشركات تتمتع بمستوى حوك 2327ودفعات حممة ل 
نسبيًا وأكثر ربحية وقيمة وتدفع أموااًل أكثر لحممة األسيم، كما أن رسوم االستشارات التي تدفع لممدققين 

 الخارجيين أقل من األتعاب التي تدفع ليم وىذا مرتبط بشكل كبير بضعف األداء لمشركات.

بين حوكمة الشركات  "العبلقة :والتي تحدثت عنFlodber & Nadjari( ،2013 )دراسة ( 2
 وأدائيا في دول شمال أوروبا".

بين حوكمة الشركات وأدائيا عمى مستوى دول شمال أوروبا، وتم  ةىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلق
ستقل شركة أخذت الحوكمة كمتغير م 190ذلك من خبلل إجراء التحميل المالي لمعينة المكونة من 

جم النمو والمخاطر الغير عادية، وأظيرت النتائج وجود عبلقة وح ومقارنتيا بنسبة صافي األصول
إيجابية بين حوكمة الشركات وأدائيا عمى المستوى الربحي من خبلل ازدياد العائد التي تحققيا تمك 
الشركات المطبقة لقواعد الحوكمة عمى مدى السنوات التي تم عمل العينة فييا. وأظيرت أيضًا كيفية 

شركات التي طبقت مستويات من الحوكمة، حيث كانت الزيادة مضطردة من سنة النمو في أرباح ال
ألخرى ومن خبلل التحميل المالي ألرقام المراكز المالية ليذه الشركات اتضح لمباحث أنو بقدر ما تطبقو 

 الشركات قواعد الحوكمة بقدر ما يحقق ىذا التطبيق مستويات متميزة لعوائد حممة األسيم.
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سة إلى أنو عمى الرغم من التأثير المختمف لحوكمة الشركات من شركة ألخرى حسب وخمصت الدرا
النتائج اإلحصائية إال أنو في المجمل فإنيا تؤشر عمى األداء بالنواحي اإليجابية، والتي من شأنيا أن 

 تزيد من سعر السيم في السوق المالي الحر مع ثبات العوامل األخرى.

  :Shawwa( ،2007)( دراسة 3

   “Corporate Governance and Firm’s Performance in Jordan” 

"الحوكمة المؤسسية وأداء الشركات في األردن"، وتيدف الدراسة إلى بحث العبلقة بين مدى تطبيق 
مبادئ الحوكمة المؤسسية ومؤشرات األداء في الشركات المساىمة األردنية، وقد تم التركيز عمى 

 رة واإلدارة التنفيذية العميا في شخص واحد.عنصري حجم مجمس اإلدا

وقد خمصت الدراسة إلى نتيجة ىامة وجديرة بالتحقق وىي أن الجمع بين منصبي رئاسة مجمس اإلدارة 
والمنصب األول في اإلدارة التنفيذية كان لو ارتباطًا إيجابيًا بمؤشرات أداء الشركات المساىمة األردنية، 

قة فقد أوصت الدراسة بأن يتم تعديل بعض معايير الحوكمة المطبقة وفقًا وبناءًا عمى النتيجة الساب
 لبلعتبارات والمعايير الثقافية والقانونية والمؤسسية التي قد تميز مجتمعًا عن سواه.

بعنوان: "تأثير حوكمة الشركات عمى أداء Heenetigala and Armstrong (2012 ،)( دراسة 4
جاءت ىذه الدراسة بعدما  واالقتصادية غير المستقرة: حالة سيريبلنكا". الشركات في البيئات السياسية

والتي تطبق عمى  2003وضعت الحكومة السيريبلنكية القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات في عام 
الشركات المدرجة في السوق المالي، وتناولت ىذه الدراسة العبلقة بين قواعد حوكمة الشركات وأداء 

شركة مدرجة  50شركة والتي ىي من أفضل  30تجميع البيانات من العينة المكونة من  الشركات، وتم
، وتم قياس الحوكمة من خبلل: )الفصل بين منصبي رئيس مجمس 2007-2003في السوق في الفترة 

اإلدارة والمدير التنفيذي، وتشكيل مجمس اإلدارة، والمجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة( وتم قياس األداء 
المالي من خبلل: )العائد عمى األصول، والعائد عمى حقوق المالكين(. وتوصمت الدراسة إلى وجود 
عبلقة إيجابية بين قواعد حوكمة الشركات )الفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي، 

بلل العائد عمى وتشكيل مجمس اإلدارة، والمجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة( وبين أداء الشركات من خ
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حقوق المالكين، وأن ىذه العبلقات تشير إال أن ىذه الشركات قامت بتنفيذ استراتيجيات حوكمة الشركات 
 والتي أدت إلى ارتفاع الربحية وارتفاع أداء سعر السيم.

 Corporate Governance in the public“بعنوان:  Hepworth (2003،)دراسة ( 5

sector”. 

ة إلى بحث العبلقة ما بين حوكمة الشركات وأداء مؤسسات القطاع العام. ووضعت ىدفت ىذه الدراس
ليذا الغرض معايير تتمثل في: الشفافية، المساءلة، النزاىة، الكفاءة والفعالية، والثقة والتوقعية. وخمصت 

يث زيادة ىذه الدراسة إلى أنو توجد عبلقة ما بين معايير حوكمة الشركات ومؤسسات القطاع العام من ح
الكفاءة والفعالية في إنجاز األعمال وتحسين نوعية التقارير المالية الداخمية والخارجية وتحسين في 

 مستويات الرقابة الداخمية وتحسن في أداء وسموك الموظفين.

 The impact of corporate governance on the“ ( بعنوان:2011) Azam, et al( دراسة 6

company’s performance is evidence of the oil and gas sector in Bakstain”.  

ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر حوكمة الشركات عمى أداء الشركة، حيث شممت عينة الدراسة أربع عشرة 
. وقد 2010وحتى عام  2005شركة من شركات النفط والغاز ذات الصمة، لمفترة الممتدة من عام 

حدار المتعدد لقياس أثر الحوكمة عمى أداء الشركة. ركزت الدراسة عمى استخدمت الدراسة تحميل اإلن
المتغيرات الثبلثة لقياس أداء الشركة وىي العائد عمى األصول، العائد عمى حقوق المساىمين، وصافي 
يجابي لمحاكمية المؤسسية  الربح. وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود تأثير كبير وا 

داء الشركة ويمكن تحسين األداء في الشركات من خبلل تحسين ىيكل الحاكمية المؤسسية في عمى أ
 الشركات

 :التعميق عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا .5.5.2

أنيا تتشابو مع الدراسة يتضح بواستعراض الباحثة لمجموعة من الدراسات السابقة  من خبلل مراجعة
ول موضوع الحوكمة وكيفية االستفادة منيا. وكذلك تتشابو في أن أغمبيا تناول موضوع الحالية في تنا

غالبية الدراسات السابقة إلى أن مدى التزام الشركات بقواعد الحوكمة كمتغير مستقل، حيث أشارت 
 ميةعديد من الدراسات المحالفي عمى أدائيا. وظير ذلك  تطبيق حوكمة الشركات كان ليا نتائج إيجابية
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وركزت عمى قياس أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات وآدائيا كدراسة التي استعرضتيا الباحثة 
Brown et.al (2004( ودراسة حبوش )2014( ودراسة ىاشم )2010( ودراسة أحمد )2007) 

ىي: (. بينما ركزت الباحثة في ىذه الدراسة عمى معايير الحوكمة الرئيسية و 2014ودراسة  الجعبري )
الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، المسؤولية االجتماعية، االلتزام األخبلقي، دور مجمس اإلدارة وجودة 
القوانين والتشريعات والمتبعة في برنامج األمم المتحدة. أما من حيث المنيج المستخدم في الدراسة فقد 

ا لممنيج الوصفي، ومن ثم جمع اتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في استخدامي
 البيانات وتحميميا لتحقيق اليدف من الدراسة.

العبلقة بين مبادئ الحوكمة وأثرىا في  ربط وكان ىناك دراسات أخرى محمية تتشابو مع ىذه الدراسة في
ء التي ىدفت إلى دراسة واقع تطبيق معايير الحوكمة وعبلقتيا باألدا (2013ومنيا دراسة مطير ) األداء

( التي ىدفت إلى استكشاف الوضع لنظام حوكمة الشركات في 2006اإلداري، ودراسة منشاوي )
اإليجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة  السعودية من الناحية النظرية والتطبيقية، وتوصمت نتائجيا إلى اآلثار

العاممين في  ( والتي توصمت نتائجيا إلى أن تطبيق مبدأ الشفافية ومشاركة2010ودراسة السبيعي )
 صنع السياسات منخفض جدًا.

ر حوكمة في قياس أث وأكدت صحتيا أما الدراسات العربية واألجنبية التي تشابيت مع ىذه الدراسة
كان ليا نتائج إيجابية وعبلقة قوية بين الحوكمة المؤسسية عمى أداء التي و  الشركات عمى أداء الشركة

(، دراسة 2012) Heenetigala and Armstrong(، ودراسة 2011) Azamالشركة، دراسة 
Flodber & Nadjari (2013 ودراسة ،)Brown, Caylor, Marco (2004.) 

وكان ىناك دراسات عربية اختمفت مع الدراسة الحالية في تناول موضوع اإلفصاح والنشر والشفافية 
ودراسة المعتاز  (2009والمساءلة، حيث أشارت الدراسة االستطبلعية التي نظميا المركز اليمني )

دراسة  المالية والترشيحات والمكافآت وكذلكإلى أن ىناك قصور في اإلفصاح عن البيانات ( 2008)
بأنو يقوم مجمس اإلدارة بمراجعة النظم واإلجراءات الداخمية بشكل مستمر لمتحقق من  (2013النعامي )

 .غير المالية عن أداء الشركةمبلئمتيا ومكافأتيا والحصول عمى كافة التقارير المالية و 
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لذلك رأت الباحثة أنو من المجدي والمفيد دراسة أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي في 
جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني لدى المديرين ورؤساء األقسام والسعي إلى تعزيزىا وصواًل إلى تحقيق 

 حوكمة.األىداف والكفاءة والفاعمية في عممية تطبيق ال

 :تميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةأوجو  .6.5.2

أظيرت الدراسات السابقة أىمية الدراسة الحالية وموضوعيا، وقد اشتممت الدراسات السابقة عمى العديد 
 من المزايا والخصائص التي شكمت قيمة مضافة وحققت العديد من الفوائد لمدراسة الحالية أىميا:

راسة عن موضوع الحوكمة، لوحظ أن المنيج المستخدم في العديد من الدراسات بخصوص منيج الد. 1
التي تم االطبلع عمييا ىو المنيج الوصفي باعتباره مناسبًا لطبيعة الدراسات إلنو يكشف عن آراء 
الموظفين والعاممين ووجية نظرىم اتجاه موقف معين، بينما استخدمت الباحثة المنيج الوصفي من أجل 

 .ىدف الدراسةتحقيق 

استخدم الباحثون في معظم الدراسات السابقة ثبلثة أو أربعة متغيرات ديموغرافية، بينما في الدراسة . 2
وىذا  الحالية استخدمت الباحثة كل من العمر، الجنس، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة

وىي: الشفافية،  ىم معايير الحوكمةالدراسات السابقة باإلضافة إلى استخدام أ بعض لم يحدث في
المساءلة، اإلفصاح، اإللتزام األخبلقي، المسؤولية االجتماعية، دور مجمس اإلدارة، جودة التشريعات 

 .والقوانين

يتضح من الدراسات التي ذكرت سابقًا بأخذ وجيات نظر المدراء العاممين في المؤسسات والمنظمات . 3
( ودراسة عبدلي 2008( ودراسة منشاوي )2014ورد في دراسة الجعبري )في لحظة توزيع االستبانة كما 

أما في ىذه (. ومن وجية نظر الباحثة ىذا يعود لطبيعة موضوع الحوكمة في المؤسسات، 2012)
الباحثة بأخذ آراء المدراء واإلداريين ورؤساء األقسام في جمعية اليبلل األحمر فقد قامت  الدراسة

 .القصدية الحصصيةًا عمى العينة الفمسطيني وذلك بناء

 جودة األداء المؤسسيو وتطبيقيا  الحوكمةمبادئ أال وىو وحيوي  في جانب ىام بحثت ىذه الدراسة .4
 .في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني
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في جمعية اليبلل  وأثرىا في األداء نيا الدراسة الوحيدة التي تبحث في مبادئ تطبيق الحوكمةأ. 5
 سطيني.األحمر الفم

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري لمدراسة وصياغة المشكمة وتحديدىا، 
وصياغة أسئمة الدراسة، وبناء أدوات القياس، وتحديد أىداف الدراسة واألسموب اإلحصائي لتحميل النتائج 

من الدراسات السابقة، وىدفت إلى التعرف ومناقشتيا، فجاءت ىذه الدراسة تأكيدًا عمى ما جاء في العديد 
 عمى مدى تأثر مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني.
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 الفصل الثالث

 ___________________________________________________________ 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 
مفصبًل التي اتبتعيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منيج الدراسة، يتناول ىذا الفصل وصفًا 

عداد أداة الدراسة )االستبانة(، والتأكد من صدقيا  ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وا 
مي وثباتيا، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما ي

 وصف ليذه اإلجراءات.

 : منيج الدراسة 1.3
 إلنجاز المنيج الوصفيبناءًا عمى طبيعة البيانات والمعمومات البلزمة ليذه الدراسة، اعتمدت الباحثة 

يبلئم أغراض الدراسة، فيو يقوم عمى تحديد وتحميل الواقع  الوصفي منيجالوتحقيق أىدافيا، حيث أن 
من خبلل المقاببلت وتوزيع استبيانات ق وصفيا، وتفسيرىا، والتنبؤ بيا، الحالي لمشكمة الدراسة عن طري

واألفرع،  في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني المدراء ورؤساء األقسام والمكمفين بالميام اإلداريةعمى 
 ةضاغطالالمتغيرات تأثرىا بو  األداء في أثرىاواقع تطبيق مبادئ الحوكمة و  من أجل قياس العبلقة بين

عبلوة عمى كونو المنيج . ، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(وىي )العمر، الجنس، المؤىل العممي
األكثر شيوعًا واستخدامًا في دراسة الظواىر اإلنسانية واالجتماعية كما ىو الحال بالنسبة ليذه الدراسة، 

 وبالتالي رأت الباحثة أنو المنيج األنسب لمدراسة الحالية.

 مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات: وقد تم استخدام

تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية لمعالجة اإلطار النظري لمبحث، والتي . المصادر الثانوية: 1
والمقاالت، والتقارير، واألبحاث  ،والدوريات ،تتمثل في الكتب، والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة

 موضوع الدراسة، والبحث، والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة. والدراسات السابقة التي تناولت
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الجوانب التحميمية لموضوع البحث، تم جمع البيانات األولية من خبلل  لمعالجة. المصادر األولية: 2
اإلستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصصيًا ليذا الغرض، وقد تم تفريغ وتحميل البيانات باستخدام 

 .Statistical Package for the Social Sciences, SPSSحصائي البرنامج اإل

 :الدراسةوأدوات  وعينة مجتمع 2.3

 :مجتمع الدراسة .1.2.3

الّدراسة من جميع المدراء ورؤساء األقسام والمكمفين إداريًا في جمعية اليبلل األحمر تكون مجتمع 
الذي اعتمدتو الباحثة في ىذه الدراسة والقائم  الفمسطيني وأفرعو والذين ينطبق عمييم التعريف اإلجرائي

عمى فكرة ممارسة العمل اإلداري وليس المسمى أو المقب، وعميو قامت الباحثة باعتماد أفراد من الجمعية 
ضمن مجتمع ىذه الدراسة ألنيم يمارسون ميام إدارية ضمن نطاق دوائرىم وأقساميم عمى الرغم من أن 

دير، واستبعد آخرين يحممون المسمى اإلداري ولكنيم ال يمارسون أي البعض منيم ال يحمل مسمى م
ميام إدارية ضمن نطاق دوائرىم وأقساميم. وتم تحديد ذلك من خبلل خبرة الباحثة في الجمعية ودوائرىا 

( عامًا من عمميا فييا. تم الحصول عمى معمومات 19وأقساميا والعاممين فييا والتي جاءت من خبلل )
ا األولية من خبلل العديد من االجتماعات والمقاءات التي قامت بيا الباحثة مع مدراء من مصادرى

الدوائر ورؤساء األقسام والمكمفين إداريًا في الجمعية وأفرعيا، حيث قامت الباحثة في نياية شير آذار 
ين حسب ( مديرًا موزع162( وبناءًا عمى ما تقدم، بحصر مجتمع الدراسة في )2018( من العام )3)

 المناطق كما يمي:

 ( مديرًا.125الضفة الغربية ) (1
 ( مديرًا.20قطاع غزة ) (2
 ( مديرًا.17القدس الشريف ) (3

وقد تم اختيار المديرين في ىذه الدراسة بحكم الميزات والصبلحيات التي تمنحيم إياىا مناصبيم مما 
 يعزز من تأثيرىم عمى متغيرات الدراسة.
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 عينة الدراسة: .1.1.1

أي بنسبة  استبانة تمثل عينة الدراسة (112) وتم استرجاع( استبانة، 140لباحثة بتوزيع )قامت ا
 من مجتمع الدراسة.  %(69)

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة:، (1.3)والجداول 

في اإلدارة العامة واألفرع التابعة لجمعية  قصدية حصصية تبعًا لممسمى الوظيفيتكونت العينة من عينة 
 :اشتممت عمىاألحمر  الفمسطيني و اليبلل 
   المدراء .1
 رؤساء األقسام. .2
 .المكمفين إداريًا بغض النظر عن مسمياتيم الوظيفيةالموظفين  .3

 :أخالقيات الدراسة 3.3
التزمت إن البحث العممي ىو عممية أخبلقية ومنيجية في ذات الوقت. فأثناء كتابة الباحثة ليذه الدراسة، 

بلقية جنبًا إلى جنب مع المواصفات المعرفية والمنيجية، وقد حرصت عمى ما خاألمواصفات الب الباحثة
 يمي:
 اإلبتعاد الكمي عن السرقة األدبية والعممية والتزام الدقة في التوثيق. .1
أن ال تتعارض فرضية البحث ومخرجاتو مع اإلطار األخبلقي ومبادئ جمعية اليبلل األحمر  .2

 الفمسطيني.
البحث من أمانة وصدق وعدل وشفافية وفي حفظ حق المساىمين في  االلتزام بكافة أخبلقيات .3

 البحوث في حقيم األدبي عند نشر البحث.

 :عينةوصف متغيرات أفراد ال 4.3
سنة،  35-25% من 15.2العمر أن نسبة  متغير( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.3يبين الجدول )

سنة  55% ل 16.1سنة، ونسبة  55-46% من 41.1سنة، ونسبة  45-36% من 27.7ونسبة 
الجنس  . ويبين متغير(55-46ويبلحظ أن النسبة األعمى من المبحوثين تتركز في الفئة العمرية ) فأكثر
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ولعل ذلك يعكس التوزيع الطبيعي لعدد الذكور مقابل  % لئلناث44.6% لمذكور، ونسبة 55.4أن نسبة 
% 15.2لمبكالوريوس فأقل، ونسبة % 57.1أن نسبة  المؤىل العممي. ويبين متغير اإلناث في الجمعية

ويعد ىذا التوزيع منطقيًا قياسًا عمى التوزيع اإلجمالي  % لمماجستير فأعمى27.7لمدبموم العالي، ونسبة 
. ويبين متغير المسمى الوظيفي أن نسبة ألعداد المدراء العاممين في المجاالت اإلدارية في الجمعية

والسبب في ذلك يعود إلى  مكمف إدارياً م% ل28.6% لمدير، ونسبة 59.8% لمدير عام، ونسبة 11.6
% 6.3ويبين متغير سنوات الخبرة أن نسبة  .أن الدراسة استيدفت العاممين في المجاالت اإلدارية فقط

، سنوات فأكثر 10 ـل% 83.9ونسبة  سنوات، 10أقل من  -6% من 9.8سنوات، ونسبة  5ألقل من 
كانت في فترة نياية توزيع أن غالبية المدراء ورؤساء األقسام والمكمفين إداريًا ولعل ما يفسر ىذا ال

  .التسعينات وبداية األلفية في الجمعية وأفرعيا

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 15.2 17 سنة 35-25 العمر

 27.7 31 سنة 36-45

 41.1 46 سنة 46-55

 16.1 18 سنة فأكثر 55

 55.4 62 ذكر الجنس

 44.6 50 أنثى

 57.1 64 بكالوريوس فأقل المؤىل العممي

 15.2 17 دبموم عالي

 27.7 31 ماجستير فأعمى

 11.6 13 مدير عام المسمى الوظيفي

 59.8 67 مدير
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 28.6 32 مكمف إدارياً 

 6.3 7 سنوات 5أقل من   عدد سنوات الخبرة

 9.8 11 سنوات 10أقل من  -6من 

 83.9 94 سنوات فأكثر 10

 :أداة الدراسة 5.3

استخدمت الباحثة االستبانة أداة لدراستيا، وقد قامت بتطويرىا كأداة لجمع المعمومات وذلك وفقًا 
د تكونت أداة الدراسة من وق مراجعة األبحاث والدراسات والكتب.مراجعة األدبيات،  لمخطوات التالية:

رئيسية: الجزء األول ضم معمومات أولية عن المبحوثين من حيث العمر، الجنس، المؤىل  ثبلثة أجزاء
العممي، المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة في حين ضم الجزء الثاني أثر تطبيق مبادئ الحوكمة 

( 8( فقرة موزعة عمى )73شتمل عمى )في األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني وا
، المساءلة، اإلفصاح، اإللتزام األخبلقي والممارسات الفضمى، محاور تمثمت في تطبيق مبدأ الشفافية

المسؤولية االجتماعية اتجاه العاممين والمجتمع الفمسطيني، مسؤوليات مجمس اإلدارة، تطبيق مبدأ جودة 
تطبيق و  ،ألداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطينيفي ا القوانين والتشريعات المعمول بيا

ة اليبلل األحمر الفمسطيني. أما الجزء الثالث فقد ضم ترتيب معايير الحوكمة من في جمعي جودة األداء
حيث أىميتيا وضرورة تطبيقيا في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني، حيث ركزت االجابة عمى أداة 

( درجات، "غالبًا" وْيعطى 5س ليكرت الخماسي تبدأ كما يمي: "دائمًا" وْيعطى )الدراسة من خبلل مقيا
وْيعطى درجتين، "مطمقًا" وْيعطى درجة واحدة، وينتيي بــــــ "ال  (، "نادرًا"3وْيعطى ) ( درجات، "أحيانًا"4)

 أعمم" وْيعطى صفر درجة.

 صدق األداة: 6.3

لقياس ما أعدت لقياسو، كما يقصد بالصدق أن تشمل صدق األستبانة يعني التأكد من أنيا صالحة 
االستبانة عمى جميع العناصر البلزمة لمتحميل، وأن تكون فقراتيا ومفرداتيا واضحة لكل من يستخدميا، 
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وقد قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة وذلك لمتأكد من صدق أداة الدراسة، وقد تم التأكد من صدق 
 تين:فقرات االستبانىة بطريق

 :الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكمين( .1.6.3

لمتحقق من ذلك وبعد تصميم أداة الدراسة في صورتيا األولية تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين 
( أسماء 2ويوضح الممحق رقم ) ( محكمين من أعضاء الييئة التدريسية في جامعة القدس،5تألفت من )

بإبداء آرائيم في مدى مبلئمة  نداة الدراسة. حيث قاموا مشكوريالمحكمين الذين تفضموا بتحكيم أ
االستبانة بأبعادىا وفقراتيا لقياس ما وضعت ألجمو، وكذلك وضوح ودقة الفقرات، ومدى مناسبة كل منيا 

حاتيم الدراسة باإلضافة إلى تقديم مقتر لممحور الذي ينتمي إليو، ومدى كفاية الفقرات لتغطية محاور 
، وكذلك فيما يتعمق بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية ةمن تعديل وحدف أو إضاف وتوجيياتيم

 ، إلى جانب مقياس ليكرت المستخدم في االستبانة.والوظيفية( المطموبة من عينة الدراسة

واستنادًا إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعديبلت التي اتفق 
ضافة البعض اآلخر ع مييا المحكمين حيث تم بناءًا عمى ذلك تعديل صياغة العبارات وحدف بعضيا وا 

 (.84( بداًل من )73ليصبح عدد فقرات اإلستبانة )

 :صدق اإلتساق الداخمي لفقرات اإلستبانة .2.6.3
الدرجة الكمية لفقرات االستبانة مع تم التحقق من صدق األداة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسون 

االستبانة ويدل عمى أن ىناك اتساق داخمي بين  واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقراتلؤلداة، 
 ذلك: تبين ةول التاليداوالج الفقرات، وتم استخراج الصدق العاممي لمفقرات.
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 والصدق العاممي (Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني فوفة ارتباط فقرات لمص

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الصدق 
 العاممي

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الصدق 
 العاممي

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الصدق 
 العاممي

1 0.36

4** 
0.000 0.681 23 0.35

7** 
0.000 0.83

7 
45 0.436

** 
0.000 0.807 

2 0.35

2** 
0.000 0.773 24 0.32

6** 
0.000 0.79

6 
46 0.340

** 
0.000 0.676 

3 0.42

5** 
0.000 0.782 25 0.33

5** 
0.000 0.76

0 
47 0.402

** 
0.000 0.782 

4 0.37

2** 
0.000 0.733 26 0.36

1** 
0.000 0.84

0 
48 0.470

** 
0.000 0.825 

5 0.52

6** 
0.000 0.687 27 0.41

2** 
0.000 0.78

1 
49 0.298

** 
0.000 0.799 

6 0.28

4** 
0.000 0.769 28 0.31

3** 
0.000 0.78

0 
50 0.438

** 
0.000 0.823 

7 0.45

5** 
0.000 0.734 29 0.52

4** 
0.000 0.91

4 
51 0.445

** 
0.000 0.734 

8 0.35

3** 
0.000 0.701 30 0.35

5** 
0.000 0.83

6 
52 0.380

** 
0.000 0.796 

9 0.31

6** 
0.000 0.739 31 0.55

2** 
0.000 0.88

8 
53 0.351

** 
0.000 0.834 

10 0.57

4** 
0.000 0.772 32 0.42

5** 
0.000 0.87

7 
54 0.387

** 
0.000 0.894 

11 0.34

9** 
0.000 0.706 33 0.34

6** 
0.000 0.73

2 
55 0.452

** 
0.000 0.812 

12 0.40

4** 
0.000 0.705 34 0.62

3** 
0.000 0.81

5 
56 0.322

** 
0.000 0.711 

13 0.45

2** 
0.000 0.671 35 0.33

5** 
0.000 0.83

9 
57 0.402

** 
0.000 0.838 

14 0.37

2** 
0.000 0.755 36 0.36

1** 
0.000 0.78

6 
58 0.470

** 
0.000 0.844 



76 
 

15 0.38

9** 
0.000 0.772 37 0.42

6** 
0.000 0.73

0 
59 0.399

** 
0.000 0.791 

16 0.42

5** 
0.000 0.605 38 0.45

2** 
0.000 0.74

8 
60 0.438

** 
0.000 0.777 

17 0.47

7** 
0.000 0.822 39 0.45

5** 
0.000 0.76

4 
61 0.445

** 
0.000 0.819 

18 0.35

3** 
0.000 0.762 40 0.35

5** 
0.000 0.76

4 
62 0.380

** 
0.000 0.729 

19 0.31

6** 
0.000 0.728 41 0.52

3** 
0.000 0.65

9 
63 0.351

** 
0.000 0.842 

20 0.45

6** 
0.000 0.703 42 0.52

3** 
0.000 0.77

7 
64 0.387

** 
0.000 0.812 

21 0.34

9** 
0.000 0.752 43 0.45

5** 
0.000 0.73

5 
    

22 0.40

4** 
0.000 0.841 44 0.42

8** 
0.000 0.78

4 
    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

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

 والصدق العاممي (Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني لمصفوفة ارتباط فقرات 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الصدق 
 العاممي

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 ئيةاإلحصا

الصدق 
 العاممي

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الصدق 
 العاممي

1 0.773
**

 0.000 0.797 4 0.765
**

 0.000 0.823 7 0.654
**

 0.000 0.689 

2 0.697
**

 0.000 0.685 5 0.723
**

 0.000 0.719 8 0.797
**

 0.000 0.783 

3 0.865
**

 0.000 0.857 6 0.780
**

 0.000 0.702 9 0.803
**

 0.000 0.764 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( معامبلت ثبات داخمي مرتفعة وبالتالي تعد الدراسة 2.3االرتباط في جدول رقم )وتعتبر معامبلت 
احثة قد تأكدت من صدق وثبات فقرات االستبانة وأصبحت مقبولة ودالة احصائيًا، وبذلك تكون الب

 االستبانة صالحة لمتطبيق عمى عينة الدراسة األساسية.

 :الدراسة ثبات أداة 7.3
تكرر تطبيقيا عمى نفس  فيعني التأكد من أن اإلداة ستكون واحدة تقريبًا لو أما ثبات أداة الدراسة

من التحقق من ثبات األداة، من خبلل حساب ثبات  ثةالباح قامتوقد المجموعة في أوقات مختمفة. 
لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية  الدرجة الكمية لمعامل الثبات،

مستوى ( و 0.910و) ،(0.975) مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطينيل
تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. والجدول التالي وىذه النتيجة  ،األداء المؤسسي

 يبين معامل الثبات لممجاالت والدرجة الكمية.

 معامل الثبات لممجاالت نتائج(: 4.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت المحور

 

 

 

تطبيق مبادئ 
 الحوكمة

 0.867 تطبيق مبدأ الشفافية

 0.819 تطبيق مبدأ المساءلة

 0.866 تطبيق مبدأ اإلفصاح

 0.915 تطبيق مبدأ اإللتزام األخالقي والممارسات الفضمى

 0.899  تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية 

 0.948 تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة

 0.919 تطبيق جودة القوانين والتشريعات

 0.975 الدرجة الكمية

مستوى األداء 
 المؤسسي

 0.910 لكميةالدرجة ا
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( لممقياس ككل يساوي Alpha( أن قيمة معامل الثبات )4.3نبلحظ من النتائج المرفقة في الجدول رقم )
المقياس السبعة المحددة في استبانة الدراسة، وىو  ( عمى مستوى محاور0.9، وكان فوق )(0.910)

في االستبانة )أداة جمع  المقياس المستخدممعامل ثبات مرتفع، ويدل عمى اتساق كبير بين فقرات 
 البيانات(.

 :إجراءات الدراسة 8.3

 لقد تم إجراء ىذه الدراسة وفق الخطوات التالية:

 .إعداد أداة الدراسة بصورتيا النيائية 
 .تحديد أفراد عينة الدراسة 
 ة من المشرف عمى الدراسة.لحصول عمى الموافقة بتوزيع األداا 
 وبعد أن ( استبانة، 140إذ تم توزيع ) جاعيا،عينة الدراسة واستر عمى  ستبانةقامت الباحثة بتوزيع اال

وىي  صالحة لمتحميل اإلحصائي ( منيا112) تم استرجاعاكتممت تجميع االستبانات من أفراد العينة 
 التي شكمت عينة الدراسة.

  الجتماعية ب ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام الرزمة اإلحصائية لمعموم او إدخال البيانات إلى الحاستم
(SPSS). 

 .استخراج النتائج وتحميميا ومناقشتيا، واقتراح التوصيات المناسبة 

 :لمبيانات اإلحصائية المعالجة 9.3

جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بمراجعتيا وتدقيقيا قبل الشروع بإجراء العمميات الحسابية عمييا، بعد 
عطجياز اآللي إلى تمييدًا إلدخاليا  إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة  ائيا أرقامًا معينةالحاسوب وا 

في الفقرات ، وذلك بتحويل اإلجابات المفظية إلى رقمية، فوتحميل البيانات وفقًا ألسئمة بيانات الدراسة
( درجة، 2( درجات، نادرًا )3( درجات، أحيانًا )4( درجات، غالبًا )5ابة دائمًا )الموجبة أعطيت اإلج

ازدادت الدرجة ازدادت درجة تطبيق مبادئ  عكسيا، بحيث كمما (، أما الفقرات السالبة فتم1ومطمقًا )
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والمكمفين إداريًا في جمعية اليبلل األحمر الحوكمة في األداء المؤسسى لدى المدراء ورؤساء األقسام 
 الفمسطيني والعكس صحيح.

لكل فقرة  حسابية واإلنحرافات المعياريةباستخراج المتوسطات المبيانات ل اإلحصائية معالجةالتمت  وقد
اإلحصائية  االختبارات  α ≤ 0.05ات الدراسة عند المستوى ي، وقد فحصت فرضمن فقرات االستبانة

 :اآلتية

 . (T-Test)اختبار . 1

 .(One Way analysis of variance. اختبار تحميل التباين األحادي )2

 .(Pearson Correlation)  معامل االرتباط بيرسون. 3

 .(Multiple Regression)معامل اإلنحدار المتعدد . 4

 .(Cronbach Alpha)معامل الثبات كرونباخ ألفا . 5

 .(Guttman Split Half Coefficient). معامل الثبات 6

 . التحميل العاممي.7

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة وفق متغيرات الدراسة.. 8

 .(SPSS)ة الحاسوب عن طريق برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية وقد تم ذلك بواسط

 :تصحيح األداة 10.3

لقد تم اعتماد التوزيع التالي لمفقرات في عممية تصحيح فقرات أداة الدراسة واستخراج النتائج وفقًا لطريقة 
 ليكرت الخماسية.

5 4 3 2 1 0 
 عممال أ مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
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 الفصل الرابع

___________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

 : مقدمة 1.4

التي تم التوصل إلييا والتي ىدفت لمتعرف إلى  يتناول ىذا الفصل عرضًا كامبًل ومفصبًل لنتائج الدراسة
ل األحمر الفمسطيني من وجية نظر واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي في جمعية اليبل

وفقًا لترتيب أسئمتيا وفرضياتيا من أجل اإلجابة عن السؤال الرئيسي واألسئمة الفرعية المنبثقة  المبحوثين
عنو، وبيان أثر كل من المتغيرات من خبلل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميل البيانات 

وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة، تم  .اإلحصائية التي تم الحصول عمييا
 اعتماد الدرجات التالية لتقدير أثر تطبيق الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

فأقل 2333 منخفضة  

3367-2334 متوسطة  

فأعمى 3368 عالية  

 

فأقـل(،  2.33)إذا كانت درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة و ونرى من الجدول المرفق أعبله أن
ىــذا يــدل عمــى أن مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة واألداء المؤسســي فــي جمعيــة اليــبلل األحمــر الفمســطيني 

( فيــذا يــدل عمــى أن تطبيــق المبــادئ 3.67-2.34جــاء بدرجــة منخفضــة، أمــا إذا كانــت الدرجــة مــا بــين )
ذا جــاءت بدرجــة ) واألداء جــاء بدرجــة ( فــأعمى فيــذا يــدل عمــى أن مــدى تطبيــق مبــادئ 3.68متوســطة. وا 

 الحوكمة واألداء في الجمعية جاء بدرجة عالية.
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  الدراسة نتائج أسئمة 1.1

 فيما يمي عرضًا لمنتائج ومناقشتيا:

 النتائج المتعمقة باإلجابة عمى أسئمة الدراسة ومناقشتيا: 
 :مق بمشكمة الدراسة ينص عمىوالمتع الرئيسيالسؤال  .1.2.4

 ؟أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطينيما 

 : األول الفرعي لسؤالا .1.1.2.4

 ما مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني؟ 
رافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد عينـة المتوسـطات الحسـابية واالنح تـم اسـتخراجلئلجابة عـن ىـذا السـؤال 

مـدى تطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي جمعيـة اليـبلل األحمـر  الدراسة عمى مجـاالت االسـتبانة التـي تعبـر عـن
 . (1.4كما يظير في الجدول ) الفمسطيني

والنسب المئوية ودرجات التقدير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1.4جدول )
أفراد عينة الدراسة لمجاالت مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الستجابات 

 الفمسطيني مرتبة تصاعديًا حسب معامل االختالف

 الرقم
االنحراف  المتوسط الحسابي المجاالت

 المعياري
النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختبلف

 الدرجة

0 3.6339 تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية 5
.83290 72.7 22.9 

 متوسطة

0 3.4812 تطبيق مبدأ الشفافية 1
.84612 69.6 24.3 

 متوسطة

0 3.5348 تطبيق مبدأ المساءلة 2
.95424 70.7 27.0 

 متوسطة
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1.0647 3.7450 تطبيق مبدأ اإلفصاح 3
6 74.9 28.4 

 عالية

1.2341 3.7331 تطبيق جودة القوانين والتشريعات 7
7 74.7 33.1 

 عالية

اإللتزام األخبلقي والممارسات تطبيق مبدأ  4
 الفضمى

3.2609 1.1901
5 65.2 36.5 

 متوسطة

1.3725 3.3016 تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة 6
8 66.0 41.6 

 متوسطة

0 3.5273 الدرجة الكمية
.91828 

 متوسطة 26.0 70.5

 

ياريـة السـتجابات أفـراد يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المع
عينـــة الدراســـة عمـــى مـــدى تطبيـــق مبـــادئ الحوكمـــة فـــي جمعيـــة اليـــبلل األحمـــر الفمســـطيني أن المتوســـط 

ـــى أن مـــدى تطبيـــق مبـــادئ 0.918( وانحـــراف معيـــاري )3.52الحســـابي لمدرجـــة الكميـــة) ( وىـــذا يـــدل عم
. وقــد حصــل %(70.5) أي بنســبة الحوكمــة فــي جمعيــة اليــبلل األحمــر الفمســطيني جــاء بدرجــة متوســطة
(، ويميـــو مجـــال تطبيـــق جـــودة 3.74مجـــال تطبيـــق مبـــدأ اإلفصـــاح عمـــى أعمـــى متوســـط حســـابي ومقـــداره )

تطبيــق مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة، يميــو مجــال تطبيــق مبــدأ المســاءلة، ، يميــو مجــال القــوانين والتشــريعات
جمـس اإلدارة، ومـن ثـم مجـال تطبيـق ويميو مجال تطبيق مبـدأ الشـفافية، ومـن ثـم تطبيـق مبـدأ مسـؤوليات م

 األخبلقي والممارسات الفضمى. االلتزاممبدأ 

وعمى الرغم من أن الدرجة الكمية ليذا المستوى كانت متوسطة، إال أنو يوجد تفاوت في تطبيق ىذه 
 المبادئ من وجية نظر المبحوثين، حيث كان ترتيبيا حسب نتائج الدراسة تصاعديًا كما يمي:

 اإلفصاح. .1
 دة القوانين والتشريعات.جو  .2
 المسؤولية االجتماعية. .3
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 المساءلة. .4
 الشفافية. .5
 مسؤوليات مجمس اإلدارة. .6
 االلتزام األخبلقي والممارسات الفضمى. .7

( الستعراض ترتيب المحاور وأبعاد تطبيق مبادئ الحوكمة في 4.4وبالرجوع إلى نتائج الجدول رقم )
ات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ستناقش الباحثة جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني حسب المتوسط

 الترتيب ليذه المحاور كما يمي:

%( أي بدرجة عالية، وىذا 74.9مبدأ "اإلفصاح" حصل عمى المرتبة األولى بنسبة ) المحور الثالث: .1
يدل عمى أن جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تحرص عمى اإلفصاح عن بياناتيا المالية وخططيا 

ي توضعيا وسياساتيا وخدماتيا التي تقدميا اتجاه المجتمع والموظف، وعن نظام الرقابة الت
 والتعويضات والمكافآت.

%( أي 74.7مبدأ "جودة القوانين والتشريعات" حصل عمى المرتبة الثانية بنسبة ) المحور السابع: .2
لقوانين والتعميمات المعمول بدرجة عالية أيضًا، وىذا أيضًا يدل عمى أن الجمعية تمتزم باألنظمة وا

 بيا بموجب قانون الجمعيات الفمسطيني في عمميا.
%( أي 72.7"المسؤولية االجتماعية" حصل عمى المرتبة الثالثة بنسبة ) مبدأالمحور الخامس:  .3

بدرجة متوسطة، وىذا يدل عمى أن الجمعية تحظى برقي في الخدمات التي تقدميا لممجتمع والبرامج 
 تي تطورىا باستمرار لتطوير أداء العاممين وتحفيزىم.التدريبية ال

%( أي بدرجة متوسطة 70.7مبدأ "المساءلة" حصل عمى المرتبة الرابعة بنسبة ) المحور الثاني: .4
أيضًا، وىذا يدل عمى أن الجمعية تحظى بدرجة جيدة في التزاميا ببرنامج الرقابة وتقديم البيانات 

ة والمسؤولية والمسؤوليات المناطقة ليا. ولكن ىناك ضعف بمفيوم المالية والتدقيق المالي والسمط
 دائرة االمتثال والتي تمتزم بنص روح القانون واألنظمة وااللتزام بأعمى درجة من المسؤولية المينية.

%( أي بدرجة متوسطة. 69.6مبدأ "الشفافية" حصل عمى المرتبة الخامسة بنسبة ) المحور األول: .5
وائح واألنظمة والقوانين التي تطبقيا الجمعية واألنشطة التي تنفذىا متاحة لمجميع ويتضح ىنا أن الم
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وىناك شفافية في آليات الترشح واالنتخابات، ولكن ىناك ضعف في السماح لمموظفين بالمشاركة في 
 أي تعديل عمى النظام األساسي.

%( 65.2لسادسة بنسبة )"مسؤوليات مجمس اإلدارة" حصل عمى المرتبة ا مبدأالمحور السادس:  .6
أي بدرجة متوسطة، وترى الباحثة أن مجمس اإلدارة يقوم بأدائو بشكل جيد في وضع األىداف 
واالستراتيجيات والعمل عمى تطويرىا وترى أن ىناك ضعف في الميام التي يقوم بيا مجمس اإلدارة 

 من حيث تقييم كفاءة وأداء مجمس اإلدارة والنظام الداخمي لو.
والممارسات الفضمى" حصل عمى المرتبة السابعة وبنسبة  االلتزام األخبلقي"مبدأ الرابع: المحور  .7

%( أي بدرجة متوسطة، وترى الباحثة ىنا أيضًا أن االلتزام بالمعايير والقواعد األخبلقية يزيد 65.2)
ضوح من فاعمية نظام الرقابة الداخمية ويحقق مستوى جيد من جودة األداء الميني ولكن عدم و 

التقرير السنوي لئلجراءات التي تتخذىا الجمعية من أجل ضمان تطبيق دليل أخبلقيات المينة وعدم 
 تعميم ذلك الدليل عمى العاممين يؤدي إلى ضعف االلتزام باألخبلقيات والممارسات الفضمى.

 لسبعة لئلجابة عمى أسئمة الدراسة:وفيما يمي نستعرض درجات محاور المقياس ا

الســتجابات  والنســب المئويــة ودرجــات التقــديرالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة  اجاســتخر وتــم 
 . مجال تطبيق مبدأ الشفافية أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

 والنسب المئوية ودرجات التقدير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية2.4جدول )
 أفراد عينة الدراسة لمجال تطبيق مبدأ الشفافية مرتبة تصاعديًا حسب معامل االختالفالستجابات 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
االخت
 الف

 الدرجة

 عالية 24.5 79.6 0.977 3.98 الموائح واألنظمة والقوانين متاحة لكافة العاممين 1

 عالية 26.7 81.2 1.085 4.06 أنشطتيا بالوسائل اإلعبلمية المتاحة تعمن الجمعية 5

تعتمد الجمعية مبدأ الشفافية في تطبيق األنظمة  2
 والقوانين 

3.70 1.047 
74.0 28.3 

 عالية
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يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد 
( وانحـــراف 3.48عينـــة الدراســـة عمـــى مجـــال تطبيـــق مبـــدأ الشـــفافية أن المتوســـط الحســـابي لمدرجـــة الكميـــة)

 درجة متوسطة.( وىذا يدل عمى أن مجال تطبيق مبدأ الشفافية جاء ب0.846معياري )

( فقــرات جــاءت بدرجــة عاليــة وبدرجــة متوســطة، وفقــرة 4( أن )2.4كمــا وتشــير النتــائج فــي الجــدول رقــم )
واحدة جاءت بدرجة منخفضة. وحصمت الفقرة "تعمن الجمعية أنشطتيا بالوسائل اإلعبلميـة المتاحـة" عمـى 

ين متاحــة لكافــة العــاممين" بمتوســط (، ويمييــا فقــرة "المــوائح واألنظمــة والقــوان4.06أعمــى متوســط حســابي )
وترى الباحثة ىنا أن ىذه النتائج تعكس مدى الشفافية في األنظمة والقوانين واإلجـراءات  (3.98حسابي )

. وحصمت الفقرة "يسمح لمعاممين في المتبعة في الجمعية أي أنيا مصرح عنيا لكافة العاممين في الجمعية
(، يمييـا الفقـرة 1.99" عمـى أقـل متوسـط حسـابي )النظـام األساسـيفي أي تعديل عمـى  الجمعية بالمشاركة

وتــرجح  (.3.05" بمتوســط حسـابي )ن فــي الجمعيـة لمتبميــغ عـن أي فسـاد"يوجـد اتجـاه إيجــابي لـدى العـاممي

تقوم الييئات الرقابية في الجمعية بواجبيا بمينية  6
 وبموضوعية 

3.59 1.119 
71.8 31.2 

 متوسطة

قرير سنوي عن المشاريع التي تنشر الجمعية ت 7
 تنجزىا

3.85 1.390 
77.0 36.1 

 عالية

تعمل األنظمة والتشريعات المطبقة في الجمعية  3
عمى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في التقارير 

 المالية التي تنشرىا الجمعية

3.56 1.334 

71.2 37.5 

 متوسطة

يوجد اتجاه إيجابي لدى العاممين في الجمعية  9
 ميغ عن أي فسادلمتب

3.05 1.146 
61.0 37.6 

 متوسطة

شفافية وضوح آليات الترشح واالنتخاب لمجمس  4
 اإلدارة

3.54 1.407 
70.8 39.7 

 متوسطة

يسمح لمعاممين في الجمعية بالمشاركة في أي  8
 تعديل عمى النظام األساسي 

1.99 1.339 
39.8 67.3 

 منخفضة

 متوسطة 24.3 69.6 0.84612 3.4812 الدرجة الكمية
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ـــدييم دور فـــي وضـــع النظـــام المتبـــع فـــي الجمعيـــة ألن اإلدارة العميـــا  الباحثـــة ذلـــك إلـــى أن المـــدراء لـــيس ل
 مثل ىذه الدور من اختصاص المكتب التنفيذي والجيات العميا في الجمعية. لمجمعية تعتبر أن 

السـتجابات أفـراد  والنسب المئوية ودرجات التقديرحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم 
 مجال تطبيق مبدأ المساءلة. عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

 والنسب المئوية ودرجات التقديرت الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسطا3.4جدول )
 مرتبة تصاعديًا حسب معامل االختالف تطبيق مبدأ المساءلةالستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختالف

 الدرجة

 عالية 22.9 79.8 0.915 3.99 الجمعية المسؤوليات المناطة بيم يعرف العاممين في  4

 عالية 28.1 74.6 1.048 3.73 تطبق الجمعية أنظمتيا أساسًا لمواجية أي خروقات 5

والمسؤولية والصبلحيات لكل مدير أو  وضوح خطوط السمطة 2
 مسؤول 

3.46 1.138 

69.2 32.9 

 متوسطة

 عالية 35.9 74.2 1.333 3.71 د لكل وظيفةيوجد في الجمعية وصف كامل ومحد 8

يوجد في الجمعية دائرة مختصة بالتدقيق المالي عمى أعمال  9
 الجمعية تتمتع بالمينية واالستقبللية

3.89 1.479 

77.8 38.0 

 عالية

تمتزم الجمعية بتقديم بيانات الذمة المالية الخاصة بيا  6
 لمجيات الرقابية

3.90 1.638 

78.0 42.0 

 ةعالي

لمجمعية ىيكل تنظيمي مصادق عميو من قبل المؤتمر العام  1
 ومجمس اإلدارة والمجمس التنفيذي

3.75 1.753 

75.0 46.7 

 عالية

تمتزم الجمعية ببرنامج الرقابة عمى أعماليا من قبل ديوان   7
 الرقابة المالية واإلدارية

3.49 1.922 

69.8 55.1 
 متوسطة

 متوسطة 60.6 62.0 1.879 3.10 معية مساءلة اإلدارة التنفيذية يحق لممجمس اإلداري في الج 3
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تقوم بعمميا باستقبللية  لبلمتثاليوجد في الجمعية دائرة  10
 وبأعمى درجات المسؤولية المينية

2.32 1.932 

46.4 83.3 
 منخفضة

3.534 الدرجة الكمية
8 

0.95424 
70.7 

 متوسطة 27.0

 

ر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـ
( وانحــراف 3.53عينــة الدراســة عمــى مجــال تطبيــق مبــدأ المســاءلة أن المتوســط الحســابي لمدرجــة الكميــة)

 ( وىذا يدل عمى أن مجال تطبيق مبدأ المساءلة جاءت بدرجة متوسطة.0.954معياري )

( فقـرات جـاءت بدرجـة 3( فقرات جاءت بدرجـة عاليـة و)6( أن )3.4م )كما وتشير النتائج في الجدول رق
متوسطة، وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة. وحصمت الفقرة " يعرف العاممين فـي الجمعيـة المسـؤوليات 

وترى الباحثة ىنا أن السبب في ارتفاع ىذه النسـبة إال  (3.99المناطة بيم " عمى أعمى متوسط حسابي )
، ويمييــا فقــرة " تمتــزم الجمعيــة وم بتزويــد العــاممين بالميــام المناطــة إلــييم منــذ بدايــة تعييــنيمأن الجمعيــة تقــ

(. وحصــمت الفقــرة " 3.90بتقــديم بيانــات الذمــة الماليــة الخاصــة بيــا لمجيــات الرقابيــة " بمتوســط حســابي )
ة المينيــة " عمــى أقــل تقــوم بعمميــا باســتقبللية وبــأعمى درجــات المســؤولي لبلمتثــاليوجــد فــي الجمعيــة دائــرة 

ويعــود الســبب ىنــا إلــى عــدم معرفــة المــدراء بمفيــوم دائــرة االمتثــال والميــام التــي  (2.32متوســط حســابي )
، يمييــا الفقــرة " يحــق تقــوم بيــا وعمــى الجمعيــة عقــد ورشــات عمــل حــول دور وميــام وأىميــة دائــرة االمتثــال

 (.3.10بمتوسط حسابي )  لممجمس اإلداري في الجمعية مساءلة اإلدارة التنفيذية "

السـتجابات أفـراد  والنسب المئوية ودرجات التقدير حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم و 
 . مجال تطبيق مبدأ اإلفصاح عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن
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 ية ودرجات التقديروالنسب المئو  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4.4جدول )
 مرتبة تصاعديًا حسب معامل االختالف مجال تطبيق مبدأ اإلفصاحالستجابات أفراد عينة الدراسة ل

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختبلف

 الدرجة

تقوم الجمعية باإلفصاح عن سياساتيا وخدماتيا التي  8
 جتمع المحميتقدميا تجاه الم

4.30 1.122 
86.0 26.1 

 عالية

 عالية 28.2 85.0 1.197 4.25 رؤية ورسالة واستراتيجية الجمعية معمن لمجميع 6

تفصح الجمعية عن خططيا فيما يتعمق بالمشاريع  2
 المنوي القيام بيا

3.79 1.126 
75.8 29.7 

 عالية

تمتزم الجمعية بعرض بياناتيا المالية عمى مدقق  3
 ي معتمد ذو كفاءة وسمعة مينية عاليةخارج

4.20 1.432 
84.0 34.1 

 عالية

يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قبل  9
 اإلدارة العميا لمجمعية ومعروف لدى العاممين

3.57 1.517 
71.4 42.5 

 متوسطة

وجود ىيكل تنظيمي مكتوب وواضح يبين المستويات  1
 التنظيمية لممؤسسة

3.37 1.616 
67.4 48.0 

 متوسطة

يتمتع المدقق الخارجي باالستقبللية البلزمة ألداء  5
 ميمتو

3.66 1.779 
73.2 48.6 

 متوسطة

ظيار  4 يتم اإلفصاح عن نظام الرقابة الداخمية وا 
 فاعميتو

3.22 1.696 
64.4 52.7 

 متوسطة

يقوم مراقب الحسابات بااللتزام بالمعايير المحاسبية  7
متطمبات اإلفصاح عن  الدولية والمحمية وتمبية

 البيانات المالية

3.35 2.052 

67.0 61.3 

 متوسطة

1.064 3.7450 الدرجة الكمية
76 74.9 

 عالية 28.4
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يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد 
( وانحــراف 3.74ط الحســابي لمدرجــة الكميــة)عينــة الدراســة عمــى مجــال تطبيــق مبــدأ اإلفصــاح أن المتوســ

 ( وىذا يدل عمى أن مجال تطبيق مبدأ اإلفصاح جاء بدرجة عالية.1.064معياري )

( فقـرات جـاءت بدرجـة 5( فقرات جاءت بدرجـة عاليـة و)4( أن )4.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
وخــدماتيا التــي تقــدميا تجــاه المجتمــع  متوســطة. وحصــمت الفقــرة " تقــوم الجمعيــة باإلفصــاح عــن سياســاتيا

(، ويمييــا فقــرة " رؤيــة ورســالة واســتراتيجية الجمعيــة معمــن 4.30المحمــي " عمــى أعمــى متوســط حســابي )
وىـذا يـدل عمـى أن الجمعيـة تقـوم بـدور ىـام وفعـال فـي تقـديم خـدماتيا  (4.25لمجميع " بمتوسط حسابي )

. وحصمت الفقرة " يتم اإلفصاح عن نظام الرقابة الستراتيجيةاتجاه المجتمع وفي تحقيق رسالتيا وأىدافيا ا
ـــو " عمـــى أقـــل متوســـط حســـابي ) ظيـــار فاعميت ـــة وا  ـــرة " يقـــوم مراقـــب الحســـابات 3.22الداخمي (، يمييـــا الفق

بــااللتزام بالمعــايير المحاســبية الدوليــة والمحميــة وتمبيــة متطمبــات اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة " بمتوســط 
وترى الباحثة ىنا أن عمى الجمعية االىتمام بنظام الرقابة الداخميـة بدرجـة أكبـر والعمـل . (3.35حسابي )

 .عمى تفعيل المجان الرقابية العاممة فييا وتطويرىا

السـتجابات أفـراد  والنسب المئوية ودرجات التقدير حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةوتم 
األخبلقـــي والممارســـات  االلتـــزاممجـــال تطبيـــق مبـــدأ  تبانة التـــي تعبـــر عـــنعينـــة الدراســـة عمـــى فقـــرات االســـ

 الفضمى.

 والنسب المئوية ودرجات التقدير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5.4جدول )
مرتبة  األخالقي والممارسات الفضمى االلتزامتطبيق مبدأ الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 

 معامل االختالفتصاعديًا حسب 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختالف

 الدرجة

االلتزام بالقواعد األخبلقية يزيد من فاعمية نظام الرقابة  8
 الداخمية

4.00 1.170 

80.0 29.3 

 عالية
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التزام الموظفين بالمعايير والقواعد األخبلقية يحقق مستوى  7
 من جودة األداء الميني جيد

3.84 1.174 

76.8 30.6 

 عالية

االلتزام بالقواعد األخبلقية تجرد الموظفين من المصالح  6
 الشخصية وتمتعيم بالنزاىة والصدق أثناء قياميم بمياميم

3.54 1.335 

70.8 37.7 

 متوسطة

تتخذ ادارة الجمعية إجراءات تضمن تطبيق دليل  2
  األخبلقيات وااللتزام بو

3.18 1.549 

63.6 48.7 

 متوسطة

تطور الجمعية قواعد السموكيات األخبلقية بشكل دوري  9
 تساىم التزامًا بأخبلقيات المينة

3.15 1.618 

63.0 51.4 

 متوسطة

 متوسطة 54.0 61.8 1.669 3.09 يوضح الدليل العواقب المترتبة عمى أي خرق لبنوده 4

 متوسطة 56.1 63.2 1.773 3.16 داخل الجمعيةيوجد دليل مكتوب ألخبلقيات المينة  1

 متوسطة 56.6 57.4 1.625 2.87 تقوم الجمعية بتعميم دليل أخبلقيات المينة عمى  العاممين 3

يوضح التقرير السنوي لمجمعية اإلجراءات التي تتخذىا من  5
 أجل ضمان تطبيق دليل أخبلقيات المينة.

2.52 1.806 

50.4 71.7 

 متوسطة

 متوسطة 36.5 65.2 1.19015 3.2609 الكميةالدرجة 

 

يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد 
األخبلقي والممارسات الفضمى أن المتوسط الحسابي لمدرجة  االلتزامعينة الدراسة عمى مجال تطبيق مبدأ 

األخبلقــــي  االلتــــزام( وىــــذا يــــدل عمــــى أن مجــــال تطبيــــق مبــــدأ 1.190) ( وانحــــراف معيــــاري3.26الكميــــة)
 والممارسات الفضمى جاءت بدرجة متوسطة.

( فقــرات جــاءت بدرجــة 7( أن فقــرتين جاءتــا بدرجــة عاليــة، و)5.4كمــا وتشــير النتــائج فــي الجــدول رقــم )
الرقابـة الداخميـة " عمـى أعمـى متوسطة. وحصمت الفقرة " االلتزام بالقواعد األخبلقية يزيد مـن فاعميـة نظـام 

(، ويمييــا فقــرة " التــزام المــوظفين بالمعــايير والقواعــد األخبلقيــة يحقــق مســتوى جيــد 4.00متوســط حســابي )
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وتــرى الباحثــة ىنــا أنـو مــن الضــروري عمــى الجمعيــة  (3.84مـن جــودة األداء المينــي " بمتوســط حسـابي )
وحصــمت الفقــرة " يوضــح التقريــر الســنوي لمجمعيــة . وضــع دليــل وقواعــد أخبلقيــة وتعميمــو عمــى العــاممين

اإلجـــراءات التـــي تتخـــذىا مـــن أجـــل ضـــمان تطبيـــق دليـــل أخبلقيـــات المينـــة " عمـــى أقـــل متوســـط حســـابي 
(. يمييــا الفقــرة " تقــوم الجمعيــة بتعمــيم دليــل أخبلقيــات المينــة عمــى  العــاممين " بمتوســط حســابي 2.52)
ذلك ىو عدم إطبلع المدراء والعاممين في الجمعية عمى جميع وترى الباحثة ىنا أن السبب في  (.2.87)

اإلجراءات التـي تتخـذىا الجمعيـة والتـي تسـيم فـي تحسـين الممارسـات األخبلقيـة ومـن واجـب اإلدارة العميـا 
 بيذه القواعد والمعايير.

تجابات أفـراد السـ والنسب المئوية ودرجات التقدير حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تمو 
 تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعيةمجال  عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن

 والنسب المئوية ودرجات التقدير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية6.4جدول )
ديًا حسب معامل الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية مرتبة تصاع

 االختالف

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختالف

 الدرجة

تسعى الجمعية إلى االرتقاء بسمعتيا من خبلل الخدمات  3
 التي تقدميا لممجتمع

4.31 0.940 

86.2 21.8 

 عالية

 ير أداءة لتطو معية عمى تطوير البرامج التدريبيتعمل الج 5
 العاممين 

3.81 1.036 

76.2 27.2 

 عالية

تسعى الجمعية باستمرار لتطوير األنظمة والتعميمات  9
 حسب متطمبات العصر

3.69 1.049 

73.8 28.4 

 عالية

تقوم دارة الجمعية بالعمميات اإلدارية الخاصة بالنقل  8
 واإلحبلل بكفاءة 

3.47 0.986 

69.4 28.4 

 متوسطة

 عالية 31.3 73.8 1.155 3.69جمعية عممية تقييم األداء بصفة دورية تطبق ادارة ال 6
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 بشفافية ونزاىة 

تراعي الجمعية مصالح جميع الموظفين بما يحقق  1
 أفضل مصمحة ليم بطريقة عادلة

3.36 1.064 

67.2 31.7 

 متوسطة

تطمع إدارة الجمعية العاممين عمى جميع العمميات  7
بيا كل في مستوى مجالو الحديثة واليامة التي تقوم 

 وعممو

3.39 1.165 

67.8 34.4 

 متوسطة

تحرص الجمعية عمى منح اإلجازات الدراسية لمعاممين  4
 بيا

3.76 1.390 

75.2 37.0 

 عالية

تسعى الجمعية باستمرار إلى رفع معنويات جميع  2
 الموظفين بالطرق المناسبة

3.22 1.221 

64.4 37.9 

 متوسطة

 متوسطة 22.9 72.7 0.83290 3.6339 الدرجة الكمية

يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد 
( 3.63عينة الدراسة عمى مجال تطبيق مبـدأ المسـؤولية االجتماعيـة أن المتوسـط الحسـابي لمدرجـة الكميـة)

ال تطبيــق مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة جــاءت بدرجــة ( وىــذا يــدل عمــى أن مجــ0.832وانحــراف معيــاري )
 متوسطة.

( فقـرات جـاءت بدرجـة 4( فقرات جاءت بدرجـة عاليـة و)5( أن )6.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
متوسطة. وحصمت الفقرة " تسعى الجمعية إلى االرتقاء بسمعتيا من خبلل الخدمات التي تقدميا لممجتمع 

ة لتطـوير معية عمى تطـوير البـرامج التدريبيـ(، ويمييا فقرة " تعمل الج4.31ابي )" عمى أعمى متوسط حس
وتـــرى الباحثـــة ىنـــا أن الســـبب فـــي ذلـــك ىـــو العبلقـــات الدوليـــة  (3.81العـــاممين " بمتوســـط حســـابي ) أداء

والعربيـــة التـــي تقيميـــا الجمعيـــة والتـــي تســـعى دائمـــًا إلـــى اســـتمرارىا وتقويتيـــا مـــع شـــركائيا عمـــى المســـتوى 
. وحصمت الفقرة " تسـعى الجمعيـة باسـتمرار إلـى رفـع معنويـات جميـع المـوظفين بـالطرق الوطني والعالمي

(. يمييا الفقـرة " تراعـي الجمعيـة مصـالح جميـع المـوظفين بمـا 3.22المناسبة " عمى أقل متوسط حسابي )
أن عمــى إدارة وىنــا تــرى الباحثــة  (.3.36يحقــق أفضــل مصــمحة ليــم بطريقــة عادلــة " بمتوســط حســابي )



93 
 

الجمعيــة العمــل عمــى مراعــاة مصــالح جميــع المــوظفين ورفــع معنويــاتيم مــن خــبلل مكافــأتيم جميعــًا بغــض 
 النظر عن مناصبيم ومسؤولياتيم.

الســتجابات  والنســب المئويــة ودرجــات التقــدير المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة وتــم اســتخراج
 تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارةمجال  ستبانة التي تعبر عنأفراد عينة الدراسة عمى فقرات اال

 والنسب المئوية ودرجات التقدير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7.4جدول )
الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة مرتبة تصاعديًا حسب 

 معامل االختالف

 الرقم
المتوسط  راتالفق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختالف

 الدرجة

يقوم مجمس اإلدارة بوضع األىداف واالستراتيجيات  4
 والسياسات العامة لمجمعية ويعمل عمى تطويرىا

3.59 1.411 
71.8 39.3 

 متوسطة

 عالية 39.8 75.6 1.505 3.78 ينعقد المجمس اإلداري بشكل دوري ووفقًا لضرورات العمل 2

 متوسطة 41.1 71.8 1.474 3.59 يطبق مجمس اإلدارة ميامو بمعايير أخبلقية عالية 3

يشرف المجمس اإلداري عمى إعداد الييكل التنظيمي  5
قراره  وا 

3.54 1.605 
70.8 45.3 

 متوسطة

 توسطةم 47.6 70.2 1.671 3.51 تضع الجمعية معايير تحدد عضوية أعضاء مجمس اإلدارة 6

يعمل المجمس اإلداري بحيادية ودون تمييز اتجاه كافة  9
 الموظفين

3.04 1.673 
60.8 55.0 

 متوسطة

 متوسطة 59.0 58.2 1.717 2.91 يضع مجمس اإلدارة نظامًا داخميًا يتم مراجعتو بشكل سنوي  1

يتم رقابة أي تعارض مصالح بين مجمس اإلدارة  8
 والموظفين 

2.95 1.790 
59.0 60.7 

 متوسطة
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يتم تقييم كفاءة وأداء مجمس اإلدارة لتحقيقو لؤلىداف  7
 االستراتيجية ومعايير قياس األداء األخرى

2.81 1.789 
56.2 63.7 

 متوسطة

3.301 الدرجة الكمية
6 

1.372
58 66.0 

 متوسطة 41.6

 

ة السـتجابات أفـراد يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـ
 عينـــة الدراســـة عمـــى مجـــال تطبيـــق مبـــدأ مســـؤوليات مجمـــس اإلدارة أن المتوســـط الحســـابي لمدرجـــة الكميـــة

( وىـــذا يـــدل عمـــى أن مجـــال تطبيـــق مبـــدأ مســـؤوليات مجمـــس اإلدارة 1.372( وانحـــراف معيـــاري )3.30)
 جاءت بدرجة متوسطة.

( فقـرات جـاءت بدرجـة 8احدة جاءت بدرجة عالية، و)( أن فقرة و 7.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
. وحصـــمت الفقـــرة " ينعقـــد المجمـــس اإلداري بشـــكل دوري ووفقـــًا لضـــرورات العمـــل " عمـــى أعمـــى متوســـطة

(، ويمييا فقرة " يطبق مجمس اإلدارة ميامو بمعايير أخبلقية عالية " والفقـرة " يقـوم 3.78متوسط حسابي )
الستراتيجيات والسياسات العامة لمجمعية ويعمل عمى تطويرىا " بمتوسط مجمس اإلدارة بوضع األىداف وا

ــتم تقيــيم كفــاءة وأداء مجمــس اإلدارة لتحقيقــو لؤلىــداف االســتراتيجية 3.59حســابي ) (. وحصــمت الفقــرة " ي
(، يمييــا الفقــرة " يضــع مجمــس اإلدارة 2.81ومعــايير قيــاس األداء األخــرى " عمــى أقــل متوســط حســابي )

وىنـــا تـــرى الباحثـــة أن عمـــى إدارة (. 2.91خميـــًا يـــتم مراجعتـــو بشـــكل ســـنوي " بمتوســـط حســـابي )نظامـــًا دا
الجمعية إعادة النظر في بند تقييم كفـاءة وأداء مجمـس اإلدارة ألنيـا تـرى بـأن تقيـيم ىـذا البنـد سـوف يكـون 

 العميا. لو أثر إيجابي في تحقيق األىداف االستراتيجية ومعايير األداء التي رسمتيا اإلدارة

السـتجابات أفـراد  والنسب المئوية ودرجات التقدير حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم و 
 .تطبيق جودة القوانين والتشريعات المعمول بيامجال  عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن
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 نسب المئوية ودرجات التقديروال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8.4جدول )
الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال جودة القوانين والتشريعات المعمول بيا مرتبة تصاعديًا حسب 

 معامل االختالف

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختالف

 الدرجة

لعطاءات تتقيد الجمعية بنظام مكتوب فيما يخص ا 7
 والمشتريات

4.16 1.353 
83.2 32.5 

 عالية

القوانين واألنظمة المعمول بيا معتمدة من قبل المجمس  2
 التنفيذي

4.02 1.458 
80.4 36.3 

 عالية

تمتزم الجمعية باألنظمة والتعميمات الصادرة بموجب قانون  1
 الجمعيات الفمسطيني في عمميا

3.78 1.541 
75.6 40.8 

 عالية

ق األنظمة والقوانين والتشريعات الرقابية في الجمعية مع تتواف 6
تشريعات وقوانين الرقابة والتدقيق المحمية والعالمية المعمول 

 بيا

3.60 1.533 

72.0 42.6 

 متوسطة

يشكل المجمس اإلداري والتنفيذي في الجمعية بطريقة  4
 ديمقراطية

3.53 1.542 
70.6 43.7 

 متوسطة

بالقوانين واألنظمة المعمول بيا في  ميخضع تطبيق وااللتزا 5
 الجمعية لمبدأ المساءلة

3.43 1.535 
68.6 44.8 

 متوسطة

يمتزم المجمس اإلداري والتنفيذي في اجتماعاتو بجدول  9
 أعمال مكتوب

3.71 1.705 
74.2 46.0 

 عالية

يمتزم المجمس اإلداري والتنفيذي في اجتماعاتو باكتمال  8
 خاذ لقراراتوالنصاب القانوني عند ات

3.75 1.798 
75.0 47.9 

 عالية

تخضع أي تعديبلت عمى القوانين واألنظمة واإلجراءات  3
 قبل تنفيذىا التنفيذيالعتماد من قبل المجمس 

3.63 1.746 
72.6 48.1 

 متوسطة

 عالية 33.1 74.7 1.23417 3.7331 الدرجة الكمية
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الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد  يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات
عينـــــة الدراســـــة عمـــــى مجـــــال جـــــودة القـــــوانين والتشـــــريعات المعمـــــول بيـــــا أن المتوســـــط الحســـــابي لمدرجـــــة 

( وىـذا يـدل عمـى أن مجـال جـودة القـوانين والتشـريعات المعمـول 1.234( وانحراف معيـاري )3.73الكمية)
 بيا جاءت بدرجة عالية.

( فقـرات جـاءت بدرجـة 4( فقرات جاءت بدرجـة عاليـة و)5( أن )8.4لنتائج في الجدول رقم )كما وتشير ا
متوسطة. وحصمت الفقرة " تتقيد الجمعية بنظـام مكتـوب فيمـا يخـص العطـاءات والمشـتريات " عمـى أعمـى 

"  نفيذيالت(، ويمييا فقرة " القوانين واألنظمة المعمول بيا معتمدة من قبل المجمس 4.16متوسط حسابي )
. وىذا يعكس مدى الشفافية في موضوع النظام الخاص بالعطاءات والمشـتريات (4.02بمتوسط حسابي )

بــالقوانين واألنظمــة المعمــول بيــا فــي الجمعيــة لمبــدأ المســاءلة "  وحصــمت الفقــرة " يخضــع تطبيــق وااللتــزام
تنفيــذي فــي الجمعيــة بطريقــة (، يمييــا الفقــرة " يشــكل المجمــس اإلداري وال3.43عمــى أقــل متوســط حســابي )

وتــرى الباحثــة ىنــا أن عمــى الجمعيــة إعــادة النظــر فــي تمــك البنــود (. 3.53ديمقراطيــة " بمتوســط حســابي )
 ألن ذلك سوف يكون لو أثر إيجابي في نفوس العاممين في الجمعية.

 : الثاني الفرعي السؤال. 1.1.1.1
 ؟ لفمسطينيمستوى األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر اما 

والنسب المئوية ودرجات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم استخراج لئلجابة عن ىذا السؤال 
مسـتوى األداء المؤسسـي فـي  الستجابات أفراد عينـة الدراسـة عمـى فقـرات االسـتبانة التـي تعبـر عـن التقدير

 .  جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني
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 والنسب المئوية ودرجات التقدير الحسابية واالنحرافات المعيارية(: المتوسطات 9.4جدول )
الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني مرتبة 

 تصاعديًا حسب معامل االختالف

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

معامل 
 االختالف

 الدرجة

: تمبي الجمعية احتياجات المجتمع من خبلل تقديم االستجابة 5
 البرامج والخدمات.

4.22 0.813 
84.4 19.3 

 عالية

منسجم مع رسالتيا ورؤيتيا وخططيا أداء الجمعية:  9
 االستراتيجية

4.26 0.836 
85.2 19.6 

 عالية

ثقافية تقدم الجمعية خدماتيا وبرامجيا االجتماعية وال المساواة: 4
 واإلنسانية والطوعية لممجتمع دون تمييز أو تحيز

4.34 0.886 
86.8 20.4 

 عالية

تخدم الجمعية كافة شرائح المجتمع بما ينسجم مع  المنفعة: 3
 مبادئيا السبعة

4.34 0.896 
86.8 20.6 

 عالية

ىناك رضى من قبل المجتمع بالخدمة التي  تحميل خمفية العمل: 7
 تي تمبي احتياجاتوتقدميا الجمعية وال

4.02 0.849 
80.4 21.1 

 عالية

تستخدم الجمعية التقنيات الحديثة  المعايير الفنية )التكنولوجيا(: 6
 في عمميا.

4.11 0.894 
82.2 21.8 

 عالية

تنجز الجمعية أعماليا وأنشطتيا بأعمى مستوى من  الكفاءة: 1
 الكفاءة

3.97 0.885 
79.4 22.3 

 عالية

طاعت الجمعية أن تصل لؤلىداف التي رسمتيا است الفاعمية: 2
 من خبلل قدرتيا عمى البقاء والنمو والتطور

3.96 0.904 
79.2 22.8 

 عالية

تتمتع الجمعية بشرعية قانونية وتمتزم بالقوانين  الشرعية: 8
 واألنظمة وتتمتع بحصانة محمية ودولية.

4.31 0.987 
86.2 22.9 

 عالية

0 4.1696 الدرجة الكمية
.67396 

 عالية 16.2 83.4
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يبلحظ من الجدول السابق الـذي يعبـر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد 
عينة الدراسة عمى مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليـبلل األحمـر الفمسـطيني  أن المتوسـط الحسـابي 

وىــذا يــدل عمــى أن مســتوى  %(83.4مئويــة )وبنســبة  (0.673( وانحــراف معيــاري )4.16لمدرجــة الكميــة)
 األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني  جاء بدرجة عالية. 

( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " 9.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )
تقدم  المساواة:عة " والفقرة " تخدم الجمعية كافة شرائح المجتمع بما ينسجم مع مبادئيا السب المنفعة:

الجمعية خدماتيا وبرامجيا االجتماعية والثقافية واإلنسانية والطوعية لممجتمع دون تمييز أو تحيز " عمى 
تتمتع الجمعية بشرعية قانونية وتمتزم بالقوانين  الشرعية:(، ويمييا فقرة " 4.34أعمى متوسط حسابي )

 الفاعمية:(. وحصمت الفقرة " 4.31ة " بمتوسط حسابي )واألنظمة وتتمتع بحصانة محمية ودولي
استطاعت الجمعية أن تصل لؤلىداف التي رسمتيا من خبلل قدرتيا عمى البقاء والنمو والتطور " عمى 

تنجز الجمعية أعماليا وأنشطتيا بأعمى مستوى من  الكفاءة:(. يمييا الفقرة " 3.96أقل متوسط حسابي )
وترى الباحثة ىنا أن نسبة ارتفاع ىذه النتائج يأتي من دور  (.3.97)الكفاءة " بمتوسط حسابي 

الجمعية الريادي في تقديم خدماتيا اإلنسانية واالجتماعية والثقافية والطوعية لممجتمع دون تمييز، حيث 
أثبتت جميع الفقرات بأن مستوى جودة األداء في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني منسجمة مع رسالتيا 

يتيا وخططيا االستراتيجية وأنيا تقدم خدماتيا وبرامجيا االجتماعية والثقافية واإلنسانية والطوعية ورؤ 
لكافة شرائح المجتمع دون تمييز وتنجز أعماليا وأنشطتيا بأعمى مستوى من الكفاءة وتحظى بشرعية 

تيا من خبلل قدرتيا لدورىا الذي تقوم بو ولؤلىداف التي رسم ،قانونية وتتمتع بحصانة محمية ودولية
ات الصميب عمى البقاء والنمو والتطور ومن خبلل انضماميا لعضوية المجمس اإلداري التحاد جمعي

 األحمر واليبلل األحمر
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 : . السؤال الفرعي الثالث3.2.2.4
 ؟ ترتيب معايير الحوكمة من حيث اىميتيا وضرورة تطبيقيا في المؤسسةما 

جابات أفراد عينة الدراسة عمى ترتيب معايير الحوكمـة مـن حيـث اىميتيـا ية الستئو النسب الم تم استخراج
 وضرورة تطبيقيا في المؤسسة. 

ية الستجابات أفراد عينة الدراسة لترتيب معايير الحوكمة من حيث ئو (: النسب الم10.4جدول )
 اىميتيا وضرورة تطبيقيا في المؤسسة

 الرقم
النسبة  معايير الحوكمة

 يةئو الم

 18.3 زام األخالقيااللت 4

 16.8 الشفافية 1

 14.0 المسؤولية االجتماعية 5

 13.6 المساءلة 2

 13.5 جودة القوانين والتشريعات 7

 13.2 مسؤوليات مجمس اإلدارة 6

 10.6 اإلفصاح 3

 

ترتيب  فيية الستجابات أفراد عينة الدراسة ئو يبلحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن النسب الم
الحوكمة من حيث اىميتيا وضرورة تطبيقيا في المؤسسة أن مجال االلتزام األخبلقي حصل عمى  معايير

%(، ومن ثم مجال المسؤولية 16.8ية )ئو %(، يميو مجال الشفافية بنسبة م18.3ية )ئو أعمى نسبة م
ودة %(، ومن ثم مجال ج13.6ية )المئو %(، يميو مجال المساءلة بنسبة 14ية )ئو االجتماعية بنسبة م
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ية ئو %(، يميو مجال مسؤوليات مجمس اإلدارة بنسبة م13.5ية )ئو القوانين والتشريعات بنسبة م
وتعزو الباحثة ىنا إال أن السبب في ذلك ىو  %(.10.6ية )ئو %(، يميو مجال اإلفصاح بنسبة م13.2)

وعمى اإلدارة  ،عدم معرفة الكثير من المدراء ألىمية المبادئ األخرى وخاصة مبدأ اإلفصاح والمساءلة
وأخذىا بعين االعتبار. وترى الباحثة أيضًا أن عمى الجمعية  ئداالعامة لمجمعية النظر في ىذه المب

وضع دليل االلتزام بأخبلقيات المينة وتعميمو عمى جميع العاممين كون المبحوثين اعتبروه من أىم 
 المعايير من وجية نظرىم.

  نتائج فرضيات الدراسة 1.1

 :الفرضية الرئيسية األولى .1.3.4
في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

متغيرات العمر، الجنس، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، وفقًا لفي جمعية اليالل األحمر الفمسطيني 
 .عدد سنوات الخبرة

 فرضيات فرعية تتمثل بما يمي: (5) األولى الرئيسية الفرضية عنيتفرع 

 . الفرضية الفرعية األولى:1.1.3.4

في مدى تطبيق مبـادئ الحوكمـة  (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمر"

ســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عمــى مــدى تــم حســاب المتوســطات الحســابية الو تــم فحــص الفرضــية األولــى 
 تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمر.
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لمدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4)جدول 
 ر العمرتطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 0.83077 3.2026 17 35-25 تطبيق مبدأ الشفافية

36-45 31 3.0645 0.89983 

46-55 46 3.7415 0.76768 

 0.59439 3.7963 18 سنة فأكثر 55

 0.81245 3.3412 17 35-25 تطبيق مبدأ المساءلة

36-45 31 3.0742 1.12160 

46-55 46 3.8043 0.78201 

 0.88155 3.8222 18 سنة فأكثر 55

 0.89454 3.4706 17 35-25 تطبيق مبدأ اإلفصاح

36-45 31 3.1720 1.26127 

46-55 46 4.1498 0.80165 

 0.98805 3.9568 18 سنة فأكثر 55

 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

25-35 17 3.5033 0.93469 

36-45 31 2.8602 0.98923 

46-55 46 3.3696 1.27206 

 1.41319 3.4444 18 سنة فأكثر 55

 0.77403 3.4248 17 35-25تطبيق مبدأ المسؤولية 
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 0.87320 3.2007 31 45-36 االجتماعية

46-55 46 3.9372 0.73204 

 0.73264 3.8025 18 سنة فأكثر 55

تطبيق مبدأ 
ت مجمس مسؤوليا
 اإلدارة

25-35 17 3.2876 0.79355 

36-45 31 2.6738 1.45096 

46-55 46 3.5628 1.46273 

 1.11060 3.7284 18 سنة فأكثر 55

تطبيق جودة القوانين 
 والتشريعات

25-35 17 3.6078 1.03049 

36-45 31 3.1326 1.53221 

46-55 46 4.0097 1.06750 

 0.83422 4.1790 18 سنة فأكثر 55

 0.71957 3.4044 17 35-25 الدرجة الكمية

36-45 31 3.0262 1.03469 

46-55 46 3.7965 0.80368 

 0.81279 3.8186 18 سنة فأكثر 55

 
فـي مـدى تطبيـق  (α ≥ 0.05)عنـد مسـتوى الداللـة  ( وجود فروق ظاىرية11.4يبلحظ من الجدول رقم )

ر الفمســطيني يعــزى لمتغيــر العمــر، ولمعرفــة داللــة الفــروق تــم مبــادئ الحوكمــة فــي جمعيــة اليــبلل األحمــ
 (:12.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاستخدام تحميل التباين األحادي )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى تطبيق مبادئ (12.4)جدول
 طيني يعزى لمتغير العمرالحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمس

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 6.157 3.869 3 11.607 بين المجموعات تطبيق مبدأ الشفافية

 

0.001 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

67.860 108 0.628 

 
 111 79.466 المجموع

 4.870 4.014 3 12.043 بين المجموعات لمساءلةتطبيق مبدأ ا

 

0.003 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

89.031 108 0.824 

 
 111 101.074 المجموع

 6.722 6.600 3 19.800 بين المجموعات تطبيق مبدأ اإلفصاح

 

0.000 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

106.043 108 0.982 

 
 111 125.843 المجموع

 زامااللتتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

 1.709 2.375 3 7.125 بين المجموعات

 

0.169 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

150.102 108 1.390 

 
 111 157.227 المجموع

 0.001 6.193 3.768 3 11.303 بين المجموعاتتطبيق مبدأ المسؤولية 
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داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  االجتماعية
 المجموعات

65.700 108 0.608 

 

  

 111 77.003 وعالمجم

تطبيق مبدأ مسؤوليات 
 مجمس اإلدارة

 3.522 6.212 3 18.637 بين المجموعات

 

0.018 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

190.484 108 1.764 

 
 111 209.122 المجموع

تطبيق جودة القوانين 
 والتشريعات

 4.434 6.181 3 18.542 بين المجموعات

 

0.006 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

150.531 108 1.394 

 
 111 169.073 المجموع

 5.756 4.301 3 12.902 بين المجموعات الدرجة الكمية

 

0.001 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

80.698 108 0.747 

 
 111 93.600 المجموع

  

 α) ( وىي أقل من مستوى الداللة0.001( ومستوى الداللة )5.756) يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية
أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر  (0.05 ≤

األخبلقي  االلتزامالفمسطيني يعزى لمتغير العمر، وكذلك لممجاالت ما عدا مجال تطبيق مبدأ 
مبادئ مما يؤكد عمى عدم توافق وانسجام آراء أفراد عينة الدراسة حول أثر تطبيق والممارسات الفضمى. 

( LSDالحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمر. وتم فحص نتائج اختبار )
 يمي: لبيان اتجاه الفروق وىي كما
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )13.4الجدول )
 عينة الدراسة حسب متغير العمر 

الفروق في   تغيراتالم المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.565 13810. 45-36 35-25 تطبيق مبدأ الشفافية

46-55 -.53893* 0.018 

 0.029 *59368.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.13810 0.565 

46-55 -.67703* 0.000 

 0.002 *73178.- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .53893* 0.018 

36-45 .67703* 0.000 

 0.804 05475.- سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .59368* 0.029 

36-45 .73178* 0.002 

46-55 .05475 0.804 

 0.332 26698. 45-36 35-25 تطبيق مبدأ المساءلة

46-55 -.46317 0.075 

 0.120 48105.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.26698 0.332 
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46-55 -.73015* 0.001 

 0.006 *74803.- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .46317 0.075 

36-45 .73015* 0.001 

 0.944 01787.- سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .48105 0.120 

36-45 .74803* 0.006 

46-55 .01787 0.944 

 0.320 29855. 45-36 35-25 تطبيق مبدأ اإلفصاح

46-55 -.67917* 0.017 

 0.150 48620.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.29855 0.320 

46-55 -.97772* 0.000 

 0.009 *78475.- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .67917* 0.017 

36-45 .97772* 0.000 

 0.485 19297. سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .48620 0.150 

36-45 .78475* 0.009 

46-55 -.19297 0.485 
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تطبيق مبدأ المسؤولية 
 االجتماعية

25-35 36-45 .22412 0.343 

46-55 -.51236* 0.023 

 0.155 37763.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.22412 0.343 

46-55 -.73648* 0.000 

 0.011 *60175.- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .51236* 0.023 

36-45 .73648* 0.000 

 0.536 13473. سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .37763 0.155 

36-45 .60175* 0.011 

46-55 -.13473 0.536 

تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس 
 اإلدارة

25-35 36-45 .61375 0.129 

46-55 -.27522 0.467 

 0.329 44081.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.61375 0.129 

46-55 -.88897* 0.005 

 0.009 *1.05456- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .27522 0.467 

36-45 .88897* 0.005 
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 0.655 16559.- سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .44081 0.329 

36-45 1.05456* 0.009 

46-55 .16559 0.655 

القوانين  تطبيق جودة
 والتشريعات

25-35 36-45 .47523 0.185 

46-55 -.40182 0.233 

 0.155 57117.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.47523 0.185 

46-55 -.87705* 0.002 

 0.003 *1.04640- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .40182 0.233 

36-45 .87705* 0.002 

 0.607 16935.- سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .57117 0.155 

36-45 1.04640* 0.003 

46-55 .16935 0.607 

 0.150 37820. 45-36 35-25 الدرجة الكمية

46-55 -.39212 0.113 

 0.159 41416.- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -.37820 0.150 
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46-55 -.77033* 0.000 

 0.003 *79237.- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 .39212 0.113 

36-45 .77033* 0.000 

 0.927 02204.- سنة فأكثر 55

سنة  55
 فأكثر

25-35 .41416 0.159 

36-45 .79237* 0.003 

46-55 .02204 0.927 

 

سنة فأكثر  55سنة، وبين  55-46لصالح من  45-36ومن  55-46وكانت الفروق بين عمر من 
 سنة فأكثر. 55لصالح  سنة 45-36و

 : الثانية. الفرضية الفرعية 2.1.3.4
ــة ــد مســتوى الدالل ــو إحصــائية عن فــي مــدى تطبيــق مبــادئ   (α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات دالل

 الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير الجنس"

حسـابية السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة تم فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبـار "ت" والمتوسـطات ال
 في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني حسب لمتغير الجنس. 
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مدى تطبيق مبادئ 14.4جدول )
 نسالحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني حسب متغير الج

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.391 0.861 0.73898 3.5430 62 ذكر تطبيق مبدأ الشفافية

 0.96493 3.4044 50 أنثى

 0.534 0.624 0.88463 3.5855 62 ذكر تطبيق مبدأ المساءلة

 1.03983 3.4720 50 أنثى

 0.618 0.499 1.01339 3.7903 62 ذكر فصاحتطبيق مبدأ اإل

 1.13312 3.6889 50 أنثى

 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

 0.403 0.840 1.16658 3.3459 62 ذكر

 1.22233 3.1556 50 أنثى

تطبيق مبدأ المسؤولية 
 االجتماعية

 0.374 0.893 0.71079 3.6971 62 ذكر

 0.96500 3.5556 50 أنثى

تطبيق مبدأ مسؤوليات 
 مجمس اإلدارة

 0.222 1.229 1.21483 3.4444 62 ذكر

 1.54036 3.1244 50 أنثى

تطبيق جودة القوانين 
 والتشريعات

 0.087 1.729 1.00518 3.9194 62 ذكر

 1.44719 3.5022 50 أنثى

 0.249 1.158 0.80703 3.6174 62 ذكر الدرجة الكمية

 1.03750 3.4156 50 ىأنث
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(، أي 0.249(، ومستوى الداللة )1.158يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
مدى تطبيق مبادئ  آراء عينة الدراسة حول في (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللةأنو ال توجد فروق 

حيث بمغت قيمة  جنس، وكذلك لممجاالتالحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تعزى لمتغير ال
 (α ≥ 0.05)وىذه القيمة أعمى من مستوى الداللة  (0.249)مستوى الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية 

مما يؤكد عمى توافق وانسجام آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية 
 ضية الثانية.. وبذلك تم قبول الفر اليبلل األحمر الفمسطيني

 : الثالثة. الفرضية الفرعية 3.1.3.4
في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة  (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي"

فـــراد عينـــة الدراســـة عمـــى مـــدى تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية الســـتجابة أو تـــم فحـــص الفرضـــية الثالثـــة 
 تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي. 

لمدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:15.4)جدول 
 غير المؤىل العمميتطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمت

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

 0.70612 3.5330 64 بكالوريوس فما دون تطبيق مبدأ الشفافية

 0.90613 3.4902 17 دبموم عالي

 1.07013 3.3692 31 ماجستير فأعمى

 0.89164 3.7078 64 بكالوريوس فما دون تطبيق مبدأ المساءلة

 0.93891 3.5176 17 دبموم عالي

 1.02005 3.1871 31 ماجستير فأعمى
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 0.96026 3.9149 64 بكالوريوس فما دون تطبيق مبدأ اإلفصاح

 1.03952 3.5359 17 دبموم عالي

 1.24020 3.5090 31 ماجستير فأعمى

 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

 1.06610 3.5035 64 بكالوريوس فما دون

 1.00913 3.6536 17 دبموم عالي

 1.25228 2.5448 31 ماجستير فأعمى

تطبيق مبدأ المسؤولية 
 االجتماعية

 0.71433 3.7170 64 بكالوريوس فما دون

 0.85718 3.6144 17 دبموم عالي

 1.03039 3.4731 31 ماجستير فأعمى

تطبيق مبدأ 
مسؤوليات مجمس 

 اإلدارة

 1.23116 3.4497 64 وس فما دونبكالوري

 1.33962 3.4314 17 دبموم عالي

 1.62095 2.9247 31 ماجستير فأعمى

تطبيق جودة القوانين 
 والتشريعات

 0.99843 3.9306 64 بكالوريوس فما دون

 1.39915 3.6928 17 دبموم عالي

 1.50356 3.3477 31 ماجستير فأعمى

 0.78908 3.6799 64 دونبكالوريوس فما  الدرجة الكمية

 0.92535 3.5616 17 دبموم عالي

 1.09101 3.1935 31 ماجستير فأعمى
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فـي  (α ≥ 0.05)ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( وجود فـروق 15.4يبلحظ من الجدول رقم )
مي، ولمعرفـة مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العم

( كمـا يظيـر فـي الجـدول رقـم one way ANOVAداللـة الفـروق تـم اسـتخدام تحميـل التبـاين األحـادي )
(16.4:) 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى تطبيق مبادئ (16.4)جدول
 مميالحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل الع

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تطبيق مبدأ 
 الشفافية

 0.388 0.281 2 0.562 بين المجموعات

 

0.679 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

78.904 109 0.724 

 
 111 79.466 المجموع

تطبيق مبدأ 
 المساءلة

 3.238 2.834 2 5.669 تبين المجموعا

 

0.043 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

95.406 109 0.875 

 
 111 101.074 المجموع

تطبيق مبدأ 
 اإلفصاح

 1.937 2.159 2 4.318 بين المجموعات

 

0.149 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

121.525 109 1.115 

 
 111 125.843 المجموع

 0.000 9.000 11.142 2 22.284 بين المجموعات االلتزامتطبيق مبدأ 
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األخبلقي 
ت والممارسا
 الفضمى

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 المجموعات

134.943 109 1.238 

 

  

 111 157.227 المجموع

تطبيق مبدأ 
المسؤولية 
 االجتماعية

 0.899 0.625 2 1.250 بين المجموعات

 

0.410 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

75.753 109 0.695 

 
 111 77.003 المجموع

يق مبدأ تطب
مسؤوليات مجمس 

 اإلدارة

 1.635 3.046 2 6.092 بين المجموعات

 

0.200 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

203.030 109 1.863 

 
 111 209.122 المجموع

تطبيق جودة 
 القوانين والتشريعات

 2.399 3.564 2 7.128 بين المجموعات

 

0.096 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

161.945 109 1.486 

 
 111 169.073 المجموع

 3.052 2.482 2 4.964 بين المجموعات الدرجة الكمية

 

0.053 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

88.636 109 0.813 

 
 111 93.600 المجموع

 

 α)( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.053( ومستوى الداللة )3.052يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
الة إحصائيًا في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل أي أنو ال توجد فروق د  (0.05 ≤



115 
 

وبذلك تم قبول  ،حيث كانت لصالح بكالوريوس فما دون األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي،
 يمي: ( لبيان اتجاه الفروق وىي كماLSDالفرضية الثالثة.  وتم فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )17.4لجدول )ا
األخالقي  االلتزامعينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي لمجالي تطبيق مبدأ المساءلة وتطبيق مبدأ 

 والممارسات الفضمى

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

بكالوريوس  تطبيق مبدأ المساءلة
 ما دونف

 0.458 19017. دبموم عالي

 0.012 *52072. ماجستير فأعمى

 0.458 19017.- بكالوريوس فما دون دبموم عالي

 0.244 33055. ماجستير فأعمى

ماجستير 
 فأعمى

 0.012 *52072.- بكالوريوس فما دون

 0.244 33055.- دبموم عالي

 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 لفضمىا

بكالوريوس 
 فما دون

 0.622 15012.- دبموم عالي

 0.000 *95867. ماجستير فأعمى

 0.622 15012. بكالوريوس فما دون دبموم عالي

 0.001 *1.10879 ماجستير فأعمى

ماجستير 
 فأعمى

 0.000 *95867.- بكالوريوس فما دون

 0.001 *1.10879- دبموم عالي
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الوريوس فما دون وماجستير فأعمى لصالح بكالوريوس فما دون في مجال تطبيق وكانت الفروق بين بك
مبدأ المساءلة. وبين بكالوريوس فما دون وماجستير فأعمى لصالح بكالوريوس فما دون، وبين دبموم عالي 

 األخبلقي والممارسات الفضمى. االلتزاملصالح دبموم عالي في مجال تطبيق مبدأ  فأعمىوماجستير 

 : . الفرضية الفرعية الرابعة4.1.3.4
في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي"

عمى مدى تطبيق تم فحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي. 

لمدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:18.4)جدول 
 يفيتطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجال

 0.49371 4.1026 13 مدير عام تطبيق مبدأ الشفافية

 0.83436 3.4760 67 مدير

 0.87448 3.2396 32 مكمف إدارياً 

 0.56489 4.2077 13 مدير عام تطبيق مبدأ المساءلة

 0.95572 3.3851 67 مدير

 0.97584 3.5750 32 ياً مكمف إدار 

 0.48677 4.4701 13 مدير عام تطبيق مبدأ اإلفصاح

 1.09867 3.6899 67 مدير

 1.06662 3.5660 32 مكمف إدارياً 
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 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

 1.16038 3.8120 13 مدير عام

 1.16997 3.1260 67 مدير

 1.21085 3.3194 32 مكمف إدارياً 

تطبيق مبدأ المسؤولية 
 االجتماعية

 0.55584 4.4188 13 مدير عام

 0.82333 3.5522 67 مدير

 0.79110 3.4861 32 مكمف إدارياً 

تطبيق مبدأ مسؤوليات 
 مجمس اإلدارة

 0.50134 4.3590 13 مدير عام

 1.44746 3.1028 67 مدير

 1.27808 3.2882 32 مكمف إدارياً 

وانين تطبيق جودة الق
 والتشريعات

 0.42664 4.5470 13 مدير عام

 1.25160 3.5771 67 مدير

 1.31072 3.7292 32 مكمف إدارياً 

 0.43436 4.2728 13 مدير عام الدرجة الكمية

 0.93130 3.4151 67 مدير

 0.91364 3.4595 32 مكمف إدارياً 

 
فـي مـدى تطبيـق  (α ≥ 0.05)ى الداللـة عنـد مسـتو ( وجود فروق ظاىرية 18.4يبلحظ من الجدول رقم )

مبــادئ الحوكمــة فــي جمعيــة اليــبلل األحمــر الفمســطيني يعــزى لمتغيــر المســمى الــوظيفي، ولمعرفــة داللــة 
 (:19.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAالفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )
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الستجابة أفراد العينة في مدى تطبيق مبادئ  : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي(19.4)جدول
 الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 5.173 3.445 2 6.889 بين المجموعات تطبيق مبدأ الشفافية

 

0.007 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

72.577 109 0.666 

 
 111 79.466 المجموع

 4.330 3.720 2 7.440 بين المجموعات تطبيق مبدأ المساءلة

 

0.015 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

93.634 109 0.859 

 
 111 101.074 المجموع

 3.731 4.032 2 8.064 بين المجموعات تطبيق مبدأ اإلفصاح

 

0.027 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

117.779 109 1.081 

 
 111 125.843 المجموع

 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

 1.892 2.638 2 5.276 بين المجموعات

 

0.156 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

151.951 109 1.394 

 
 111 157.227 المجموع

 0.001 7.354 4.577 2 9.155 المجموعات بينتطبيق مبدأ المسؤولية 
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داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  االجتماعية
 المجموعات

67.849 109 0.622 

 

  

 111 77.003 المجموع

تطبيق مبدأ مسؤوليات 
 مجمس اإلدارة

 4.880 8.594 2 17.188 بين المجموعات

 

0.009 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

191.934 109 1.761 

 
 111 209.122 المجموع

انين تطبيق جودة القو 
 والتشريعات

 3.515 5.121 2 10.243 بين المجموعات

 

0.033 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

158.831 109 1.457 

 
 111 169.073 المجموع

 5.244 4.108 2 8.216 بين المجموعات الدرجة الكمية

 

0.007 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

85.384 109 0.783 

 
 111 93.600 المجموع

  

 ( وىي أقل من مستوى الداللة0.007( ومستوى الداللة )5.244ف لمدرجة الكمية) يبلحظ أن قيمة

(α ≥ 0.05)  أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل
 االلتزاماألحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وكذلك لممجاالت ما عدا مجال تطبيق مبدأ 

وىذا يؤكد عمى عدم توافق وانسجام أراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير ي والممارسات الفضمى. األخبلق
وترى الباحثة أن تفسير وجود ىذه الفروق كانت  وبذلك تم رفض الفرضية الرابعة.المسمى الوظيفي، 

الجمعية ويكون لدييم بسبب أن المدراء والمكمفين إداريًا غالبًا ما يتقمدون أعمى المناصب اإلدارية في 
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بعض القناعات بالسياسات المطبقة في الجمعية مما ينعكس في مستوى تأييدىم وموافقتيم بالمتوسط 
 ( لبيان اتجاه الفروق وىي كماLSDوتم فحص نتائج اختبار ) حول تطبيق الجمعية لمبادئ الحوكمة.

 يمي:

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  ( لممقارنات البعدية بينLSD(: نتائج اختبار )20.4الجدول )
 عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.013 *62661. مدير مدير عام تطبيق مبدأ الشفافية

 0.002 *86298. مكمف إدارياً 

 0.013 *62661.- مدير عام مدير

 0.180 23637. مكمف إدارياً 

 0.002 *86298.- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.180 23637.- مدير

 0.004 *82262. مدير مدير عام تطبيق مبدأ المساءلة

 0.040 *63269. مكمف إدارياً 

 0.004 *82262.- مدير عام مدير

 0.342 18993.- مكمف إدارياً 

 0.040 *63269.- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.342 18993. رمدي

 0.015 *78020. مدير مدير عام تطبيق مبدأ اإلفصاح
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 0.009 *90411. مكمف إدارياً 

 0.015 *78020.- مدير عام مدير

 0.580 12391. مكمف إدارياً 

 0.009 *90411.- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.580 12391.- مدير

تطبيق مبدأ المسؤولية 
 االجتماعية

 0.000 *86656. مدير مدير عام

 0.000 *93269. مكمف إدارياً 

 0.000 *86656.- مدير عام مدير

 0.697 06613. مكمف إدارياً 

 0.000 *93269.- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.697 06613.- مدير

تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس 
 اإلدارة

 0.002 *1.25616 مدير مدير عام

 0.016 *1.07078 مكمف إدارياً 

 0.002 *1.25616- مدير عام مدير

 0.517 18538.- مكمف إدارياً 

 0.016 *1.07078- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.517 18538. مدير

تطبيق جودة القوانين 
 والتشريعات

 0.009 *96989. مدير مدير عام

 0.042 *81784. مكمف إدارياً 

 0.009 *96989.- مدير عام مدير
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 0.559 15205.- كمف إدارياً م

 0.042 *81784.- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.559 15205. مدير

 0.002 *85772. مدير مدير عام الدرجة الكمية

 0.006 *81336. مكمف إدارياً 

 0.002 *85772.- مدير عام مدير

 0.816 04436.- مكمف إدارياً 

 0.006 *81336.- مدير عام مكمف إدارياً 

 0.816 04436. مدير

 وكانت الفروق بين مدير عام ومدير لصالح مدير عام، وبين مدير عام ومكمف إداريًا لصالح مدير عام.

 : الخامسة. الفرضية الفرعية 5.1.3.4
في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة  (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 ألحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة"في جمعية اليالل ا

تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عمــى مــدى و تــم فحــص الفرضــية الخامســة 
 تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. 

لمدى  افات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحر  (:21.4)جدول 
 تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 0.95674 3.8730 7 سنوات 5أقل من  تطبيق مبدأ الشفافية

 0.74671 3.2424 11 10قل من أ -5من 
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 سنوات

 0.84686 3.4799 94 سنوات فأكثر 10

 1.14580 3.9429 7 سنوات 5أقل من  تطبيق مبدأ المساءلة

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 3.3455 0.98322 

 0.93879 3.5266 94 سنوات فأكثر 10

 0.68921 4.3175 7 سنوات 5أقل من  تطبيق مبدأ اإلفصاح

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 3.4141 0.86936 

 1.09709 3.7411 94 سنوات فأكثر 10

 االلتزامتطبيق مبدأ 
األخبلقي والممارسات 

 الفضمى

 1.22630 3.9048 7 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 3.0909 1.06669 

 1.19826 3.2329 94 سنوات فأكثر 10

تطبيق مبدأ المسؤولية 
 اعيةاالجتم

 1.18287 4.1111 7 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 3.4545 0.54987 

 0.82708 3.6194 94 سنوات فأكثر 10

تطبيق مبدأ مسؤوليات 
 مجمس اإلدارة

 1.81767 3.6190 7 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 2.7980 1.34882 
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 1.34201 3.3369 94 سنوات فأكثر 10

تطبيق جودة القوانين 
 والتشريعات

 0.59094 4.3810 7 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 3.2323 1.46098 

 1.22662 3.7435 94 سنوات فأكثر 10

 0.94255 4.0201 7 سنوات 5أقل من  الدرجة الكمية

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 3.2273 0.84060 

 0.91882 3.5258 94 سنوات فأكثر 10

 
( وجود فروق ظاىرية في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة فـي جمعيـة اليـبلل 21.4يبلحظ من الجدول رقم )

األحمــر الفمســطيني يعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة، ولمعرفــة داللــة الفــروق تــم اســتخدام تحميــل التبــاين 
 (:22.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاألحادي )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى تطبيق مبادئ (22.4)جدول
 الحوكمة في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.193 0.851 2 1.702 بين المجموعات الشفافيةتطبيق مبدأ 

 

0.307 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

77.764 109 0.713 

 
 111 79.466 المجموع
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 0.858 0.783 2 1.566 بين المجموعات تطبيق مبدأ المساءلة

 

0.427 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

99.508 109 0.913 

 
 111 101.074 المجموع

 1.559 1.750 2 3.500 بين المجموعات تطبيق مبدأ اإلفصاح

 

0.215 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

122.343 109 1.122 

 
 111 125.843 المجموع

األخبلقي  االلتزامتطبيق مبدأ 
 والممارسات الفضمى

 1.166 1.647 2 3.294 بين المجموعات

 

0.315 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

153.934 109 1.412 

 
 111 157.227 المجموع

تطبيق مبدأ المسؤولية 
 االجتماعية

 1.429 0.984 2 1.968 بين المجموعات

 

0.244 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

75.036 109 0.688 

 
 111 77.003 المجموع

تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس 
 اإلدارة

 0.958 1.806 2 3.612 بين المجموعات

 

0.387 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

205.509 109 1.885 

 
 111 209.122 لمجموعا

 0.154 1.904 2.853 2 5.707 بين المجموعاتتطبيق جودة القوانين 
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داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  والتشريعات
 المجموعات

163.366 109 1.499 

 

  

 111 169.073 المجموع

 1.613 1.345 2 2.690 بين المجموعات الدرجة الكمية

 

0.204 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

90.910 109 0.834 

 
 111 93.600 لمجموعا

 

 α)( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.204( ومستوى الداللة )1.613يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل   (0.05 ≤

وىذا يعني أنو ال يوجد تباين في  االتاألحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، وكذلك لممج
وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني 
تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، وترى الباحثة ىنا أن خبرة عينة الدراسة تمعب دورًا ميمًا في المعرفة بمبادئ 

 وبذلك تم قبول الفرضية الخامسة.  معية الحوكمة وأىمية تطبيقيا في الج

 :لثانيةالفرضية الرئيسية ا. 1.1.1
في مستوى األداء المؤسسي فـي  (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

متغيـرات العمـر، الجـنس، المؤىـل العممـي، المسـمى الـوظيفي، وفقـًا ل جمعية اليالل األحمـر الفمسـطيني
 .الخبرة عدد سنوات

 فرضيات فرعية تتمثل بما يمي: (5لثانية )ا الرئيسية الفرضية عنيتفرع 

 : . الفرضية الفرعية األولى1.2.3.4
في مستوى األداء المؤسسي في  (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 "حمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمرجمعية اليالل األ
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تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عمــى مســتوى و ضــية األولــى تــم فحــص الفر 
 األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمر. 

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:23.4)جدول 
 ة اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمراألداء المؤسسي في جمعي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

25-35 17 4.0784 0.54258 

36-45 31 3.8244 0.79700 

46-55 46 4.3841 0.61070 

 0.46019 4.3025 18 سنة فأكثر 55

ء المؤسســي فــي جمعيــة اليــبلل ( وجــود فــروق ظاىريــة فــي مســتوى األدا23.4يبلحــظ مــن الجــدول رقــم )
يعــزى لمتغيــر العمــر، ولمعرفــة داللــة الفــروق تــم اســتخدام تحميــل  فــي آراء أفــراد العينــة األحمــر الفمســطيني
 (:24.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAالتباين األحادي )

مستوى األداء المؤسسي : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في (24.4)جدول
 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمر

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة المحسوبةقيمة "ف" متوسط المربعات

 5.112 2.090 3 6.269 بين المجموعات

 

0.002 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

44.149 108 0.409 

 
 111 50.419 المجموع
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 ≤ α)( وىي أقل من مستوى الداللة 0.002( ومستوى الداللة )5.112يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)
أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر  (0.05

يعود إلى أن أنو يوجد  وترى الباحثة ىنا أن السبب يعزى لمتغير العمر في آراء أفراد العينة الفمسطيني
وبذلك تم رفض الفرضية األولى. وتم فحص  تباين في وجيات نظر أفراد العينة يعزى لمتغير العمر،

 يمي: ( لبيان اتجاه الفروق وىي كماLSDنتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )25.4الجدول )
 عينة الدراسة حسب متغير العمر 

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات

25-35 36-45 0.25406 0.191 

46-55 -0.30563 0.095 

 0.302 0.22404- سنة فأكثر 55

36-45 25-35 -0.25406 0.191 

46-55 -0.55969* 0.000 

 0.013 *0.47810- سنة فأكثر 55

46-55 25-35 0.30563 0.095 

36-45 0.55969* 0.000 

 0.647 0.08159 سنة فأكثر 55

 0.302 0.22404 35-25 سنة فأكثر 55

36-45 0.47810* 0.013 

46-55 -0.08159 0.647 
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سنة فأكثر  55سنة، وبين  55-46لصالح من  45-36ومن  55-46وكانت الفروق بين عمر من 
 سنة فأكثر. 55سنة لصالح  45-36و

 : الثانية. الفرضية الفرعية 2.2.3.4
في مستوى األداء المؤسسي في  (α ≥ 0.05)"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير الجنس"

راسـة تم فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبـار "ت" والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة أفـراد عينـة الد
 في مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني حسب لمتغير الجنس. 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى األداء 26.4جدول )
 المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني حسب متغير الجنس

 مستوى الداللة "tقيمة" راف المعيارياالنح المتوسط الحسابي العدد الجنس

 0.771 0.291 0.56897 4.1864 62 ذكر

 0.79066 4.1489 50 أنثى

 

(، أي 0.771(، ومستوى الداللة )0.291يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
سطيني تعزى لمتغير أنو ال توجد فروق في مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفم

( وىذه القيمة أعمى من قيمة 0.771حيث بمغت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية )الجنس، 
وبذلك تم قبول عمى توافق وانسجام آراء أفراد عينة الدراسة،  مما يؤكد (α ≥ 0.05)مستوى الداللة 
 الفرضية الثانية. 

 : الثالثة. الفرضية الفرعية 3.2.3.4
فـي مسـتوى األداء المؤسسـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "ال

 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي "
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تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عمــى مســتوى و تــم فحــص الفرضــية الثالثــة 
 اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي. األداء المؤسسي في جمعية

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:27.4)جدول 
 األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي

 نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 0.53777 4.2153 64 بكالوريوس فما دون

 0.72705 4.0850 17 دبموم عالي

 0.88348 4.1219 31 فأعمىماجستير 

 
( وجــود فــروق ظاىريــة فــي مســتوى األداء المؤسســي فــي جمعيــة اليــبلل 30.4يبلحــظ مــن الجــدول رقــم )

ـــة الفـــروق تـــم اســـتخدام تحميـــل التبـــاين األحمـــر الفمســـطيني يعـــزى لمتغيـــر المؤىـــل العممـــي، ولمعرفـــة دال ل
 (28.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاألحادي )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األداء المؤسسي (28.4)جدول
 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي

جموع م مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة المحسوبةقيمة "ف" متوسط المربعات

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

0.326 2 0.163 0.355 

 

0.702 

 
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
50.093 109 0.460 

 
 111 50.419 المجموع

 



131 
 

 α)الداللة ( وىي أكبر من مستوى 0.702( ومستوى الداللة )0.355يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر  (0.05 ≤

وترى الباحثة ىنا أن السبب في ىذه الفروقات يعود لكون حممة  الفمسطيني يعزى لمتغير المؤىل العممي
 م قبول الفرضية الثالثة. . وبذلك تالبكالوريوس ىم الفئة العميا من المكمفين بالعمل اإلداري

 : الرابعة. الفرضية الفرعية 4.2.3.4
فـي مسـتوى األداء المؤسسـي  (α ≥ 0.05) توجد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "ال

 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي "

مســتوى  فــية الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة تــم حســاب المتوســطات الحســابيو تــم فحــص الفرضــية الرابعــة 
 األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي. 

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:29.4)جدول 
 زى لمتغير المسمى الوظيفياألداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي

 0.41441 4.4359 13 مدير عام

 0.71187 4.1410 67 مدير

 0.66867 4.1215 32 مكمف إدارياً 

 
( وجــود فــروق ظاىريــة فــي مســتوى األداء المؤسســي فــي جمعيــة اليــبلل 29.4يبلحــظ مــن الجــدول رقــم )

الفمســـطيني يعـــزى لمتغيـــر المســـمى الـــوظيفي، ولمعرفـــة داللـــة الفـــروق تـــم اســـتخدام تحميـــل التبـــاين  األحمـــر
 (:30.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاألحادي )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األداء المؤسسي (30.4)جدول
 ر الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفيفي جمعية اليالل األحم

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ب
 المجموعات

1.051 2 0.525 1.160 

 

0.317 

 
داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
49.368 109 0.453 

 
 111 50.419 المجموع

 

 α)( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.317( ومستوى الداللة )1.160لكمية)يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة ا 
أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر  (0.05 ≤

وترى الباحثة ىنا أن السبب في ذلك يعود إلى أنو ال يوجد  الفمسطيني يعزى لمتغير المسمى الوظيفي
 وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة.  يات نظر أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي،تباين في وج

 : الخامسة. الفرضية الفرعية 5.2.3.4

فـي مسـتوى األداء المؤسسـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "ال
 سنوات الخبرة " في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد

تم حساب المتوسـطات الحسـابية السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة عمـى مسـتوى و تم فحص الفرضية الخامسة 
 األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. 
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لمستوى  ينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد ع (:31.4)جدول 
 األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

المتوسط  العدد عدد سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.62479 4.2698 7 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

11 4.0909 0.50630 

 0.69850 4.1714 94 سنوات فأكثر 10

 
( وجــود فــروق ظاىريــة فــي مســتوى األداء المؤسســي فــي جمعيــة اليــبلل 31.4يبلحــظ مــن الجــدول رقــم )

األحمــر الفمســطيني يعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة، ولمعرفــة داللــة الفــروق تــم اســتخدام تحميــل التبــاين 
 (:32.4( كما يظير في الجدول رقم )one way ANOVAاألحادي )

اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األداء المؤسسي  : نتائج(32.4)جدول
 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة المحسوبة قيمة "ف"

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

0.139 2 0.069 0.150 

 

0.861 

 
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
50.280 109 0.461 

 
 111 50.419 المجموع
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 α)( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.861( ومستوى الداللة )0.150يبلحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 
أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر  (0.05 ≤

مما يعني عدم وجود تباين في وجيات نظر أفراد عينة  سطيني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةالفم
 الدراسة حول مستوى االداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تبعًا لمتغير سنوات الخبرة،

 خامسة.وبذلك تم قبول الفرضية ال

 :الثالثةالفرضية الرئيسية . 3.3.4
بــين تطبيــق مبــادئ الحوكمــة  (α ≥ 0.05)ت داللــة احصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال يوجــد عالقــة ذا

 واألداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني.

تم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة واألداء 
 .المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني

بين تطبيق مبادئ الحوكمة واألداء  (: معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية لمعالقة33.4ل )جدو
 المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات

 0.000 *0.704 األداء المؤسسي تطبيق مبدأ الشفافية

 0.000 *0.615 تطبيق مبدأ المساءلة

 0.000 *0.644 ق مبدأ اإلفصاحتطبي

 0.006 *0.257 األخبلقي والممارسات الفضمى االلتزامتطبيق مبدأ 

 0.000 *0.698 تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية

 0.000 *0.478 تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة

 0.000 *0.592 تطبيق جودة القوانين والتشريعات

 0.000 *0.644 الدرجة الكمية
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(، ومستوى الداللة 0.644يتبين من خبلل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون لمدرجة الكمية )
بين تطبيق  (α ≥ 0.05)(، أي أنو توجد عبلقة طردية ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة0.000)

وترى الباحثة لك لممجاالت. مبادئ الحوكمة واألداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني، وكذ
زداد تطبيق مبادئ الحوكمة ذلك يزيد من مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل ا كمماأنو ىنا 

وأن ارتفاع نتائج مستوى األداء المؤسسي يدل عمى أن الجمعية تسعى دائمًا لموصول  األحمر الفمسطيني
واصل لتحقيق أىدافيا التي رسمتيا من خبلل تقديم لمرقي والبقاء والتطور من خبلل سعييا المستمر والمت

 أفضل الخدمات والبرامج لممجتمع والتزاميا بالشرعية القانونية.

بطريق ( Multiple Linear Regression) المتعدد بحساب تحميل ميل خط االنحدار ةالباحث تقامو 
(stepwise method ) في جمعية اليبلل األداء المؤسسي  فيأثر تطبيق مبادئ الحوكمة لفحص

لمخروج بالمعادلة األمثل وذلك وجود عبلقة قوية بين المتغيرات المستقمة، وذلك  ،األحمر الفمسطيني
 كمايمي

 قيم االرتباط لمنماذج والخطأ المعياري(: 34.4جدول )

النموذ
 ج

 الخطأ المعياري المعدلة  (R2قيمة ) (R2قيمة ) (Rقيمة )

1 0.704a 0.4950 0.4900 0.481080 

2 0.721b 0.5200 0.5110 0.471370 

3 0.733c 0.5380 0.5250 0.464410 

4 0.726d 0.52600.5180 0.468050 

aالتنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ الشفافية : 
bتطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية ,: التنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ الشفافية 
c،تطبيق مبدأ اإلفصاح ,تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية ,تطبيق مبدأ الشفافية : التنبؤ: المتغير الثابت 
dتطبيق مبدأ اإلفصاح ,: التنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية 
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ألثر تطبيق مبادئ الحوكمة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (35.4)جدول
 ء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطينيفي األدا

مجموع  مصدر التباين النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.000a 107.853 24.961 1 24.961 االنحدار األول

 0.231 110 25.458 المتبقي

 111 50.419 المجموع

 58.958 13.100 2 26.200 االنحدار الثاني

 

0.000b 

 
 0.222 109 24.219 المتبقي

 111 50.419 المجموع 

 41.923 9.042 3 27.126 االنحدار الثالث

 

0.000c 

 
 0.216 108 23.293 المتبقي

 111 50.419 المجموع 

 60.574 13.270 2 26.540 االنحدار الرابع

 

0.000d 

 
 0.219 109 23.879 المتبقي

 111 50.419 المجموع 

aالتنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ الشفافية : 
bتطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية ,: التنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ الشفافية 
cإلفصاحتطبيق مبدأ ا ,تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية ,: التنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ الشفافية 
dتطبيق مبدأ اإلفصاح ,: التنبؤ: المتغير الثابت، تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية 

 المتغير التابع : األداء المؤسسي
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ألثر تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي  نتائج المعامالت لممتغيرات المستقمة: (36.4)جدول
 في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني

الخطأ  Bقيمة  يراتالمتغ النموذج
 المعياري

قيمة 
Beta 

 "تقيمة "
 

مستوى 
 الداللة

 0.000 11.478  0.193 2.219 الثابت األول

 0.000 10.385 0.704 0.054 0.560 تطبيق مبدأ الشفافية

 0.000 10.207  0.201 2.056 الثابت الثاني

 0.008 2.707 0.396 0.116 0.315 تطبيق مبدأ الشفافية

 0.020 2.361 0.345 0.118 0.279 بدأ المسؤولية االجتماعيةتطبيق م

 0.000 10.189  0.199 2.027 الثابت الثالث

 0.102 1.648 0.261 0.126 0.208 تطبيق مبدأ الشفافية

 0.036 2.119 0.308 0.118 0.249 تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية

 0.041 2.072 0.217 0.066 0.137 تطبيق مبدأ اإلفصاح

 0.000 10.254  0.200 2.051 الثابت الرابع

 0.000 5.073 0.488 0.078 0.395 تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية

 0.003 2.997 0.288 0.061 0.183 تطبيق مبدأ اإلفصاح

 المتغيرالتابع:األداءالمؤسسي

األداء  فيبيق مبادئ الحوكمة تطىناك أربعة نماذج لبيان أثر  الجداول السابقة أنتبين من خبلل 
، وذلك بسبب وجود عبلقة قوية بين المتغيرات المستقمة المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني

 وىي كما يمي:
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األداء %( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة لمتغير  4935ىي ) R2قيمة النموذج األول: تبين أن 
 ض المتغيرات التي ليا تأثير وغير مشمولة بالمتغيرات المستقمة.% أي أنو يوجد بع4935ىي  المؤسسي

المستقمة )تطبيق مبدأ  ( أن المتغيرات03000( ومستوى الداللة )107.85وتبين من خبلل قيمة ف )
و يوجد وبعض فحص قيم ت تبين أن .(األداء المؤسسيمجتمعو ليا تأثير عمى المتغير التابع ) الشفافية(
( ومستوى 103385يق مبدأ الشفافية عمى األداء المؤسسي حيث تبين أن قيمة ت )لمتغير تطبتأثير 

 وتم الخروج بالمعادلة التالية: .(03000الداللة )

Y  = )0.560 + 2.219)األداء المؤسسي (X1) تطبيق مبدأ الشفافية 

األداء لمتغير %( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة  52ىي ) R2قيمة النموذج الثاني: تبين أن 
 % أي أنو يوجد بعض المتغيرات التي ليا تأثير وغير مشمولة بالمتغيرات المستقمة.52ىي  المؤسسي

المستقمة )تطبيق مبدأ  ( أن المتغيرات03000( ومستوى الداللة )58.95وتبين من خبلل قيمة ف )
 .(األداء المؤسسيتغير التابع )مجتمعو ليا تأثير عمى الم (تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعيةالشفافية، 

لمتغير تطبيق مبدأ الشفافية عمى األداء المؤسسي حيث تبين تأثير و يوجد وبعض فحص قيم ت تبين أن
(، ولمتغير تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية تبين ان 03008( ومستوى الداللة )23707أن قيمة ت )

 روج بالمعادلة التالية:وتم الخ .(03020( ومستوى الداللة )23361قيمة ت )

Y  = )0.315 + 2.056)األداء المؤسسي (X1)  + 0.279تطبيق مبدأ الشفافية (X2)  تطبيق مبدأ
 المسؤولية االجتماعية

األداء %( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة لمتغير  5338ىي ) R2قيمة  النموذج الثالث: تبين أن
 لمتغيرات التي ليا تأثير وغير مشمولة بالمتغيرات المستقمة.% أي أنو يوجد بعض ا5338ىي  المؤسسي

المستقمة )تطبيق مبدأ  ( أن المتغيرات03000( ومستوى الداللة )41.92وتبين من خبلل قيمة ف )
مجتمعو ليا تأثير عمى المتغير  (تطبيق مبدأ اإلفصاح، تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعيةالشفافية، 
لمتغير تطبيق مبدأ اإلفصاح عمى تأثير و يوجد وبعض فحص قيم ت تبين أن .(ياألداء المؤسسالتابع )

(، ولمتغير تطبيق مبدأ 03041( ومستوى الداللة )23072األداء المؤسسي حيث تبين أن قيمة ت )
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وتم الخروج بالمعادلة  .(03036( ومستوى الداللة )23119المسؤولية االجتماعية تبين ان قيمة ت )
 التالية:

Y  ( = )0.137+  2.027األداء المؤسسي (X1) 0.249 +تطبيق مبدأ االفصاح (X2)  تطبيق مبدأ
 المسؤولية االجتماعية

األداء %( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة لمتغير  5236ىي ) R2قيمة  النموذج الرابع: تبين أن
 مشمولة بالمتغيرات المستقمة. % أي أنو يوجد بعض المتغيرات التي ليا تأثير وغير5236ىي  المؤسسي

تطبيق مبدأ المستقمة ) ( أن المتغيرات03000( ومستوى الداللة )60.57وتبين من خبلل قيمة ف )
 .(األداء المؤسسيمجتمعو ليا تأثير عمى المتغير التابع ) (تطبيق مبدأ اإلفصاح، المسؤولية االجتماعية

يق مبدأ اإلفصاح عمى األداء المؤسسي حيث تبين لمتغير تطبتأثير و يوجد وبعض فحص قيم ت تبين أن
(، ولمتغير تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية تبين ان 03003( ومستوى الداللة )23997أن قيمة ت )

 وتم الخروج بالمعادلة التالية: .(03000( ومستوى الداللة )53073قيمة ت )

Y  = )0.183+   2.051)األداء المؤسسي (X1) 0.395 +الفصاح تطبيق مبدأ ا (X2)  تطبيق مبدأ
 المسؤولية االجتماعية

السـابقة وتحميـل أثـر تطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي األداء المؤسسـي فـي الجمعيـة تبـين أن من خبلل النتـائج 
ىناك عبلقـة قويـة بـين أربـع متغيـرات مسـتقمة مجتمعـة وليـا أثـر فـي األداء المؤسسـي وىـي مبـدأ الشـفافية، 

ـــــة واإلفصـــــاح مجتمعـــــة، والشـــــفافية والمســـــؤولي ـــــة مجتمعـــــة، والشـــــفافية والمســـــؤولية االجتماعي ة االجتماعي
واإلفصـــاح والمســــؤولية االجتماعيـــة مجتمعــــة. وتـــرى الباحثــــة ىنــــا أنـــو بــــالتزام الجمعيـــة بتطبيــــق األنظمــــة 

افية والقوانين والسياسات التي تفصح عنيا وبجـودة النظـام الرقـابي وارتقائيـا بسـمعتيا وتقييميـا آلدائيـا بشـف
ـــى تطـــوير آداء العـــاممين ومراعاتيـــا لمصـــالحيا وبتحقيـــق األنشـــطة واألىـــداف التـــي  ونزاىـــة وحرصـــيا عم

اليــة مــن رســمتيا واإلنجــازات التــي ســعت لمقيــام بيــا عمــى أعمــى المســتويات، اســتطاعت أن تحقــق درجــة ع
 جودة األداء المؤسسي ليا
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 الفصل الخامس

______________________________________ _____________________ 

  ممخص النتائج والتوصيات:

 :مقدمة 1.5

يا الدراسة وما استنتجتو الباحثة بناًء عميو باإلضافة يلإمنتائج التي توصمت ممخص لالفصل يوضح ىذا 
جراء مقارنات مع الدراسات السابقة إن وجدت، مع األخذ بعين االعتبار أسئمة  إلى تحميل نتائج الدراسة وا 

 ة وفرضياتيا وأىدافيا، وصواًل إلى بعض التوصيات المبنية عمى نتائج الدراسة:الدراس

 :نتائج الدراسة 2.5

 :الرئيسيالسؤال الدراسة المتعمقة ب. ممخص نتائج 1.2.5

 ؟أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطينيما 

ة ظير أن الدرجة الكمية لمقياس الدراسة أظير موافقة متوسطة، أي التحميل اإلحصائي ألداة الدراسبعد 
أن درجة تطبيق جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني لقواعد الحوكمة وأثرىا في األداء في سائر األعمال 

%( وىي درجة متوسطة. وقد 64.4اإلدارية من وجية نظر المدراء والمكمفين إداريًا في الجمعية بمغت )
( في تطبيق معايير الحوكمة وعبلقتيا باألداء 2013الدراسة في ذلك مع دراسة مطير ) اتفقت نتائج

 Brown, Caylor, Marcoاختمفت نتائج الدراسة عن دراسة اإلداري لموزارات الفمسطينية، بينما 

  وآدائيا جاءت بدرجة عالية. مؤسساتالدراسة تبين فييا أن العبلقة بين حوكمة ال حيث أن( 2004)
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ما مدى تطبيق مبادئ الحوكمة . النتائج المتعمقة بالسؤال األول الفرعي والذي ينص عمى: "2.2.5
 ؟"في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني

أظيرت النتائج أن المدراء ورؤساء األقسام والمكمفين إداريًا أكدوا أن مستوى مدى تطبيق مبادئ الحوكمة 
( 3.52متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابي ليذا المستوى ) في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني كانت

في  (2003( ودراسة فوزي )2007%(. وىذه النتيجة تتفق مع دراسة حبوش )70.5وبنسبة مئوية )
 . مدى التزام الشركات بقواعد حوكمة الشركات 

معية ما مستوى األداء المؤسسي في ج" :والذي ينص عمى . ممخص نتائج السؤال الثاني2.1.2.5
 ؟"اليالل األحمر الفمسطيني

 األداء المؤسسي في أن مستوى إلى بعد التحميل اإلحصائي توصمت النتائج التي تتعمق بيذا المحور
( 4.16جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني جاء بدرجة عالية، إذ بمغ المتوسط الحسابي ليذا المستوى )

أن سبب االرتفاع في  وترى الباحثة ىنا. لموافقةوىي نسبة مرتفعة في درجة ا %(83.4وبنسبة مئوية )
دائمًا عمى تقديم أفضل  حرصت جمعية اليبلل األحمر الفمسطينياإلدارة العميا ل ىذه الدرجة يعود إلى أن

إيمان موظفييا بالميام والواجبات التي يقومون بيا اتجاه كذلك و ما لدييا من برامج وخدمات لممجتمع 
( في أن مستوى األداء اإلداري في الوزارات 2013راسة مع دراسة مطير )واختمفت ىذه الد الشعب.

الفمسطينية في قطاع غزة جاء بدرجة متوسطة وأوصت دراستو إلى السعي الستقطاب كفاءات وميارات 
 ومتابعة برامج التطوير واإلصبلح.ضرورية لتنفيذ 

  :والذي ينص عمى . ممخص نتائج السؤال الثالث3.1.2.5

 ؟"ب معايير الحوكمة من حيث أىميتيا وضرورة تطبيقيا في المؤسسة وأثرىا في األداءترتيما "

األداء المؤسسي في جمعية اليبلل  فيأثر تطبيق مبادئ الحوكمة لفحص نتائج الدراسة  تحميل من خبلل
لبيان أثر وتبين أن ىناك أربعة نماذج  المستقمة، تبين وجود عبلقة قوية بين المتغيرات األحمر الفمسطيني

 وىي كمايمي: األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تطبيق مبادئ الحوكمة في
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قيمة  تبين أن داء المؤسسي،والذي ييدف لقياس أثر تطبيق مبدأ الشفافية وأثره في األ النموذج األول .1
R2 ( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة لمتغير األداء المؤ 4935ىي )% (%4935)سسي ىي 

وتبين من خبلل  أي أنو يوجد بعض المتغيرات التي ليا تأثير وغير مشمولة بالمتغيرات المستقمة.
( أن المتغيرات المستقمة )تطبيق مبدأ الشفافية( 03000( ومستوى الداللة )107385قيمة ف )

بين أنو يوجد تأثير وبعض فحص قيم ت ت .مجتمعو ليا تأثير عمى المتغير التابع )األداء المؤسسي(
( ومستوى 103385لمتغير تطبيق مبدأ الشفافية عمى األداء المؤسسي حيث تبين أن قيمة ت )

 (. وتم الخروج بالمعادلة التالية: 03000الداللة )

Y  = )0.560 + 2.219)األداء المؤسسي (X1) تطبيق مبدأ الشفافية 

لشفافية ومبدأ المسؤولية االجتماعية وأثرىما في والذي ييدف لقياس أثر تطبيق مبدأ ا النموذج الثاني .2
%( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة لمتغير 52ىي ) R2قيمة  تبين أن داء المؤسسي،األ

أي أنو يوجد بعض المتغيرات التي ليا تأثير وغير مشمولة بالمتغيرات  (%52)األداء المؤسسي ىي 
( أن المتغيرات المستقمة 03000( ومستوى الداللة )58395وتبين من خبلل قيمة ف ) المستقمة.

)تطبيق مبدأ الشفافية، تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية( مجتمعو ليا تأثير عمى المتغير التابع 
وبعض فحص قيم ت تبين أنو يوجد تأثير لمتغير تطبيق مبدأ الشفافية عمى  .)األداء المؤسسي(

(، ولمتغير تطبيق مبدأ 03008( ومستوى الداللة )23707) األداء المؤسسي حيث تبين أن قيمة ت
(. وتم الخروج بالمعادلة 03020( ومستوى الداللة )23361المسؤولية االجتماعية تبين ان قيمة ت )

 التالية: 

Y  = )0.315 + 2.056)األداء المؤسسي (X1)  + 0.279تطبيق مبدأ الشفافية (X2)  تطبيق مبدأ
 المسؤولية االجتماعية

والذي ييدف لقياس أثر تطبيق مبدأ الشفافية والمسؤولية االجتماعية واإلفصاح  النموذج الثالث .3
%( أي أن نسبة تفسير المتغيرات  5338ىي ) R2قيمة  تبين أن داء المؤسسي،وأثرىما في األ

 % أي أنو يوجد بعض المتغيرات التي ليا تأثير وغير5338المستقمة لمتغير األداء المؤسسي ىي 
( أن 03000( ومستوى الداللة )41392وتبين من خبلل قيمة ف ) مشمولة بالمتغيرات المستقمة.
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( تطبيق مبدأ اإلفصاحالمتغيرات المستقمة )تطبيق مبدأ الشفافية، تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية، 
يوجد تأثير وبعض فحص قيم ت تبين أنو  .مجتمعو ليا تأثير عمى المتغير التابع )األداء المؤسسي(

( ومستوى 23072لمتغير تطبيق مبدأ اإلفصاح عمى األداء المؤسسي حيث تبين أن قيمة ت )
( ومستوى 23119(، ولمتغير تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية تبين ان قيمة ت )03041الداللة )
 (. وتم الخروج بالمعادلة التالية: 03036الداللة )

Y   = )0.137+  2.027 )األداء المؤسسي (X1) 0.249 +تطبيق مبدأ االفصاح (X2)  تطبيق
 مبدأ المسؤولية االجتماعية

وأثرىما في  مبدأ اإلفصاحو  المسؤولية االجتماعيةوالذي ييدف لقياس أثر تطبيق مبدأ  النموذج الرابع .4
%( أي أن نسبة تفسير المتغيرات المستقمة لمتغير  5236ىي ) R2قيمة  تبين أن داء المؤسسي،األ

% أي أنو يوجد بعض المتغيرات التي ليا تأثير وغير مشمولة بالمتغيرات 5236األداء المؤسسي ىي 
( أن المتغيرات المستقمة 03000( ومستوى الداللة )60357وتبين من خبلل قيمة ف ) المستقمة.

لتابع ( مجتمعو ليا تأثير عمى المتغير اتطبيق مبدأ اإلفصاح)تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية، 
وبعض فحص قيم ت تبين أنو يوجد تأثير لمتغير تطبيق مبدأ اإلفصاح عمى  .)األداء المؤسسي(

(، ولمتغير تطبيق مبدأ 03003( ومستوى الداللة )23997األداء المؤسسي حيث تبين أن قيمة ت )
معادلة (. وتم الخروج بال03000( ومستوى الداللة )53073المسؤولية االجتماعية تبين ان قيمة ت )

 التالية: 

Y  = )0.183+  2.051)األداء المؤسسي (X1)  0.395 +تطبيق مبدأ االفصاح (X2)  تطبيق مبدأ
 المسؤولية االجتماعية

ومن خبلل النتائج السابقة وتحميل أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في األداء المؤسسي في الجمعية تبين أن 
تمعة وليا أثر في األداء المؤسسي وىي مبدأ الشفافية، ىناك عبلقة قوية بين أربع متغيرات مستقمة مج

والشفافية والمسؤولية االجتماعية مجتمعة، والشفافية والمسؤولية االجتماعية واإلفصاح مجتمعة، 
أن تطبيق تمك المتغيرات األربعة ساىم في واإلفصاح والمسؤولية االجتماعية مجتمعة. وترى الباحثة ىنا 

بالتزام الجمعية بتطبيق األنظمة والقوانين و لمؤسسة وكسب ثقة المجتمع رفع مستوى األداء في ا
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والسياسات التي تفصح عنيا وبجودة النظام الرقابي وارتقائيا بسمعتيا وتقيييا آلدائيا بشفافية ونزاىة 
وبتحقيق األنشطة واألىداف التي رسمتيا  داء العاممين ومراعاتيا لمصالحيا.وحرصيا عمى تطوير آ

ازات التي سعت لمقيام بيا عمى أعمى مستوى، استطاعت أن تحقق درجة عالية من جودة األداء واإلنج
 المؤسسي ليا.

 :مناقشة نتائج فرضيات الدراسة 3.5
   األولى وتفرعاتيا: الرئيسية يةالفرض. مناقشة نتائج 1.3.5

ق مبادئ الحوكمة ( في مدى تطبيα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
متغيرات العمر، الجنس، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، وفقًا لفي جمعية اليالل األحمر الفمسطيني 

 .عدد سنوات الخبرة

 :ومن نتائج الفرضية األولى وتفرعاتيا كانت النتائج كا يمي
بــــادئ فــــي مــــدى تطبيــــق م (α ≥ 0.05) ة عنــــد مســــتوى الداللــــةلــــة إحصــــائيالدات ذات د فروقــــو وجــــ .1

أي عـدم وجـود  المسمى الـوظيفيو  حمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمرالحوكمة في جمعية اليبلل األ
. والرابعة وبذلك تم رفض الفرضية األولى يعزى ليذين المتغيرين توافق وانسجام في آراء أفراد الدراسة

فصـــــاح، المســـــؤولية مبـــــدأ الشـــــفافية، المســـــاءلة، اإللممتغيـــــرات المســـــتقمة ) كمـــــا تبـــــين وجـــــود فروقـــــات
مجال تطبيق مبدأ االجتماعية، مسؤوليات مجمس اإلدارة، تطبيق جودة القوانين والتشريعات( باستثناء 

ة لة إحصائيالدذات ، فقد دلت النتائج عمى عدم وجود فروقات اإللتزام األخبلقي والممارسات الفضمى
ـــة ـــد مســـتوى الدالل ـــة اليـــبلل األفـــي مـــدى تطبيـــق مبـــادئ الحوكمـــة فـــ (α ≥ 0.05) عن حمـــر ي جمعي

لصــالح مــن  45-36ومــن  55-46وكانــت الفــروق بــين عمــر مــن  .الفمســطيني يعــزى لمتغيــر العمــر
ىنـــا وتـــرى الباحثـــة  ســـنة فـــأكثر. 55ســـنة لصـــالح  45-36ســـنة فـــأكثر و  55ســـنة، وبـــين  46-55

دي إلـى ارتفـاع السبب في أن المدراء غالبًا ما يتقمدون بـأعمى المناصـب اإلداريـة فـي الجمعيـة ممـا يـؤ 
 ويمعب العمر أيضًا دورًا ميمًا في الوصول ليذه المناصب. مستواىم في األداء اإلداري

في مدى تطبيق مبادئ  (α ≥ 0.05) ة عند مستوى الداللةلة إحصائيالدات ذات فروقوجد يال  .2
وات والمؤىل العممي وعدد سن الحوكمة في جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني تعزى لمتغير الجنس
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اإللتزام مبدأ الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، ) لممتغيرات المستقمةعدم وجود فروقات  كما تبين . الخبرة
المسؤولية االجتماعية، مسؤوليات مجمس اإلدارة، تطبيق جودة ، األخبلقي والممارسات الفضمى

ذلك تم قبول الفرضية وبأي أنو يوجد توافق وانسجام في آراء أفراد الدراسة  القوانين والتشريعات(
 . والثالثة والخامسة الثانية

 :الثانية وتفرعاتيا الرئيسية يةالفرضمناقشة نتائج .2.3.5

( فـي مسـتوى األداء المؤسسـي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ال
العممـــي، المســـمى متغيـــرات العمـــر، الجـــنس، المؤىـــل وفقـــًا ل فـــي جمعيـــة اليـــالل األحمـــر الفمســـطيني

 .الوظيفي، عدد سنوات الخبرة

 :ومن نتائج الفرضية الثانية وتفرعاتيا كانت النتائج كا يمي

في مستوى األداء المؤسسي في  (α ≥ 0.05) ة عند مستوى الداللةلة إحصائيالدات ذات د فروقو وج .1
نسجام في آراء أي أنو ال يوجد توافق وا حمر الفمسطيني يعزى لمتغير العمرجمعية اليبلل األ

وبنسبة  سنة 55-46كان لصالح وترى الباحثة ىنا أن السبب يعود لفارق العمر حيث  ،المبحوثين
 وبذلك تم رفض الفرضية األولى.  %(41.1)

في مستوى األداء المؤسسي  (α ≥ 0.05) ة عند مستوى الداللةلة إحصائيالدات ذات فروقوجد يال  .2
عدد و  المسمى الوظيفيو  المؤىل العمميو  تعزى لمتغير الجنسفي جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني 

حيث كان متوسط استجابات افراد ، أي أنو يوجد توافق وانسجام في آراء افراد العينة سنوات الخبرة
%( ومتوسط المؤىل العممي لصالح بكالوريوس فأقل بمغ 55.4عينة الدراسة لصالح المتغير الذكر )

 10%( وعدد سنوات الخبرة من 59.8ظيفي لصالح مدير بمغ )%( ومتوسط المسمى الو 57.1)
  .والرابعة والخامسة الثالثةو  وبذلك تم قبول الفرضية الثانية%( 83.9سنوات فأكثر بمغ )
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 :الثالثة الرئيسية يةالفرض. مناقشة نتائج 3.3.5

بــادئ الحوكمــة ( بــين تطبيــق مα ≥ 0.05ال يوجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى الداللــة )
 واألداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني.

بحســاب معامــل ارتبــاط بيرســون والداللــة االحصــائية بــين تطبيــق مبــادئ الحوكمــة واألداء المؤسســي فــي 
طرديـة ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى ارتبـاط أنـو توجـد عبلقـة تبـين  جمعية اليـبلل األحمـر الفمسـطيني

( بــــــين تطبيــــــق مبــــــادئ الحوكمــــــة واألداء المؤسســــــي فــــــي جمعيــــــة اليــــــبلل األحمــــــر α ≥ 0.05) الداللــــــة
( بــين α ≥ 0.05) طرديــة ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةارتبــاط عبلقــة كمــا توجــد الفمســطيني، 

تعـزى لممتغيـرات المسـتقمة  تطبيق مبادئ الحوكمة واألداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمـر الفمسـطيني
، المســـؤولية االجتماعيـــة، اإللتـــزام األخبلقـــي والممارســـات الفضـــمىالشـــفافية، المســـاءلة، اإلفصـــاح،  )مبـــدأ

تطبيـق  ميةعاف اديزدباو وترى الباحثة ىنا أن. مسؤوليات مجمس اإلدارة، تطبيق جودة القوانين والتشريعات(
 الفمسطيني. مبادئ الحوكمة يزيد ذلك من مستوى األداء المؤسسي في جمعية اليبلل األحمر
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 الصة نتائج الدراسةخ 1.5

 :استطبلع وتحميل آراء عينة الدراسة إحصائيًا فقد خرجت الدراسة بالنتائج التاليةبعد 
 ومستوى األداء في ىناك عبلقة طردية قوية بين تطبيق مبادئ الحوكمة أن  أكدت عينة الدراسة

جاءت ة، وترى الباحثة أن ىذه النتيجة بدرجة متوسط جاءت جمعية اليبلل األحمر الفمسطيني
 .اتجاه المؤسسة والمجتمعىم وأثرىا في آداء المبحوثين بأىمية تطبيق تمك المبادئالكثير من إلدراك 

 كانت متوسطة، إال أنو يوجد تفاوت في تطبيق  لتطبيق مبادئ الحوكمةالرغم من أن الدرجة الكمية ب
 كان ترتيبيا حسب نتائج الدراسة تصاعديًا كما يمي: ىذه المبادئ من وجية نظر المبحوثين، حيث

   اإلفصاح. .1
 جودة القوانين والتشريعات. .2
 المسؤولية االجتماعية. .3
 المساءلة. .4
 الشفافية. .5
 مسؤوليات مجمس اإلدارة. .6
 اإللتزام األخبلقي والممارسات الفضمى. .7

عمى  جابة المبحوثينصاح في المرتبة األولى في اوترى الباحثة أن السبب وراء وجود معيار االف
األىداف التي و رؤيتيا ورسالتيا تحقيق ىو إيمانيم بأن الجمعية تقوم بتحقيق أىدافيا من خبلل  االستبانة
والسبب  .وبإظيار التقارير المالية لييئة الرقابة والتزاميا بالمعايير المحاسبية الدولية والمحمية رسمتيا

ممارسات الفضمى في المرتبة األخيرة في إجابة المبحوثين عمى أيضًا بوجود معيار اإللتزام األخبلقي وال
 االستبانة ىو اعتقادىم أنو ال يوجد دليل واضح ومكتوب لمبدأ االلتزام األخبلقي والممارسات الفضمى

 وحصول ذلك المبدأ عمى أعمى درجة.عمى عكس وجية نظرىم في ترتيب تمك المعايير حسب األىمية 
ولمدونة عرفة المدراء بدائرة االمتثال وعمميا يعود لعدم وجود دليل لمبادئ الحوكمة أما فيما يتعمق بعدم م

 ان عمل تمك الدائرة.يوضح السموك والذان
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 :الدراسة توصيات 5.5

 التوصيات التالية: موبناءًا عمى ما توصمت إليو الدراسة من النتائج المذكورة نقد

بجمعية اليبلل  ودليل أخبلقيات لممينة خاص مةحوك معايير يشتمل عمى دليلالعمل عمى توفير  .1
وانزي ٌعضص تذوسِ انًساءنح وجىدج انقىاٍٍَ وانتششٌعاخ  UNDPكمنظمة  األحمر الفمسطيني

 .ودوس يجهس اإلداسج وانًًاسساخ انفضهى
عقد دورات تدريبية وورش عمل من أجل توعية المسؤولين والعاممين فييا بأىمية الحوكمة وبمفيوم  .2

 المتثال ومياميا. دائرة ا
أن تعزز اإلدارة العميا لجمعية اليبلل األحمر الفمسطيني النتائج التي حصمت عمييا الباحثة من  .3

تحميل االستبانات واالستفادة منيا من أجل وصوليا لممزيد من االرتقاء بسمعتيا ومن خبلل تقديم 
 برامج تدريبية إضافية لتطوير أداء الجمعية وموظفييا.

عد وأسس من أجل إيجاد عبلقة قوية بين متغيرات المساءلة، دور مجمس اإلدارة وجودة إيجاد قوا .4
 القوانين والتشريعات وأثرىا في األداء.

 .يتم مبلحظتو فسادخمل أو  تشجيع العاممين لئلفصاح عن أي .5
 تعزيز مبدأ االلتزام األخبلقي والممارسات الفضمى. .6
 ألخذ بتوصياتيا فيما يتعمق بتحديثع الجمعية وااالستفادة من ورش العمل التي عقدت في أفر  .7

 االستراتيجية.
 توفر دائرة خاصة لمتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة بطريقة مباشرة ومقارنتيا بأداء المؤسسة والعاممين. .8
وتوسيع نطاق الدراسات في الجمعية الحوكمة  مبادئ إجراء المزيد من األبحاث ذات العبلقة بتطبيق .9

 .يرات أخرى تؤثر وتتأثر بالحوكمة وأثرىا في األداءلتشمل دراسة متغ
توصي الباحثة تحديث الموائح واألنظمة والقوانين المتاحة في الجمعية بما يتماشى مع أىدافيا  .10

 االستراتيجية.
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 ( االستبانة2ممحق رقم )
 

 االستبانة

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 

 ر/ أختي المديرةأخي المدي

 تحية طيبة وبعد،،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة عمى األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر 
الفمسطيني."، وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية من 

رجو منك التفضل بتعبئة استمارة االستبانة التي تم إعدادىا ليذا الغرض آممة تحري الصدق جامعة القدس، لذا أ
والموضوعية في اإلجابة، عممًا بأن بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث فقط واإلجابات سيتم التعامل معيا بسرية تامة 

 ي.وال يطمب منك كتابة األسم ولن تستخدم االستبانة إال لغرض البحث العمم

 وتفضموا بقبول فائق االحترام، شاكرين حسن تعاونكم.

 الباحثة: جوديت جميل خميل صايج

 إشراف: د. سعدي الكرنز
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 -أواًل: البيانات األولية:

 ( أمام اإلجابة المناسبة الختيارك: Xالرجاء وضع عالمة ) 

 العمـــــر: .1

 فأكثر      55         46-55       36-45       25-35  

 الجنس:      .2
 ذكر               أنثى     

 المؤىل العممي: .3

 دكتوراه  فأعمى        ماجستير  دبموم عالي     بكالوريوس  دبموم فأقل

 المسمى الوظيفي: .4

 مدير عام           مدير          مكمف إدارياً 

 :عدد سنوات الخبرة .5

 سنوات فأكثر 10       ( سنوات 10أقل من )  ( سنوات وحتى6من )        سنوات 5أقل من 
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 ثانيًا: محاور االستبانة:

 المحور األول: تطبيق مبدأ الشفافية في األداء المؤسسي بجمعية اليالل األحمر الفمسطيني.

مدى تطبيق مبدأ الشفافية في األداء المؤسسي بجمعية فيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين 
( أمام العبارة التي X، الرجاء تحديد درجة موافقتك عمييا بوضع عبلمة )األحمر الفمسطينياليالل 

 تناسب اختيارك:

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 

       الموائح واألنظمة والقوانين متاحة لكافة العاممين 1

       والقوانين  تعتمد الجمعية مبدأ الشفافية في تطبيق األنظمة 2

تعمل األنظمة والتشريعات المطبقة في الجمعية عمى رفع مستوى  3
 الشفافية والكفاءة في التقارير المالية التي تنشرىا الجمعية

      

       شفافية وضوح آليات الترشح واالنتخاب لمجمس اإلدارة 4

       تعمن الجمعية أنشطتيا بالوسائل اإلعبلمية المتاحة 5

       تقوم الييئات الرقابية في الجمعية بواجبيا بمينية وبموضوعية  6

       تنشر الجمعية تقرير سنوي عن المشاريع التي تنجزىا 7

يسمح لمعاممين في الجمعية بالمشاركة في أي تعديل عمى النظام  8
 األساسي 

      

       ن أي فساديوجد اتجاه إيجابي لدى العاممين في الجمعية لمتبميغ ع 9
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 المحور الثاني: تطبيق مبدأ المساءلة في األداء المؤسسي في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني

مدى تطبيق مبدأ المساءلة في األداء المؤسسي بجمعية فيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين 
( أمام العبارة التي Xعبلمة ) ، الرجاء تحديد درجة موافقتك عمييا بوضعاليالل األحمر الفمسطيني

تناسب اختيارك:

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات

لمجمعية ىيكل تنظيمي مصادق عميو من قبل 1
 المؤتمر العام ومجمس اإلدارة والمجمس التنفيذي



وضوح خطوط السمطةوالمسؤولية والصبلحيات 2
 لكل مدير أو مسؤول 



يحق لممجمس اإلداري في الجمعية مساءلة اإلدارة 3
 التنفيذية 



يعرف العاممين في الجمعية المسؤوليات المناطة 4
 بيم 



تطبق الجمعية أنظمتيا أساسًا لمواجية أي 5
 خروقات



تمتزم الجمعية بتقديم بيانات الذمة المالية الخاصة 6
 بيا لمجيات الرقابية



تمتزم الجمعية ببرنامج الرقابة عمى أعماليا من 7
 قبل ديوان  الرقابة المالية واإلدارية



 يوجد في الجمعية وصف كامل ومحدد لكل وظيفة8

يوجد في الجمعية دائرة مختصة بالتدقيق المالي 9
 عمى أعمال الجمعية تتمتع بالمينية واالستقبللية



عية دائرة لئلمتثال تقوم بعمميا يوجد في الجم10
 باستقبللية وبأعمى درجات المسؤولية المينية
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 .الفلسطيني األحمر الهالل بجمعية المؤسسي األداء في  اإلفصاح مبدأ تطبيق: الثالث المحور

اللالهبجمعيةالمؤسسياألداءفياإلفصاحمبدأتطبيقمدىتبينالتيالعباراتمنمجموعةيليفيما

تناسبالتيالعبارةأمام(X)عالمةبوضععليهاموافقتكدرجةتحديدالرجاءالفلسطيني،األحمر

اختيارك

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 

وجود ىيكل تنظيمي مكتوب وواضح يبين المستويات التنظيمية  1
 لممؤسسة

      

يتعمق بالمشاريع المنوي القيام تفصح الجمعية عن خططيا فيما  2
 بيا

      

تمتزم الجمعية بعرض بياناتيا المالية عمى مدقق خارجي معتمد  3
 ذو كفاءة وسمعة مينية عالية

      

ظيار فاعميتو 4        يتم اإلفصاح عن نظام الرقابة الداخمية وا 

       يتمتع المدقق الخارجي باالستقبللية البلزمة ألداء ميمتو 5

       رؤية ورسالة واستراتيجية الجمعية معمن لمجميع 6

يقوم مراقب الحسابات بااللتزام بالمعايير المحاسبية الدولية  7
 والمحمية وتمبية متطمبات اإلفصاح عن البيانات المالية

      

تقوم الجمعية باإلفصاح عن سياساتيا وخدماتيا التي تقدميا  8
 تجاه المجتمع المحمي

      

يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قبل اإلدارة العميا  9
 لمجمعية ومعروف لدى العاممين
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والممارسات الفضمى في األداء المؤسسي بجمعية  اإللتزام األخالقي  الرابع : تطبيق مبدأالمحور 
 اليالل األحمر الفمسطيني.

يق مبدأ اإللتزام األخالقي والممارسات الفضمى في مدى تطبفيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين 
، الرجاء تحديد درجة موافقتك عمييا بوضع عبلمة األداء المؤسسي بجمعية اليالل األحمر الفمسطيني

(Xأمام العبارة التي تناسب اختيارك )

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 

       المينة داخل الجمعيةيوجد دليل مكتوب ألخبلقيات  1

تتخذ ادارة الجمعية إجراءات تضمن تطبيق دليل  2
 األخبلقيات وااللتزام بو 

      

       تقوم الجمعية بتعميم دليل أخبلقيات المينة عمى  العاممين 3

       يوضح الدليل العواقب المترتبة عمى أي خرق لبنوده 4

جراءات التي تتخذىا من يوضح التقرير السنوي لمجمعية اإل 5
 أجل ضمان تطبيق دليل أخبلقيات المينة.

      

االلتزام بالقواعد األخبلقية تجرد الموظفين من المصالح  6
 الشخصية وتمتعيم بالنزاىة والصدق أثناء قياميم بمياميم

      

التزام الموظفين بالمعايير والقواعد األخبلقية يحقق مستوى  7
 اء المينيجيد من جودة األد

      

االلتزام بالقواعد األخبلقية يزيد من فاعمية نظام الرقابة  8
 الداخمية

      

تطور الجمعية قواعد السموكيات األخبلقية بشكل دوري  9
 تساىم التزامًا بأخبلقيات المينة
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سطيني في األداء الخامس: تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعيةاتجاه العاممين والمجتمع الفمالمحور 
 المؤسسي بجمعية اليالل األحمر الفمسطيني.

مدى تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية  في األداء فيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين 
( X، الرجاء تحديد درجة موافقتك عمييا بوضع عبلمة )المؤسسي بجمعية اليالل األحمر الفمسطيني

ارك:أمام العبارة التي تناسب اختي

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 

تراعي الجمعية مصالح جميع الموظفين بما يحقق أفضل مصمحة  1
 ليم بطريقة عادلة

      

تسعى الجمعية باستمرار إلى رفع معنويات جميع الموظفين بالطرق  2
 المناسبة

      

خبلل الخدمات التي تسعى الجمعية إلى االرتقاء بسمعتيا من  3
 تقدميا لممجتمع

      

       تحرص الجمعية عمى منح اإلجازات الدراسية لمعاممين بيا 4

       تعمل الجمعية عمى تطوير البرامج التدريبيية لتطوير أداءالعاممين  5

       تطبق ادارة الجمعية عممية تقييم األداء بصفة دورية بشفافية ونزاىة  6

ارة الجمعية العاممين عمى جميع العمميات الحديثة واليامة تطمع إد 7
 التي تقوم بيا كل في مستوى مجالو وعممو

      

تقوم دارة الجمعية بالعمميات اإلدارية الخاصة بالنقل واإلحبلل  8
 بكفاءة 

      

تسعى الجمعية باستمرار لتطوير األنظمة والتعميمات حسب  9
 متطمبات العصر
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ور السادس: تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في األداء المؤسسي بجمعية اليالل األحمر المح
 الفمسطيني.

تطبيق وااللتزام بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في األداء  فيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين مدى
( أمام Xعمييا بوضع عبلمة )، الرجاء تحديد درجة موافقتك المؤسسي بجمعية اليالل األحمر الفمسطيني

 العبارة التي تناسب اختيارك:

 

 

 

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 

       يضع مجمس اإلدارة نظامًا داخميًا يتم مراجعتو بشكل سنوي  1

       ينعقد المجمس اإلداري بشكل دوري ووفقًا لضرورات العمل 2

       امو بمعايير أخبلقية عاليةيطبق مجمس اإلدارة مي 3

يقوم مجمس اإلدارة بوضع األىداف واالستراتيجيات والسياسات  4
 العامة لمجمعية ويعمل عمى تطويرىا

      

قراره 5        يشرف المجمس اإلداري عمى إعداد الييكل التنظيمي وا 

       تضع الجمعية معايير تحدد عضوية أعضاء مجمس اإلدارة 6

م تقييم كفاءة وأداء مجمس اإلدارة لتحقيقو لؤلىداف يت 7
 االستراتيجية ومعايير قياس األداء األخرى

      

       يتم رقابة أي تعارض مصالح بين مجمس اإلدارة والموظفين  8

يعمل المجمس اإلداري بحيادية ودون تمييز اتجاه كافة  9
 الموظفين
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 القوانين والتشريعات المعمول بيا في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني.المحور السابع: تطبيق جودة 

مدىتطبيق  وااللتزام بمبدأ جودة القوانين والتشريعات المعمول فيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين 
( أمام X، الرجاء تحديد درجة موافقتك عمييا بوضع عبلمة )بيا في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني

 بارة التي تناسب اختيارك:الع

مطم نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 
 قاً 

 ال أعمم

تمتزم الجمعية باألنظمة والتعميمات الصادرة بموجب  1
 قانون الجمعيات الفمسطيني في عمميا

      

القوانين واألنظمة المعمول بيا معتمدة من قبل  2
 المجمس اإلداري 

      

ت عمى القوانين واألنظمة تخضع أي تعديبل 3
واإلجراءات العتماد من قبل المجمس اإلداري قبل 

 تنفيذىا

      

يشكل المجمس اإلداري والتنفيذي في الجمعية بطريقة  4
 ديمقراطية

      

يخضع تطبيق وااللتزامبالقوانين واألنظمة المعمول بيا  5
 في الجمعية لمبدأ المساءلة

      

لقوانين والتشريعات الرقابية في تتوافق األنظمة وا 6
الجمعية مع تشريعات وقوانين الرقابة والتدقيق المحمية 

 والعالمية المعمول بيا

      

تتقيد الجمعية بنظام مكتوب فيما يخص العطاءات  7
 والمشتريات
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يمتزم المجمس اإلداري والتنفيذي في اجتماعاتو باكتمال  8
 لقراراتوالنصاب القانوني عند اتخاذ 

      

يمتزم المجمس اإلداري والتنفيذي في اجتماعاتو بجدول  9
 أعمال مكتوب

      

 المحور الثامن: جودة األداء في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني.

جودة األداء في جمعية اليالل األحمر الفمسطيني وقدرتيا فيما يمي مجموعة من العبارات التي تبين 
 .عمى تحقيق أىدافيا

 ( أمام العبارة التي تناسب اختيارك:Xالرجاء تحديد درجة موافقتك عمييا بوضع عبلمة )

 ال أعمم مطمقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات 

تنجز الجمعية أعماليا وأنشطتيا بأعمى مستوى من  الكفاءة: 1
 الكفاءة

      

رسمتيا استطاعت الجمعية أن تصل لؤلىداف التي  الفاعمية: 2
 من خبلل قدرتيا عمى البقاء والنمو والتطور

      

تخدم الجمعية كافة شرائح المجتمع بما ينسجم مع  المنفعة: 3
 مبادئيا السبعة

      

تقدم الجمعية خدماتيا وبرامجيا االجتماعية والثقافية  المساواة: 4
 واإلنسانية والطوعية لممجتمع دون تمييز أو تحيز

      

: تمبي الجمعية احتياجات المجتمع من خبلل تقديم جابةاالست 5
 البرامج والخدمات.

      

تستخدم الجمعية التقنيات  المعايير الفنية )التكنولوجيا(: 6
 الحديثة في عمميا.

      

      ىناك رضى من قبل المجتمع بالخدمة  تحميل خمفية العمل: 7
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 التي تقدميا الجمعية والتي تمبي احتياجاتو

تتمتع الجمعية بشرعية قانونية وتمتزم بالقوانين  الشرعية: 8
 واألنظمة وتتمتع بحصانة محمية ودولية.

      

منسجم مع رسالتيا ورؤيتيا وخططيا أداء الجمعية:  9
 اإلستراتيجية

      

 

 من حيث أىميتيا وضرورة تطبيقيا في مؤسستك 7-1ثالثًا: رتب معايير الحوكمة التالية من 

 الشفافية    

 المساءلة 

 اإلفصاح 

 االلتزام األخالقي 

 المسؤولية االجتماعية 

 مسؤوليات مجمس اإلدارة 

 جودة القوانين والتشريعات 

 

 ىل ترغب باضافة المزيد من المالحظات: ......................................................................
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