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 العاملة مبدينة البيضاءدراسة ميدانية على عينة من العاملني ابملصارف التجارية الليبية  "
 

 

Abstract 

This study aimed to identify the level of Organizational Citizenship Behaviors for 

Employees at the commercial banks of Libya through the following dimensions: 

(Altruism, courteous, civilized behavior, sportsmanship, public commitment). The study 

also aimed to demonstrate the level of Practice of the principles of corporate governance 

in banks under study through the following dimensions: (treatment obligation of fair 

and maintain shareholders' equity, to maintain the rights of the owners of interests, to 

clarify the powers and responsibilities, compliance with the requirements of disclosure 

and transparency, commitment to social responsibility). This study also sought to 

identify the nature of the relationship between the influential organizational citizenship 

behaviors and the level of implementation of the principles of corporate governance in 

the commercial banks of Libya.  And to achieve the objectives of the study, the study 

followed descriptive method, the researcher developed a questionnaire based on some 

previous studies, where they were sure of their validity and reliability. The study 

population  represents  all Employees at various administrative branches of Libyan 

commercial banks operating in Al Bayda city, totaling (312) Employees, and to 

determine the size of the sample, the researcher has relied on krejcie and Morgan table 

(1970), as the sample  was specified as (175) Employees, which was selected by the 

Stratified random sample. After the distribution of the questionnaire, (118) forms were 

retrieved and valid for statistical analysis, and the analysis of the study data was done 

by computerized and use statistical program of service software contained in the 

(SPSS). It reached many  results that can be summarized as follows: the study revealed 

that the overall level of Organizational Citizenship Behaviors among the  Employees in 

banks under study was high, as it showed that the level of Practice of the principles of 

corporate governance in banks under study was average. The study showed the presence 

of a statistically significant effect of organizational citizenship behaviors on Practice of 
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the principles of corporate governance at the level of significance (1%). Moreover, the 

study showed that the public commitment was more dimensions of Organizational 

Citizenship Behaviors ability to explain the variation in the implementation of the 

principles of corporate governance, and finally the study provided a set of 

recommendations which will hopefully be followed to enhance and strengthen the level 

of organizational commitment and activate the Practice governance at the Libyan 

commercial banks. 

1. Keywords: Organizational Citizenship Behaviors,  Principles of Governance 

Corporate, Commercial Banks, Libya. 
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 . مقدمـة: 1

نظرًا لزيادة نسبة  ،ي معظم االقتصاديات المتقدمة والنامية على حٍد سواءتعاظم االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات ف 
الذي تشهده العديد من المنظمات  ،المخالفات والتجاوزات المالية واالخالقية واتساع دائرة الفساد االداري واالخالقي

التي  ،وعلى المستوى العالمي، تعالت االصوات والدراسات العلمية في اآلونة االخيرة ،بمختلف انواعها ومجاالتها
وتوفر التوازن بين كفاءة االعمال واخالقياتها ؛  ،تنادي بضرورة تطوير منظمات االعمال لمعايير عمل أكثر رقّياً 

ظهرت مجموعة من  ،العمالوبسبب عدم التزام الكثير من القيادات االدارية بأخالقيات العمل في منظمات ا
المعايير والمبادئ تتضمن حقوق ومسؤوليات لكافة االطراف ذات العالقة بالمنظمات، التي عرفت بالحاكمية أو 

حيث توفر الحوكمة اإلطار التنظيمي الذي يمكن المنظمات من  ،أو اإلدارة الرشيدة ،الحوكمة أو الحكم الرشيد
المتعلقة باإلفصاح والشفافية المتعلقة بكفية اتخاذ القرارات، وتحديد سلطات و تحقيق اهدافها في ظل تحديد القواعد 

باإلضافة إلى تحديد جحم ونوعية البيانات والمعلومات التي  ،صالحيات ومسؤوليات المديرين والعاملين بالمنظمات
 ،ح الرسمية )أكريموكافة االطراف ذات المصلحة المحددة بالقوانين واللوائ ،يجب االفصاح عنها للمساهمين

2011.) 

( من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمامات كبيرة في Governance  Corporateتعتبر الحوكمة المؤسسية )
 Parker et.al,2002 ; 2008 Hutchinsonالسنوات األخيرة عبر استخدامها في تحقيق الجودة وتميز األداء )

et. al, 2008 ،؛ الخطيب وقريط Erkens et al ,2012 ; Kim and Purnanandam ,2014 ؛Sanad 
and Al-Sartawi, 2016، ،االهتمام من كبير قدرٍ  جذب في الحوكمة (، كما نجحت2017شارفي وبلعزوز 

 القدر المصرفي الجهاز حوكمة مفهوم يلق   لم األهمية هذه من الرغم على إال أنه االقتصادي، لألداء أهميتها بسبب
 للتطورات نتيجة المصارف في الحوكمة مبادئ عن الحديث بدأ وقد الحديثة، الدراسات في من االهتمام الكافي
 تنافسية ضغوط حدوث إلى مما أدى التكنولوجي، والتقدم المالية التدفقات وعولمة المالية األسواق في السريعة
 المالية األدوات في وتنوع المالية في األسواق النمو وحدث المصرفية، غير والمؤسسات المصارف بين متزايدة

 لطرق  المستمر االبتكار يتطلب مما عليها، وإداراتها والسيطرة المخاطر قياس أهمية زيادة ترتب عليه للمصارف
المصرفي  النظام سالمة على يحافظ بما اإلشراف للقوانين ونظم وتغيير والمخاطر األعمال إدارة

 (.2008،)عبدالرازق 

حوكمة المؤسسيية عليى نحيو سيليم ال تعنيي فقيط مجيرد احتيرام مجموعية مين القواعيد وتفسييرها ومن الجدير بالذكر أن 
 ،وإنمييا هييي ةقافيية وأسييلوب فييي ضييبط العالقيية بييين مييالكي الشييركة ومييديريها والمتعيياملين معهييا ،تفسيييرًا ضيييقًا وحرفييياً 

، وميين جهية أخييرى أصييبحت وليذل  فكلمييا اتسيا نطيياق مين يأخييذون بهيا كلمييا تحققيت مصييلحة أكبير لالقتصيياد القيومي
قواعييد حوكميية الشييركات فييي كافيية أنحيياء العييالم أداة قوييية لجييذب االسييتثمار األجنبييي المباشيير، ويصييبح تطبيييق قواعييد 

 (.2008 ،اإلفصاح والشفافية بمثابة جهاز إنذار مبكر للحماية ضد المخاطر المالية )زين الدين

 المصرفي القطاع يوفر حيث ،المؤسسات عمل لسالمة سيةاألسا الركائز أحد يعتبر سليم مصرفي نظام وجود إن
 تسهم التي الركائز أهم أحد هو السليم المصرفي القطاع أن كما ونموها، المؤسسة الالزمة لعمل والسيولة االئتمان

؛ وتتزايد األهمية المحورية الخاصة بقواعد  (2012المؤسسات )عياري وخوالد،  لحوكمة المؤسسي اإلطار بناء في
دلياًل للحوكمة بالقطاع المصرفي عن  2010يوليو  15وتطبيقات حوكمة المصارف في ليبيا , حيث صدر في 
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إضافًة إلى دليل الحوكمة للمصرفي الليبي الخارجي الصادر  ،( الصادر من مصرف ليبيا المركزي 20قرار رقم )
وًة على الدراسات والبحوث المتعلقة بدراسة الحوكمة ومبادئها في األجهزة عال ،2013اغسطس  27بتاريخ 

كما أشارت هذه  ،والمؤسسات الليبية والتي ُتشير على وجود آليات للحوكمة ولكن ال ترتِق إلى مستوى الطموح
ن السلبيات التي الدراسات إلى أن تفعيل دليل الحوكمة في القطاع المصرفي بليبيا سيكون كفيل بمعالجة الكثير م

وأكدت على تعاون الجميا في هذا المجال سيكون له عظيم االةر في تفعيل  ،يعاني منها القطاع المصرفي اليوم
(، أيضًا أن مفهوم ومبادى حوكمة المؤسسات 2011 ،؛ أكريم 2009 ،؛ الغنودي 2007 ،مبادئ الحوكمة )أبوبكر

( لسنة 1اكمة ولوائحها التنفيذية , ومن أهمها قانون المصارف رقم )في ليبيا متواجدة في نسيج عدد من القوانين الح
( 1األنشطة االقتصادية , وقانون رقم ) مزاولة ( بشأن9(، وقانون رقم )1966, والقانون التجاري الليبي ) 2005
 2010نة ( لس16بشأن المصارف والنقد واالئتمان, وقرار مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي رقم ) 1992لسنة 

بشأن القواعد المنظمة ألعمال الصرافة وغيرها من القوانين التي ترتبط بحوكمة المؤسسات الليبية سواء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ؛ عليه،  يمكن القول بأنه إلى حٍد ما تتوافر بعض ما جاءت به مبادئ منظمة التعاون 

لتشريعي الذي حدده المشرع الليبي من خالل محددات القانون ما االطار ا ،والتنمية االقتصادية لحوكمة المؤسسات
بشأن المصارف، وبالتالي توافر بعض متطلبات تحقيق مبادئ حوكمة  2005( لسنة 1التجاري والقانون رقم )

المؤسسات وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ؛ كما يمكن القول بأن لجنة المراقبة تعتبر من أهم األدوات 
وهذا يدل على ان مفهوم الحوكمة في  ،لتي أتاحها المشرع الليبي لحملة االسهم لممارسة الرقابة على ممتلكاتهما

ليبيا مرتبط بدرجة كبيرة بتفعيل دور لجنة المراقبة كأعلى سلطة رقابية بعد الجمعية العمومية للمؤسسات المساهمة 
 (.2007 ،ال التي تقوم بها اإلدارة )أبوبكرباعتبارها تمثل عيون المساهمين المباشرة على األعم

وقد أصبح نجاح المنظمة وبقاءها واسيتمرارها باإلضيافة إليى الحفياى عليى حقيوق كافية األطيراف المعنيية فيهيا أو كميا 
موضيييا اهتميييام الكثيييير مييين البييياحثين والممارسيييين وعلمييياء   (Stakeholders)يسيييميهم اليييبعض أصيييحاب المصيييالح 

تمييام المتزايييد بمفهييوم الحوكميية, حرصييت الكثييير ميين المؤسسييات علييى دراسيية هييذا المفهييوم وتحليلييه اإلدارة، ونظييرًا لاله
وعالقته بالمتغيرات التنظيمية،  ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقيد اليدولي ومنظمية التعياون االقتصيادية والتنميية  

ظهيير  ،ت األعمييال فييي اآلونيية االخيييرة(؛ ومييا  تنييامي االهتمييام بالسييلوكيات األخالقييية داخييل منظمييا2008)حييداد، 
ليطفيو عليى السيطح ويسيتحوذ  ،Organizational Citizenship Behaviorsمفهوم سلوكيات المواطنة التنظيميية 

 حدٍ  على والموظفين المنظمة أداء بمستوى  لالرتقاء كثيراً  عليه ُيعّول وأصبح والممارسين، الباحثين من الكثير اهتمام
 الموظيف العاميل سيلوكيات المواطنية التنظيميية حيول مفهيوم ارتكياز محور ويدور ،األجل طوييلمنظور  ضمنسواء 
تنظيمي، وفي هذا الصدد اشار  أساس أي وجود يتصور ال وباختفائه على اإلطالق، التنظيمية الموارد أهم ُيعد الذي

Katz  (1964إلى ) وغير ضعيفة منظمات هي فقط الرسميةبمهامهم  العاملين قيام على تعتمد التي المنظمات أن 
 قيام إلى المنظمات تحتاج ما غالباً  حيث ،,Rego and Cunha) 2006الطويلة ) اآلجل في الصمود على قادرة

 .المواطنة التنظيمية مصطلح حالياً  الباحثون  عليه أطلق ما وهو الرسمي دورهم تتجاوز العاملين بمهام

 أن تطبيق مبادئ الحوكمة إال على مستوى  قد تؤةر وخارجها المنظمة داخل كثيرة عوامل هناك أن من الرغم وعلى
 البيئة خلق في هاماً  دوراً  إلى أن سلوكيات المواطنة التنظيمية قد تؤدي ُتشير التي الدراسات من العديد هناك

 سلوكيات في تأةيرال خالل من تعزيز أداء المنظمة وزيادة كفاءتها وفّعاليتها من تمكن المالئمة التي اإلدارية
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 بنظم رسمياً  ترتبط ال اإلفراد والتي بين ما والتفاعل االجتماعي تعاونية مستييديمة، وتنمية عالقات المرؤوسين
 Bukhari et al؛ Vigoda et al.,2007 ؛ 2006 ،التنظيمية )المهدي األهداف إلنجاز الرسمية الحوافز
 ،Farahbod et al,2012؛  Chegini,2009، James et al ,2010 ،Kasemsap,2012 ؛  2009,
( ؛ ومن هنا تقا المسؤولية الكبيرة والدور األساس على مديري المنظمات في تطوير ورفا مستوى 2015جبريل، 

سلوكيات المواطنة التنظيمية فيها، وتوفير مناخ إداري يشجا وينّمي القدرات لألفراد العاملين داخل هذه المنظمات، 
شأنه أن يحقق زيادة في الرضا الوظيفي وانخفاض االتجاهات السلبية التي يحملونها تجاه العمل األمر الذي من 

وزيادة رغبتهم في البقاء بالمنظمة، األمر الذي قيد ينعكس على تفعيل مبادئ الحوكمة بتل  المنظمات نحو تعزيز 
 أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية وضمانًا لحقوق المساهمين.

يا باعتبارها إحدى الدول النامية التي تسعى للنهوض بمستوى مؤسساتها لتحقيق التنمية االقتصادية و وليب
االجتماعية، يجب أن ُتبدي اهتمامًا لسلوكيات المواطنة التنظيمية، والحوكمة على وجه التحديد، وذل  من خالل 

 المستمر سعيهيا في المعاصرة المنظمات اماهتم محور أصبحت وتنميتها وتفعيل مبادئها، والتي ،إبراز أهميتها
الفّعال خاصًة قطاع المصارف التجارية ألهمية الدور الذي تؤديه هذه المصارف في دعم وتطوير  باألداء لالهتمام

والتي لها فترة طويلة في مزاولة  ،وما تتميز به هذه المصارف من حجم كبير نسبياً  ،االقتصاد الليبي من ناحية
لكن رغم األهمية البالغة لهذا المصارف إاّل أنها لم تحظ   ،ي وانتشار خدماتها من ناحية أخرى العمل المصرف

وهذا مما حذا بالباحث اجراء هذه الدراسة لمعرفة أثر باالهتمام الكافي من قبل الباحثين على حد علم الباحث، 
 .ية الليبيةسلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجار 

  :مشكلـة الدراسـة .2

إاّل أن هناك ندرة في الدراسات  ،بالرغم من االهتمام بسلوكيات المواطنة التنظيمية و الحوكمة من الناحية النظرية
التطبيقية الالزمة الختبيار ودراسة أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية والنتائج التنظيمية المترتبة عليها فيما يتعلق 
بتطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية؛ إضافة إلى ما أوصت به العديد من الدراسات تناول موضوع 

مثل:  ،وكيات المواطنة التنظيمية في قطاعات وبيئات مختلفة غير البيئات التي تم التطرق إليهاالحوكمة أو سل
( والتي أوصت بدراسة موضوع الحوكمة 2013ودراسة قاضي ) ،(2013دراسة المعاني) ،(2010دراسة أكريم )

ع الحوكمة ببعض ( والتي أوصت هي األخرى بدراسة موضو 2014المؤسسية من جانب سلوكي، ودراسة جبريل )
 :الدراسة في التساؤالت التالية تأسيسًا على ما تقدم تكمن مشكلة ،المتغيرات التنظيمية

  مييا مسييتوى سييلوكيات المواطنيية التنظيمييية لييدى العيياملين بالمصييارف التجارييية الليبييية العامليية بمدينيية البيضيياء ميين
 ؟.االلتزام العام،  الروح الرياضية،  والسلوك الحضاري( ،)اإليثار، الكياسة :خالل األبعاد اآلتية

 مييا مسييتوى تطبيييق مبييادئ الحوكميية بالمصييارف التجارييية الليبييية العامليية بمدينيية البيضيياء ميين خييالل األبعيياد التالييية: 
المحافظيية علييى حقييوق اصييحاب المصييالح، توضيييح  ،)االلتييزام بالمعامليية العادليية والمحافظيية علييى حقييوق المسيياهمين

 صالحيات والمسؤوليات، االلتزام بمتطلبات االفصاح والشفافية، االلتزام بالمسؤولية االجتماعية(؟.ال
  هل هناك أةر ذو داللة احصائية لسلوكيات المواطنية التنظيميية عليى تطبييق مبيادئ الحوكمية بالمصيارف التجاريية

   ؟الليبية العاملة بمدينة البيضاء
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  :أهداف الدراسـة. 3

  عليييى مسيييتوى سيييلوكيات المواطنييية التنظيميييية ليييدى العييياملين بالمصيييارف التجاريييية الليبيييية العاملييية بمدينييية التعيييرف
 البيضاء.

 .تبيان مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء 
 التجارييية الليبييية العامليية  التعييرف علييى أةيير سييلوكيات المواطنيية التنظيمييية علييى تطبيييق مبييادئ الحوكميية بالمصييارف

 بمدينة البيضاء.
  تقييديم بعييض التوصيييات التييي يؤمييل اتباعهييا لتعزيييز وتييدعيم مسييتوى سييلوكيات المواطنيية التنظيمييية وتفعيييل مبييادئ

 الحوكمة بالمصارف التجارية قيد الدراسة.

  :أهميـة الدراســة . 4

  والحوكمة واللذّين ُيعدان من الموضوعات  نظيميةسلوكيات المواطنة التتكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعي
 وبخاصة في الدول المتقدمة. ،الهامة في مجال إدارة األعمال والتي جذبت اهتمام الكثير من الباحثين

  المساهمة في التعرض لموضوع الحوكمة من زاوية تختلف عما تطرقت إليه الدراسات العلمية السيابقة إذ سيتتعامل
المصييارف التجارييية الليبييية وأةرهييا  سييلوكيات المواطنيية التنظيميييةالدراسيية مييا الحوكميية ميين منظييور مختلييف يييربط بييين 

 على تطبيق مبادئ الحوكمة.
 ًا باعتبارهييا ميين الدراسيية األولييى فييي البيئيية الليبييية والتييي تحيياول التعييرف علييى أةييير تسييتمد هييذه الدراسيية أهميتهييا أيضيي

عليى تطبييق مبيادئ الحوكمية بالمصيارف التجاريية الليبيية العاملية بمدينية البيضياء عليى  سلوكيات المواطنية التنظيميية
 حد علم الباحث.

 التجاريية  الليبيية محيل الدراسية مين خيالل ميا  قد تفيد الدراسة أصيحاب القييادات العلييا وصيانعي القيرار بالمصيارف
 .تتكشف عنه نتائج الدراسة

  تبرز أهميية هيذه الدراسية مين خيالل إةرائهيا للمعرفية العلميية لهيذا النيوع مين الدراسيات فيي مجيال العليوم االجتماعيية
 واإلنسانية، ومجال العلوم اإلدارية بصفة خاصة. 

 ،وذليي  ميين خييالل مييا سييتوفره هييذه الدراسيية بيي ذن   ميين معلومييات  فييتح مجيياالت للبحييث العلمييي فييي هييذا الموضييوع
 تساعد الباحثين والدارسين والمهتمين بموضوع الدراسة.

 : فرضيـات الدراسـة. 5

 :في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها ِصيغ ت فرضية الدراسة الرئيسة على النحو التالي

لسلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق مبادئ الحوكمة  ال يوجد أةر ذو داللة احصائية  :Hoالفرضية الرئيسة 
 بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء.

 وينبثق من الفرضية الرئيسة، عدة فرضيات فرعية متمثلـة فـي: 

بالمصارف ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لُبعد اإليثار على تطبيق مبادئ الحوكمة  :Ho1الفرضية الفرعية األولى 
 التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء.
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ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لُبعد الكياسة على تطبيق مبادئ الحوكمة العاملة  :Ho2الفرضية الفرعية الثانية 
 بالمصارف التجارية الليبية العامة بمدينة البيضاء.

ائية لُبعد الروح الرياضية على تطبيق مبادئ الحوكمة ال يوجد أةر ذو داللة احص :Ho3الفرضية الفرعية الثالثة 
 بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء.

ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لُبعد السلوك الحضاري على تطبيق مبادئ الحوكمة  :Ho4الفرضية الفرعية الرابعة 
 بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء.

ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لُبعد االلتزام العام على تطبيق مبادئ الحوكمة  :Ho5رضية الفرعية الخامسة الف
 بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء.

   :حـدود الدراسـة .6

 اقتصرت الدراسة على دراسة سلوكيات المواطنة التنظيمية وأةرها على تطبيق مبادئ  :الحدود الموضوعية
 (OECDالحوكمة وفقًا لمضامين منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  )

 Organization for Economic Co-Operation and Development. 

 رف التجارييية الليبييية العامليية بمدينيية البيضيياء؛ اقتصييرت هييذه الدراسيية علييى العيياملين بفيروع المصييا :الحيدود المكانييية
 كما أن هذه الدراسة ال تهدف إلى المقارنة بين فروع المصارف قيد الدراسة.

 2015/2016أجريت هذه الدراسة خالل العام الجامعي  :الحدود الزمانية. 

  :نموذج الدراسة  .7

أهداف هذه الدراسة، ف ن نموذجها يشتمل على اعتمادًا على بعض ما ورد في الدراسات السابقة وانسجامًا ما 
يتمثل المتغير المستقل في سلوكيات المواطنة التنظيمية من خالل األبعاد:  ،مجموعة من متغير مستقل ومتغير تابا

السلوك الحضاري، االلتزام العام(، أما بالنسبة للمتغير التابا فتمثل في مبادئ  ،الروح الرياضية ،)اإليثار، الكياسة
لحوكمة والذي ينقسم بدوره إلى: )االلتزام بالمعاملة العادلة والمحافظة على حقوق المساهمين، المحافظة على حقوق ا

اصحاب المصالح، توضيح الصالحيات والمسؤوليات، االلتزام بمتطلبات االفصاح والشفافية، االلتزام بالمسؤولية 
 .( يوضح نموذج الدراسة1والشكل ) ،االجتماعية(
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 المصدر: إعداد الباحث        

 

 ( نموذج الدراسة1شكل )

  :. االطار النظـري والدراسات السابقــة8

  :Organizational Citizenship Behaviorsسلوكيات المواطنة التنظيمية    1.8

إن مفهوم المواطنة التنظيمية ُيعد ركيزة أساسية في بناء العالقات االنسانية والسلوكية والتنظيمية داخل المنظمة 
حيث يعكس هذا المفهوم امكانية تفاعل المنظمة بيئيًا واجتماعًا، وفي دعمها لقيم التوافق ضمن األهداف  ،وخارجها
الفّعالية في األداء التنظيمي، ذل  أن سلوكيات المواطنة التنظيمية تتخطى لرفا مستويات الكفاءة و  ،والمصالح

المبررات الرسمية للسلوك، وتتضمن معطيات مهمة داعمة للسلوك التنظيمي الرسمي بمقومات الدور االضافي 
والتميز  النجاح تحقق أن تستطيا لن المصرفية فالمؤسسات( ؛ وانسجامًا ما ما تقدم، 2005)الفهدواي، 
في  يناضلوا لم وما األداء، من عالية مستويات إلى بالحاجة المستويات كافة في أفرادها يشعر ما لم واالستدامية،

 تحقق التي النشاطات اإلضافية إلى الوصول في ُتسهم التي الممكنة، الحدود نطاق في المستويات هذه تحقيق سبيل
 (.2012)الرقاد وأبو دية، والتمييز اإلبداع إلى وتقودهم الفعالية لهم

 أن إال التنظيمية المواطنة مفهوم تناولت التي التعاريف تعددت  :تعريف سلوكيات المواطنة التنظيمية 1.1.8
 السلوك التطوع أنه على التنظيمية المواطنة سلوك فيه عرف والذي Organ et al (2006،)طرحة  ما أهمها

 فاعليتها وزيادة المنظمة أداء تعزيز والهادف إلى المنظمة في الرسمي الحوافز نظام تحت ال يندرج الذي االختياري 

 املتغري التابع املتغري املستقل

 مبادئ احلوكمة سلوكيات املواطنة التنظيمية

 االيثار

 الكياسة

 الروح الرايضية

االلتزام ابملعاملة العادلة واحملافظة على حقوق  
 املسامهني 

 احملافظة على حقوق اصحاب املصاحل

 توضيح الصالحيات واملسؤوليات

 االلتزام مبتطلبات االفصاح والشفافية 

 االلتزام ابملسؤولية االجتماعية 

 السلوك احلضاري

 االلتزام العام
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 بيئة العمل في مباشرة غير بطريقة العمل إلنجاز اإلفراد بها يقوم التي وُعرفت أيضًا على أنها األنشطة ،وكفاءتها
 عملية في الفّعالة والمشاركة لالعم بيئة أنظمة وقواعد على وااللتزام المحافظة ،العمل زمالء مساعدة تتضمن التي
 ،(Yen et al, 2008العمل) من تذمر أو شكوى  أي أبداء ودون  العمل ظروف عن تحمل فضالً  القرارات، اتخاذ
 بتحديد عدة خصائص لسلوكيات المواطنة التنظيمية تتمثل في:  (John et al, 1999)وقام 

 فهو ال يوجد في وصف الوظيفة الخاصة بالفرد.  ،أنه سلوك اختياري  -1

 أنه سلوك تطوعي ينبا من األدوار اإلضافية التي يمكن أن يقوم به الفرد.  -2

 أنه يسهم في زيادة فّعالية المؤسسة المصرفية.  -3

 ال يتم مكافأته من خالل نظم الحوافز الرسمية بالمؤسسة.  -4

 :التنظيمية بالمؤسسات المصرفية المواطنة لسلوك اإليجابية الجوانب 2.1.8

 مرموقة مكانة تتبوأ أن يجب التي القضايا الرئيسة أحد ُيعد التنظيمية المواطنة سلوك أن إلى ( 1992 ) راشد أشار
 سلوكيات ألن متميز أداء مستوى  وتحقيق تنظيمية من إيجابيات به يتمتا لما لإلدارة، الممارسين أولويات سلم في

 :(2012 ،أبودية ،التنظيمية )الرقاد المواطنة

 كان ما يسمح بتوجيه بحيث مواردها إلى حقيقية إضافة فهو المؤسسات عن المادي العبء تخفيف إلى تؤدي  -
 .أدائها في خدماتها والتميز في للتوسا العاملين لبعض توظيف من المؤسسات تتحمله أن مقرراً 

 .الروتيني العمل يفتقده ما وهذا األداء في الحماس خلق في تمتاز  -

 .المؤسسات المصرفية لدى باالنتماء اإلحساس تخلق - 

 .المشاركة فيه يرغب الذي والوقت األداء نوع اختيار حيث من ،الديمقراطية لممارسة الفرصة تتيح - 

 .المتميز األداء على إيجاباً  ينعكس مما والجماعات األفراد بين العالقات توطد  -

 .العمل في الموظف وكفاءة فّعالية من تزيد  -

 .العمل عن الرضا مستوى  من تزيد - 

  :مكونات سلوكيات المواطنة التنظيمية 3.1.8 

 هذه مسميات تختلف وقد أوجه مختلفة، من المفهوم هذا التنظيمية المواطنة بسلوكيات والمهتمين الباحثون  تناول
 ;؛ 2003،اإلجرائية )حواس تعريفاتها وحتى ،في جوهرها متشابهة تبقى لكنها الباحثين، بعض عند السلوكيات

Moorman,1991  1990Organ, :؛ ونورد فيما يلي هذه السلوكيات بشيء من اإليجاز) 

وهو السلوك التلقائي الموجه نحو أعضاء المؤسسة المصرفية من الرؤساء والزمالء في  :Altruism اإليثـار. 1
المهام المتعلقة بالعمل وكيفية انجازه أو المساعدة ومد يد العون في المشكالت الشخصية لهم، باإلضافة إلى 

أساليب العمل الجديدة أو ومن أمثلة ذل  السلوك: مشاركة العاملين اآلخرين طرائق و  ،مساعدة مستفيدين المؤسسة
 (. , 2010James et al؛  2010 ،الرغبة في مساعدة العاملين الجدد وتعليمهم )أبا زيد
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 السلوك لتأةير بالعمل، وإدراكه المتعلقة المشاكل وقوع : هو سلوك اختياري يهدف إلى مناCourtesyالكياسة . 2
 للذين المعلومات إعطاء إلى باإلضافة المشاكل معهم، إةارة وتجنب اآلخرين، لحقوق  استغالله وعدم اآلخرين، على
 .(Afshardoust.2013؛  2012منها )الرقادوأبودية، يستفيدوا أن يمكن

 البعد الحي أو الطاعة العامة، ويتضمن هذا :  ويسمى أيضًا بالضميرConscientiousness االلتزام العام. 3
بوقت العمل وإطاعة  والتصرف المنظمة، بممتلكات االعتناء الترتيب،الدقة،  للعمل، الحضور وقت احترام الطاعة،

 (. 2011 ،واحترام قواعد المؤسسة ولوائحها وإجراءاتها حتى إذا لم يره أحد )البشاشة والحراحشة

يعكس هذا السلوك مدى استعداد الفرد للعمل في ظروف عمل غير  : Sportsmanshipالروح الرياضية. 4
 (. Farahbod et al ,2012مناسبة دون شكوى أو تذمر )

: سلوك اختياري ُيشير إلى مسئولية الفرد عن المشاركة أو المساهمة في Civic Virtueالسلوك الحضاري . 5
ولكنه يساعد المؤسسة  ،غير مطلوبة منه تطوير المؤسسة مثل حضور االجتماعات والندوات وأداء وظائف

المصرفية على أداء أنشطتها والمبادرة بتقديم النصيحة لآلخرين لتحسين اإلجراءات والعمليات بها 
(Kasemsap,2012.) 

  : Corporate Governance الحوكمــة المؤسسية 2.8

 :مفهوم الحوكمــة المؤسسية 1.2.8

 االقتصادية من العوامل للعديد نتيجة الماضية القليلة السنوات في بقوة السطح إلى المؤسسية الحوكمة مفهوم ظهر
 ما وهو الحكومة أو الحكم من لغًة مستمدة و الحوكمة ،المفهوم هذا تطور تجاه دفعت التي التنظيمية و واالجتماعية

(؛ ويأتي مصطلح 16: 2008 ،معنى )جودة من هذه الكلمات تعني ما بكل والحكم والسيطرة االنضباط يعني
بعد أن أةار جداًل واسعًا عند الترجمة )طارق،  Corporate Governanceالشركات كترجمة لعبارة  حوكمة
( ؛ وتجدر اإلشارة إلى انه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة االقتصاديين والقانونيين والمحللين 2007

( ؛ و أن هذا المفهوم في حد ذاته مازال يتسم بالغموض 2010:15 ،سىوالكتاب والباحثين لمفهوم الحوكمة )مو 
لدى الكثيرين, إال أن كافة التعريفات تنطلق من ضرورة وجود التوازن في حقوق األطراف المعنية ؛ مما أدى إلى 

 ،دةظهور العديد من المصطلحات المستخدمة مثل الحاكمية أو الحوكمة أو الحكم الرشيد، أو اإلدارة الرشي
الحكمانية، والحكم والتحكم المؤسسي إلى غير ذل  من المصطلحات ؛ وعلى الرغم من ذل  ف ن أكثر المصطلحات 

 Corporateاستخدامًا على األقل في المجال االكاديمي والبحثي هو حوكمة الشركات كمرادف قريب 
Governance  ،(.2010:187)أحمد 

ة بأنها نظام لإلدارة والرقابة يقوم على وضا هيكل وإطار لتوزيا ( الحوكمة المؤسسي2006) أبو زروقد عرفت 
الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة )مجلس اإلدارة، والمديرين، والمساهمين، وغيرهم من المعنيين( 

ية تعطي الهيكل والقواعد واإلجراءات التخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المنظمة، وبهذا اإلجراء ف ن الحوكمة المؤسس
المالئم الذي تتمكن المنظمة من خالله وضا أهدافها والوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف وتعمل على مراقبة 

                                                           
وقد استحسنه عدد من متخصصي اللغة  ،قد تم اقتراحه من قبل االمين العام لمجما اللغة العربية ،* تجدر االشارة إلى ان مصطلح حوكمة الشركات

( 3 :2013 ،القاهرة )قاضي –ومنهم المسؤولون عن مراكز دراسات اللغة العربية بالجامعة االمريكية  ،العربية  
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 8. June 2018.                                (12)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

الحوكمة بأنها النظام الذي يوجه ويضبط، أعمال  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةعرفت كما األداء؛ 
الشركة، حيث يصف ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف األطراف في الشركات مثل  مجلس اإلدارة، المساهمين، 
ذوي العالقة، ويضا القواعد واإلجراءات الالزمة باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة كما يضا األهداف 

مؤسسة وتعرفها ( ؛ OECD,2004:5لالزمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة األداء )واالستراتيجيات ا
(؛ Alamgir, 2007:7"بانها النظام الذي يتم من خالله ادارة الشركات والتحكم في اعمالها" ) التمويل الدولية

ربط بين إدارة الشركات بأنها مجموعة من العالقات التعاقدية التي ت (Demirag , et al., 2000)وعرفها 
ومساهميها وأصحاب المصالح فيها، وذل  من خالل إيجاد اإلجراءات والهياكل التي تستخدم إلدارة شؤون الشركة، 
وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة، وتعظيم الفائدة للمساهمين 

 UNDPاإلنمائي  المتحدة األمم برنامجالح األطراف المختلفة؛ كما عرف على المدى الطويل، ما مراعاة مص
 المجتما شؤون  إلدارة واإلدارية والسياسية االقتصادية السلطات "ممارسة  :تعني مضامين الحوكمة  (1997:3)

 ،المسؤوليات الوظائف، )الهياكل،":بأنها ( الحوكمة1999 :3) Plumptr et.alوعرف  ؛ "مستوياته كافة على
 "المؤسسة رسالة تحقيق من للتأكد للمؤسسة العليا اإلدارة تستخدمها التي الممارسات والتقاليد( المؤسسية ،العمليات

ُويعد أسلوب حوكمة الشركات وسيلة تمكن المجتما من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال 
ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، عالوًة على تطوير القيم االساسية المستثمرين والمقرضين، كما يؤدي إلى خلق 

( بأنها " استراتيجية تتبناها 9: 2012؛ ويعرفها )العبدلي،(Hopkins, 2000) القتصاد السوق في المجتما
وذل  ضمن منظور اخالقي ينبا من داخلها يعدها شخصية معنوية  ،المؤسسة في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية

مستقلة بذاتها ولها من الهيكل االداري واالنظمة واللوائح الداخلية ما يكفل لها تحقيق تل  االهداف بقدراتها الذاتية 
 ونور مطر وأشيار بمنأى من تسلط أي فرد فيها وبالقدر الذي ال يتعارض ما مصالح الفئات االخرى ذات العالقة؛

 النظام يستمد مثال اإلدارة علم األخرى، فمن المعيرفة بفروع مرتبط المؤسسيية الحاكمية نظام مفهوم أن ( إلى2006)
 من يستمد حين في الشركة، إدارة ومجلس اإلدارة التنفيذية من كل ومسؤوليات ت مهما بتحديد الخاصة العناصر

 تصدرها التي المنشورة المالية للبيانات واإلفصاح والشفافية سمات المصداقية بتوفير الخاصة عناصره المحاسبة علم
  المؤسسة؛

مما سبق إلى أن مفهوم حوكمة الشركات تهتم بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة 
المصرف، بما يحافظ على حقوق حملة األسهم والعاملين بالمصرف وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك من خالل 

تربط بينهم، وباستخدام األدوات المالية والمحاسبية وفقًا لمعايير  تحري تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية التي
 اإلفصاح والشفافية الواجبة؛ من خالل التعاريف يتبين ما يلي: 

إن الحوكمة هي مجموعة من األنظمة والقوانين التي تعمل على تنظيم عمل الشركات وتخضعها للرقابة على  .1
 أدائها من أجل حماية مصالح المستثمر. 

ضمن الحوكمة  قواعد اإلفصاح المالي واإلداري وكافة المعلومات األخرى التي يهتم بها المستثمر واألطراف تت .2
 ذات العالقة.

تتضمن الحوكمة مجموعة من المعايير التي تضمن حقوق أصحاب المصالح والمساهمين بما يخدم مصلحتهم  .3
 وال يتعارض ما أهداف الشركة.
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يير الرقابة التي تحدد مسؤوليات مجلس اإلدارة من أجل تطوير الشركة ونموها تتضمن الحوكمة مجموعة من معا .4
 ومساهمتها بفّعالية في التنمية االقتصادية.

 تنظم الحوكمة العالقة بين األطراف الثالةة مجلس اإلدارة، أصحاب المصالح، والمستثمرين الحاليين والمحتملين. .5

  :مفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي 2.2.8

 للمؤسسات االقتصادي لألداء أهميتها بسبب االهتمام من كبير قدر جذب في نجحت قد المؤسسات حوكمة إن
 من الكافي القدر المصرفي القطاع حوكمة مفهوم يلق األهمية، لم هذه من الرغم أنه وعلى إال ككل، واالقتصاد
 الرقابة إحكام في المصارف دور ألهمية الواضح ظل اإلدراك في غريباً  ذل  وُيعد الحديثة، الدراسات في االهتمام
 .(2003:2 ،المؤسسات )السعيد مختلف على

( أن حوكمة القطاع المصرفي تعكس مراقبة األداء من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 2009وأوضح صيام )
االطراف ذات الصلة للمصرف وحماية حقوق حملة األسهم واصحاب الودائا على اختالف انواعها وعالقتهم ما 

ولكن ضمن إطار تنظيمي محدد وهيئات رقابية معينة، ومن بين الركائز الرئيسة األساسية للحوكمة هناك فئتين، 
أولهما المتعاملين الداخليين وهم حملة األسهم ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون، 

ن، ويقصد بهم المودعين، ناهي  عن اإلطار القانوني التنظيمي والرقابي، أما الركائز وةانيهما المتعاملين الخارجيي
األساسية التي البد من توافرها حتى يكتمل أحكام الرقابة الفعالة على أداء المصارف فتتمثل في الشفافية وتوافر 

 رية من خالل التدريب.المعلومات وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والنهوض بمستوى الكفاءات البش

 المصيارف إدارة بموجبيه تيتم اليذي النظام  "بأنها في المصارف إلى الحوكمة (9:2005) تشاركهام وتطرق جوناةان
المسياهمين  األميوال رؤوس مصيادر ميا بموجبيه يتعياملون  اليذي النظيام فهيو تحقييق أهيدافها، بهيدف ومراقبتهيا

ات الدولييية حوكميية المصييارف بأنهييا " االسيياليب التييي تييدار بهييا المؤسسييين" ؛ ويعييرف مصييرف التسييوي والمسييتثمرين
والتيييي تحيييدد كيفيييية وضيييا اهيييداف المصيييرف والتشيييغيل وحمايييية  ،المصيييارف مييين خيييالل مجليييس االدارة واالدارة العلييييا

وذلي  مين خيالل االلتيزام بيالقوانين والينظم السيائدة بميا يضيمن حمايية حقيوق  ،مصالح المسياهمين واصيحاب المصيالح
 مين الحوكمية نظيام يشيمل (2001(؛ وأشيار المعهيد المصيرفي المصيري )2012 ،الميودعين " )خيوني وفكيرون 

اإلدارة  مجليس مين كيل بيه المنيوط اليدور خيالل مين المصيرف، بهيا شيؤون  تُيدار التيي الطريقية المصيرفي المنظيور
المودعين، أما لجنة  حقوق  وحماية المستفيدين، حقوق  ومراعاة المصرف، أهداف تحديد على يؤةر بما العليا، ارةواإلد
فأنها ترى أن الحوكمة من المنظور المصرفي تعني تطيوير الهياكيل الداخليية للمصيارف بميا ييؤدي إليى تحقييق  ،بازل

 .(7: 2006،الشفافية في االداء وتطوير مستوى االدارة )بريش

أنها تتضمن مجموعة من المبادئ او العالقات التي يتم بموجبها  المصرفية على الحوكمة وعّرف أخيرًا )أكريم(
من خالل التزام  ،توجيه المؤسسة ومتابعتها من اجل تحقيق التوازن بين مصالح كافة االطراف ذات العالقة بها

القيادات االدارية العليا بتوضيح صالحياتها ومسؤولياتها، االلتزام بالمعاملة العادلة والمحافظة على حقوق حملة 
باإلضافة إلى االلتزام بالمسؤولية  ،االسهم وحقوق اصحاب المصالح االخرين، االلتزام بمتطلبات االفصاح والشفافية

 (.2011:1012مجتما الذي تعمل في محيطه المؤسسة)أكريم، االجتماعية تجاه العاملين وال
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 المستثمرين بين العالقة تحديد على أساساً  المصارف حوكمة تقوم :أهمية الحوكمة في القطاع المصرفي 3.2.8
 درجة أقصى إلى األسهم حملة قيمة استثمارات زيادة إلى وغيرهم وتهدف األسهم وحملة والمديرين اإلدارة ومجالس
 أهمية فيها؛ وتتزايد القرارات اتخاذ وترشيد المصارف، أداء تحسين طريق عن وذل  الطويل، المدى على ممكنة
 :(Bruns and Merchant,1990هما ) أساسيين للسببين المصرفية البيئة في الحوكمة وتطبيق تفعيل

 أشد القطاعات من هي المصارف ف ن أخرى  جهة ومن الدول، اقتصاديات مكونات أهم من المصرفي القطاع إن –
 .سابقا أسلفنا كما الملكية حقوق  تركيبة في الخصوصية بسبب للمخاطر حساسية

 لكي تستطيا ولذل  المنظمات باقي عن تختلف رقابة إلجراءات ومحلياً  عالمياً  المصرفي القطاع خضوع  –
 وما II بازل العالمية مثل الرقابية بالمعايير االلتزام من لها البد العالمية المصارف مواجهة المصرفية المنظمات

 مخاطر كانت سواء المخاطر على مواجهة القدرة أهمها رقابية متطلبات المال رأس بكفاية االلتزام ضرورة من حملته
تشغيل ؛ إضافة إلى ذل  تتلخص اهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي  مخاطر أو سوق  أو ائتمان

 (: 2011ة )الصويص، االمور التالي

التييزام المصييارف بتطبيييق مبييادئ الحوكميية يعييد ميين المعييايير المهميية للمسييتثمرين فييي ظييل الظييروف التييي تميير بهييا  -
 .والتنافس الشدي فيما بينها ،االسواق العالمية

ويضيمن اتخياذ  ،وتجنيب الفسياد واالفيالس وسيوء االداء ،تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحسين ادارة المصيارف -
 .القرارات على اسس سليمة

وبالتالي االخالص في  ،تطبيق مبادئ الحوكمة يعمل اعطاء كل ذي حق حقه من خالل لجان المكافآت والحوافز -
 العمل الذي ينتج عنه تحسين االداء للمصرف.

 ار االفصاح والشفافية تمنا االزمات والمخاطر وتخلق الثقة عند المساهمين الصغار والكب -

  :مبادئ الحوكمة المؤسسية  4.2.8

 بين وتوازن  حماية تحقق أفضل التي واإلجراءات والنظم القواعد مجموعة بأنها الشركات حوكمة بمبادئ يقصد
 تؤدي الذي المهم للدور ونظراً  ،بها األخرى المرتبطة المصالح وأصحاب فيها والمساهمين الشركة مديري  مصالح
 مبادئ وتطوير بصياغة يتعلق فيما وملموسة واضحة اً  جهود والهيئات الدولية المنظمات بذلت فقد الشركات حوكمة
 سنة الحوكمة مبادئ ب صدار قامت التابعة لألمم المتحدة التي OECD هذه المنظمات رأس وعلى الحوكمة

مات والشركات في والتي هدفت منها إلى مساعدة الحكو  ،بالتعاون ما صندوق النقد الدولي والبن  الدولي (1999)
وإلى وضا الخطوط اإلرشادية لألسواق  ،تعزيز جهودها في تطوير األطر التشريعية والمؤسسية للحوكمة المؤسسية

وغطت هذه المبادئ العديد من الجوانب المالية واإلدارية، وقد تم  تعديل هذه  ،المالية والمستثمرين واألطراف المعنية
، لتتناسب ليس فقط ضمن دول المنظمة وإنما تتعداها للدول غير األعضاء ولتكون 2004المبادئ  وتحديثها عام 

وفيما يلي  ،لهمعونًا لهم من أجل تحسين اإلطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الخاص بحوكمة الشركات في دو 
 :(OECD,2004:17-25)موجزًا لهذه المبادئ 
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: ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حمايية حقيوق The Rights of Shareholdersحقوق المساهمين  -1
المسييياهمين فيييي كثيييير مييين النيييواحي كحيييق انتخييياب أعضييياء مجليييس اإلدارة وحيييق الحصيييول عليييى المعلوميييات وحيييق 

اح وغيرها؛ وفي هذا الصدد يمكين القيول بيأن المشيرع الليبيي اهيتم بحمايية حملية االسيهم الحصول على توزيعات األرب
(، عليى ضيرورة حضيور 1966حيث يينص القيانون التجياري الليبيي ) ،من خالل اصدار تشريعات واضحة وصريحة

واختيار  ،ؤسسةالمساهمين الجتماعات الجمعية العمومية وممارسة حقوقهم في التصويت والمصادقة على ميزانية الم
باإلضييافة إلييى  ،ومراقييب الحسييابات ولجنيية المراقبيية، وتحديييد المكافييآت والمزايييا الممنوحيية لهييم ،اعضيياء مجلييس االدارة

 :النظيييييير فيمييييييا يييييييتم اقتراحييييييه ميييييين تعييييييديالت فييييييي النظييييييام االساسييييييي للمؤسسيييييية )القييييييانون التجيييييياري الليبييييييي، المييييييواد
اهييتم بحماييية حمليية االسييهم  2005( بسيينة 1مصييارف رقييم )(؛ كمييا يمكيين القييول أن قييانون ال522 ،516،517،518

والتيييي نصيييت عليييى أن  ،2005( بسييينة 1( مييين قيييانون المصيييارف رقيييم )86ويتضيييح ذلييي  جلييييًا مييين خيييالل الميييادة )
 قيمة تقل ال الذين المودعين أو ،من المصرف المصدرة األسهم مجموع ربا يقل عن ال ما يحملون  الذين للمساهمين
 التفتييش عليى المركيزي  ليبييا مصيرف مين يطلبيوا أن ،المصيرف بهيا يحيتفظ الودائيا التيي مجميوع ربيا عين ودائعهيم
 يندب أن المركزي  ليبيا لتقديمه، ولمصرف األسباب المبررة على الطلب يشتمل أن وفحصها ويجب المصرف أعمال
 اليدفاتر والحسيابات للم فتِّشيين يقيدموا أن المصيرف هيذا ميوظفي المصيرف، وعليى لفحيص أعميال أكثير أو موظفيا

 يكيون  أن عليى ،بيانيات أو معلوميات مين مينهم بما يطليب واإلدالء ،المصرف بأعمال المتعلِّقة والمستندات والبيانات
 بالنتيائج تقرييًرا إليى المحيافظ يقيدم أن ،مهمتيه مين االنتهياء فور ،بالتفتيش الُمنوط وعلى .مقر المصرف في كله ذل 
 اليذي المصيرف يليزم أو يليزمهم وأن ،التفتييش طالبي إلى هذا التقرير من نسخة سالإر  إليها، وللمحافظ يخلص التي
 .األحوال حسب وذل  ،استلزمها التي بالمصروفات عليه التفتيش وقا

يجييب علييى إطييار حوكميية المؤسسييات أن يضييمن المعامليية العادليية المتسيياوية  :المعاملــة العادلــة لحملــة األســهم -2
لكافة المساهمين، وكذل  مساهمو األقلية والمسياهمون األجانيب، وأن تتياح الفرصية لكافية المسياهمين للحصيول عليى 

عين حقيوقهم تعويض فّعال عند انتهاك حقوقهم؛ وتعنى المساواة بين حملية األسيهم داخيل كيل فئية، وحقهيم فيي اليدفاع 
 دميج أو اسيتحواذ عملييات أي حمايتهم مين القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات األساسية، وكذل 

فيي االطيالع عليى كافية المعيامالت ميا أعضياء  حقهيم وكيذل  المعلومات الداخليية، في االتجار من أو فيها، مشكوك
فقييد سييمح القييانون الليبييي التجيياري  ،المعامليية العادليية لحمليية االسييهممجلييس اإلدارة أو المييديرين التنفيييذيين؛ ولضييمان 

حييث  ،وتختلف هذه الفئات من حييث حقوقهيا ،ب صدار فئات مختلفة من االسهم بناء على عقد التأسيس او تعديالته
ة كميا يحييق لكافيية المسيياهمين بمييا فيييهم حمليية االسييهم محييدود ،يحصيل المسيياهمون ميين نفييس الفئيية علييى نفييس الحقييوق 

اذا كانيت هيذه القيرارات مخالفية للقيوانين او ،الطعن في صحة القرارات المتخيذة مين قبيل الجمعيية العموميية ،التصويت
العقييد التأسيسييي للمؤسسيية ؛ كمييا يحييق للمسيياهمين المطالبيية بالتعويضييات المناسييبة عيين االضييرار التييي قييد تلحييق بهييم 

ويجب على كل عضو من أعضاء مجلس االدارة ان ُيعليم نتيجة اعمال صادرة عن مجلس االدارة أو احد اعضائه ؛ 
اذا كان له مصلحًة في عملية ميا تتعيارض ميا مصيلحة المؤسسية )القيانون التجياري  ،االعضاء االخرين في المجلس

 (.545 ،500،528،541 :المواد ،الليبي

أصحاب المصالح يجب على إطار حوكمة المؤسسات أن يعترف بحقوق  :دور أصحاب المصالح في الحوكمة -3
التي ينشئها القانون، أو تنشأ نتيجة االتفاقيات المتبادلة، وأن تعمل على تشجيا التعاون النشط بين الشركات 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 8. June 2018.                                (16)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

وأصحاب المصالح في خلق الثروة، وتأمين فرص العمل، وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية 
ال المختلفة للعقود بين الشركة من جهة وأطراف المصالح من جهة ( ف ن األشكzingales, 1997سليمة؛ ووفقًا لي )

أخرى هي بمثابة حجر األساس لتنظيم العالقات التعاقدية بينهم بالقدر الذي يعمل على ضمان حقوق الطرفين ؛ 
لهم حيث يجوز  ،ايماًء إلى ما سبق، فقد اهتم القانون التجاري الليبي بتوفير حماية خاصة لحقوق حملة السندات

وانتخاب ممثل عام يعمل بالنيابة عنهم يسمح له حضور اجتماعات الجمعية العمومية  ،تكوين جمعية خاصة بهم
أيضا  ،كما يجوز له االطالع على المستندات التي يطلا عليها المساهمين ،دون ان يكون له حق في التصويت

حيث اجاز لهم رفا دعاوى قضائية عندما يظهر لهم ان أصول  ،كفل القانون التجاري الليبي حقوق الدائنين
حيث نص على تكوين  ،كما يوفر القانون كذل  حماية ألصحاب االلتزامات ،المؤسسة ال تكفي لسداد ديونها

 (.544،577،64 :المواد ،احتياطي قانوني ال يقل عن ُخمس راس المال )القانون التجاري الليبي

ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقيق اإلفصاح الدقيق في الوقت المناسب، بشأن  :اإلفصاح والشفافية -4
كافة األمور المتعلقة بتأسيس المؤسسة، ومن بينها الموقف المالي، واإلدارة، والملكية، وأسلوب ممارسة السلطة، 

ة بين جميا المساهمين ويجب االفصاح عن تل  المعلومات بطريقة عادلة ونزيهة وصادقة وبكل موضوعية وامان
المحاسبي  لإلفصاح فّعال دور وجود ( إلى 2003؛ وأشارت درويش ) (Fawzy, 2003)واصحاب المصالح 

 تحسين وعلى على البورصات إيجابي بشكل يؤةر ذل  وأن مصر في وخاصة الحوكمة مبادئ تطبيق في والشفافية
( االفصاح والشفافية "بأن متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية 119 :1990وعرف مطر ) الشركات، أداء

وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها تقضي بتوفر عنصر اإلفصاح المناسب في هذه القوائم و ذل  بشأن جميا 
المالية و  وعنصر اإلفصاح المقصود هنا على صلة وةيقة بشكل ومحتوى القوائم ،األمور المادية )الجوهرية("

بالمصطلحات المستخدمة فيها، وأيضًا بالمالحظات المرفقة بها، و بمدى ما فيها من تفاصيل تجعل لتل  القوائم 
 قيمة إعالمية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم".

على اتخاذ في ظل غياب اإلفصاح والشفافية والثقة في التقارير المالية للشركات، ييصبح الميستثمرون غيير قادرين   
إلى  -القرارات االستثمارية بشكل أفضل، وهذا يبرر الحاجة إلى ضرورة توافر إجراءات اإلدارة الرشيدة التي تضمن 

األمر الذي  ،وجود شفافية وإفصاح في التقارير المالية، وتسهم في تحسين أداء الشركات بشكل عام -حد مناسب
مثيل هييذه اإلجيراءات والقواعييد ال يسليمة لممارسية حوكمة اليشركات  دفا بالمستثمرين للبحث عن الشركات التي بهيا

فقد نص  ،(؛ ولتأكيد أهمية مبدأ االفصاح والشفافية2009 ،بهدف حماية أصحاب المصالح في الشركة )الغنودي
 ،والميزانية( على ضرورة قيام االدارة بتحضير قائمتي الدخل 572القانون التجاري الليبي من خالل المادة رقم )
( لسنة 1( من قانون المصارف الليبي رقم )84كما جاء في المادة ) ،وتقريرًا عن نشاط المؤسسة خالل السنة المالية

 آخر من نسخة ،فروعه الرئيس وجميا بمقره ظاهر مكان وفي السنة طيلة ،يعرض أن كل مصرف على ،2005
وبالنسبة للشفافية .المحلِّية الصحف إحدى وفي ،اإلجراءات في مدونة نشرها وعليه ،له روجعت مالية قوائم

( من القانون التجاري الليبي بأنه اذا كان للمدير مصلحة خاصة في عملية 541المعلومات فقد نصت المادة رقم )
ما لحسابة او لحساب الغير تتعارض ما مصلحة المؤسسة وجب عليه ان ُيعلم بذل  المديرين األخريين ولجنة 

كما يجب عليه االمتناع عن االشتراك في المداوالت الخاصة بتل  العملية؛ كذل  ما نصت عليه المادة  ،قبةالمرا
 شهرية بيانات المركزي  ليبيا لمصرف يقدم أن مصرف كلِّ  على 2005( لسنة 1( من قانون المصارف رقم )84)
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 يضعها التي للنماذج وطبًقا شهر، كلِّ  ُُ  نهاية من يوما خمسة عشر يتجاوز ال ميعاد في وذل  ،المالي مركزه عن
 ،أو بدونه بضمان ،المصرف قدمه ما جميا تفاصيل تشمل شهرية إضافة إلى تقديم بيانات .ليبيا المركزي  مصرف

 مصلحة إدارته مجلس أعضاء من عضو ألي له أو يكون  التي الشركات أو للشركة مالية اعتمادات أو سلف من
 .لها ضامناً  أو وكيالً  أو مديراً  أو إدارتها عضوًا بمجلس يكون  كأن فيها،

ـــر اإلدارة -5 يجيييب أن يتييييح إطيييار حوكمييية الشيييركات الخطيييوط اإلرشيييادية االسيييتراتيجية لتوجييييه  :مســـؤوليات مجل
الشييركات، كمييا يجييب أن يكفييل المتابعيية الفّعاليية لييإلدارة التنفيذييية ميين قبييل مجلييس اإلدارة وأن يضييمن مسيياءلة مجلييس 

حوكمية واألداء النياجح اإلدارة مين قبيل الشيركة والمسياهمين؛ وهنياك العدييد مين الدراسيات التيي اهتميت بالعالقية بيين ال
(؛ 39 :2008للشركات وجدت أن األداء األفضل حققته الشركات التي تتمتا بمجلس إدارة نشيطة ومسيتقلة )محميد، 

وفييير اإلطيييار القيييانوني لكفيييية اختييييار وتوضيييييح  ،واسيييتنادًا إليييى االطيييار التشيييريعي يمكييين القيييول بيييأن المشيييرع الليبيييي
 ( بأنييه ُيييدار68فييي مادتييه )  2005قييانون المصييارف الليبييي لسيينة  حيييث حييدد ،صييالحيات ورقابيية مجييالس االدارة

 يصيدر ،األكثير عليى أعضياء سيبعة أو ،األقيل أعضياء عليى خمسية مين يتكيون  ،إدارة بمجليس التجياري  المصيرف
 بيين مين ليه رئيسياً  مجليس اإلدارة ويختيار للمصيرف، العموميية الجمعيية مين قيرار الماليية وتحدييد معياملتهم بتعييينهم

أعضائه ؛ كما كفل القانون الليبي التجياري للمسياهمين الحيق فيي ممارسية هيذه الرقابية مين خيالل تفويضيها إليى لجنية 
وميين شييروط اختيييار  ،والتييي تشييكل عييادة ميين خبييراء متخصصييين بفحييص ومراجعيية الحسييابات ،تسييمى لحنيية المراقبيية

مفلسيييًا  أو محكوميييًا علييييه بحكيييم يسيييتوجب  اعضييياء اللجنييية وعضيييويتها اال يكيييون محجيييوزًا علييييه او عيييديم االهليييية او
الحرمان ولو مؤقتًا من الحقوق المدنية او الوظائف الرئيسة، باإلضافة إلى اال يكيون ليه صيلة قرابية او مصياهرة إليى 

(. كيييذل  ميييا 550،607-547 :الميييواد ،الدرجييية الرابعييية ميييا احيييد اعضييياء مجليييس االدارة  )القيييانون التجييياري الليبيييي
بشأن مزاولة األنشيطة االقتصيادية المعيدل والتيي تينص عليى  2006( لسنة 171( من قرار )21ة )أشارت اليه الماد

 وذلي  ،للشيركة اإلدارة الفعليية لتيولي العموميية الجمعيية تختيارهم أعضياء مين المسياهمة الشيركة إدارة مجليس يتكيون 
 ذوي  مين األقيل عليى أحيدهم يكيون  أن غيرهم عليى من أو أعضائها بين من األساسي والنظام التأسيس عقد بموجب
 أعضياء (للشيركة الفعليية اإلدارة يتيولى فيمن علمي، ويشترط على مؤهل متحصالً  أو الشركة نشاط مجال في الخبرة
 يكونيوا وأن ،عامية وظيائف يشيغلون  وال ،بالشيركة للعميل متفيرغين يكونيوا أن ) التنفييذيين المديرين أو ،اإلدارة مجلس
 إذا تعييينهم إال إعيادة تجيوز ال كميا سينوات، ةيالث مين ألكثير اإلدارة مجليس أعضاء تعيين يجوز األهلية، وال كاملي
  ذل . خالف على التأسيس عقد نص

وأن يعتييرف  ،تعنييي أن تكييون للمؤسسيية رسييالة أخالقييية يجييب أن تؤديهييا فييي المجتمييا :المســؤولية االجتماعيــة -6
(؛ Carroll,2003وتحسييين الخييدمات المقدميية ) ،وتجيياه العيياملين المييديرون بييأن عليييهم واجبيياتهم تجيياه حماييية البيئيية

 ،الميييدراء ،ويبيييرم بيييين المؤسسييية )الميييالكون  ،أيضيييا عرفيييت بأنهيييا "عقيييد اخالقيييي طيييوعي تتحقيييق فييييه المنفعييية المتبادلييية
 ،الحكوميية( الييذي تعمييل فيييه بكافيية عناصييره ،البيئيية ،المجتمييا المحلييي ،المييوردون  ،والمجتمييا )المسييتهلكون  ،العيياملين(

حيييث يييتم بموجييب هييذا العقييد القيييام بواجبييات ميين كييال الطييرفين للوصييول إلييى الصييالح العييام وتحقيييق التنمييية لكليهمييا" 
 .(4: 2009 ،)السحيباني

 التنمية في مةبالمساه كما عرف البن  الدولي مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال على " أنها االلتزام   
 لتحسيين ككيل والمجتميا المحليي والمجتميا وأسيرهم العياملين ميا خيالل التعياون  مين وذلي  المسيتدامة، االقتصيادية
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(؛ 2013 ،؛ راشيي 201 :2006 ،االقتصيادية" ) نجيم وللتنميية لنشياط المؤسسيات مفييد نحيو عليى معيشيتهم مسيتوى 
المسؤولية االجتماعية كأحد المجياالت الهامية التيي يفتيرض بمنظميات األعميال ان تتبنيى أهيدافًا  Drucker وأضاف 

فييي إطارهييا، وعيييرف المسييؤولية االجتماعيييية بأنهييا: "التييزام منظمييية األعمييال تجييياه المجتمييا الييذي تعميييل فيييه وأن هيييذا 
(؛ وييذكر 83 :2009 ،تهم" )الغياليااللتزام يتسيا باتسياع شيريحة أصيحاب المصيالح فيي هيذا المجتميا وتبياين توجهيا

في ن االمير يتطليب  ،( لكي يتم التطبييق الفعليي لمبيادئ حوكمية المؤسسيات السيالفة اليذكر2007)مطر وعبدالناصر، 
المتمثيييل فيييي  ،باإلضيييافة إليييى ذلييي  التيييزام المؤسسيييات المسييياهمة بمبيييدأ المسيييؤولية االجتماعيييية أو مواطنييية المؤسسيييات

لميييوارد البشيييرية أو ان تضيييحي المؤسسييية بجيييزء مييين ارباحهيييا لتيييوفير الرعايييية الصيييحية المسييياهمة فيييي تنميييية وتطيييوير ا
المناسييبة لموظفيهييا أو تييوفير فييرص عمييل مناسييبة لتوظيييف العماليية المحلييية أو المسيياهمة فييي جهييود المحافظيية علييى 

ات المهنيية فيي كيير البيئة او على االقيل تقيديم خيدمات ذات جيودة عاليية للعميالء ؛ وهيذا ميا دعيا الكثيير مين االتحياد
 ،ميين دول العييالم إلييى أن تفييرض علييى المؤسسييات المسيياهمة بييأن تنشيير بجانييب قائميية الييدخل قائميية القيميية المضييافة

 .(2011موضحًا فيها التكاليف والمنافا االجتماعية أكريم )

افية يجيب عليى إطيار حوكمية الشيركات أن يشيجا الشيف :ضـمان وجـود أسـاط إلطـار فعلـال لحوكمـة المؤسسـات -7
وكفاءة األسواق المالية، وأن يكون متوافقًا ما القوانين ويحدد بوضوح توزيا المهام والمسؤوليات بين مختليف الجهيات 

مثييييل قييييوانين  ،؛ وهييييذا يعنييييي تييييدخل قواعييييد الحوكميييية المؤسسييييية بالعديييييد ميييين القييييوانيناإلشييييرافية والتنظيمييييية والتنفيذييييية
مييين القيييوانين والتشيييريعات التيييي توضيييح حقيييوق  ،ة والتيييدقيق وغيرهييياوالمصيييارف والمحاسيييب ،واسيييواق الميييال ،الشيييركات

( ؛ ذليي  أنييه Zingales,1997:2مثيل حييق التصييويت وحيق انتخيياب اعضيياء مجليس االدارة ) ،المسياهمين وواجبيياتهم
دون تييوافر إطييار محكييم واليييات محييددة ُتسييير اليييات وقواعييد العمييل سيييبقى الحييديث عيين حوكميية فاعليية مجييرد تنظييير 

 واسيا تعبيير هي الشركات حوكمة أن باختصار، س فاعليتها أو تطبيقها بالشكل المطلوب؛ ويمكن القوليصعب قيا
 اتخياذ القيرار عملية تحكم التي والشفافية لقراراتها الشركات اتخاذ كيفية تحدد التي السوق  القواعد وممارسات يتضمن
 عنهيا يفصيح التيي وموظفوهيا، والمعلوميات الشيركات تلي  ورؤسياء ميديرو لهيا يخضيا التيي المسياءلة وميدى فيهيا،

 واألوراق الشركات بقانون  خاصة موضوعات وتتضمن أيضا المساهمين، لصغار يقدمونها التي والحماية المستثمرين
 المقييدة الشيركات عليى تطبيق التيي المحاسيبية والمعيايير بليد، كيل بالبورصية داخيل الشيركات قييد وقواعيد الماليية

 المالية. المالءة وعدم واإلفالس مكافحة االحتكار وقوانين بالبورصة،

  :الدراسات السابقة  3.8

 :الدراسات السابقة متعلقة بسلوكيات المواطنة التنظيمية 1.3.8

دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية  (2018العنزي والقرني ) أجرى 
في محافظة حفر الباطن من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، كما هدفت إلى التعرف على مستوى المواطنة 

تنظيمي والمواطنة التنظيمية بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن، وكذل  الكشف عن طبيعة العالقة بين الدعم ال
التنظيمية في المدارس الثانوية, وتحقيقًا ألهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وقد توصلت 

أن مستوى الدعم التنظيمي بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن جاءت بدرجة  :الدراسة إلى نتائج كان من أهمها
مين والمعلمات، كما جاء مستوى سلوك المواطنة التنظيمية بالمدارس الثانوية إدراك )عالية( من وجهة نظر المعل

بمحافظة حفر الباطن بدرجة توافر )عالية( من وجهة نظر المعلمين والمعلمات, وأظهرت الدراسة أنه توجد عالقة 
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مستوى الدعم  ( بين درجة0.01ارتباطية طردية موجبة عالية القيمة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التنظيمي المدرك بالمدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن ومستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين 

 والمعلمات.

( دراسة هدفت إلى التعرف على العوامل المؤةرة على سلوكيات المواطنة التنظيمية بمديرية 2018) وديعةوتناولت 
العدالة  ،الوالء التنظيمي ،الثقافة التنظيمية :ئر من خالل العوامل المؤةرة التاليةالشؤون االجتماعية ببسكرة في الجزا

تأةير في تشكيل سلوكيات المواطنة التنظيمية بمؤسسة محل  للعوامل قيد الدراسة  وخلصت الدراسة ان ،التنظيمية
 .الدراسة

المال البشري على سلوكيات إلى دراسة هدفت إلى التعرف على أةر رأس  (2016أحميدة وآخرون ) وتطرق 
ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الدراسة منهج دراسة  ،المواطنة التنظيمية بصندوق الضمان االجتماعي بمدينة درنة

الحالة، حيث تم التوصل إلى أن المستوى العام لسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين بصندوق الضمان 
ما بينت الدراسة أن المستوى العام لرأس المال البشري جاء مرتفعًا، أظهرت الدراسة ك ،االجتماعي جاء مرتفعًا جداً 

أيضًا وجود أةر ذو داللة احصائية لرأس المال البشري وأبعاده على سلوكيات المواطنة التنظيمية عند مستوى داللة 
وكيات المواطنة التنظيمية تمثل في كما تبين أن أكثر أبعاد رأس المال البشري تأةيرًا على مستوى سل، %(1معنوية )

 ُبعد المهارات والقدرات.

رمت إلى التعرف على مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى لعاملين  دراسة(  2015دراسة جبريل ) وأجرى 
 ،الحضاري  السلوك ،االداريين بشؤون التربية والتعليم بمدينة درنة في ليبيا من خالل االبعاد االتية: )االيثار، الكياسة

االلتزام العام( ؛ كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تنمية رأس المال الفكري للعاملين  ،الروح الرياضية
)تنمية رأس المال البشري، تنمية رأس المال الهيكلي، تنمية رأس  :اإلداريين محل الدراسة من خالل المحاور التالية

على طبيعة العالقة بين سلوكيات المواطنة التنظيمية وتنمية رأس المال  مال العالقات(، باإلضافة  إلى التعرف
وكشفت الدراسة أن المستوى العام لسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين االداريين بشؤون التربية  ،الفكري 

كما بينت الدراسة أن المستوى العام لتنمية رأس المال الفكري جاء متوسطًا،  ،والتعليم محل الدراسة جاء مرتفعاً 
 .أظهرت الدراسة أيضًا وجود عالقة ذات داللة احصائية بين سلوكيات المواطنة التنظيمية وتنمية رأس المال الفكري 

يمي بالمؤسسة الوطنية العالقة بين فّعالية المواطنة التنظيمية في تدعيم االبداع التنظ( 2014ودرط هارون )
وامتالك  ،وخلصت الدراسة ان مستوى المواطنة التنظيمية لدى العاملين كان مرتفعاً  ،SNVIللسيارات الصناعية 

كما تبين وجود عالقة ذات داللة احصائية بين فعالية المواطنة التنظيمية و قدرة  ،المؤسسة ارضية خصبة لألبداع
 لمؤسسة محل الدراسة.العاملين على االبداع التنظيمي با

 العاملين لدى التنظيمية المواطنة سلوك على األردنية الجامعة في التحويلية القيادة أةر( 2013المعاني ) وتناول
 متوسطة، بدرجة التحويلية القيادة فيها؛ وكان من أهم نتائج الدراسة تبني القيادات اإلدارية في الجامعة االردنية لنمط

 على للقيادة التحويلية إحصائية داللة ذي أةر ووجود التنظيمية، المواطنة من عالٍ  توى بمس وشعور المبحوةين
 المبحوةون. به يشعر التي التنظيمية المواطنة مستوى 
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بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في  :(2012العريضة ) وأسهم
وخلصت  ،وعالقته بمستوى ممارستهم للسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمينعمان للقيادة االخالقية، 
كذل  تبين  ،ان مستوى ممارسة القيادة االخالقية من وجهة نظر المعلمين كان متوسطاً  :الدراسة إلى النتائج التالية

ود عالقة ذات داللة احصائية بين ان مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية كان متوسطًا أيضًا ؛ كشفت الدراسة وج
 ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان للقيادة االخالقية وممارستهم للسلوك المواطنة التنظيمية.

 العدالة الداخلية التعامل، سياسات التوزيعية، العدالة(التنظيمية العدالة بين العالقة 2009)) Chegini درس بينما
نتائج  أظهرت وقد  ،ب يران جامعة أزاد في العاملين المواطنة التنظيمية لدى المعلوماتية( وسلوك العدالةاالفراد،  بين

 .التنظيمية المواطنة العدالة التنظيمية وسلوك بين دالة طردية عالقة وجود الدراسة

القيادة  سلوكيات بين إلى التعرف على طبيعة العالقة دراسة هدفت  :Asgari et al  (2008) وأخيرًا أجرى 
 القيادة التحويلي بنمط والتعريف التنظيمية المواطنة وسلوك االيرانية شيراز مدينة في منظمات تعليمية التحويلية في

خلصت  .العالقة تل  في وسيط كعامل والعاملين القائد التبادلية بين العالقات أةر وبيان التبادلي القيادة ونمط
تتوصل  ولم .التنظيمية المواطنة سلوك ما احصائياً  وايجابي ودال قوي  ارتباط ذات  التحويلية القيادة أن إلى الدراسة
وسلوك  للمدير القيادي النمط بين العالقة في المدير والمرؤوسين بين التبادلية للعالقات أةر وجود إلى الدراسة
 .التنظيمية المواطنة

 :سيةالدراسات السابقة المتعلقة بالحوكمة المؤس 2.3.8

هدفت إلى التعرف على تأةير التكامل بين آليات الحوكمة الداخلية وجودة  دراسة( 2018حسن وأحمد ) أجرى 
، وقد 2010ولغاية  2001التقارير المالية لشركات االعمال المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية للفترة 

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأةير ايجابي ذو داللة  ،استخدام طريقة المربعات الصغرى في صياغة نموذج الدراسة
 .احصائية للتكامل بين آليات الحوكمة الداخلية وجودة التقارير المالية للشركات قيد الدراسة

بدراسة رمت إلى الوقوف على دور التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة بشركات  :(2018حميدوش ) تناول
التأمين، و قد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة وطيدة بين جودة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في شركات 

 .طر بهذه الشركاتالتأمين، حيث أصبح التدقيق الداخلي أحد األدوات الرئيسة للرفا من فعالية وكفاءة إدارة المخا

 اإلبالغ على المؤسسية الحاكمية اةر اختبار بدراسة سعت إلى Sanad and Al-Sartawi  (2016) أسهم
الدراسات  من العديد مراجعة الباحثان بعد قام البحرين، وقد ببورصة المدرجة الشركات في االنترنت عبر المالي
 وقد .الدراسة الختبار فرضيات المتعدد االنحدار تحليل باستخدام وقاما للدراسة نموذج بتطوير العالقة ذات السابقة
 - اإلدارة بخصائص مجلس مقاسة- المؤسسية الحاكمية بين محدودة عالقة وجود اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت
 تأةيراً  اإلدارة مجلس وحجم التدقيق، مؤسسة لنوع كان فقد ذل  من وبالرغم أنه إال االنترنت؛ عبر المالي واإلبالغ
 فقد المعلومات عن اإلبالغ في الشفافية من المزيد تحقيق اجل ومن .االنترنت عبر المالي اإلبالغ على ايجابيا

 الشركات به تلتزم االنترنت عبر المالي لإلبالغ دليل ب صدار القيام بضرورة المنظمة الجهات أوصت الدراسة
 .بورصة البحرين في المدرجة
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 باألسواق المدرجة الشركات أداء على المؤسسية الحوكمة أةر تبيان إلى(  2015دراسة السرطاوي ) بينما تطرق 
 .الحاكمية تطبيق في الشركات هذه بين التفاوت ومدى مستوى، الخليجي، وتحديد التعاون  مجلس لدول المالية
 المصارف،  –المالي القطاع شركات شركة من 240لي  المنشورة المالية البيانات تحليل تمّ  األهداف هذه ولتحقيق

 الدراسة نتائج وقد اظهرت  الخليجي، التعاون  مجلس لدول المالية األسواق في المدرجة  – والتأمين االستثمار،
 أظهرت النتائج وكذل  تطبيقها، مستوى  تباين من بالرغم المؤسسية الحاكمية بمبادئ االلتزام من كاف مستوى  وجود
 مهما مبدأ تعد المؤسسية الحاكمية لكون  .األداء مؤشرات بعض على الحاكمية مبادئ بتطبيق لاللتزام أةر وجود
 دول في والمنظمة التشريعية للجهات عمليا دليال تقدم الدراسة هذه نتائج ف ن األسهم؛ حملة حقوق  في حماية يسهم
 صالح المؤسسية للحاكمية موحد ودليل مقياس ايجاد نحو الجهود توحيد ضرورة الخليجي على التعاون  مجلس
 الحاكمية بمبادئ االلتزام بأهمية المجتما بتوعية قيامهم ضرورة الخليجي، وكذل  التعاون  مجلس دول في للتطبيق
 .لمبادئها الصحيحة الممارسة لضمان المؤسسية

إعالن موسمي  4613دراسة حوكمة الشركات من خالل دراسة  Kim and Purnanandam  (2014) وتناول
؛ بينت الدراسة أن الحوكمة الضعيفة هي السبب 2006إلى  1982لشركات األمريكية المساهمة خالل الفترة من ل

الرئيس التخاذ المستثمرين موقفًا سلبيًا من اإلعالنات عن عروض األسهم الموسمية، كما تبين أيضًا أن المستثمرين 
ند وجود ضغط من حملة األسهم للتوسا في عمل قلقين بشأن االستخدام غير األمثل لهذه اإلعالنات خاصة ع

الشركة، كذل  لوحظ ان رد فعل المستثمرين تكون سلبية عندما تحاول الشركات الحصول على التمويل لزيادة رأس 
 .المال المستثمر

فقد قام بدراسة سعت إليى التعيرف عليى طبيعية العالقية بيين االلتيزام التنظيميي ومسيتوى تطبييق  :(2014جبريل ) أما
مبييادئ الحوكميية بالمصييارف التجارييية الليبييية العامليية بمدينيية درنيية، ولتحقيييق أهييداف الدراسيية، اتبعييت الدراسيية الميينهج 

ي لدى العياملين بالمصيارف التجاريية بمدينية الوصفي التحليلي، وقد كشفت الدراسة أن المستوى العام لاللتزام التنظيم
درنييية جييياء مرتفعيييًا ؛ بينيييت الدراسييية أن مسيييتوى تطبييييق مبيييادئ الحوكمييية بالمصيييارف محيييل الدراسييية  كيييان متوسيييطًا ؛ 
اظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى االلتزام التنظيمي وتطبيق مبادئ الحوكمة عند مسيتوى 

 .%(1داللة معنوية )

دراسة تختبر آليات حوكمة الشركات ذات الصلة ب دارة المخاطر علي عينة  Aebi et al (2012)بينما أجرى 
؛ حيث تبين من نتائج الدارسة إلى أن المصارف التي  2008 – 2007مصرف في أمريكا خالل فترة  74أكبر 

رة وليس إلى المدير التنفيذي )أو أقسام الشركة يقوم فيها مدير إدارة المخاطرة بتقديم تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدا
األخرى( كانت عوائد األسهم والعائد على حقوق المساهمين بها أعلى بكثير )أي أقل سلبية( خالل فترة األزمة 
المالية، في المقابل ف ن متغيرات حوكمة الشركات القياسية كانت في معظمها غير معنوية على أداء المصرف 

 مة المالية.خالل فترة األز 

( موضوع أةر رأس المال الفكري والتدقيق الداخلي على الحوكمة المؤسسية في 2008) علـي في حين تناول
الشركات الصناعية المساهمة األردنية، موضحة سبل النهوض بمهنة التدقيق الداخلي من خالل استخدامه لرأس 

وتأةيرها وفعاليتها ما رأس المال الفكري على  ،وظيفةالمال الفكري، وصواًل إلى تحقيق الهدف المنشود من هذه ال
رؤى ونشاطات وأهداف الحوكمة المؤسسية في الشركات المذكورة ؛ وقد توصل الباحث إلى أن أهمية رأس المال 
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الفكري تأتي من كونه أكثر الموجودات قيمة في القرن الحادي والعشرين في ظل ما يسمى بي )اقتصاد المعرفة(، 
قوة علمية فاعلة وقادرة على إدخال تعديالت جوهرية على مسار الشركات ونشاطاتها المختلفة، مما  ألنه يمثل

يساهم في الرفا من كفاءة الحوكمة المؤسسية فيها، كما أنه يساعد على تقييم المخاطر وعلى توليد القيمة الحقيقية 
ن لمتغيري رأس المال الفكري ومهنة التدقيق للشركة،  كما أظهر التحليل اإلحصائي بالنسبة لفرضيات الدراسة أ

 الداخلي أةر على رؤى الحوكمة المؤسسية وعلى فاعلية أنشطتها وعلى تحقيق أهدافها.

 ومؤشرات المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق مدي بين بحث العالقة إلى تهدف دراسة  Shawwa (2007) وأجرى 
 رئاسة منصبي وتركز اإلدارة مجلس حجم عنصري  على التركيز تم وقد المساهمة األردنية، الشركات في األداء

 وهي وجديرة بالتحقق هامة نتيجة إلى الدراسة خلصت وقد واحد، شخص في العليا التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة
 أداء تبمؤشرا إيجابيا ارتبط له التنفيذية كان اإلدارة في األول والمنصب اإلدارة مجلس رئاسة منصبي بين الجما أن

 مبادئ معايير بعض تعديل يتم بأن الدراسة أوصت السابقة فقد النتيجة على وبناءً  األردنية، المساهمة الشركات
 .سواه  عن مجتمعاً  تميز قد التي والمؤسسية والقانونية الثقافية لالعتبارات والمعايير وفقا المطبقة الحوكمة

 في الشركات أسهم اسعار في بدراسة هدفت إلى التعرف على التغير  Black and Khanna (2007) كما قام
 في الهند في المالية االوراق قطاع على الرقابية الجهات اصدرته الذي بخصوص الحوكمة لإلعالن كنتيجة الهند
 %7 و %4 بنسبة االسهم اسعار زيادة في اةر له كان الحوكمة أن اعالن إلى الدراسة واشارت ،1999 العام

على التوالي نسبيا والصغيرة الكبيرة المدرجة للشركات ًُ. 

دراسة استهدفت مدى إمكانية تطبيق حوكمة الشركات في البيئة المصرية، وقد خلصت  :(2003أحمد )وأخيرًا قّدم 
الدراسة إلى أن الظروف الحالية في مصر تساعد على اإلسراع بتطبيق حوكمة الشركات واالستفادة من المزايا التي 

زيادة اإلفصاح والشفافية في تحققت للدول التي قامت بتطبيقه من األداء وزيادة الرقابة والمساءلة على الشركات و 
القوائم المالية بما يحقق مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح األخرى بالشركة؛ كما أنتهت الدراسة إلى أن تطبيق 
مفهوم حوكمة الشركات في البيئة المصرية أصبح مطلبًا ضروريًا وذل  للمساهمة في نجاح ونمو سوق المال في 

قتصاد القومي من خالل المساعدة في توفير الثقة والمصداقية في المعلومات مصر، وكذل  العمل على نمو اال
 المالية المنشورة للشركات المساهمة المصرية مما يساعد على جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية.

 لدراسيةبا الخياص المجيال فيي السيابقة الدراسيات بعيض تتشابه ميا الحالية ، ف ن الدراسةتأسيسًا على ما تقدم      
 معالجية عين يختليف نفسيه للمجال السابقة الدراسات معالجة كانت وإن وهو سلوكيات المواطنة التنظيمية والحوكمة،

لدراسية سيلوكيات  اليهيا تيم التطيرق  التيي الزواييا حييث مين بينهيا فيميا تتنيوع الدراسيات هيذه حييث أن ،الدراسية الحاليية
فيي بيئيات  مختلفية،  أيضيا  هيذه أجرييت كيل أن يالحيظ كميا ،باحيث كيل جانيب المواطنية التنظيميية أو الحوكمية مين

تناوليت سيلوكيات المواطنية التنظيميية فيي ليبييا وأةرهيا عليى تطبييق مبيادئ  التيي الدراسيات فيي نيدرة وجيود ليوحظ
 نيمكي نتيائج إليى للوصيول والتحليل والتفسيير بالدراسة الجانب هذا تناولت دراسات للباحث يتوافر لم حيث ،الحوكمة
 إةيراء الجانيب المعرفيي فيي واإلسيهام البحثيية الثغيرة هيذه لسيد باحيث ألي مفتوحياً  البياب عليهيا، مميا يجعيل االعتمياد
موضييوع قيياس أةير سيلوكيات المواطنيية التنظيميية عليى تطبييق مبييادئ الحوكمية بالمصيارف التجارييية  فيي والتطبيقيي

الليبية، وبذل  ف ن الدراسة الحالية ُتعتبر مكملة في أهدافها لما عرض من أهداف، وإضافة جدييدة لميا سيبق عرضيه، 
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 البيانيات والمعلوميات جميا أداة  بنياء وفيي للدراسية، النظيري  الجانيب فيي إةيراء السيابقة الدراسات من االستفادة كما تم
 .السابقة الدراسات ومقارنتها بنتائج الحالية الدراسة نتائج وتطويرها، ومناقشة

 :الطريقـة واالجـــراءات .9

 ،انطالقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها ف ن المنهج الُمتبا في هذه الدراسة هو المنهج الوصيفي  :منهج الدراسة  1.9
والييذي يهييدف إلييى وصييف الظيياهرة وتشخصييها وإلقيياء الضييوء علييى جوانبهييا المختلفيية بغييرض فهمهييا وتحديييد أسييبابها، 
فالمنهج الوصفي يهتم بتوضيح واقا الظاهرة من خالل اشتقاق أصوله مين الخطيوات العلميية الدقيقية التيي تبيذل فيهيا 

المتغيرات والتعبير عنها كميًا وصيواًل لفهيم  الظياهرة وميا  المحاوالت لإلجابة على الفروق بين أفراد العينة وفقًا لبعض
 (.2015تتطلبه من إجراءات للتعامل معها )عبيدات وآخرون، 

من جميا العاملين بالمستويات االدارية المختلفة في فروع  يتكون مجتما الدراسة :مجتمع وعينة الدراســة 2.9
( عاماًل، ولتحديد حجم العينة تم االعتماد 312ياء والبالغ عددهم )المصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيض

تم اختيارها بواسطة  ،( عامالً 175حيث تحدد حجمها بعدد ) ،krejcie and Morgan  (1970)على جدول 
 (. 1العينة العشوائية الطبقية. وقد توزع مجتما الدراسة وعينتها على النحو التالي والموضح بالجدول )

 مجتمع الدراسة وعينتها  :(1جدول )

 العينة النسبة المئوية  عدد الموظفين  المصرف 

 65 %36.86 115 المصرف التجاري 

 30 %17.30 54 مصرف الوحدة

 57 %32.70 102 مصرف الجمهورية 

 11 %6.41 20 مصرف الصحارى 

 10 %5.45 17 مصرف التجارة والتنمية 

 2 %1.28 4 مصرف اآلمان 

 175 %100 312 المجموع 

ألهمية الدور الذي تؤديه هذه المصارف فيي دعيم وتطيوير االقتصياد المصارف التجارية الليبية كما تم التركيز على 
والتيي لهيا فتيرة طويلية فيي مزاولية  ،وما تتميز به هذه المصيارف مين حجيم كبيير نسيبيًا فيي معظمهيا ،الليبي من ناحية

العمييل المصييرفي وانتشييار خييدماتها ميين ناحييية أخييرى، األميير الييذي قييد يييؤةر فييي ممارسيية مسييتوى سييلوكيات المواطنيية 
التنظيمييية ومبييادئ الحوكميية  لييدى هييذه المصييارف، ونظييرًا للتشييابه الكبييير بييين خصييائص فييروع المصييارف التجارييية 

ونظيرًا لتعييدد المصيارف التجاريية فييي  ،ة والماليية، ولتشييابه العميل فيي جميييا الفيروعالليبيية مين حييث األوضيياع اإلداريي
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وحيييث إنييه ميين الصييعوبة بمكييان أن يييتم تطبيييق الدراسيية الميدانييية علييى جميييا هييذه  ،ليبيييا وانتشييار رقعتهييا الجغرافييية
ة عليييى فيييروع المصيييارف لميييا يتطليييب ذلييي  مييين وقيييت طوييييل وجهيييد كبيييير، ليييذل  رأى الباحيييث أن تجيييرى هيييذه الدراسييي

 .المصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء

 أداة الدراسة:  3.9

كوسييييلة لجميييا البيانيييات الالزمييية لتحقييييق أهيييداف الدراسييية واإلجابييية عليييى  Questionnaireتيييم اسيييتخدام االسيييتبانة 
تسيياؤلها نظييرًا لمييا تييوفره هييذه األداة ميين إمكانييية تجميييا قييدر ممكيين ميين البيانييات، فضيياًل عيين سييهولة فرزهييا وعرضييها 

 وتحليلها، حيث تم تقسيمها إلى ةالةة أجزاء:

 :معلومات عن مالئي االستبانة  1.3.9 

األول من االستبانة على بيانات عامة عن المشاركين، وهي النوع والعمر والمستوى التعليمي، ومدة يحتوى الجزء 
 .وفي مجملها تمثل المتغيرات الديموغرافية ،الخدمة في المصرف

 :مقياط سلوكيات المواطنة التنظيمية 2.3.9

 ،(2013(، والمعاني )2010أعدها أبا زيد )تكّون المقياس من اةنتي وعشرين عبارة مستمدة مين أداة القيياس التي 
ما إجراء بعض التعديالت عليهما بما يتالءم ما اهداف الدراسة، وكال المقياسين ُمقاس على مقياس ليكرت  

Likert  وفقًا للتدرج التالي )موافق بشدة، موافق،  ،الخماسي والمكون من خمس درجات والمصاغة بشكل ايجابي
وعلى أن تعنيى عبارة موافق بشدة مرتفعًا جدًا، وعبارة موافق مرتفعًا، وعبارة  ،موافق بشدة ( محايد، غير موافق، غير

محايد متوسطًا، عبارة غير موافق منخفضًا وعبارة غير موافق بشدة منخفضًا جدًا؛ وتم تقسيم اإلةنا والعشرون عبارة 
 .)السلوك الحضاري  ،االلتزام العام ،يةالروح الرياض ،الكياسة ،)اإليثار :على خمسة أبعاد والمتمثلة في

  :المؤسسية مقياط مبادئ الحوكمة 3.3.9

ما اجراء بعض التعديالت بما يتالءم ما  ،(2011تم قياس متغير مبادئ الحوكمة بواسطة استبانة اعده أكريم )
: )االلتزام بالمعاملة وقد تكّون المقياس من خمس وعشرين عبارة موزعة على خمسة االبعاد التالية ،اهداف الدراسة

المحافظة على حقوق اصحاب المصالح، توضيح الصالحيات  ،العادلة والمحافظة على حقوق المساهمين
والمسؤوليات، االلتزام بمتطلبات االفصاح والشفافية، االلتزام بالمسؤولية االجتماعية(، والمقاسة على مقياس ليكرت  

Likert   وهذا يعنى أن كل عبارة في االستبانة مقاسة بخمسة  ،بشكل ايجابيوالمكون من خمس درجات والمصاغة
وعلى أن تعنيى  ،بدائل لإلجابة، وفقًا للتدرج التالي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة (
منخفضًا وعبارة غير عبارة موافق بشدة مرتفعًا جدًا، وعبارة موافق مرتفعًا، وعبارة محايد متوسطًا، عبارة غير موافق 

 موافق بشدة منخفضًا جدًا.

 :توزيع استمارة االستبانة 4.9

وبعد توزيا االستبانة تم  ،( عاماًل، حيث تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية175تمثلت عينة الدراسة بي )
وهى نسبة يمكن االعتماد  ،%67حيث ُتشكل ما نسبته  ،صالحة للتحليل اإلحصائي ،( استمارة118استرجاع )

عليها في الدراسة من االستبانات الموزعة، وتعتبر نسبة مقبولة إحصائيًا في مجال الدراسات واألبحاث العلمية 
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(، واستغرقت عملية توزيا االستمارات وجمعها فترة امتدت إلى اسبوعين، وذل  للحصول على نسبة 2003)عبيد، 
وقد توزعت عينة الدراسة حسب  ،كين لإلدالء ببيانات يمكن االعتماد عليهاردود مرتفعة، ولمنح الفرصة للمشار 

 (:2المتغيرات الديموغرافية على النحو التالي والموضحة بالجدول )

 خصـائص عينة الدراسـة  :(2جدول )

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير المتغير
 %86.44 102 الذكور النوع

 %13.56 16 اناث
 %100 118 المجموع

 العمر
 
 
 
 
 
 

 المؤهل العلمي 

 15.25% 18 سنة 35أقل من 
 19.50% 23 سنة 40سنة إلى أقل من  35من 
 32.20% 38 سنة 45سنة إلى أقل من  40من 
 18.64% 22 سنة 50سنة إلى أقل من  45من 

 14.41% 17 سنة فأكثر 50من 
 %100 118 المجموع

 16.10% 19 الثانوي أو ما يعادله
 23.73% 28 دبلوم عالي
 40.68% 48 بكالوريوس
 10.17% 12 ليسانس 

 9.32% 11 دراسات عليا 
 100 118 المجموع

 مدة الخدمة

 11.03% 13 سنوات 5من سنة إلى  أقل من 
 10سنوات إلى أقل من  5من 

 سنوات
18 

%15.25 
 15سنوات إلى أقل من  10من 

 سنة
26 

%22.03 
 28.81% 34 20سنة إلى أقل من  15من 

 22.88% 27 سنة  20أكثر من 
 100% 118 المجموع

  :ثبات أداة جمع البيانات وصدقها  5.9

: ُيعتبير مفهييوم الثبيات ميين المفياهيم األساسييية التيي تؤخييذ بعيين االعتبييار عنيد تقييييم جييودة Reliability الثبـات . 1
اختبييييار مييييا، وُيعييييّرف بأنييييه" يقيييييس مييييدى الحصييييول علييييى البيانييييات ذاتهييييا لييييو تييييم تكييييرار االسييييتبانة ألكثيييير ميييين مييييرة 
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ــات ( ؛ لتأكييد ميين ةبييات االسييتبانة فقييد تييم إجييراء اختبييار 2014:857،")المرهضييي الــداخلي عــن طريــق معامــل الثب
Alpha Cronbach، ( وذلييي  باسييتخدام البرنيييامج اإلحصييائيSPSS وقييد بلغيييت قيميية معاميييل الثبييات لمقيييياس )

(، وتعتبييير هيييياتين 0.89لمقيييياس الحوكمييية ) (، فييييي حيييين بليييغ معاميييل الثبييييات0.90سيييلوكيات المواطنييية التنظيميييية )
، مميا يشيير إليى ةبيات (; Sekaran and Bougie,2010  Malhatro and David, 2007)القيمتيين ميرتفعتين

 .وأن االستبانة واضحة لدى القارئ لها مما يجعلها يمكن االعتماد عليها،االستبانة وقوة تماسكها الداخلي 

صابر،  : ُيشير مفهوم صدق االستبانة إلى "التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت من أجله ")Validity الصدق. 2
 Statistical الصدق الذاتي أو اإلحصائي  صدق االستبانة، تم استخدم طريقةلتأكد من (؛ 2002،خفاجة

validity وُيقاس الصدق الذاتي بحسب الجذر التربيعي لمعامل ةبات االختبار، فقد بلغ معامل الصدق لمقياس ،
على الثقة  (؛ مما يدل0.94الحوكمة )في حين بلغ معامل الصدق لمقياس  ،(0.95سلوكيات المواطنة التنظيمية )

 في صدق مقياس الدراسة وأنه ُمصمم فّعاًل إلى ما يجب قياسه.

:    قيام الباحيث باسيتخدام بعيض األسياليب Statistical Processing Methodsالمعالجة االحصـائية   6.9
االنتهياء  اإلحصائية لتحليل بيانات الدراسة المتحصل عليها من خالل االستبانة، وذل  لتحقيق أهداف الدراسة، وبعيد
 Likertمييين جميييا البيانيييات تيييم مراجعييية وترمييييز االسيييتبانات المجمعييية والصيييالحة لتحلييييل بنييياًء عليييى مقيييياس ليكيييرت  

ةم تقسيمه على  ،(4=1-5الُمقاس بخمس درجات، ولحساب طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى )
بعيد ذلي  تيم إضيافة هيذه القيمية إليى  ،(0.80= 4/5عدد فئات المقياس للحصول عليى طيول الخليية الصيحيح أي  )
 ،وذليي  لتحديييد الحييد األعلييى لهييذه الخلييية )العميير ،اقييل قيميية فييي المقييياس )أو بداييية المقييياس وهييي الواحييد الصييحيح(

 .(3(، وهكذا يصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول )322 :2002

 ليكرت ودرجة الممارسة(: طول الخلية لمقياط الدراسة وفقًا لمقياط 3جدول )

 درجة الممارسة الفئة في مقياط ليكرت طول الخلية

 ضعيفة جداً   موافق بشدةغير   1.80إلى أقل  1من 

 ضعيفة غير موافق 2.60إلى أقل  1.80من 

 متوسطة  محايد 3.40إلى أقل  2.60من 

 مرتفعة  موافق     4.20إلى أقل  3.40من 

 مرتفعة جداً   بشدةموافق  5.00إلى  4.20من 

وعلى أساس ذل  الترميز تم االستعانة بالحاسب اآللي واستخدام برنامج إحصييائي من حزمة البرمجيات الواردة     
 :وذل  وفقًا لما يلي ،Package for Social Sciences Statistical (SPSS)في 



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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  ةبات مقياس الدراسةReliability  ومدى تجانسها وانسجامها ما مشكلة  ،تبانةلتأكد من ةبات أسئلة صحيفة االس
 .Alpha Chronbachالدراسة لغرض اإلجابة على فرضياتها، من خالل استخدام معادلة ألفا كرونباخ 

  صدق مقياس الدراسة والذي لتأكد من قدرة المقياس على قياس ما وضا من اجله، أو أن المقياس يقيس الظاهرة
 .المراد قياسها

  التكرارية، وذل  لحصر أعداد المشاركين، ونسبهم المئوية، وفقًا للخصائص العامة لمالئي صحائف الجداول
 االستبانة.

 مقاييس النزعة المركزيةMeasures of Central Tendency   المتمثلة في المتوسطات الحسابيةThe 
Arithmetic Meanيا متغيرات الدراسة الرئيسية، ، وذل  لتحديد تركز اإلجابات حول القيمة المتوسطة لها لجم

، Standard Deviationمثل االنحراف المعياري  Measures Dispersionكذل  تم استخدام مقاييس التشتت 
 ُبغية تحديد انحرافات اإلجابات عن القيمة المتوسطة لها لمتغيرات الدراسة الرئيسية.

  اختبارt  للمجموعة الواحدةOne-Sample t Test ثقة لمتوسط العينة للتعرف على ما إذا كان ما فترات ال
متوسط درجة الموافقة لكل عبارة على حدة )أو لكل متغير من متغيرات الدراسة( في عينة الدراسة ككل يزيد أو يقل 

؛ ولغرض اختبار، أُعيد صياغة  df= (117% ودرجات حرية )5عند مستوى داللة معنوية  µ عن قيمة معينة 
قيمة  µ؛ وحيث أن   :3µ = :H0 ، 3≠  µ H1 :إحصائي لتصبح على الكيفية التالية فرضيات الدراسة بشكل

 وتمثل متوسط العينة.  ،( والتي تمثل درجة محايد كمتوسط نظري 3وهي تساوي ) ،محددة يراد اختبارها
 اختبار Kolmogorov - Smirnov لمعرفة مدى اتباع البيانات للتوزيا الطبيعي. 
  تحليل االنحدار البسيط Simple Regression  على تطبيق  مجتمعةلتبيان أةر سلوكيات المواطنة التنظيمية

 .بالمصارف قيد الدراسة  مجتمعةمبادئ الحوكمة 
  تحليل االنحدار المتعدد Multiple Regression  سلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق  أبعـادلتبيان أةر

 .مبادئ الحوكمة بالمصارف قيد الدراسة 

 :. عرض نتائج الدراسة ومناقشتهــا10

ما مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين  -مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول   1.10
الروح الرياضية،   ،)االيثار، الكياسة :ألبعاد االتيةبالمصارف التجارية العاملة بمدينة البيضاء من خالل ا

 ؟والسلوك الحضاري، االلتزام العام(

تضمنت االستبانة اةنان وعشرون عبارة تتعلق بسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين بالمصارف التجارية 
وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إلجاباتهم عن تل  العبارات الموضحة  ،بمدينة البيضاء

إذا ما ُعِلم  بأن متوسط المقياس المستخدم في  ،أمكن التعرف على مستوى توافر تل  السلوكيات ،(4بالجدول )
( وبانحراف معياري 3.4041يمية )حيث بلغ المتوسط العام لسلوكيات المواطنة التنظ ،( *3االستبانة يبلغ )

وهذا قيد يعكس البيئة اإلدارية الصحية في  ،%(**68.08وبوزن نسبي ) ،وبدرجة ممارسة مرتفعة ،(0.3537)
والروح الرياضية واإليثار واللطافة   ،المصارف التجارية محل الدراسة، حيث تسود المودة، واالنسجام بين العاملين

                                                           
 3=  1/5+2+3+4+5الوسط الحسابي = * 
 5الوزن النسبي = الوسط الحسابي/ **
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دراسة  ،Zirgham (2009)(، دراسة 2008)Asgari et al    يجة مع ما آلت اليهواتفقت هذه النت ،والكياسة
 الحراحشة و ( ودراسة البشابشة2010سعادة ) و دراسة الخاليلة ،(2010دراسة أبازيد ) ،(2009العزاوي )

Farzin et al (2012 ،) دراسة  ،Bhusita et al  (2012) دراسة  ،(2010دراسة الرقاد وأبودية ) ،(2011)
وأخيرًا  ،(2016دراسة أحميدة وآخرون ) ،(2015دراسة جبريل ) ،(2014) دراسة هارون  ،(2013)دراسة المعاني 

(، والتي أشارت كلها أن سلوكيات المواطنة التنظيمية ُتمارس بمستوى مرتفعًا كٌل في 2018دراسة العنزي والقرني )
 ودراسة العريضة ،(2006ا ما توصلت اليه دراسة الزهراني)في حين اختلفت نتيجة الدراسة الحالية م ،بيئته
أن هناك فروق  t-testفي أن مستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية كان متوسطًا، كما تبين من اختبار  ،(2010)

( أن مستوى بعد 4%، كما أظهر الجدول )1جوهرية لمتوسطات سلوكيات المواطنة التنظيمية عند مستوى معنوية 
حيث حظي بمتوسط حسابي  ،وهو أعلى متوسط بين أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية ،كان مرتفعاً  الكياسة

(، ودراسة 2006%(، واتفقت هذه النتيجة ما ما توصلت إليه دراسة الزهراني )69.49( وبوزن نسبي )3.4746)
( في أن 2015ودراسة جبريل ) ،(2012دراسة أبوتاية ) ،(2010ودراسة أبازيد ) ،(2011) الحراحشة و البشابشة

في حين تبين ان مستوى بعد  ،ُبعد الكياسة حظي بالترتيب األول على مستوى أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية
السلوك الحضاري  كان متوسطًا، وهي يمثل أقل أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية، حيث حظي بمتوسط حسابي 

( اتجاهات المشاركين عن كل عبارة من عبارات 5ا يوضح الجدول )%(، كم66.31( وبوزن نسبي )3.3157)
  .سلوكيات المواطنة التنظيمية بالمصارف التجارية محل الدراسة ودرجة ممارستها

 (: إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه  أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية 4جدول )

 بالمصارف التجارية قيد الدراسة وترتيبها

 1.645(  = n=117الجدولية عند )                 t%.  1** معنوية عند مستوى 

  

أبعاد 

سلوكيات 

المواطنة 

 التنظيمية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 t-testاختبار 

نتيجة 

 االختبار

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 t Sigقيمة  الممارسة

 0.000 **6.628 0.69173 3.4220 اإليثلج
 ال 

 احفلئال  

68.44

% 
 مرئف ظ 2

 0.000 **6.914 0.74564 3.4746 الكالوظ
 ال 

 احفلئال  

69.49

% 
 مرئف ظ 1

الروح 

 الريلضاظ
3.3898 0.74718 5.668** 0.000 

 ال 

 احفلئال  

67.79

% 
 مةوو ظ 4

الساوك 

 الدضلجي
3.3157 0.67892 5.051** 0.000 

 ال 

 احفلئال  

66.31

% 
 مةوو ظ 5

االلةزام 

ال لم )وقي 

 الضمار(

3.4119 0.51127 8.751** 0.000 
 ال 

 احفلئال  

68.24

% 
 مرئف ظ 3

واو الم 

المواالظ 

 الةلعاماظ

3.4041 0.35373 12.409** 0.000 
 ال 

 احفلئال  

68.08

% 
 مرئف ظ ------
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 (: إجابات عينة الدراسة تجاه كل عبارات سلوكيات المواطنة 5جدول )

 التنظيمية بالمصارف محل الدراسة 

 العبارة  ت االبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t-testاخةبلج  

 االختبار

درجة 

 t Sigقامظ  الممارسة 

ج 
ثـل
الي
ا

 

1 
أولق  زمالئي قاا القالم 

 مللمهلم المو اظ لهم.
3.3814 1.34558 3.079** 0.003 

 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

2 

ال أئر   في ئق يم 

المسلق ة لزمالئي  قل مل 

 يكون ل يهم اقبلء  ثارة

3.4915 1.44852 3.686** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

3 
أئ لون مع جؤولئي أل اء 

 االقملل قاا أحس  وجه
3.3983 1.18495 3.651** 0.000 

 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

4 

أقوم ممسلق ة وإجشل  

قاا  المراج ا  لادفاوا

 خ مظ مةمازة.

3.3559 1.34308 2.879** 0.005 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

5 
أقوم ممسلق ة الموظفا  

 الا   وأُفا هم مخبرائي.
3.4831 1.30569 4.019** 0.000 

 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

ظ 
وـ
ال
لك
ا

 

6 
أئالب إثلجة المشل   في 

 ال م 
3.6780 1.31319 5.608** 0.000 

 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

7 

أحرص قاا ائخلذ 

الة امار الوقلئاظ لامشل   

 قب  ح وثهل.

3.2542 1.34728 2.050* 0.043 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

8 
أنةبه لألثر الذي يةر ه 

 واو ي في االخري .
3.2034 1.39939 1.579 0.117 

غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

9 
ال أقة ي قاا حقوق 

 االخري 
3.7627 1.20312 6.886** 0.000 

 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

ظ 
ضا

يل
ر
 ال
ح
رو
ال

 

10 
أقوم مللمهلم االضلفاظ 

  ون ئذمر.
3.3729 1.43698 2.819** 0.006 

 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

11 

ال أئر   ممسلق ة 

االخري  ولو ئ اب ذلك 

 وقةلّ اضلفال  

3.4322 1.30403 3.600** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

12 
مم   أئقب  اللق  البللء

 أئ لم  م هم في ال م .
3.1271 1.38704 0.996 0.322 

غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

13 

إذا أخ أم في ح  أي 

م  زمالئي فإني ائق م 

 لالقةذاج مله.

3.6271 1.13827 5.985** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

ي 
ج
ضل

د
 ال
ك
او
س
ال

 

14 
أحلفظ قاا وم ظ 

 مفرفي.
3.5085 1.18210 4.673** 0.000 

 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

15 
أئلمع  ائمل  االقالنلم 

 والة لمام ال اخااظ.
3.3136 1.35684 2.510* 0.013 

 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

16 

أحرص قاا حضوج 

االجةملقلم والاقلءام 

 المرئب ظ ملل م .

3.3559 1.23014 3.143** 0.002 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

17 

أئأقام مع    الة وجام 

ية ابهل نالحي في الةي 

 قماي مللمفرا

3.0847 1.44752 0.636 0.526 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

لم
ل 
 ا
ام
ز
اللة
ا

 
 

18 
أئق م ممقةرحلم لة وير 

 ال م  وئدساله.
3.3220 1.28023 2.732** 0.007 

 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

19 
أئ وع مأقملل إضلفاظ 

 لةدسا  وئ وير ال م 
3.2712 1.34394 2.192* 0.030 

 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ
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 العبارة  ت االبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t-testاخةبلج  

 االختبار

درجة 

 t Sigقامظ  الممارسة 

20 

أئ لم  م لليظ مع 

الموجو ام ال الاظ 

)االجهزة والم  ام( في 

 مكلن قماي.

3.9407 1.00675 10.150** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

21 

أحلفظ قاا الةقا  ممواقا  

الدضوج واالنفراا 

 م  ال م .

3.1017 1.04095 1.061 0.291 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

22 

ائقا  ملألنعمظ الخلصظ 

ملل م  والاوائح الةي 

 يف جهل المفرا.

3.4237 1.12779 4.081 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

 1.645(  = n=117الجدولية عند ) t%.     5%.     * معنوية عند مستوى 1** معنوية عند مستوى         

ما مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية  -مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني    2.10
)االلتزام بالمعاملة العادلة والمحافظة على حقوق  :الليبية العاملة بمدينة البيضاء من خالل األبعاد التالية

المحافظة على حقوق اصحاب المصالح، توضيح الصالحيات والمسؤوليات، االلتزام بمتطلبات  ،المساهمين
  ؟االفصاح والشفافية، االلتزام بالمسؤولية االجتماعية(

وعنييد احتسيياب المتوسييطات الحسييابية  ،تضييمنت اسييتمارة االسييتبانة خمييس وعشييرون عبييارة تتعلييق بمبييادئ الحوكميية 
(، أمكيين التعييرف علييى مسييتوى 6واالنحرافييات المعيارييية، إلجابييات المشيياركين عيين تليي  األسييئلة الموضييحة بالجييدول )

وبمقارنيية  ،(3تطبيييق مبييادئ الحوكميية بالمصييارف محييل الدراسيية، إذا مييا ُعِلييم  بييأن متوسييط المقييياس المسييتخدم يبلييغ )
( وبيانحراف معيياري 3.2081وسيط المقيياس، وِجيد  أن المتوسيط الحسيابي العيام قيد بليغ )متوسطات اإلجابات، ميا مت

%(، ممييييا ييييدل علييييى أّن هنييياك ممارسيييية 64.162وهيييو أكبييير ميييين متوسيييط المقييييياس وبيييوزن نسيييبي ) ،(0.28604)
ات ( أن هنياك فيروق جوهريية لمتوسيط6كميا تبيين مين الجيدول ) ،متوسطة لمبادئ الحوكمة بالمصارف محل الدراسية

وتعكس هذه النتيجة قصور في مستوى الحوكمة  ،%1مبادئ الحوكمة بالمصارف محل الدراسة عند مستوى معنوية 
أن هنيياك  :2006مييارس  2وهييذا مييا دل عليييه  تقرييير صييندوق النقييد الييدولي فييي  ،بالمصيارف التجارييية محييل الدراسيية

يقضييي تنفيييذ برنييامج شييامل لإلصييالحيات وفييق حاجيية ماسيية إلعييادة هيكلييية الجهيياز المصييرفي فييي لبيبييا، األميير الييذي 
وتتضييمن هييذه االصييالحيات تطييوير المؤسسييات واالسييواق واالدوات  ،التسلسييل المالئييم واكتسيياب المزيييد ميين الخبييرات

واجييييراء التغييييييرات الالزميييية فييييي االطيييير القانونييييية  ،المالييييية، وبنيييياء القييييدرات الفّعاليييية علييييى صييييعيد الرقابيييية المصييييرفية
ل تحسييينات ملموسيية علييى ممارسييات الحكييم واإلدارة باتخيياذ تييدابير لزيييادة الشييفافية والمسيياءلة فييي والتنظيمييية، وإدخييا

عمليات الحكومة، وتشيجيا اعتمياد مسيار واضيح للقواعيد التنظيميية، وتيدعيم اإلطيار المؤسسيي )إيجياد جهياز قضيائي 
نتيجية هيذه الدراسية  واتفقــت(، 2006كفء وتقوية جهاز التدقيق المحاسبي التابا للحكومة( )صندوق النقيد اليدولي، 

(، حييييث بينيييت الدراسييية أن المصيييارف التجربييية السيييودانية تطبيييق مبيييادئ 2005ميييا ميييا آليييت الييييه دراسييية عبيييدالحليم )
( والتيييي بينيييت أن المصيييارف 2007الحوكمييية وفقيييًا لمبيييادئ لجنييية بيييازل لإلشيييرافي المصيييرفي، ودراسييية مطييير و نيييور)

( والتيي كشيفت ان مصيرف الوحيدة فيي ليبييا 2010ودراسية أكيريم ) ،ى متوسيطاألردنية تطبيق مبيادئ الحوكمية بمسيتو 
 حوكميية ( والتييي بينييت أن تجربيية2012( بدرجيية متوسييطة،  ودراسيية بليية )(OECDيطبييق مبييادئ الحوكميية وفقييًا 

( والتييي بينييت أن 2014كييذل  اتفقييت مييا دراسيية جبريييل ) ،ال ترتييق إلييى المسييتوى الطمييوح السييودان فييي الشييركات
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ميييا دراسييية جيييودة  اختلفــــتالتجاريييية الليبيييية تطبيييق مبيييادئ الحوكميييية دون المسيييتوى المطليييوب ؛ فيييي حيييين  المصيييارف
(، أيضيا (OECDالحوكمية المؤسسيية بدرجية مرتفعية وفقيًا  بمبيادئ يلتيزم فلسيطين ( والتيي أظهيرت ان بني 2008)

( والتي بينت ان مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف الفلسطينية كيان مرتفعيًا 2011) اختلفت ما دراسة الصويص
( والتيي بينيت أن مسيتوى مبيادئ الحوكمية فيي الشيركات 2012من وجهة نظر مديري الفروع، كيذل  دراسية العبيدلي )

دأ ميدى صيالحيات ( أن مبي6كميا يوضيح جيدول ) ،الصناعية المدرجة في سيوق الكوييت ليألوراق الماليية كيان مرتفعياً 
ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقييادات االداريية العلييا هيو أعليى مبيادئ الحوكمية مسيتوى، حييث حظيي بمتوسيط 

%( وبدرجة ممارسة متوسطة، في حين تبين أن مستوى مبدأ المحافظة 65.662( وبوزن نسبي )3.2831حسابي )
(  3.0966الحوكميية، حيييث حظييي بمتوسييط حسييابي )علييى حقييوق اصييحاب المصييالح جيياء متوسييطًا وهييو أقييل مبييادئ 

( اتجاهيييات المشييياركين عييين عبيييارات أبعييياد مبيييادئ الحوكمييية 7كميييا يوضيييح الجيييدول ) ،%(61.932وبيييوزن نسيييبي )
  .بالمصارف التجارية محل الدراسة ودرجة ممارستها بناًء على المتوسط الحسابي

 ة بالمصارف التجارية قيد الدراسة وترتيبها(: اجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مبادئ الحوكم6جدول )

 مبادئ  الحوكمة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t-testاختبار 

 االختبار

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 t Sigقيمة  الممارسة

االلةزام مللم لماظ 

ال ل لظ لدماظ 

االوهم والمدلفعظ 

 قاا حقوقهم

3.1508 0.46991 3.487** 0.001 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ 4 63.016%

المدلفعظ قاا 

حقوق اصدلب 

 المفللح

3.0966 0.53572 1.959 0.052 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ 5 61.932%

م ى صالحالم 

ومسئولالم 

اقضلء مااس 

اال اجة والقال ام 

 اال اجيظ ال اال

3.2831 0.56103 5.481** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ 1 65.662%

م ى االلةزام 

ممة ابلم 

االففلح 

 والشفلفاظ

3.2373 0.46846 5.502** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ 3 64.746%

م ى االلةزام 

مللمسؤولاظ 

 االجةملقاظ

3.2729 .0.56002 5.293** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ 2 65.458%

 0.000 **7.904 0.28604 3.2081 مبادئ الحوكمـة
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ ------- 64.162%

       t = 1.645.    %1 معنوية عند مستوى **     
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 (: اجابات أفراد عينة الدراسة تجاه عبارات مبادئ الحوكمة 7جدول )

 بالمصارف التجارية قيد الدراسة 

 العبارة  ت االبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t-testاخةبلج  

 االختبار

درجة 

 t Sigقامظ  الممارسة 

م 
قه
قو
ح
ا 
قا
ظ 
ع
لف
د
لم
وا
  
هم
و
ال
 ا
اظ
دم
 ل
لظ
ل 
ل 
 ا
اظ
لم
م 
ملل
  
ام
ز
اللة
ا

 

1 

ئكف  اال اجة ال اال ح  

 لفظ المسلهما  

مللمشلج ظ الف للظ في 

انةخلب اقضلء مااس 

اال اجة م  خالل 

اجةملقلم الام اظ 

 ال موماظ 

3.2034 0.94787 2.331* 0.021 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

2 

ئكف  اال اجة ال اال ح  

 لفظ المسلهما  في 

المفل قظ قاا القراجام 

االوةرائاااظ م  خالل 

 الام اظ ال موماظ 

3.1610 1.06193 1.647 0.102 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

3 

ئكف  اال اجة ال اال ح  

 لفظ المسلهما  في 

االاالع قاا مدلضر 

اجةملقلم مااس اال اجة 

 قل  الضروجة 

3.2373 1.03509 2.490* 0.014 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

4 

ئكف  اال اجة ال اال ح  

الم لماظ ال ل لظ 

لامسلهما  وواء  لنوا 

أغاباظ او اقااظ مواالا  

 او اجلنب 

3.0508 1.23238 0.448 0.655 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

5 

ئكف  اال اجة ال اال ح  

حفول المسلهما  قاا 

ئ ويض قل ل ومللوب 

 في حللظ انةهلك حقوقهم

3.1017 1.01602 1.087 0.279 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

ح
فلل

لم
 ا
ب
دل
ص
 ا
ق
قو
ح
ا 
قا
ظ 
ع
لف
د
لم
ا

 

6 

ئدةرم اال اجة ال اال قاا 

حقوق اصدلب المفللح 

المد  ة في القوانا  

 والاوائح الروماظ 

3.2034 1.02581 2.154* 0.033 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

7 

ئق م اال اجة ال اال 

الة ويضلم المللوبظ ق  

االضراج الةي ق  ئاد  

مأصدلب المفادظ قل  

 انةهلك حقوقهم

3.1441 0.76544 2.045* 0.043 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

8 

ئدرص اال اجة ال اال 

قاا ئوفار الم اوملم 

الم اومظ لكلفظ االاراا 

ذام المفادظ في الوقت 

 المللوب

3.2034 0.93881 2.353* 0.020 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

9 

ئ لقب اال اجة الةلفاذيظ    

م  يةف  ممااس اال اجة 

او االاراا ذام 

المفادظ لإلقراب ق  

قاقه ئاله م ض 

الساو الم او المملجولم 

3.1356 0.96888 1.520 0.131 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ
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 العبارة  ت االبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t-testاخةبلج  

 االختبار

درجة 

 t Sigقامظ  الممارسة 

غار القلنوناظ او 

 االخالقاظ.

10 

ئهةم اال اجة ال اال مم ى 

موضوقاظ وق الظ 

االجراءام المةب ظ 

 والمكلفئظ الموظفا  

2.7966 1.00051 -2.208* 0.029 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

م 
 ا
ال
لق
وا
ة 
ج
 ا
ال
 ا
س
اا
 م
لء
ض
ق
 ا
م
ال
ول
سؤ
وم
م 
ال
ح
ال
ص
ى 
م 

ال
 ا
 ال
يظ
ج
 ا
ال
ا

 

11 

يوج  مللمفرا نعلم 

 اخاي يد   موضوح 

حقوق وصالحالم  لفظ 

 ال لماا  

3.0847 0.99207 0.928 0.355 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

12 

ياةزم اقضلء مااس 

اال اجة م ق  اجةملقلم 

ملةعمظ وموثقظ ممدلضر 

 جوماظ 

3.3220 0.90470 3.867** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

13 

ئخضع اال اجة الةلفاذيظ 

لامسلءلظ م  قب  مااس 

 اال اجة 

3.2712 1.07545 2.739** 0.007 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

14 

يخضع مااس اال اجة 

لامسلءلظ م  قب  

المسلهما  م  خالل 

 الام اظ ال موماظ 

3.3390 1.09560 3.361** 0.001 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

15 

ئسةااب اال اجة الةلفاذيظ 

لةوصالم لالن الة قا  

 والمراج ظ 

3.3983 1.09498 3.951** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

ظ 
فا
فل
ش
وال
ح 
فل

الف
 ا
م
بل
 ا
مة
 م
ام
ز
اللة
 ا
ى
م 

 

16 

ئدرص اال اجة ال اال 

قاا اقالن وئوضاح 

 غليلئهل واه افهل

3.3051 0.97410 3.402** 0.001 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

17 

ئدرص اال اجة ال اال 

قاا قرض م اوملم 

  لفاظ ق  خ  هل

3.1525 1.20275 1.378 0.171 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

18 

ئدرص اقضلء مااس 

اال اجة واال اجة الةلفاذيظ 

قاا ئوفار م اوملم 

 لفاظ ق  مؤهالئهم 

 وخبرائهم الوظافاظ 

3.2458 1.01220 2.637** 0.009 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

19 

ئدرص اال اجة ال اال 

قاا نشر مالنلم مللاظ 

ولويظ ومرحااظ مةوافقظ 

مع م ليار االففلح 

 المة لجا قااهل مهلال  

3.3729 0.83509 4.850** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

20 

ئدرص قاا اال اجة قاا 

ئوفار م اوملم  لفاظ ق  

 لفظ ئ لمالئهل مع 

 االاراا ذام المفادظ 

3.1102 0.75994 1.575 0.118 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

م 
زا
اللة
 ا
ى
م 

اظ
ق
مل
جة
ال
 ا
اظ
ول
سؤ
لم
مل

 

21 

ئدرص اال اجة قاا 

ئدسا  جو ة الخ ملم 

 المق مظ 

2.9407 1.15686 -.557 0.579 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

22 

ئدرص اال اجة قاا 

ئس ي  الضرائب المسةدقظ 

مللقامظ ال ل لظ وفي الوقت 

3.4153 1.04862 4.302** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ
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 العبارة  ت االبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t-testاخةبلج  

 االختبار

درجة 

 t Sigقامظ  الممارسة 

 المللوب 

23 

يسلهم المفرا مقسط 

مللوب في ئق يم 

الةبرقلم المل يظ وال الاظ 

لاام الم واالقملل 

 الخاريظ 

3.3814 1.01206 4.093** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

24 

ئدرص اال اجة قاا 

االهةملم مبرامج الرقليظ 

 الفداظ 

3.2203 1.23438 1.939 0.055 
غار  ال 

 احفلئال  
 مةوو ظ

25 

ئدرص اال اجة قاا 

ئ جيب وئ وير المواج  

 البشريظ 

3.4068 0.96288 4.589** 0.000 
 ال 

 احفلئال  
 مرئف ظ

       t = 1.645  . 5% معنوية عند مستوى *      .     %1 معنوية عند مستوى **   

  :الدراسـةاختبار فرضيـات  3.10

ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لسلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق   :الدراسة الرئيسـة فرضيـة 1.3.10
 مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية العامة بمدينة البيضاء.

من أجل  Simple Regression Analysisلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام  تحليل االنحدار البسيط 
لكن قبل البدء في تطبيق تحليل التعرف على أةر سلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق مبادئ الحوكمة، 

قام الباحثان ب جراء بعض االختبارات، وذل  من أجل ضمان مالءمة البيانات لفروض تحليل االنحدار  ،االنحدار
 وذل  على النحو التالي: ،عموماً 

  باستخدام اختبارقام الباحث Kolmogorov - Smirnov  لمعرفة مدى اتباع البيانات للتوزيا الطبيعي من
ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيا  ،عدمه، وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات

أكبر من  P-valueإذا كانت قيمة البيانات طبيعيًا، وُتفضي قاعدة القرار بقبول أن البيانات تتبا التوزيا الطبيعي 
( يوضح نتائج هذا االختبار  والذي يشير إلى أن جميا البيانات لمجالت الدراسة تتبا 8%، والجدول رقم )5

%، وعليه ُيمكن إجراء االختبارات اإلحصائية التي تعتمد 5أكبر من  P-valueالتوزيا الطبيعي، حيث أن قيمة  
 .طبيعيعلى إتباع البيانات للتوزيا ال

 (8جدول )
 اختبـار التوزيـع الطبيـعي لبعديل الدراسة عن طريق

 One – Sample Kolmogorov –Smirnov 
 value z  P-value- األبعاد الترقيم
 0.386 0.905 سلوكيات المواطنة التنظيمية 1
 0.594 0.770 مبيادئ الحوكميية   2

  كما تم التأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلةMulticollinearity   باستخدام اختبار معامل
لكل متغير من  Tolerance واختبار التباين المسموح  ،Variance Inflation Factor (VIF) تضخم التباين
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(، وقيمة اختبار التباين المسموح 10مة )( للقيVIFما مراعاة عدم تجاوز معامل التضخم ) ،متغيرات الدراسة
Tolerance  ( يوضح نتائج هذا االختبار والذي ُيشير إلى أن قيم معامل 9%(، والجدول )5أكبر من )

وان قيم االختبار التباين المسموح  ،( 1.23 -1.017وتتراوح بين ) 10( لجميا المتغيرات تقل عن VIFالتضخم)
Tolerance ( 0.936-0.809تراوحت بين)،  وُيعد هذا مؤشرًا على عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات

 . Multicollinearityالمستقلة 
 Tolerance ( واختبار التباين المسموح VIF(: اختبار معامل تضخم التباين )9جدول )

 VIF Tolerance أبعاد المتغير  المستقل
 0.846 1.183 االيثار
 0.936 1.068 الكياسة

 0.809 1.236 الروح الرياضية 
 0.919 1.088 السلوك الحضاري 
 0.983 1.017 االلتزام العام

تشير نتائج التحليل الواردة بالجدول  ُ ،Regression analysis Simpleتحليل االنحدار البسيط وعند إجراء 
( وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بين سلوكيات المواطنة التنظيمية اجمااًل على مجال تطبيق مبادئ 10)

(، أيضًا تبين أن 0.05( عند مستوى داللة معنوية )0.225حيث بلغ معامل االرتباط ) ،الحوكمة محل الدراسة
كما ُتشير النتائج إلى أن معامل التحديد لنموذج  ،(0.05( وهي معنوية عند مستوى )6.183المحسوبة )  Fقيمة 

%( من التباين في مستوى تطبيق 5.10سلوكيات المواطنة مجتمعة حول تطبيق مبادئ الحوكمة ُتفّسر بنسبة )
متغيرات أخرى، %( من قيمة التغُيرات في مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة ُتعزى ل94.90مبادئ الحوكمة، بينما )

(، األمر الذي يشير إلى 0.182لمعامل االنحدار لسلوكيات المواطنة التنظيمية ) كما ُتظهر البيانات أن قيمة 
وجود أةر ذو داللة احصائية لسلوكيات المواطنة التنظيمية على مجال تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية 

يتم رفض الفرضية  ،عليه ،%5ي ذات داللة احصائية عند مستوى وه ،tمحل الدراسة، وهذا ما دلت عليه قيمة
الرئيسية والتي تنص على عيدم وجيود أةر ذو داللة احصائية لسلوكيات المواطنة مجتمعًة على تطبيق مبادئ 

( بأن سلوكيات المواطنة التنظيمية 2008) Yen et alالحوكمة بالمصارف الليبية قيد الدراسة، وهذا ما أكده 
القرارات،  اتخاذ عملية في الفّعالة من العاملين والمشاركة العمل بيئة أنظمة وقواعد على وااللتزام المحافظة تضمن

والتي بينت أن سلوكيات  Mackenzie  Podsakoff and(1997كذل  اتفقت نتيجة الدراسة الحالية ما دراسة )
% تقريبًا في 25% تقريبًا من التغير في األداء النوعي، 18% تقريبًا من التغير في األداء الكمي، 19المواطنة تؤةر

% تقريبًا في جودة خدمات الزبائن ؛ وانسجمت نتيجة الدراسة الحالية كذل  ما ما 38مؤشرات الكفاءة المالية، و
( بأن هناك عالقة تأةيرية لاللتزام التنظيمي على تطبيق الحوكمة بالمصارف 2014آلت إليه دراسة جبريل )

 التجارية الليبية العاملة بمدينة درنة، باعتبار أن االلتزام التنظيمي أحد محددات سلوكيات المواطنة التنظيمية.
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 التنظيمية(:  تحليل اختبار اإلنحدار البسيط للوقوف على أثر سلوكيات المواطنة 10جدول )

 على تطبيق مبادئ الحوكمة  

   .0.05*معنوية عند مستوى    .0.01**معنوية عند مستوى            

سيلوكيات المواطنية التنظيميية )االيثيار،  ألبعــادال يوجيد أةير ذو داللية احصيائية  :الدراسة الفرعيـة فرضية  2.3.10
الكياسيية،  الييروح الرياضييية،  والسييلوك الحضيياري، االلتييزام العييام( علييى تطبيييق مبييادئ الحوكميية بالمصييارف التجارييية 

 .العاملة بمدينة بالبيضاء

ئ الحوكمة، تم ولتحديد األهمية النسبية لمتغيرات سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تفسر التباين في تطبيق مباد
فُتشير نتائج التحليل الواردة بالجدول  ،Regression  Analysis  Multipleاستخدام تحليل االنحدار المتعدد 

سلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق مبادئ الحوكمة  أبعـاد( وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بين 11)
(، أيضًا 0.01( عند مستوى داللة معنوية )0.461امل االرتباط )حيث بلغ مع ،بالمصارف التجارية محل الدراسة

كما ُتشير النتائج إلى أن معامل التحديد  ،(0.01( وهي معنوية عند مستوى )6.034المحسوبة )  Fتبين أن قيمة 
في  %( من التباين21.20للنموذج أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية حول تطبيق مبادئ الحوكمة ُتفّسر بنسبة )

%( من قيمة التغُيرات في مستوى ممارسة تطبيق مبادئ الحوكمة 78.80ممارسة تطبيق مبادئ الحوكمة، بينما )
كان أكثر األبعاد قدرة على تفسير التباين ( أن ُبعد االلتزام العام 12ُتعزى لمتغيرات أخرى، كما ُتظهر نتائج جدول )

حيث تبين أن قيمة بيتا لمعامل االنحدار لُبعد السلوك الحضاري  ،الدراسةبالمصارف التجارية قيد في المتغير التابا 
(، األمر الذي يشير إلى وجود أةر دال إحصائيًا لُبعد االلتزام العام على تطبيق مبادئ الحوكمة عند داللة 0.149)

ر طردي في تطبيق مبادئ بمعنى أن زيادة ُبعد االلتزام العام  بقيمة وحدة واحدة سوف تؤدي إلى تغي ،0.01معنوية 
ولعل يعـزى (، 0.01( وهي دالة معنويًا عند مستوى )3.159) t( وهذا ما دلت عليه قيمة 0.149الحوكمة بقيمة )

إلى العبارة الخامسة والعشرين ببعد االلتزام العام والتي حظيت بدرجة ممارسة مرتفعة، والتي مفادها أن العاملين ذلك 
 ة محل الدراسة يتقيدون باألنظمة الخاصة بالعمل واللوائح التي يصدرها المصرف، بالمصارف التجارية الليبي

والتي بينت ان ُبعد االلتيزام العام من العوامل المؤةرة في   (2014واتفقت هذه النتيجة مع آلت اليه دراسة جبريل )
سائدة بالمصارف التجارية والتي تعتبر كذل  قد تعزى هذه النتيجة إلى الثقافة التنظيمية ال ،تنمية رأس المال الفكري 

( أن المصارف التجارية الليبية 2009حيث تشير دراسة سعيد ) ،من المحددات الرئيسة لنجاح المنظمات أو فشلها
العاملة بمدينة البيضاء تسودها ةقافة تنظيمية مرتفعة من القيم والمعتقدات والقواعد والقوانين واالفتراضات التي 

  .ين بهذه المصاف، لعل هذا من شأنه أدى إلى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الليبيةيحملها العامل
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( أن ُبعد السلوك الحضاري حظى بالترتيب الثاني من حيث التأةير في تطبيق مبادئ 11كما تبين من الجدول )
تبين أن قيمة بيتا لمعامل ، حيث الظاهرة المبحوةة %( من8الحوكمة وأسهم لوحده بتفسير االختالف بمعدل)

(، األمر الذي يشير إلى وجود أةر دال إحصائيًا لُبعد 0.103العاملين ) لدى االنحدار لُبعد السلوك الحضاري 
، بمعنى أن زيادة ُبعد 0.01العاملين على تطبيق مبادئ الحوكمة عند داللة معنوية  لدى السلوك الحضاري 
حدة واحدة سوف تؤدي إلى تغير طردي في تطبيق مبادئ الحوكمة بقيمة العاملين بقيمة و  لدى السلوك الحضاري 

وربما تعـزى هذه النتيجة  ،(0.01( وهي دالة معنويًا عند مستوى )2.806) t( وهذا ما دلت عليه قيمة 0.103)
، والتي وهذا ما أكدته العبارة الرابعة عشر ببعد السلوك الحضاري  ،إلى أن العاملين يحافظون على سمعة مصارفهم

ما  واتفقت هذه النتيجة ،تنص ان العاملين بالمصارف قيد الدراسة يحافظون على سمعة مصارفهم بدرجة مرتفعة
( والتي بينت أن االلتزام الوجداني واالخالقي كانا لهما أةر واضح على تطبيق مبادئ الحوكمة 2014دراسة جبريل )

 بالمصارف التجارية الليبية بمدينة درنة. 

الظاهرة  %( من7العاملين أسهم بتفسير االختالف بمعدل) لدى ( أن ُبعد الكياسة 11ين من الجدول )كما تب
ولربما تعزى هذه النتيجة إلى أن العاملين  ،في المتغير التابا التأثيروآتى بالترتيب الثالث من حيث  ،المبحوةة

بالمصارف قيد الدراسة يتجنبوا إةارة المشاكل في العمل، األمر الذي قد ساعد في تطبيق مبادئ الحوكمة بتل  
المصارف، وهذا ما دلت عليه العبارة السادسة ببعد الكياسة والتي تؤكد على ان العاملين يتجنبوا إةارة المشاكل في 

هذه النتيجة متضامنة ما ما خلصت إليه دراسة  وجاءت .يث حظيت هذه العبارة بدرجة ممارسة مرتفعةالعمل، ح
( والتي بينت أن عملية التغيير التنظيمي بالمصارف التجارية الليبية بمدينة البيضاء جاءت بدرجة 2008الضاوي )
ن العاملين يجتنبون إةارة المشاكل في العمل، ولربما تعزز هذه النتيجة ما توصلت اليه الدراسة الحالية بأ ،مرتفعة

إضافًة إلى أنهم منتبهين لألةر الذي يتركه سلوكهم في اآلخرين والعمل، كل هذه األمور قد يكون لها األةر في 
 متغيري اإليثـار، والـروح الرياضيـة( أن 11تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف قيد الدراسة ؛ كما تبين من الجدول )

ن لهما أي تأةير ذو داللة احصائية على تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية محل الدراسة، بناًء عليه لم يكو 
  :يتيم

 ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لبعد اإليثار على تطبيق  على أنه الفرعية األولى والتي تنص:  قبـول الفرضية
 مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية بمدينة البيضاء.

 (الفرضية )على أنه ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لبعد الكياسة على تطبيق  :الفرعية الثانية والتي تنص رفض
 مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية بمدينة البيضاء.

 ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لبعد الروح الرياضية على  على أنه :قبول الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص
 بادئ الحوكمة بالمصارف التجارية بمدينة البيضاء.تطبيق م

 ال يوجد أةر ذو داللة احصائية لبعد السلوك الحضاري  على أنه :الفرعية الرابعة والتي تنص )رفض( الفرضية
 على تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية بمدينة البيضاء.

 يوجد أةر ذو داللة احصائية لبعد االلتزام العام على ال  على أنه :الفرعية الخامسة والتي تنص )رفض( الفرضية
 تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية بمدينة البيضاء.
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(:  تحليل اختبار اإلنحدار المتعدد والتدريجي للوقوف على أةر أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية على 11جدول )
 تطبيق مبادئ الحوكمة

 %.                            5%.           * معنوية عند مستوى 1** معنوية عند مستوى   

 :خالصة نتائج الدراسة. 11

من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة، واختبار فرضياتها تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها  
 :فيما يلي

  أفصحت الدراسة أن المستوى العام لسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين بالمصارف التجارية محل الدراسة
 . مرتفعـاً جاء 
  بينت الدراسة أن مستوى ُبعد الكياسة حظي بالترتيب األول على أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية وبدرجة

، تاله ُبعد االيثار بمستوى مرتفا، ةم ُبعد االلتزام العام الذي حظي بالترتيب الثالث، وجاء بدرجة ممارسة مرتفعة
لمرتبة الرابعة بدرجة ممارسة متوسطة، أما ُبعد السلوك ممارسة مرتفعة، تاله ُبعد الروح الرياضية، فقد احتل ا

 .فقد حظي بالترتيب األخير بدرجة ممارسة متوسطة ،الحضاري 
  كشفت الدراسة أن المستوى العام لتطبيق مبادئ الحوكمة من وجهة نظر العاملين بالمصارف التجارية العاملة

 .متوسطـاً بمدينة البيضاء جاء 
 أ مدى صالحيات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقيادات اإلدارية العليا هو أعلى خلصت الدراسة الى أن مبد

حيث حظي  ،مبادئ الحوكمة مستوى، حيث حظي بممارسة متوسطة، يليه مبدأ مدى االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
االفصاح والشفافية بمستوى  كما جاء في المرتبة الثالثة مبدأ مدى االلتزام بمتطلبات ،بدرجة ممارسة متوسطة أيضاً 

حيث  ،متوسط، أما مبدأ االلتزام بالمعاملة العادلة لحملة االسهم والمحافظة على حقوقهم جاء في المرتبة الرابعة
في حين تبين أن مستوى مبدأ المحافظة على حقوق اصحاب المصالح كان  ،حظي بدرجة ممارسة متوسطة

 لمصارف التجارية قيد الدراسة.متوسطًا وهو أقل مبادئ تطبيق الحوكمة با
  على مدى تطبيق مبادئ  مجتمعةً بينت الدراسة وجود أةير ذو داللة احصائية لسلوكيات المواطنة التنظيمية

سلوكيات  ألبعـاد%؛ كما كشفت الدراسة وجود أةير معنوي 5الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية عند مستوى 
حيث تبين أن %، 1المواطنة التنظيمية على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية عند مستوى 
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%( من 21.20سلوكيات المواطنة التنظيمية حول مبادئ الحوكمة يفّسر بنسبة ) ألبعادمعامل التحديد لنموذج 
؛ كما بينت الدراسة  مة التغُيرات ُتعزى لمتغيرات أخرى %( من قي78.80التباين في تطبيق مبادئ الحوكمة بينما )

كان أكثر أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية قدرة على تفسير التباين في متغير مدى تطبيق  ُبعد االلتزام العامأن 
ون لهما لم يك متغيري اإليثـار، والـروح الرياضيـةكما أتضح أن ، مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية محل الدراسة

 .أي تأةير ذو داللة احصائية على تطبيق مبادئ الحوكمة

  :. توصيات الدراسة12

 من خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة ُتقدم مجموعة من التوصيات التي يؤمل إتباُعها والمتمثلة في اآلتي: 

  أهمية سلوكيات المواطنة يؤمل أن يعي المسؤولين في جميا المستويات بالمصارف التجارية محل الدراسة
ةقافة مؤسسية تشجا  نشر خالل من وذل  ،تطبيق مبادئ الحوكمة واضحة في من أهمية لها تبين التنظيمية لما

 وُتعزز سلوكيات المواطنة التنظيمية من خالل االنظمة والتعليمات الالزمة لمكافأة الجهود العفوية والتطوعية بما
 ذاتي. وباندفاع منها طوعاً  المزيد يموتقد فيها االستمرار على يشجعهم

 من صحوة به تتمتا لما أكبر بحرية العمل في المصارف التجارية قيد الدراسة من العاملة البشرية الموارد تمكين 
  .والتنمية التطوير في الحرية هذه الستخدام تؤهلها مشاركة وطوعية وكياسة، ضمير،

 تفعيل مبادئ  في بارز دور من لما له االلتزام العام، بأهمية المصارف التجارية الليبية مديرو وعي تعميق
سلوكيات  أهمية تؤكد الرسمية التي والكتيبات األدلة ك صدار المناسبة، اآلليات إيجاد خالل وذل  من الحوكمة،

 التنظيمية. القيم سلم أعلى في يجعل سلوكيات المواطنة الذي المواطنة التنظيمية بالشكل
  اعتبار سلوك المواطنة أحد المعايير الهامة لغايات منح الجدارة وإشغال المناصب الوظيفية العمل على

 بالمصارف التجارية في ليبيا.
 حيول الحوكمية ومبادتهيا، وذلي   وتيدريبهم الميوظفين تثقييف عليى يؤميل مين إدارة المصيارف التجاريية الليبيية العميل

 المجال.  هذا في متخصصين أكاديميين ما بالتعاون  بذل  ليميةتع شهادات الوعي ومنح وبناء وندوات دورات بعقد
  ًذلي  أن االقبيال عليى تبنيي مبيادئ  ،اعطاء أهمية أكبر لإلفصياح والشيفافية عموميًا واالفصياح المحاسيبي خصوصيا

يتوجييب فييي المقييام األول أن تكييون هنيياك وسيييلة تضييمن االعييداد الجيييد للقييوائم المالييية للمصييارف التجارييية  ،الحوكميية
   .وإظهار معلومات تتميز بالشفافية والمصداقية ،الليبية

  المحافظية عليى حقيوق اصيحاب المصيالح العمل عليى تفعييل العناصير المكونية للحوكمية المصيرفية، والمتمثلية فيي
توضيييييح  ،االلتييييزام بمتطلبييييات االفصيييياح والشييييفافية ،معامليييية العادليييية والمحافظيييية علييييى حقييييوق المسيييياهمينوااللتييييزام بال

وذلييي  تفادييييًا لآلةيييار التيييي قيييد تتعيييرض لهيييا المصيييارف  االلتيييزام بالمسيييؤولية االجتماعيييية، ،الصيييالحيات والمسيييؤوليات
 .سية بداخلهاالتجارية الليبية من جراء ضعف الجوانب التطبيقية لمبادئ الحوكمة المؤس

 وتيييوفير محفيييزات نظاميييية  ،قييييام اجهيييزة الدولييية بتسييييير اجيييراءات المرتبطييية بيييأداء المصيييارف للمسيييؤولية االجتماعيييية
 وحيدة إنشياء عليى المصيارف محيل الدراسية تشيجياللمصيارف عليى ضيوء تميزهيا فيي المسيؤولية االجتماعيية؛ كيذل  

  .االجتماعية المسؤولية مجال في متخصصة إدارية

 على منح صالحيات ودور أكبر ألصحاب المصالح في ممارسة الدور الرقابي على اإلدارة والمصارف  العمل
 محل الدراسة مما يزيد في ةقة المساهمين بأداء مديري المصارف التجارية الليبية.



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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 ًء كانوا يتوجب على االدارات العليا بالمصارف التجارية الليبية أن تكفل حق المعاملة العادلة للمساهمين سوا
أغلبية او أقلية مواطنين أو أجانب، ما مراعاة حضور صغار المساهمين الجتماعات الجمعيات العامة بتوجيه 

كون ذل  يضمن حقوقهم بشكل أو بآخر ويتيح لهم فرصة التصويت و المصادقة على  ،الدعوات الشخصية لهم
 القرارات االستراتيجية.

  األنظمة بطبيعة الدراسة بالتعاون ما إدارة اللجنة القانونية توعية العاملينيؤمل من إدارة المصارف التجارية محل 
المصارف خاصًة فيما يتعلق بحقوقهم وصالحياتهم، كما على ادارة المصارف  داخل بها المعمول واللوائح والقوانين

 .أجل تطبيق وتفعيل مبادئ الحوكمية العاملين من لدى ومؤشراً  توفير انظمة تكون حافزاً 

 . مقترحات بدراسات مستقبلية:13

خصوصًا وإن نتائج الدراسة ُتشير إلى أن معامل التحديد لنموذج  ،إّن موضوع الحوكمة يظل قِضية متعددة األبعاد
%( 21.20سلوكيات المواطنة التنظيمية حول تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف محل الدراسة  فّسر نسبة ) أبعـاد

%( من قيمة التغيرات في مستوى ممارسة مبادئ الحوكمة 78.80من التباين في ممارسة مبادئ الحوكمة، بينما )
  :الية في هذا المجالُتعزى لمتغيرات أخرى، عليه ف نه باإلمكان اقتراح إجراء الدراسات الت

إعادة الدراسة الحالية برمتها على مصارف تجارية أخرى أو قطاعات أخرى حتى يمكن الوصول إليى صيورة أكثير  -
 شمواًل عن أةر سلوكيات المواطنة التنظيمية على تطبيق مبادئ الحوكمة في البيئة الليبية. 

 ادئ الحوكمة.دراسة العالقة بين انماط القيادة اإلدارية ومدى تطبيق مب -
 دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية ومدى تطبييق مبادئ الحوكمة.  -
 دراسة العالقة بين الدعم التنظيمي ودوره في ارساء مبادئ الحوكمة. -
 .دور مبادئ الحوكمة في المحاسبة االبداعية -
 .دور مبادئ الحوكمة في إدارة األرباح -
 .الحوكمةمقاومة التغيير وأةرها على تطبيق مبادئ  -
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 قائمـة المراجع 

 : المراجع العربية -أوالً 

التنظيمية في مؤسسة الضمان االجتماعي  المواطنة سلوك على النفسي (. " أةر التمكين2010أبا زيد، رياض )
 -493(، ص ص: 2(، العدد )24) المجلد ،) االنسانية لألبحاث )العلوم النجاح جامعة مجلةباألردن"، 

519. 

(. " مدى توافر المتطلبات الالزمة لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات وفقا لمنظمة 2007ناجي حامد )أبوبكر، 
 التعاون االقتصادي والتنمية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة قاريونس.

صرفي، أطروحة (. استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع الم2006أبو زر، عفاف )
 .دكتوراه غير منشورة، جامعة عّمان العربية، عّمان، األردن

، االسكندرية:  حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل االموال(. 2010أحمد، ابراهيم السيد )
 الدار الجامعية. 

كات وإمكانية تطبيقه في الشركات (. "دراسة تحليلية وتطبيقية لمفهوم حوكمة الشر 2003أحمد، عادل عبد الرحمن )
جامعة الزقازيق، بنها، السنة مجلة الدراسات والبحوث التجارية، المساهمة العاملة في البيئة المصرية"، 

 الثالثة والعشرون، العدد األول.

نية على (. " أةر رأس المال البشيري على سلوكييات المواطنة التنظيميية: دراسة ميدا2016أحميدة، جميلة وآخرون )
عينة من العاملين بصندوق الضمان االجتماعي بمدينة درنة "، بحث غير منشور، قسم المهن اإلدارية 

 ليبيا. -والمالية، المعهد العالي للعلوم والتقنية / درنة 

(. " سلوكيات القيادة االخالقية وعالقتها بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات 2010أكريم، محمد سليمان )
 .1060- 1007، جامعة عين شمس، ص ص: المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةلليبية ". القاهرة: ا

(. " قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية ما االشارة إلى حالة الجزائر، 2006بريش، عبدالقادر )
العليا للتجارة، الجزائر، العدد ، المدرسة مجلة االصالحات االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي

(1.) 

 التنظيمية: المواطنة سلوك على الدافعية أبعاد (، " أةر2011البشابشة، سامر عبدالمجيد والحراحشة، محمد أحمد )
المجلة ميدانية "،  دراسة :األردن جنوب بلديات محافظات في العاملين نظر وجهة من ميدانية دراسة

 .680 -647، ص ص: 4 العدد ،7 المّجلد ،االردنية في ادارة االعمال

(. " أةر االلتزام التنظيمي على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية 2014جبريل، وائل محمد جبريل )
الليبية: دراسة ميدانية على عينة من العاملين بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة درنة "، بحث مقدم 

  19 – 18ساد االداري والمالي، جامعة عجلون، كلية إدارة االعمال خالل الفترة )إلى الحاكمية والف
 نوفمبر(.
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(. " سلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها بتنمية رأس المال الفكري: دراسة 2015جبريل، وائل محمد جبريل )
مؤتمر التعليم العالي والتنمية  ميدانية على العاملين االداريين بشؤون التعليم بمدينة درنة "، بحث مقدم إلى

 أبريل(.  30 – 28المستدامة، جامعة جرش، كلية العلوم التربوية خالل الفترة )

(. "مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقًا لمبادئ 2008جودة، فكري عبدالغني )
بة المصرفية "، رسالة ماجستير غير منشورة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقا

 غزة.  –قسم ادارة االعمال، كلية التجارة، الجامعة االسالمية 

الخاصة،  الدولية المشروعات مركز ترجمة ،البنوك إدارة مجالر ألعضاء إرشادات (.2005تشاركهام ) جوناةان
 (.(CIPEالشركات  لحكومة العالمي المنتدى

" دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية"، المؤتمر العلمي األول حول حوكمة  (2008الحداد، مناور )
 تشرين أول/أكتوبر. 16-15الشركات ودورها في اإلصالح االقتصادي"، دمشق،

(. " تأةير التكامل بين آليات الحوكمة الداخلية وجودة التقارير 2018إيناس عبد  و أحمد، شيماء خالد ) حسن،
"، كرستان 2010ولغاية  2001شركات االعمال المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية للفترة المالية ل
 .71-58(، ص ص: 2(، العدد )22، المجلد )مجلة كوفاري زانكوالعراق: 

(، حوكمة الشركات: المفاهيم والمبادئ، التجارب والمتطلبات، مصر: الدار 2007حماد، طارق عبد العال )
 الجامعية.

مجلة االقتصاد والتنمية (. " دور التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة بشركات التأمين"، 2018وش، حوية )حميد
 .19-7(، ص ص: 1(، العدد )9المجلد) البشرية،

(. " أةر االلتزام التنظيمي والثقة في االدارة على العدالة التنظيمية وسلوكيات 2003حواس، أمير محمد رفعت )
ية بالتطبيق على البنوك التجارية "، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة االعمال، المواطنة التنظيم

 كلية التجارة، جامعة القاهرة. 

(." مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها: حالة األردن ومصر"، المؤتمر العلمي األول 2008الخطيب، خالد  وقريط، عصام )
 تشرين أول/أكتوبر. 16-15"، دمشق،ياالقتصادحول حوكمة الشركات ودورها في اإلصالح 

 للقيادة ومديراتها الزرقاء محافظة مدارس ممارسة مديري  درجة ".(2010) سائدة، سعادة، و هدى الخاليلة،
 http//www.dcالمدارس ومعلماتها" ؛  تل  لمعلمي التنظيمية المواطنة بسلوك التحويلية وعالقتها

395.4shared.com. 

(. " دور حوكمة الجهاز المصرفي في الحد من عملية غسيل االموال "، ورقة 2012نسرين )خوني، رابح وفكرون، 
، 2012/مايو 7-6مقدمة لمؤتمر حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واالداري، المنعقد يومي 

 جامعة محمد خضير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.
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(. " دور تبني مقاربة المسؤولية اإلجتماعية في خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات 2013) راشي، طارق 
العلمي العالمي التاسا لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي المنظم بعنوان: "النمو والعيدالة   االعمال"، المؤتمر

 إستنبول/ تركيا.  2013سبتمبر  09/10واإلستقرار من منظور إسالمي" أيام 

 األردنية الجامعات في األكاديميين القادة لدى العاطفي (.  "الذكاء2012اد، هناء خالد و أبو دية، عزيزة )الرق
 اإلسالمية الجامعة مجلةالتدريسية "،  الهيئة أعضاء لدى التنظيمية المواطنة وعالقته بسلوك الرسمية

 .763 - 737 ص ص:  يونيو،الثاني،  العدد العشرون، المجلد ،والنفسية التربوية للدراسات

( "دور مبادئ حوكمة الشركات في رفا كفاءة البورصة المصرية"، المؤتمر العلمي األول 2008زين الدين، صالح )
 تشرين أول/أكتوبر. 16-15في حوكمة الشركات ودورها في اإلصالح االقتصادي، دمشق 

التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم العام  (. " سلوك المواطنة2006الزهراني، محمد بن عبد  بن سعيد )
الحكومية للبنين بمدينة جدة من وجهة نظر مديري ومعلمي تل  المدارس"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 قسم االدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى.

ة القطاع الخاص في التنمية "، المؤتمر (. " المسؤولية االجتماعية ودورها في مشارك2009السحيباني، صالح )
 بيروت، لبنان. 2009مارس  25-23الدولي حول القطاع الخاص في التنمية 

 االسواق في المدرجة الشركات أداء على المؤسسية الحاكمية (." اةر2015السرطاوي، عبدالمطلب محمد مصلح )
ص   (3العدد ) (،11المجّلد ) ،رة االعمالمجلة االردنية في  إداالخليجي"،  التعاون  مجلس لدول المالية
 .725-705ص:

(. "العالقة بين الثقافة التنظيمية وضغوط العمل على العاملين في المصارف التجارية العامة 2009سعيد، حكيم )
 فرع بنغازي، قسم اإلدارة والتنظيم. –في ليبيا "، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا 

 الدولية المشروعات مركز المصري، المركزي  البن  ،المصرفي المنظور من الحوكمة(. 2003) حلمي السعيد، هالة
 الخاصة.

 التأمين شركات على الرقابة رفا كفاءة في الحوكمة معايير دور (. "2017شارفي، سامية وبلعزوز بن علي )
 .208-193ص ص: (، 17، العدد )مجلة  اقتصاديات شمال افريقياالتكافلي"، 

(. " ركائز الحوكمة ودورها في ضبط ادارة االرباح في البيئة 2009الشحادة، عبدالرازق والبرغوةي، سمير ابراهيم )
المصرفية في ظل الزمة المالية العالمية "، الملتقى العلمي االول االزمة المالية واالقتصادية الدولية 

 21-20سطيف، الجزائر،  -والتسيير، جامعة فرحات عباس  والحوكمة العالمية، كلية العوم االقتصادية
 أكتوبر. 

 الشركات في الفساد منه ظاهرة مكافحة في دورها وتقييم الحوكمة (. " قواعد2009الشواورة، فيصل محمود )
 ، العدد(25) المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلةاألردنية"،  العامة المساهمة
 .155-119ص ص: الثاني، 
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، االسكندرية: دار االشعاع أسر ومبادئ البحث العلمي(. 2000صابر، فاطمة عوض، وخفاجة، ميرفت علي  )
 الفنية.

استراتيجية متوسطة االجل لإلصالح االقتصادي والملحق  –(. " ليبيا: قضية مختارة 2006صندوق النقد الدولي )
 مارس.  2االحصائي، 

(. " مدى تطبيق مبادئ الحوكمة على البنوك الفلسطينية من وجهة نظر ميري 2011الصويص، خالد محمد )
 .174-137(، حزيران، ص ص: 2(، المجلد )23، العدد )مجلة القدط المفتوحةالفروع "، 

(. " دور الحاكمية المصرفية في تعزيز كفاءة البنوك التجارية االردنية". بحث مقدم إلى 2009صيام، أحمد زكريا )
ر العلمي الثاني لكلية  ادارة االعمال والذي يعقد تحت عنوان: القضايا الُملحة لالقتصاديات الناشئة المؤتم

 بالجامعة االردنية، عّمان: االردن. 2009( نيسان 15  -14في بيئة االعمال الحديثة " خالل الفترة من )

ببعض المتغيرات الديموغرافية: دراسة (.  "التغيير التنظيمي  وعالقته 2008الضاوي، اشرف عبدالحميد محمود )
ميدانية على مديري المصارف التجارية الليبية العامة بشعبية الجبل األخضر "، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، قسم االدارة والتنظيم، اكاديمية الدراسات العليا فرع بنغازي.

 واالدارية وابعادها المحاسبية الشركات لحوكمة الخامس المؤتمر ،"المصارف حوكمة "(. 2005محمد) عبدالحليم،
 التجارة. االسكندرية، كلية الثالث، جامعة الجزء واالقتصادية،

(. " أةر تطبيق الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في الشركات 2012العبدلي، محمد عبد  عابد )
ماجستير غير منشورة، قسم المحاسبة، كلية الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية "، رسالة 

 االدارة االعمال، جامعة الشرق االوسط.

 ، غزة: اكاديمية الدراسات العالمية.مهارات طرق البحث العلمي. (2003)عبيد، مصطفى فؤاد 

عة ، الطبالبحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه(. 2015عبيدات، ذوقان  وعبدالحق، كايد وعدس، عبدالرحمن )
 السابعة عشر، عّمان: دار الفكر.    

(، " مستوى القيادة االخالقية مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان، 2012العريضة، رائدة هاني محمود )
وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين" رسالة ة ماجستير غير 

 شرق االوسط.منشورة، قسم التربية، جامعة ال

 جامعة تدريسي من التنظيمية لعينة المواطنة سلوكيات أبعاد (، " تحليل2009العزاوي، شفاء محمد علي حسون )
 -86(، ص ص: 55(، العدد )15جامعة بغد اد، المجلد )مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، بغداد"، 

93. 

الفكري والتدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية في (. " أةر رأس المال 2008علي، أسامة عبدالمنعم السيد )
الشركات الصناعية االردنية "، رسالة ماجستير منشورة، كلية الدراسات االدارية والمالية، جامعة عمان 

 العربية للدراسات العليا،
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0659577/JUA0659577.pdf 
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