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 الممخص:

مة عمى تحقيق التنمية االجتماعية ىدفت الدراسة إلى إبراز عالقة تطبيق مبادئ الحوك
المستدامة، من وجية نظر العاممين في منظمات العمل التنموي األىمي في قطاع غزة. وقد 
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق اىداف الدراسة، وتم االعتماد عمى أداة 

والوسطى داخل المنظمات االىمية استبانة عمى كل من اإلدارة العميا  150االستبانة، حيث تم توزيع 
 استبانة استخدمت ألغراض التحميل. 122العاممة في المجال التنموي، وقد تم استرداد 

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا: وجود عالقة ارتباط إيجابية قوية بين 
في المجال التنموي بقطاع الحوكمة، والتنمية االجتماعية المستدامة في المنظمات األىمية العاممة 

غزة، كما أظيرت النتائج أن أكثر ابعاد الحوكمة ارتباطا بالتنمية االجتماعية المستدامة، قد تمثل ببعد 
الرقابة والمحاسبة. وفي ضوء النتائج السابقة فقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمات االىمية 

انب اإلصالح اإلداري والمالي بداخميا، بما يضمن الفمسطينية العاممة في المجال التنموي بتعزيز جو 
 تعزيز جوانب الشفافية واإلفصاح في أطر أعماليا التنفيذية.

 الحوكمة، التنمية االجتماعية، التنمية المستدامة.  الكممات المفتاحية:
Abstract: 

The study aimed to highlight the relationship of applying the 

principles of governance on achieving sustainable social development from 

the viewpoint of workers in civil development work organizations in the 

Gaza Strip. The study used the descriptive analytical approach to study the 

relationship of governance on sustainable social development in civil 

development work organizations in the Gaza Strip, and funding for the 

questionnaire tool, where 150 questionnaires were distributed to both senior 
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and middle management within NGOs working in the development field, and 

122 were retrieved A questionnaire used for analysis purposes. 

The study concluded with a number of results such as the existence of 

a strong positive correlation between governance and sustainable social 

development in civil organizations working in the developmental field in the 

Gaza Strip, and the results also showed that the dimensions of governance 

most closely related to sustainable social development may represent the 

dimension of oversight and accountability. 

Based on the results of the study, the study recommended the necessity 

for the Palestinian civil organizations working in the development field to 

enhance the aspects of administrative and financial reform within them in a 

manner that guarantees the enhancement of transparency and disclosure 

aspects in their executive work frameworks. 

Keyword: Governance, Social Development, Sustainable Development. 

 اإلطار العام لمبحث: -أوالً 
 المقدمة 

تطور مفيوم التنمية المستدامة، وحقق انتشارًا واسعًا بين دول العالم المختمفة، بفعل التسارع 
التكنولوجي، وانتشار حالة العولمة االقتصادية، التي دفعت ىذه الدول إلى محاولة مواكبة ىذه 

واالجتماعية بداخميا كافة، وصواًل إلى االستغالل التغيرات عبر تطوير وتحديث البنى االقتصادية 
األمثل لمواردىا بما يمبي االحتياجات الراىنة لسكانيا، دون اإلضرار بمستقبل األجيال القادمة، وىو 

(، لذا فقد اصبح مفيوم التنمية 2011جوىر عممية التنمية المستدامة وىدفيا الرئيس )ىاشم، 
لحركة التطور الراىن، التي ركزت عمييا المنظمات الدولية المستدامة من المفاىيم المصاحبة 

بأشكاليا كافة وعمى وجو التحديد منظمة األمم المتحدة بصفتيا كبرى ىذه المنظمات والتي تجمع في 
عضويتيا معظم دول العالم، حيث اضحى ىذا االىتمام مثارًا لمجيود الدولية الجماعية الرامية الى 

رض الواقع عبر صياغة األىداف والخطط المتنوعة عمى المستوى الدولي توطينو بشكل فعمي عمى أ
ألىداف التنمية المستدامة والتي رافقتيا مجموعة من الخطط عمى مستوى الدول لترجمة التزاميا 

ذ أصبحت التنمية المستدامة مطمبا ىاما لتحقيق العدالة واإلنصاف في توزيع إبتحقق ىذه األىداف 
 ثروات بين مختمف األجيال.مكاسب التنمية وال
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وقد احتضنت ىذا المفيوم المنظمات الحكومية وغير الحكومية كنموذج جديد لمتنمية إذ لم يعد 
التفكير مقتصرًا عمى تمبية احتياجات األفراد، باالعتماد عمى استغالل الموارد المتاحة الحالية دون 

التنمية في ظل ندرة الموارد، يتطمب مزيدًا التفكير باالحتياجات المستقبمية، بل أصبح إرساء قضايا 
من الكفاءة االقتصادية في إدارتيا، وأمام التفاوت االجتماعي، وظيور الطبقات الميمشة أصبحت 
الحاجة ممحة، لمزيد من العدالة االجتماعية في توزيع الثروات وتقديم الخدمات المتنوعة لمستحقييا 

الحوكمة باعتبارىا عاماًل ىامًا من عوامل النيوض  (، لذا فقد أصبح ينظر إلى2013)بوزيد، 
التنموي المستدام في جميع المجاالت المتنوعة داخل المجتمعات، إذ إن تطبيق قواعد الحوكمة 
ومأسسة العمل تحمل في طياتيا التوجو لتعزيز قضايا المسؤولية االجتماعية تجاه األفراد، وما يترافق 

د البشرية، وتطويرىا لموصول إلى مستويات مرتفعة من الكفاءة معو من الحفاظ عمى حقوق الموار 
وبالرغم من (، Kardos, 2012التي يعول عمييا لقيادة عممية التنمية المستدامة في المجتمعات )

تبني فمسطين الستراتيجية التنمية المستدامة في خططيا المتنوعة والتي كان آخرىا خطة التنمية 
)إطار عمل األمم المتحدة  2015والمقرة من األمم المتحدة في العام ، 2030المستدامة حتى عام 
( إال أن الواقع الراىن يعكس مؤشرات الضعف في 2018دولة فمسطين،  -لممساعدة اإلنمائية 

تحقيق مثل ىذه التوجيات داخل األراضي الفمسطينية؛ وقد كانت أحد أبرز جوانب الضعف في 
اع غزة عمى وجو التحديد في مؤشرات التنمية االجتماعية األراضي الفمسطينية عمومًا، وقط

المستدامة، إذ ارتفعت مؤشرات الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي وتردي جودة الخدمات الصحية 
والتعميمية إلى أدنى مستوياتيا، وىو ما تعكسو التقارير واإلحصاءات المتنوعة الصادرة عن الجيات 

% 75% و 49.1معدالت الفقر والبطالة إلى نسب قياسية بمغت  الرسمية التي تشير إلى ارتفاع
(، كما وتشير ىذه التقارير إلى تردي 2018عمى التوالي )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

جودة الخدمات الصحية والتعميمية، وىو ما يعكس حالة من الضعف واليشاشة في جوانب التنمية 
ة وعميو فإن الوصول إلى تحقيق مؤشرات مرتفعة لمتنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غز 

االجتماعية المستدامة، يتطمب القيام بعمميات إصالح شاممة تستند إلى مبدأ الكفاءة والفعالية في إدارة 
الموارد المتنوعة داخل الدولة، وتستند عمميات اإلصالح أساسًا إلى إقرار القوانين والتشريعات 

ناتيا المختمفة، وتعزيز سيادة ىذه القوانين داخل الدولة، عماًل بمبدأ المساءلة المنظمة لمحياة بمكو 
والشفافية واإلفصاح، وصواًل إلى النزاىة في األعمال المتنوعة والتي تعتبر اإلطار الفعال لقضايا 
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نمية الحوكمة، وعميو فقد تناولت ىذه الدراسة تشخيصًا دقيقًا لواقع التنمية الحوكمة وعالقتيا بالت
المستدامة في قطاع غزة، لتحديد الجوانب اليامة التي يمكن العمل عمييا من أجل تعزيز ىذه القضايا 

 في أطر العمل المؤسسي الفمسطيني
 مشكمة الدراسة:  

استنادًا إلى تصنيف  -فمسطين ضمن الدول المتوسطة من حيث التنمية البشرية تصنف 
المتحدة، وقد صنفت فمسطين ضمن مجموعة الدول صندوق التنمية اإلنساني التابع لألمم 

، وعميو فإن فمسطين تعاني من إشكالية (Helliwell al, 2018)2017المنخفضة خالل العام 
تراجع مؤشرات التنمية المستدامة عمومًا والتنمية االجتماعية المستدامة كأحد أبعادىا في قطاع 

ام في جودة الخدمات الصحية والتعميمية غزة عمى وجو التحديد، ىذا باإلضافة إلى تراجع ع
(، وىو ما يشر إلى إشكالية 2018المقدمة لمسكان في قطاع غزة )مركز الميزان لحقوق االنسان، 

وتحديات تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة، ولمتغمب عمى ىذه اإلشكالية فقد 
المتنوعة، سواء االقتصادية أم  شرعت فمسطين بتطوير الممارسات العممية في الجوانب

الحوكمة داخل االجتماعية، ولعل أىم الممارسات الحديثة التي تبنتيا فمسطين، ىي إقرار وتطبيق 
 ، وعميو  يمكن صياغة مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي:المنظمات المختمفة

االجتماعية المستدامة في منظمات العمل  ما العالقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة، وتحقيق التنمية
 التنموي في قطاع غزة؟

  :أهداف الدراسة
 التعرف عمى مبادئ الحوكمة، والتركيز عمى الحوكمة في فمسطين. -1
 دراسة وتحميل منظمات العمل التنموي في فمسطين.  -2
تنمية معرفة طبيعة العالقة بين تطبيق مبدأ الحوكمة في منظمات العمل التنموي، وتحقيق ال -3

 االجتماعية المستدامة في قطاع غزة.
تقديم مجموعة من التوصيات لمنظمات العمل التنموي الفمسطيني تساىم في توجيييا نحو إعادة  -4

صياغة آليات العمل بداخميا، بما يدعم تبني استراتيجيات الحوكمة والتطوير التنظيمي، 
 المستدامة في قطاع غزة.  باعتبارىا أحد أىم األدوات الداعمة لمتنمية االجتماعية
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 أهمية الدراسة
تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات النوعية، التي تحاول تشخيص واقع تطبيق الحوكمة، داخل منظمات 
العمل التنموي الفمسطيني في قطاع غزة، وعالقتيا عمى التنمية االجتماعية المستدامة وذلك من 

 خالل مجموعة من االعتبارات التي تشمل:
ىذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث في تشخيص واقع تطبيق مرتكزات  تعتبر .1

 الحوكمة، وعالقتيا بالتنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة عمى حد عمم الباحثين.
المساىمة في وضع رؤية صحيحة آلليات ربط الحوكمة بالتنمية االجتماعية المستدامة في  .2

في المؤسسة الرسمية، من االعتماد عمييا في توجيو  قطاع غزة، تمكن صانعي القرار
سياسات منظمات المجتمع المدني الفمسطيني العاممة في المجال التنموي، بما يحقق فعالية 

 تحفيز وتيرة التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة.
يترتب عميو تحديد الجوانب التنموية ذات األولوية المرتبطة بتطبيق مبادئ الحوكمة، ومما  .3

تقديم التوجييات اليامة لكل من مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني العاممة في المجال 
التنموي من جية، ومن جية أخرى الجيات الرسمية ذات العالق، نحو إعادة تقييم أوجو 

 اإلنفاق وتوجيو الوزن النسبي األكبر نحو ىذه الجوانب.
 فرضيات الدراسة 

 لى:الفرضية الرئيسة األو 
(، لتطبيق الحوكمة بمنظمات العمل α≤0.5.توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى )

 التنموي العاممة عمى التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة0
 :ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية

يق مبدأ الشفافية واإلفصاح (، لتطبα≤0.05توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند ) .1
 بمنظمات العمل التنموي العاممة عمى التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة.

(، لاللتزام بقواعد العدالة واإلنصاف α≤0.05توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند ) .2
 غزة.بمنظمات العمل التنموي العاممة عمى التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع 

(، لتطبيق قاعدة دور أصحاب المصالح α≤0.05توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند ) .3
 بمنظمات العمل التنموي العاممة عمى التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة.
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(، لتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة لدى α≤0.05توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند ) .4
 جتمع المدني العاممة عمى التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة.منظمات الم

(، لتطبيق مبدأ الديموقراطية التشاركية α≤0.05توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند ) .5
 لدى بمنظمات العمل التنموي العاممة عمى التنمية االجتماعية المستدامة في قطاع غزة.

 منهج الدراسة:
حثان المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الظاىرة، ووصف طبيعتيا، ونوعية العالقة استخدم البا

بين متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتيا، ولغاية دراسة عالقة تطبيق مبادئ الحوكمة في منظمات العمل 
وقد بمغ أعداد المنظمات العاممة ، جتماعية المستدامة في قطاع غزةالتنموي عمى تحقيق التنمية اال

( منظمة حسب إحصائية اإلدارة العامة لمشئون العامة بوزارة الداخمية 819المجال التنموي ) في
، وقد تمثل أفراد مجتمع الدراسة باإلدارة العميا والوسطى، 2019والمنظمات غير الحكومية لعام 

لك مدراء المتمثمة برؤساء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذين ومدراء المشاريع ومدراء البرامج، وكذ
( 4، باستثناء )موظفا تم توزيع االستبانات عمييم 150وقد بمغ حجم مجتمع الدراسة الوحدات، 

 ( استبانة استخدمت ألغراض التحميل.122منظمات رفضت التعاون، وتم استرداد )
 نموذج ومتغيرات الدراسة

عمى المستقل، والتابع يتمثل النموذج الرئيس لمدراسة بمجموعة من المتغيرات التي تشمل المتغير 
 النحو التالي:

 المتغير التابع: التنمية المستدامة 
ويتمثل في االبعاد التالية )الشفافية واالفصاح، العدالة واالنصاف، دور أصحاب  :المتغير المستقل

 المصالح، الرقابة والمحاسبة، والديقراطية والتشاركية(
لعمر، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، المتغيرات الديموغرافية: )النوع االجتماعي، ا

 نطاق العمل االجتماعي(
(، 2016(، )الكردي، 2015(، )عبد القادر، 2013المصدر: جرد بواسطة الباحث استنادًا لدراسة )بوزيد، 

Stojanović , 2016)) 
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 اإلطار النظري لمبحث: -ثانياً 
 :الحوكمة  .1
 مفهوم الحوكمة: 0 أ

ىي المحدد الرئيس لمنمو والتنمية والحد، من الفقر والتوجو نحو التنمية الشاممة، أصبحت الحوكمة 
فالحوكمة ىي: نظام معقد من التفاعالت بين اليياكل والتقاليد والوظائف )المسؤوليات( والعمميات 

ر إلى )الممارسات(، التي تتميز بثالث قيم رئيسة ىي: المساءلة والشفافية والمشاركة، لذا فقد تم النظ
(، وقد ظير مفيوم الحوكمة Dayanandan, 2013الحوكمة، كأداة لفعالية مؤسسات المجتمع )

مرتبطًا بإدارة الشركات، ثم انتقل إلى اإلدارة العامة والمنظمات األىمية ليعرف فيما بعد بحوكمة 
دولة بينما المنظمات األىمية، فالفارق الرئيس أن قواعد الحكم الرشيد تطبق عمى مستوى إدارة ال

الحوكمة تطبق عمى مستوى المنظمات المختمفة، فتطبق الحوكمة يتم عبر حزمة من القوانين والقواعد 
التي تؤدي إلى الشفافية وأعمال القانون، ومن ىنا فقد تنوعت التعريفات التي تناولت مفيوم الحوكمة، 

تطبيقو فقد تم تعريف الحكم الرشيد وفقًا لطبيعة التطبيق ليذا المفيوم، وطبيعة التوجيات المرتبطة ب
مرتبطًا بتطبيق ىذا المفيوم في إدارة الدولة بأنو: " ممارسة السمطة االقتصادية والسياسية واإلدارية 
لتسير شؤون البمد عمى كافة المستويات ويشمل الحكم اآلليات والمؤسسات التي يقوم من خالليا 

مارسة حقوقيم القانونية والوفاء بالتزاماتيم وتسوية المواطنون، والجماعات بتعبير عن مصالحيم وم
(، فالحوكمة تجعل المؤسسة ديموقراطية، مما يجعميا تفسح المجال أمام 2017خالفاتو" )بكوش،

الجميور لممشاركة في صنع السياسات، من خالل المشاورات الرسمية أو غير الرسمية. كما أنو 
ددة في عمميات صنع القرار، وخاصة عمى المستوى ينشئ آليات إلدراج مجموعات اجتماعية متع

(، وقد استند القطاع العام في عممية اإلصالحات العامة لممؤسسات العاممة، ALI, 2017المحمي. )
إلى أفكار وممارسات القطاع الخاص في االنتقال من اإلدارة العامة التقميدية، إلى نيج اإلدارة 

يل المؤسسات لمعمل والتكيف مع البيئات سريعة التغير، وقد المنظمة، وفقًا لتوجيات الحوكمة لتحو 
تجمى ىذا التوجو في تسعينات القرن الماضي، من خالل التوجو نحو تخصيص القطاع العام لنماذج 
حوكمة الشركات، التي اعتمدت عمى قانون الشركات والحوكمة في تصميم القطاع الخاص 

 ,.Edwards., Halligan ., Horriganانونية )لمتشريعات الخاصة بالشركات والوكاالت الق
Nicoll 2012 وعمى الرغم من انتشار مصطمح الحوكمة في السنوات األخيرة في عدة مجاالت ،)
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كاالقتصاد والسياسة، إال أنو لم يتبمور تعريف محدد ليا، عمى الرغم من االتفاق عمى المبادئ 
أساس أن دور الحكومات في إدارة شؤون الدولة المكونة ليا، فالمفيوم األساس لمحوكمة يقوم عمى 

تغير في السنوات األخيرة من كونو الدور الرئيس والوحيد في بعض األحيان، إلى دور المنسق 
، ردت مجموعة من التعريفات لمحوكمة(، لذا فقد و 2014والمنظم في ظل أسموب الحوكمة )البسام، 

ما يعرف بالحكم الرشيد بأنيا "مجموعة من  فعمى مستوى القطاع العام فقد عّرفت الحوكمة أو
التشريعات والسياسات واليياكل التنظيمية واإلجراءات والضوابط، التي تؤثر وتشكل الطريقة التي 
توجو وتدار فييا الدائرة الحكومية؛ لتحقيق أىدافيا بأسموب ميني وأخالقي، بكل نزاىة وشفافية، وفق 

لممساءلة؛ لضمان كفاءة وفعالية األداء من جانب، وتوفير  آليات لممتابعة والتقييم ونظام صارم
(، كما وعرفت الحوكمة في إطار 2017الخدمات الحكومية بعدالة من جانب آخر" )متاني وآخرون، 

القطاع العام بأنيا "السياسات واإلجراءات المستخدمة لتوجيو أنشطة المؤسسة الحكومية، والتأكد من 
نجاز العم ميات بأسموب أخالقي ومسؤول، حيث تعبر الحوكمة عن مدى إنجاز تحقيق أىدافيا وا 

وتحقيق األىداف المرجوة من خالل القيام باألنشطة التي تضمن مصداقية الحكومة، والعدالة في 
توفير الخدمات، وضمان السموك المناسب واألخالقي لممسؤولين الحكوميين؛ لمحد من مخاطر الفساد 

(، أما فيما يتعمق بحوكمة المنظمات األىمية فقد 2016لفتوى والتشريع، المالي واإلداري" )ديوان ا
عرفتيا بأنيا: "مجمل الوظائف والخطوات والعمميات التي يتم تنفيذىا فيما يتعمق بالعمل الداخمي 
والعالقات الخارجية لممنظمات؛ لضمان مشاركة فاعمة من المستفيدين والجميور في وضع السياسات 

 .(2012ىا" )المجموعة المتحدة، فيذومتابعة تن
 ب0 أهداف الحوكمة في المنظمات األهمية:

تعد حوكمة المؤسسات من أىم العمميات الضرورية، والالزمة لحسن عمل المنظمات األىمية، ولتأكيد 
نزاىة اإلدارة فييا، ولضمان تحقيق أىدافيا، إذ تيدف تطبيقات الحوكمة بداخميا إلى تحقيق مجموعة 

ات اليامة، التي تؤدي الدور األبرز في تطوير أداء تمك المنظمات ولعل من أىم غايات من الغاي
( و)رشوان 2012( وبرنامج دعم المجتمع المدني )2016وأىداف الحوكمة ما يمي: ميتاني والجمال) 

 (.2017وأبو رحمة ) 
جراءات عمل غير واضحة، -1 قد توقعيا  تجنيب قيام المنظمات األىمية باالعتماد عمى آليات وا 

 في حاالت من التخبط أو الفساد، وما يترتب عميو من إساءة لسمعة المنظمة.
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المساىمة الجادة في الحد من الصراعات السمبية، وىدر الموارد والفرص، نتيجة الخطأ في  -2
 قرارات التخصيص، وكذلك سوء االستخدام لمموارد.

لمسمطات المتاحة ليم، في تحقيق  منع استغالل بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات األىمية -3
 مكاسب غير مشروعة ليم، أو تبديد أموال المنظمة.

 وجود عدالة وشفافية ومعاممة نزيية لجميع األطراف ذوي العالقة بالمنظمات األىمية. -4
العمل عمى تشجيع مجمس إدارة المنظمة واإلدارة العميا فييا، بتبني حاالت التغيير والتطوير  -5

 ر.والتحسين المستم
وضع األنظمة الكفيمة بتجنب أو التقميل من الغش، وتضارب المصالح وجميع التصرفات غير  -6

داريًا وأخالقيًا.  المقبولة ماديا وا 
تحقيق اإلصالح المالي واإلداري، والحد من الفساد، وكذلك زيادة ثقة الميتمين أطراف العالقة  -7

دارات المنظمات األىمية وفقًا التي تصدر عن إ في مخرجات النظام المحاسبي، والتقارير
 الحوكمة المؤسساتية. لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، التي تكفميا مبادئ

 0  مبادئ الحوكمة في المنظمات األهمية:2
 أ0  مبدأ الشفافية واإلفصاح في المنظمات األهمية:

متاح، األمر الذي  اإلطار االصطالحي ليذا المفيوم، إلى معنى غير سري أي أنوالحوكمة يتجو 
يشير إلى عدم وجود سرية في معمومات معينة، أي أن لكل شخص الحق في معرفة معمومات معينة 

(،   Lumentut, 2017حول المنظمة، ويتعمق مبدأ الشفافية بجودة المعمومات المقدمة من المنظمة )
يئة، يتم خالليا جعل وعرفت الشفافية في إطارىا المحاسبي بأنيا "مصطمح يشير إلى مبدأ خمق ب

المعمومات عن الظروف والقرارات والتصرفات القائمة، قابمة لموصول إلييا بسيولة ومرئية، وقابمة 
لمفيم لكافة األطراف المشاركة بالسوق، فيي تعبر عن التمثيل الصادق لممعمومات عن أحداث، 

)بن عايير الخاصة بإعدادىا دولياالمومعامالت المنظمة الواردة في القوائم المالية، التي أعدت وفق 
( أن الشفافية ىي "الوضوح Adagbabiri, 2015(، ىذا ويضيف )2012الطاىر وبوطالعة، 

وغياب الشكوك في تسيير أنشطة المنظمة وحساباتيا"، وقد تم الربط بين مفيوم الشفافية واإلفصاح 
قد ساىم في إدخال العديد من عن المعمومات، إذ إن االعتراف بأىمية الشفافية عمى نطاق واسع، 

لوقت المناسب وبطريقة القواعد والموائح بمرور الوقت لضمان اإلفصاح عن المعمومات المالية في ا
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(، لذا فقد ركزت التعريفات المرتبطة بالشفافية Muturi, Ngumi, Wanjau, 2018)موثوق بيا
( بأنيا تعني حرية تدفق 2017عمى حرية تدفق المعمومات، وسيولة الوصول إلييا فعرفيا )نجم، 

المعمومات، بحيث تكون العمميات والمعمومات في متناول المعنيين بيا، وتكون المعمومات المتوفرة 
مفيوم اإلفصاح المثالي أو الكامل فيما يتعمق  كافية لفيم ومتابعة العمميات في المؤسسات"، أما

وم اإلفصاح الواقعي أو المناسب، إذ أصبح شيئا من الماضي؛ ليحل محمو في عصرنا الحاضر مفي
اختياري، باإلضافة إلى اإلفصاح اإللزامي حرص المنظمة األىمية عمى توفير إفصاح طوعي أو إن 

أو اإلجباري يعزز ثقة الجميور والمانحين بالمنظمة وعدالة قوائميا المالية، وينعكس عمى سمعتيا 
 (.2013وقيمتيا المجتمعية )زويمف، 

 واإلنصاف في المنظمات األهمية: مبدأ العدالة  0 ب
يجب أن يضمن إطار حوكمة المنظمات تحقيق المساواة، وتحقيق المعاممة العادلة بين كافة 
المساىمين في الشركات غير الربحية، وكذلك المساواة بين المساىمين المحميين والمساىمين 

، ات، أصحاب المصمحةاحترام حقوق مختمف المجموعاألجانب، حيث يشير مفيوم العدالة إلى 
وقد جاء ىذا المبدأ لتأكيد حماية رأس مال الشركات غير الربحية، أو قيم المساىمة المقدمة من 

جانب األطراف ذات العالقة بيا من مديرين وأعضاء  مؤسسي الجمعيات والمنظمات األىمية من
(، كما 2017، الحق )عبدالحاكمة في ىذه المنظمات مجمس اإلدارة والمساىمين ذوي النسبة

وعّرف مفيوم العدالة واإلنصاف في إطار الحوكمة بأنو: "ضمان التأكيد عمى المعاممة المتساوية 
انتياك حقوقيم"  لكافة المساىمين، بحيث تتاح الفرصة ليم لمحصول عمى تعويض فعال عن

 .(2017)بوشقرة، 
 ج0 مبدأ دور أصحاب المصالح في المنظمات األهمية:

ئ عمى: "يجب عمى إطار حوكمة المنظمات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي المباد اىذينص 
ينشئيا القانون، أو تنشأ نتيجة اتفاقيات متبادلة، وأن يعمل عمى تشجيع التعاون النشط بين المنظمات 
وأصحاب المصالح في خمق الثروة، وفرص العمل واستدامة المنظمات السميمة ماليًا" )بن درويش، 

ولحماية أصحاب المصالح، فالبد من وجود تشريع ضامن يوفر ليم الضمانات  (،2007-32
القانونية والمالية واالجتماعية، واتباع آليات تضمن االعتراف بحقوقيم في إطار خمق الثروات، 
وتوفير فرص العمل، وتحقيق الديمومة لممشاريع التي يجب أن تستند إلى أسس مالية سميمة، وعميو 
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من مبادئ الحوكمة الحماية لحقوق أصحاب المصالح، وتعويضيم في حالة انتياك البد أن تض
حقوقيم، وأن تتوفر آليات في إطار الحوكمة تضمن المشاركة الفعمية ليم، وتحسين مستويات األداء، 
 وأن يوفر ليم عممية الممارسة الفعمية في سمطات اإلدارة، والحصول عمى المعمومات المتصمة

 (.2014ينطوي عمى النزاىة والشفافية )الراوي،  بالشركة بشكل
 د0 مبدأ الرقابة والمحاسبة في المنظمات األهمية:

تعتبر الرقابة والمحاسبة أو المساءلة من أىم العناصر اإلدارية، فيي ركن أساسي من أركان إدارة 
إلدارة، حيث المنظمات، إذ تيدف وبشكل رئيس إلى تفعيل القدرات الكامنة لموصول إلى فاعمية ا

تمتاز ىذه الوسيمة بأنيا الضامن الرئيس، لمحفاظ عمى أداء العاممين والمنظمات بشكل عام، وحقوق 
المنتفعين من الخدمة بكل كفاءة وفاعمية، إذ إنو في ظل غياب الرقابة والمساءلة ينتشر الفساد، 

فاض الكفاءة وسوء ويحدث تداخل غير صحي في المصالح الفردية والجماعية، ويترتب عميو انخ
(، وتعد كل من 107-2017)حتاممة وسالمة، مطة، والنيل من حقوق المستفيديناستخدام الس

الشفافية والمساءلة آليات رقابية؛ ألنيما تسمحان لجميع أطراف العالقة من خالل األولى، االطالع 
اسبة كل شخص عمى كافة أعمال المنظمات دون غموض وسرية، ومن خالل الثانية تساعد عمى مح

 .(2013المشروعة )خودير وخموفي،  مسؤول عن أعمالو غير
 ه0 مبدأ الديموقراطية التشاركية في المنظمات األهمية:

تعّرف الديموقراطية التشاركية بأنيا: "مجموعة اإلجراءات والوسائل واآلليات، التي تتيح لممواطنين 
( في الديمقراطيات المعاصرة، غالبًا ما 2018 االنخراط المباشر في تسيير الشؤون العامة" )سنوسي،

يكون المستوى المحمي، ىو األنسب لتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون العامة، وعادة ما يتم ربط 
مفيوم الديمقراطية التشاركية المحمية بمفيوم الحوكمة الرشيدة، أو بمفيوم الحوكمة المفتوحة، حيث 

واآلليات والمسارات، التي تسمح لممواطنين بالتعبير عن  يشمل ىذا اإلطار مجموعة المؤسسات
اىتماماتيم واحتياجاتيم، إذ يسمح إطار الديموقراطية التشاركية بتوفير منظومة يمكن بمقتضاىا 
لممواطنين مراقبة مسار اتخاذ القرار والتأثير عميو، وذلك بفضل اإلمكانية المتاحة ليم في النفاذ إلى 

لى ىيئا ت اتخاذ القرار، فاألساس اليام لمبدأ الديموقراطية التشاركية يكمن في االتصال المعمومة، وا 
بالمواطن عمى نطاق واسع، واشراكو في مسارات اتخاذ القرارات المتعمقة بسياسات المنظمة، فيناك 
ترابط عضوي ما بين الديموقراطية التشاركية ومبادئ الشفافية والمشاركة، فالشفافية تمكن من ضمان 



 إياد الدريممي،  حسن السعدوني

  6 ، العدد00 ، المجمد0202غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزهر (644)
 
 

 

 

فاذ العموم لممعمومات المتعمقة بالسياسات المحمية، أما المشاركة فتمنحيم إمكانية النفاذ إلى مسارات ن
(، ونظرًا 14-2017اتخاذ القرار المتعمقة بتمك السياسات )المنظمة الدولية لمتقرير عن الديموقراطية، 

واعد الحوكمة التي تقوم الرتباط الديمقراطية التشاركية بالحكم المحمي، فيي تساىم في إرساء ق
ركائزىا عمى المشاركة والمساءلة، الشفافية و غيرىا، فيي تعبر عن خروج من الديمقراطية التمثيمية، 
وامتداد طبيعي لنظرية جون جاك روسو، فكأنيا تعيد صياغة نظرية العقد االجتماعي )دليمة، 

2013) 
 0 التنمية االجتماعية المستدامة3

 مستدامة:أ0 مفهوم التنمية ال
لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفيوم التنمية المستدامة، فقد استخدم عمماء االقتصاد تعبير 
االستدامة؛ إليضاح التوازن المطموب بين النمو االقتصادي، والمحافظة عمى البيئة، ويمثل مفيوم 

يوم من الدول المتقدمة منذ التنمية االقتصادية األساس لفكرة التنمية المستدامة، وقد اعتمد ىذا المف
أكثر من قرنين من الزمن، وفق النظريات االقتصادية السائدة حينذاك كالمدرسة الكالسيكية ثم 
المدرسة الكينزية، ونماذج النمو والتنمية سواء في المجتمعات المتقدمة أو النامية)مناتي ومجيد، 

ير المجنة العالمية لمتنمية والبيئة في العام (، وقد ورد تعريف التنمية المستدامة أول مرة في تقر 2017
بأنيا: "تمك التنمية التي تمبي حاجات الحاضر، دون المساس عمى قدرة األجيال القادمة في  1987

(، كما عرفت التنمية المستدامة من ىيئة ترونتالند لمتنمية 2015تمبية احتياجاتيم" )إسماعيل، 
احتياجات الحاضر، دون اإلضرار بقدرة األجيال المستقبمية المستدامة بأنيا: "التنمية التي تغطي 

 (، 2010عمى تغطية احتياجاتيا" )كربالي وحمداني، 
 ب0 خصائص التنمية المستدامة:

ألخرى المرتبطة بالجانب تتميز التنمية المستدامة بمجموعة من الخصائص تميزىا عن المفاىيم ا
 ومن أىم ىذه الخصائص ما يمي: ، التنموي

تعتبر التنمية المستدامة تنمية طويمة األمد؛ فيي تأخذ بعين االعتبار حقوق األجيال  :ستمراريةاال
 .(2014)حسيني،  موارد األرض وتسعى إلى حمايتيا القادمة في

تركز التنمية المستدامة عمى ضمان تنظيم استخدام الموارد  تنظيم استخدام الموارد الطبيعية:
تعتمد عمى التنسيق بين متجددة، بما يضمن مصمحة األجيال القادمة، إذ الطبيعية المتجددة وغير ال
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سمبيات استخدام الموارد، واتجاىات االستثمارات المتنوعة، حيث تعمل جميعيا بانسجاٍم داخل 
 (.2012)الجريوي،منظومة البيئة؛ بما يحقق التنمية المتواصمة المنشودة 

زن البيئي ىو المعيار الضابط لمتنمية المستدامة، أي يعتبر تحقيق التوا تحقيق التوازن البيئي:
نتاج الثروات المتجددة، مع االستخدام  المحافظة عمى البيئة، بما يضمن سالمة الحياة الطبيعية، وا 

 (.2011العادل لمثروات غير المتجددة )ىاشم، 
 ج0 البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة: 

دامة عمى إيجاد نوع من النمو المدمج لمجوانب االجتماعية، من يركز البعد االجتماعي لمتنمية المست
رساء نظام حماية اجتماعية، كما يوفر  خالل توزيع عادل لمثروة ولمموارد ومنظومة ضريبية عادلة، وا 
الحق لجميع أفراد المجتمع وبدون تمييز في الحصول عمى الخدمات االجتماعية كالصحة والتعميم 

ضافة إلى المساواة والمشاركة المجتمعية الفاعمة، واالستخدام الكامل (، ىذا باإل2018)لفتة، 
)عمي، في العيش في بيئة نظيفة وسميمة واألفضل لمموارد البشرية، وعمى أساس حق اإلنسان

(، أن ىدف التنمية 2018(، ىذا ويضيف المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية )2015
القضاء عمى التفاوت الصارخ بين ىذه الفئات المجتمعية، من خالل  المستدامة في بعدىا االجتماعي

تقديم القروض لمقطاعات االقتصادية، وتحسين فرص التعميم والرعاية الصحية، األمر الذي يسيم في 
 تحقيق العدالة االجتماعية كيدف منشود ليذه العممية.

 0  المؤشرات االجتماعية لمتنمية المستدامة:د
ية جعل مفيوم التنمية المستدامة مفيومًا إجرائيًا ميمًا عند رسم السياسات العامة؛ لقياس لقد أثارت عمم

درجة التغيرات التي تحدث نتيجة التنمية واتجاىيا، فبدون مؤشرات كمية ونوعية، فإن سياسات التنمية 
الصادر عن المجمس  المستدامة تفقد أساسًا صمبًا ترتكز عميو لتحدد درجة نجاحيا، لذا فقد تضمن التقرير

(، والمعروف بعنوان "مستقبمنا المشترك"، وعّرف أيضًا بتقرير WCEDالعالمي لمبيئة والتنمية )
(Brundland في العام )مجموعة من المبادئ التي تقود التنمية المستدامة، وتضّمن من جانب  1981

التقدم طويل األمد، باتجاه تمبية  آخر مجموعة من النصائح التي شممت الحاجة إلى تطوير مؤشرات لمراقبة
حاجات الجيل الراىن بدون المساومة عمى قدرة األجيال القادمة لتمبية حاجاتيا، بعد ذلك، وفي )ريو دي 
جانيرو( صدرت أجندة القرن الواحد والعشرين لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا والذي تم اعتماده من قبل 

المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والمعروف باسم )قمة األرض( في المجتمع الدولي في مؤتمر األمم 
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، وقد حثت تمك األجندة الدول لتطوير مؤشرات التنمية المستدامة، بطريقة تسيم في 1992البرازيل عام 
التنظيم الذاتي لمتنمية، وتؤدي إلى تكامل النظم البيئية والتنموية، ولقد تمثل اليدف الرئيس من تمك 

 (Stevens, 2005ات ما يمي: )المؤشر 
 قياس التبادل الحاصل في عمميتي التأثير والتأثر بين القيم االقتصادية والبيئية واالجتماعية.  -1
 قياس وتقييم األثر الطويل األمد لمضامين القرارات الحالية والسموكيات المتبعة. -2
 مراقبة التقدم الحاصل لتحقيق أىداف التنمية المستدامة. -3
 ل لصانعي السياسات والعالقات العامة وفيمو بصورة سميمة.توضيح الحا -4
واستنادا إلى التوجيات العامة بضرورة إقرار المؤشرات الخاصة بقياس التنمية المستدامة استنادا  -

إلى األىداف المرجوة منيا، وقد تعددت اآلراء المرتبطة بمؤشرات قياسيا في األدبيات المختمفة 
اليام، ويمكن إظيار مؤشرات قياس التنمية االجتماعية المستدامة التي تناولت ىذا الموضوع 

مؤشر جيني  ،النسبة المئوية لمسكان دون خط الفقر)كما أقرتيا لجنة األمم المتحدة في التالي: 
معدل وفيات  ،نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور، معدل البطالة ،القياسي لتفاوت الدخول
النسبة المئوية لمسكان الذين تتوافر ليم مرافق  ،العمر المتوقع عند الوالدة ،سةاألطفال دون سن الخام
التحصين ضد ، النسبة المئوية لمسكان الذين تتوافر ليم مياه الشرب المأمونة ،كافية لمصرف الصحي
 األطفال الذين يصمون إلى الصف الخامس من ،معدل انتشار وسائل منع الحمل ،أمراض الطفولة المعدية

 (معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لمبالغين ،مستوى تحصيل البالغين في المرحمة الثانوية ،المرحمة االبتدائية
( بأن أىم 2012( ويوسف )2017ومن ناحية أخرى فقد اتفقت صورية ) ( "2013،بوزيد )

 المؤشرات المرتبطة بقياس التنمية االجتماعية المستدامة في الجوانب التالية: 
 : مؤشرات قياس التنمية المستدامة وفقا آلراء مجموعة من الكتاب والباحثين20ل جدو

 المؤشرات االجتماعية
 معدل البطالة. -
 معدل النمو السكاني. -
 معدل األمية بين البالغين. -
 معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية والتعميم العالي. -
دد السكان الذين ال تتوفر لدييم الخدمات الصحية ومياه حماية صحة اإلنسان وتعزيزىا ويحسب بقسمة ع -

 الشرب الصحية إلى مجموع السكان.
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أما فيما يتعمق بعالقة الحوكمة بالتنمية االجتماعية المستدامة، فإن ىذه العالقة تتجسد عبر 
مية االنعكاسات االيجابية الناتجة عن توطين الحوكمة بمفاىيميا وممارساتيا المنظمية عمى التن

المستدامة عمى مستوى االفراد، إذ إن لمحوكمة تأثيرًا إيجابيًا ومباشرًا عمى تحقيق التنمية االجتماعية 
عادة توزيع الدخل بشكل أكثر  المستدامة والتي تتمثل في الحد من الفقر وزيادة فرص العمل وا 

المستدامة ،  إنصاًفا، إذ أصبح من المسممات عمى نطاق واسع أن الحوكمة ىي أساس التنمية
 (. (Iyad,2019 باإلضافة إلى ذلك والتنمية االجتماعية والقضاء عمى الفقر والجوع

 ثالثا: الدراسات السابقة:
لقد تناولت العديد من الدراسات عمى المستوى المحمي مفاىيم الحوكمة، وقد اختمفت المجاالت التي 

( عمى دور تطبيق 2016راسة )الكردي، ركزت عمييا ىذه الدراسات باختالف الباحثين، فقد ركزت د
الحكم الرشيد في السمطة القضائية عمى تحقيق التنمية المستدامة مستخدمة المنيج الوصفي التحميمي 
، وقد أظيرت نتائجيا وجود عالقة بين تطبيق قواعد الحكم الرشيد في السمطة القضائية، والتنمية 

( عمى تطبيق الحوكمة في اطر القطاع 2015حار، المستدامة في فمسطين، بينما ركزت دراسة )الس
الخاص الفمسطيني، حيث تناولت دراسة العالقة بين تطبيق إطار حوكمة الشركات وجودة األداء 
الميني لممراجع الخارجي بالتطبيق عمى مكاتب المراجعة في قطاع غزة، حيث استخدمت المنيج 

فاعل لمحوكمة يؤثر عمى األداء الميني لممراجع وقد أظيرت نتائجيا وجود إطار ، الوصفي التحميمي 
 أماويؤدي الى تسييل مراجعة ومتابعة الخطط المتعمقة بأنظمة الرقابة الداخمية وتقميل المخاطر، 

ركزت عمى تحديد دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير ف (2012مو، دراسة )الح
ستدامة، وقد استيدفت الدراسة كبرى الجمعيات الخيرية الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية الم

العاممة في قطاع غزة، وقد أظيرت نتائجيا وجود درجة متوسطة من التطبيق لمبادئ الحكم الرشيد 
أما عمى المستوى العربي فقد تناولت ىذه الدراسات ، في المنظمات الحكومية العاممة في قطاع غزة

مة بشكل اكثر استفاضة وتنوعا، حيث قدمت دراسة )الزركوش وعبد، قضايا الحوكمة والتنمية المستدا
( تشخيصا نظريا لدور الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية بالعراق معتمدة عمى استخدام 2017

المصادر الثانوية لجمع البيانات، حيث أظيرت نتائجيا وجود حالة من الضعف في تطبيق الحوكمة 
ب الرئيس في انخفاض معدالت التنمية والرفاىية واستدامتيا، بينما الرشيدة في العراق، وىو السب
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( تشخيصا ألثر تطبيق مبادئ الحوكمة عمى إدارة المخاطر البنكية في 2017قدمت دراسة )بوشقرة، 
البنوك التجارية الجزائرية، معتمدة عمى المنيج الوصفي التحميمي باستخدام أداة االستبانة لجمع 

ولية حيث تمثل مجتمع بالعاممين بالنبوك التجارية بوكاالت ام البواقي، حيث تم اختيار البيانات األ
، وقد تم استرجاع 58عينة عشوائية من الموظفين العاممين بيذه البنوك، حيث بمغ حجم ىذه العينة 

استمارة صالحة استخدمت ألغراض التحميل، وقد أظيرت نتائجيا وجود درجة مرتفعة لتطبيق  52
دئ الحوكمة داخل البنوك التجارية بوكاالت ام البواقي بالجزائر، كما واظيرت النتائج وجود أثر مبا

ا دراسة معنوي ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الحوكمة في تحفيض حجم المخاطر البنكية، ام
 اعتمدت عمى أسموب التحميل القياسي لمسالسل الزمنية خالل الفترة ( فقد2015)عبد القادر، 

لتحديد تأثير نظام الحوكمة عمى التنمية االقتصادية لمبمدان العربية، وقد أظيرت  1996-2012
نتائجيا وجود تأثير معنوي لكل من مؤشرات مراقبة الفساد، وسيادة القانون والمساءلة والمشاركة عمى 

 Mira)كزت دراسة ر  أما عمى صعيد الدراسات األجنبية  فقدالتنمية االقتصادية في األقطار العربية، 
&Hammadache,2017)  عمى تحديد طبيعة العالقة بين مقومات الحكم الرشيد والنمو

وقد استخدمت الدراسة ، فريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا(االقتصادي في )منطقة الشرق األوسط وشمال إ
لمتغير المستقبل األساليب القياسية لتحديد عالقة الحكم الرشيد بالتنمية االقتصادية حيث تمثل ا

بمجموعة أبعاد الحكم الرشيد الممثمة في المساءلة والشفافية والمشاركة والرقابة والمحاسبة، بينما تمثل 
دولة من الدول المستيدفة في تمك المناطق، حيث  45المتغير التابع بالناتج المحمي اإلجمالي ل

أما دراسة  و االقتصادي،الحكم الرشيد" والنمأظيرت نتائجيا وجود عالقة كبيرة بين "
Nguyen,2016))  ركزت عمى التحميل المقارن لألطر النظرية باالعتماد عمى المصادر فقد

، حيث ىدفت إلى اظيار طبيعة العالقة بين الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة في الدول مع الثانوية
أظيرت نتائجيا ان طبيعة  االخذ بعين االعتبار دول جنوب شرق آسيا كحالة دراسية مبحوثة، وقد
ممية النمو االقتصادي ليذه األنظمة االستبدادية في دول جنوب شرق آسيا قد ساىمت في إرساء ع

وعميو فإن ىذه الدراسة تتميز بتركيزىا التخصصي عمى تحديد عالقة الحوكمة بالتنمية ، الدول
عية كمتغير تابع يتميز بكونو إطار االجتماعية المستدامة، إذ إن التركيز عمى بعد االستدامة االجتما

أكثر تخصصية مما طرحتو الدراسات االخرى، ىذا باإلضافة إلى كونيا تعتبر من الدراسات القالئل، 
 التي تطرقت إلى ىذا المجال في البيئة الفمسطينية.
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 رابعًا: الدراسة التطبيقية
 00 محتوى أداة الدراسة:1

سمين رئيسين، يتمثل القسم األول في: البيانات الديموغرافية ألفراد تكونت أداة الدارسة )االستبانة( من ق
مجتمع الدراسة )النوع االجتماعي، العمر، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، نطاق 
العمل الجغرافي(، في حين أن القسم الثاني يتمثل في محاور الدارسة الرئيسة وأبعادىا الفرعية، التي 

ياس عالقة تطبيق الحوكمة عمى تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة، وتتكون الدراسة من تستخدم لق
"، والذي تم قياسو أبعاد مبادئ الحوكمة" المتغير المستقلنوعين من المتغيرات، النوع األول يتمثل في: 

نصاف، دور ( فقرة، موزعة عمى خمسة أبعاد فرعية )الشفافية واإلفصاح، العدالة واإل48من خالل )
 المتغير التابعأصحاب المصالح، الرقابة والمحاسبة، الديموقراطية التشاركية(، والنوع الثاني ويمثل 

وبذلك تصبح االستبانة مكونة ، ( فقرة17"، والذي تم قياسو من خالل )التنمية االجتماعية المستدامة"
 عاد المكونة ليا.( يوضح محتويات محاور الدراسة، واألب3( فقرة، والجدول )65من )

 : توزيع فقرات أداة الدراسة عمى المحاور واألبعاد المكونة لها30جدول 
 مصدر المتغيرات عدد الفقرات البعد متغيرات الدراسة

المتغير 
 المستقل

 14 األول الشفافية واإلفصاح

 (2017)دراسة بوزيد، 
)دراسة عبد القادر، 

2015 ) 
 (2016)دراسة الكردي، 

 8 الثاني إلنصافالعدالة وا
 9 الثالث دور أصحاب المصالح

 9 الرابع الرقابة والمحاسبة
 8 الخامس الديموقراطية التشاركية

المحور ككل "مبادئ  
 الحوكمة"

 48 المحور األول

المتغير التابع "التنمية االجتماعية 
 7 المحور الثاني المستدامة"

 المحك المعتمد في الدارسة: 50503
قام الباحثان باالعتماد عمى قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي، لمعرفة مستويات الموافقة لمتغيرات  

( أدناه يوضح مستويات الموافقة استنادًا لخمسة مستويات )منخفض جدًا، 4الدراسة، والجدول )
 منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا(.
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 محاور الدراسة: مستويات الموافقة عمى فقرات وأبعاد و 4جدول 
 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً  مستوى الموافقة

 1.80أقل من  الوسط الحسابي
إلى  1.80
2.59 

إلى  2.60
3.39 

إلى  3.40
4.19 

أكبر من 
4.19 

 %36أقل من  الوزن النسبي
% إلى 36

51.9% 
% إلى 52

67.9% 
% إلى 68

83.9% 
أكبر من 

84% 
 100( * 5÷ عدد المستجيبين(، الوزن النسبي: )الوسط الحسابي ÷ جابات الوسط الحسابي: )مجموع اإل

 المصدر: إعداد الباحثين استنادًا لمقياس اإلجابة "ليكرت الخماسي".
 0 صدق وثبات أداة الدراسة2

 (:Content validityأ0 صدق المحتوي )
مختمف الجامعات المحمية  قام الباحثين بعرض االستبانة بشكميا األولي عمى عدد من المحكمين، من

غ عدد والمتخصصين بالعموم اإلدارية، وخبراء من المجتمع المدني وخبراء بالجانب االحصائي، وقد بم
صياغة االستبانة استنادًا إلى آرائيم، لموصول إلى تمثيل عممي  ةأعادتم ( محكمين، و 7المحكمين )

قرار الشكل النيائي أل  داة الدراسة حقيقي لممحتوى المراد قياسو، وا 
 ب0 االتساق الداخمي:

تم التحقق من توافر معيار االتساق الداخمي ألداة الدراسة، من خالل توافر معامالت ارتباط ذات 
حيث تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرة األولى لمبعد (، Sig<0.05داللة إحصائية عند مستوى )
( لمبعد الثالث "العدالة واإلنصاف"، 0.891الثة )(، والفقرة الث0.395األول "الشفافية واإلفصاح" )

باستثناء الفقرة السادسة لمبعد الخامس )الديموقراطية التشاركية( غير دالة إحصائية وسيتم حذفيا من 
 .البعد، وبناًء عمى ذلك نستنتج وجود صدق اتساق داخمي

 (55صذق االتساق الذاخلي ألتعاد ومحاور الذراسح )العينح االستطالعيح=  :5جذول

 الثعذ األول: الشفافيح واالفصاح

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 59555 *59622 8الفقشة  59519 *59395 1الفقشة 

 59555 *59598 9الفقشة  59559 *59436 2الفقشة 
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 59559 *59433 15الفقشة  59519 *59394 3الفقشة 

 59555 *59741 11الفقشة  59538 *59352 4الفقشة 

 59552 *59558 12الفقشة  59555 *59653 5الفقشة 

 59555 *59652  13الفقشة  59555 *59672  6الفقشة 

 59555 *59676  14الفقشة  59555 *59668 7الفقشة 

 **0.657بعذ األول = الذسجت الكليت لل

 الثعذ الثاني العذالح واالنصاف

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 59555 *59785 5الفقشة  59555 *59599 1الفقشة 

 59554 *59475  6الفقشة  59555 *59798 2الفقشة 

 59555 *59723 7الفقشة  59555 *59716 3الفقشة 

 59551 *59535 8الفقشة  59555 *59621 4الفقشة 

 **0.854الذسجت الكليت للبعذ الثاني = 

 الثعذ الثالث: دور أصحاب المصالح

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 59555 *59661  6الفقشة  59555 *59774 1الفقشة 

 59555 *59746 7الفقشة  59555 *59792 2الفقشة 

 59512 *59418 8الفقشة  59555 *59891 3الفقشة 

 59555 *59856 9الفقشة  59555 *59869 4الفقشة 

    59555 *59787 5الفقشة 

 **0.885الذسجت الكليت للبعذ الثالث = 

 الثعذ الراتع "الرقاتح والمحاسثح"

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 قرةالف مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 59555 *59628  6الفقشة  59555 *59575 1الفقشة 

 59555 *59874 7الفقشة  59555 *59756 2الفقشة 

 59555 *59648 8الفقشة  59555 *59732 3الفقشة 

 59551 *59521 9الفقشة  59553 *59488 4الفقشة 

    59555 *59752 5الفقشة 

 **0.813لبعذ الشابع = الذسجت الكليت ل

 الثعذ الخامس: الذيموقراطيح التشاركيح
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 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 59555 *59799 5الفقشة  59555 *59781 1الفقشة 

 29260 290.5  8الفقرج  59551 *59535 2الفقشة 

 59555 *59657 7الفقشة  59555 *59845 3الفقشة 

 59542 *59346 8الفقشة  59553 *59838 4الفقشة 

 الوحىس الثاني "التنويت االجتواعيت الوستذاهت"

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.000 **59859 5التكلفت  0.000 **59621 1التكلفت 

 0.000 **59775 6ت التكلف 0.000 **59718 2التكلفت 

 0.000 **59679 7التكلفت  0.000 **59768 3التكلفت 

    0.000 **59773 4التكلفت 

الفقشة السادست هن البعذ الخاهس سيتن حزفها هن البعذ ورلك لعذم استباطها )اتساقها( وغيش دالت 

 إحصائيت
 

 ثبات أداة الدراسة: 0 ج
 جتمان( لمتجزئة النصفية والثبات المركب:مؤشرات )ألفا كرونباخ، و  -

(، وتشير ىذه النتائج 0.917 - 0.956وقد تراوحت قيم معامل ألفاكرونباخ بين محاور الدراسة )
إلى وجود درجة مرتفعة من الثبات في أداة الدراسة، التي تم جمعيا من أفراد مجتمع الدراسة، بينما 

(، بينما تراوحت قيم 0.834، 0.834لمحاور الدراسة ) تراوحت قيم اختبار جتمان لمتجزئة النصفية
( يوضح النتائج، وعميو فإنو يمكننا 6(، والجدول )0.929، 0.959اختبار الثبات المركب بين )

 االعتماد عمى أداة الدراسة المستخدمة، وتحميميا وتفسير نتائجيا وتعميميا.
 سة0: نتائج اختبارات ثبات محاور وأبعاد أداة الدرا6جدول 

اختبار  عدد الفقرات متغيرات الدراسة
 الفاكرونباخ

اختبار جتمان 
لمتجزئة 
 النصفية

اختبار 
الثبات 
 المركب

المتغيرات 
 المستقمة

 0.868 0.829 0.832 14 الشفافية واإلفصاح
 0.856 0.817 0.809 8 العدالة واإلنصاف
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 0.913 0.754 0.902 9 دور أصحاب المصالح
 0.875 0.787 0.810 9 بةالرقابة والمحاس

 0.868 0.737 0.827 7 *الديموقراطية التشاركية
 0.959 0.956 0.956 47 المحور ككل "مبادئ الحوكمة" 

 0.892 0.816 0.855 7 المتغير التابع "التنمية االجتماعية المستدامة"
 (spssالمصدر: إعداد الباحثين استنادًا لمخرجات برنامج )

 ئية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحصا
 Statistical Package forاعتمد الباحثتن في الدراسة عمى الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

Social Sciences-SPSS V.25 في معالجة وتحميل بيانات الدراسة، من خالل استخدام ،)
 يما يمي:مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية، والتي تمثمت ف

-Guttman Split، طريقة جتمان لمتجزئة النصفية )(Cronbach's Alpha)طريقة ألفاكرونباخ 
Half( وذلك بغرض قياس الثبات في البيانات، ومعامالت ارتباط بيرسون البسيطة ،)Pearson 

Correlation Coefficientسة، ( لقياس صدق االتساق الداخمي، واختبار عالقة متغيرات أداة الدرا
الجداول التكرارية والنسب المئوية، لوصف مجتمع الدراسة حسب المعمومات الشخصية، وكذلك 

( Meanوالوسط الحسابي )التحقق من سالمة البيانات، والتأكد من خموىا من أخطاء اإلدخال. 
والوزن النسبي، وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة عمى الفقرات 

 Oneاختبار )و (، Standard Deviationمحاور الرئيسة وأبعادىا، واالنحراف المعياري )وال
Sample T-test) . 

 الوصف اإلحصائي ألفراد مجتمع الدراسة وفقاُ لمبيانات الديموغرافية 0 أ
الموظفين العاممين في اإلدارة ( مستجيبًا من 122بمغ عدد المستجيبين في تعبئة استبانة الدراسة )

( إلى 1.4، وتشير النتائج الموضحة في الجدول )والوسطى بالمنظمات التنموية في قطاع غزة العميا
خصائص الموظفين العاممين في اإلدارة العميا والوسطى بالمنظمات التنموية، وفقًا لمبيانات 

 :الديموغرافية كما يمي
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 ديموغرافية0: الوصف اإلحصائي ألفراد مجتمع الدراسة وفقُا لمبيانات ال7جدول 
 (122عدد المستجيبين ) البيانات الديموغرافية

 النسبة % العدد # النسبة % العدد #
 المؤهل العممي النوع االجتماعي

 9.8 12 دبموم 65.6 80 ذكور
 76.2 93 بكالوريوس 34.4 42 أنات
 13.9 17 دراسات عميا العمر
 سنوات الخبرة 20.5 25 سنة 30أقل من  -25
 27.0 33 سنوات 7أقل من  -3 45.1 55 سنة 38من أقل  -30
 41.0 50 سنة 12أقل من  -7 14.8 18 سنة 44أقل من  -38
 13.9 17 سنة 17أقل من  -12 19.7 24 سنة فأكثر 44

 18.0 22 سنة فأكثر 17 نطاق العمل الجغرافي
 المسمى الوظيفي 31.1 38 شمال غزة

 13.1 16 مجمس إدارة 16.4 20 غزة
 23.8 29 مدير تنفيذي 18.0 22 البمحدير 

 22.1 27 مدير مشروع 27.9 34 خانيونس
 24.6 30 مدير برامج 6.6 8 رفح
 16.4 20 مدير وحدات   
 
موظفًا( الموظفون العاممون ىم  80%، بواقع 65.6بة ): تشير النتائج إلى نسالنوع االجتماعي -1

موظفة( من اإلناث. ويعزو  42%، بواقع 34.4( موظفًا، بينما بمغت نسبة )80من الذكور )
الباحثان ذلك لتركيبة المجتمع الغزي في الوظائف وتقديم الخدمات والعمل في منظمات العمل 

 التنموي.
فًا( من الموظفين العاممين في المنظمات حاصمين عمى درجة موظ 12%، بواقع 9.8: )المؤهل العممي -2

موظفًا( حاصمين عمى درجة عممية )بكالوريوس(،  93%، بواقع 76.2عممية )دبموم(، بينما بمغت نسبة )
موظفاً( حاصمين عمى درجة عممية )دراسات عميا(. ويعزو  17%، بواقع 13.9في حين بمغت نسبة )
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%( حاصمين عمى درجة البكالوريوس الرتفاع نسبة التعميم في المجتمع 76.2الباحثان بان ما نسبتو )
 الفمسطيني خاصة خريجي الجامعات. 

أقل  25موظفًا( من الموظفين تتراوح أعمارىم ما بين ) 25%، بواقع 20.5: بمغت نسبة )العمر -3
أقل  30موظفًا( تتراوح أعمارىم ما يبن ) 55%، بواقع 45.1سنة(، بينما بمغت نسبة ) 30من 
موظفًا( من الموظفين تتراوح أعمارىم  18%، بواقع 14.8سنة(، في حين بمغت نسبة ) 38من 

موظفًا( من الموظفين تزيد  24%، بواقع 19.7سنة(، وما نسبة ) 44أقل من  38ما بين )
سنة(. ويعزو الباحثان ذلك لتركيبة المجتمع الفمسطيني حيث إن النسبة  44أعمارىم عن )
باعتباره مجتمع شبابي حسب  40-30المجتمع الفمسطيني تقع أعمارىم بين األكبر في 

 تصنيفات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.
إلى  3موظفًا( من الموظفين تتراوح سنوات خبرتيم ما بين ) 33% بواقع 27: )سنوات الخبرة -4

ت خبرتيم ما بين موظفًا( تتراوح سنوا 50%، بواقع 41سنوات(، بينما بمغت نسبة ) 7أقل من 
موظفًا( من الموظفين  17%، بواقع 13.9سنة(، في حين بمغت نسبة ) 12إلى أقل من  7)

 22%، بواقع 18سنة(، والنسبة المتبقية والبالغة ) 17إلى أقل من  12تتراوح خبرتيم ما بين )
يف سنة. ويعود ذلك ألن المؤسسات ترغب في توظ 17موظفًا( من الموظفين تزيد خبرتيم عن 

الفئة الشابة وىذا ما يعزز أن أكبر نسبة في سنوات الخدمة ىي الذين تتراوح سنوات خبرتيم ما 
 %.41سنة( بواقع  12سنوات إلى أقل من  7بين )

موظفًا( ىم من مجالس اإلدارة،  16%، بواقع 13.1: تشير النتائج بأن نسبة )المسمى الوظيفي -5
( ىم من المدراء التنفيذين، في حين بمغت نسبة موظفاً  29%، بواقع 23.8بينما بمغت نسبة )

%، 24.6موظفًا( من مدراء المشاريع، أما مدراء البرامج بمغت نسبتيم ) 27%، بواقع 22.1)
 20%، بواقع 16.4موظفًا(، فيما يتعمق بمدراء الوحدات حيث بمغت النسبة ) 30بواقع 

 موظفًا(.
موظفًا( من المنظمات  38%، بواقع 31.1: تشير النتائج أن نسبة )نطاق العمل الجغرافي -6

موظفًا( نطاق  20%، بواقع 16.4نطاق عمميم في محافظة شمال غزة، بينما بمغت نسبة )
موظفًا( من محافظة دير  22%، بواقع 18عمميم في محافظة غزة، في حين بمغت نسبة )

ما يتعمق موظفًا(، في 34%، بواقع 27.9البمح، اما من محافظة خانيونس بمغت نسبتيم )
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موظفين(، ويعزو الباحثان ذلك الرتفاع عدد  8%، بواقع 6.6بمحافظة رفح بمغت النسبة )
المؤسسات التنموية في شمال قطاع غزة نظرًا لمظروف االقتصادية والسياسية التي يعيشيا 

 شمال قطاع غزة.
 ب0 نتائج تحميل محاور وأبعاد أداة الدراسة بشكل عام

الموظفين العاممين في اإلدارة يس الوصفية لمحاور وأبعاد الدراسة لدي ( المقاي8يوضح الجدول )
، حيث يتكون المحور األول )أبعاد الحوكمة( من العميا والوسطى بالمنظمات التنموية في قطاع غزة

( فقرات، وعمى مستوى 7( فقرة، بينما يتكون المحور الثاني )التنمية االجتماعية المستدامة( من )47)
( بوزن نسبي 5من  4.18دراسة بمغ الوسط الحسابي لممحور األول ككل "مبادئ الحوكمة" )محاور ال

%(، وىي تعبر عن مستوى موافقة مرتفعة من الموظفين العاممين في اإلدارة العميا والوسطى، 83.7)
سبي (، بوزن ن5من  4.19بينما بمغ الوسط الحسابي لممحور الثاني "التنمية االجتماعية المستدامة" )

%(، حيث تشير النتيجة إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من الموظفين العاممين في 83.8)
 بالمنظمات التنموية في قطاع غزة.اإلدارة العميا والوسطى 

وفيما يتعمق بأبعاد المحور األول "مبادئ الحوكمة"، احتل البعد األول "العدالة واإلنصاف" المرتبة 
%(، نظرًا لتطبيق مبدأ العدالة واإلنصاف 86.9( بوزن نسبي )5من  4.35األولى بوسط حسابي )

في منظمات المجتمع المدني والمنظمات التنموية، بينما احتل البعد الخامس "الديموقراطية التشاركية" 
المرتبة األخيرة نظرًا لضعف وغياب الديموقراطية والتشاركية في المؤسسات التنموية، بوسط حسابي 

 %(.80.4( وبوزن نسبي )5من  4.02)
 : نتائج التحميل اإلحصائي لمحاور وأبعاد أداة الدراسة80جدول 

 محاور الذراسح األتعاد
الوسط 

 الحساتي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسثي
 الترتية

 2 85.5% 0.44 4.28 الشفافيت واإلفصاح البعذ األول

 1 86.9% 0.50 4.35 العذالت واإلنصاف البعذ الثاني

 4 82.3% 0.53 4.11 دوس أصحاب الوصالح البعذ الثالث

 3 83.4% 0.51 4.17 الشقابت والوحاسبيت البعذ الشابع

 5 80.4% 5959 4952 الذيوىقشاطيت التشاسكيت البعذ الخاهس

  83.7% 0.44 4.18 هبادئ الحىكوتالوحىس 
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 األول

الوحىس 

 الثاني
  %8398 5955 4919 التنويت االجتواعيت الوستذاهت

 ج0  قياس العالقة بين متغيرات أداة الدراسة 
( نتائج العالقة بين متغيرات المستقمة التي تمثل أبعاد " الحوكمة" عمى المتغير 9يوضح الجدول )

القة بين أبعاد التابع "التنمية االجتماعية المستدامة" باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وبعد اختبار الع
تبين بأنو يوجد عالقة طردية إيجابية، وذات داللة إحصائية بين  متغير التابع المتغير المستقل وال

أبعاد مبادئ الحوكمة والتنمية االجتماعية المستدامة بمنظمات العمل التنموي في قطاع غزة، وىذه 
النتيجة تؤكد قبول الفرضية الرئيسة األولى التي تفترض "يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 

( بين أبعاد الحوكمة والتنمية االجتماعية المستدامة بمنظمات العمل التنموي α≤0.05اللة )مستوى د
 في قطاع غزة"، 

 : نتائج العالقة بين المتغيرات الدراسة90جدول 

 المتغيرات البعد

 المتغير التابع "التنمية االجتماعية المستدامة"
 (122نتائج االختبار )عدد = 

مستوى  االرتباط معامل عدد الفقرات
 الداللة

قمة
ست

الم
ت 

غيرا
لمت

ا
 

 0.000 *0.558 14 الشفافية واإلفصاح األول
 0.000 *0.593 8 العدالة واإلنصاف الثاني
 0.000 *0.576 9 دور أصحاب المصالح الثالث
 0.000 *0.718 9 الرقابة والمحاسبة الرابع

 0.000 *0.654 7 الديموقراطية التشاركية الخامس
 0.000 *0.722 47 الحوكمة المحور األول

يتضح من خالل العرض السابق وجود عالقة ارتباط إيجابية قوية بين تطبيق مبادئ الحوكمة 
والتنمية االجتماعية المستدامة بالمؤسسات االىمية العاممة في المجال التنموي بقطاع غزة، حيث بمغ 

رتباط المرتفع لتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية %، ويعزو الباحثان ىذا اال72.2معدل االرتباط 
االجتماعية المستدامة، إلى أن طبيعة عمل المنظمات االىمية الفمسطينية تركز وبشكل رئيس عمى 
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دعم الفئات الميمشة في قطاع غزة، إذ يتركز مجال عمميا عمى تعزيز الجوانب االجتماعية المرتبطة 
لتالي فأن تركيز ىذه المنظمات اصبح ينصب وبشكل رئيسي بالجوانب المعيشية ليذه الفئات، وبا

عمى ضمان جودة عمميا في النواحي االجتماعية من ناحية، وضمان قدرتيا من تجنيد التمويل ليدف 
استمرارىا في العمل، لذا فقد سعت ىذه المنظمات لتعزيز جوانب الحوكمة في أطر عمميا التزامًا 

الحوكمة شرطًا ىامًا مؤىاًل لمحصول عمى التمويل، ىذا باإلضافة  بتوجيات المانحين الذين يعتبرون
الى تعزيز الجيات الرقابية الحكومية من إجراءاتيا لمراجعة ىذه المنظمات التي أصبحت أعماليا 
تحت المجير، لذا فقد سعت ىذه المنظمات لاللتزام االجباري أحيانًا بشروط تطبيق الحوكمة والعديد 

ىذه القواعد اختياريًا في قناعة منيا بجدوى ىذه اإلجراءات في تعزيز أدائيا وجودة منيا سعى لتطبيق 
مخرجاتيا، لذا فإن تطبيق مبادئ الشفافية واالفصاح والعدالة والمساواة والمساءلة أصبحت تنعكس 
 عمى تعزيز التنمية االجتماعية ليذه الفئات، إذ إن عدالة توزيع الخدمات وشفافية االستفادة، مع
مراعاة االنصاف والمساواة وخضوع الجميع لممساءلة جميع ىذه القضايا قد لعبت دورا في مكافحة 
أي شكل من االنحرافات في األطر التنفيذية، وىو ما عزز من فعالية أنشطة ىذه المنظمات في 

 التنمية االجتماعية المستدامة، وبالتالي وجود عالقة إيجابية قوية بينيما.
 ئج والتوصياتخامسًا: النتا

 :النتائج 
أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط إيجابية قوية بين الحوكمة والتنمية االجتماعية المستدامة  .1

في المنظمات االىمية العاممة في المجال التنموي بقطاع غزة، حيث بمغت قيمة معامل 
 %.72.2االرتباط 

بالتنمية االجتماعية المستدامة قد اشارت نتائج الدراسة الى ان أكثر ابعاد الحوكمة ارتباطا  .2
%، يميو 71.8تمثل ببعد الرقابة والمحاسبة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما 

%، ومن ثم بعد العدالة واالنصاف بقيمة 65.4الديموقراطية التشاركية بقيمة ارتباط بمغت 
من حيث قوة  %، وقد احتل بعد الشفافية واالفصاح المرتبة األخيرة59.3ارتباط بمغت 

 %.  55.8العالقة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما 
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 :التوصيات
ضرورة قيام المنظمات االىمية الفمسطينية العاممة في المجال التنموي بتعزيز جوانب  .1

اإلصالح اإلداري والمالي بداخميا بما يضمن تعزيز جوانب الشفافية واالفصاح في اطر 
 اعماليا التنفيذية

عمل عمى تعزيز مفاىيم ومبادئ الحوكمة وتوطينيا في أطر الثقافة التنظيمية بما ضرورة ال .2
يضمن االرتقاء بمستويات تطبيق كافة أبعاد الحوكمة أثناء الممارسة العممية ليذه المنظمات، 
والعمل عمة تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات والشركات لما ليا من دور ىام وبارز في 

 جتماعية واالقتصادية والسياسية.تعزيز التنمية اال

 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية

(: دور االستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة سورية انموذجًا". جامعة 2015إسماعيل، م .)
 دمشق. سوريا. )أطروحة دكتوراه غير منشورة(.

مة. في: الممتقى الدولي حول مقومات ديسمبر(: اثر الوقف في التنمية المستدا 2012الجريوي، ع. )
 تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي. جامعة قالمة يومي. الجزائر.

(. مساىمة التسيير عمى أساس األنشطة في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية 2017بكوش؛ ل. )
عة محمد خيضر دراسة حالة مجمع صيدال. )أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جام -الجزائرية

 بسكرة. الجزائر.
(: تقييم األىداف اإلنمائية لأللفية الثالثة ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة حالة 2009بابكر، م. )

الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية. جامعة دالي إبراىيم. الجزائر. )رسالة ماجستير 
 غير منشورة(.

تنمية لمجميع. نيويورك.  2016امة تقرير التنمية البشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. لمحة ع
 .2016الواليات المتحدة األمريكية، 

(: الحوكمة الرشيدة: المممكة العربية السعودية دراسة حالة. األكاديمية لمدراسات 2014البسام، ب. )
 .23-3، ص11االجتماعية واإلنسانية. قسم العموم اإلدارية والقانونية، 



 إياد الدريممي،  حسن السعدوني

  6 ، العدد00 ، المجمد0202غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزهر (660)
 
 

 

 

مايو(: دراسة أثر حوكمة الشركات عمى الشفافية واإلفصاح  2012، ح وبوطالعة، م. )بن الطاىر
وجودة القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي. في: الممتقى الوطني حول حوكمة 
الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري. كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم 

 بسكرة. الجزائر.-محمد بن خيضر التسيير. جامعة
.اتحاد المصارف العربية. بيروت. لبنان، 1بن درويش، ع. حوكمة الشركات ودور مجمس اإلدارة. ط

2007. 
(: دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية حالة الجزائر. 2013بوزيد، س. )

 راه غير منشورة(.جامعة ابي بكر بمقايد. الجزائر. )أطروحة دكتو 
(: أثر تطبيق مبادئ الحوكمة عمى إدارة المخاطر البنكية في البنوك التجارية 2017بوشقرة، س. )

الجزائرية دراسة حالة عينة من الوكاالت البنكية بأم البواقي. جامعة العربي بن مييدي. 
 الجزائر. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

الحجيرة.  –المستدامة وعالقتيا بالتنمية المحمية دراسة حالة بمدية (: أبعاد التنمية 2014حسيني، م. )
 جامعة قاصدي مرباح. ورقمة. الجزائر. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

(: دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في 2012الحمو، أ. )
 . غزة. فمسطين. )رسالة ماجستير غير منشورة(. تحقيق التنمية المستدامة. الجامعة اإلسالمية

(: أثر تطبيق حوكمة الشركات عمى كفاءة الشركات المدرجة في 2016خمف، ح ومنصور، ع. )
سوق العراق لألوراق المالية دراسة عمى الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية. 

 .80-51، ص47مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، 
(: الديموقراطية التشاركية ومجاالتيا الممتازة البيئة والتعمير. جامعة عبد الرحمن 2013دليمة، ب. )
 بجاية. الجزائر. )رسالة ماجستير غير منشورة(.-ميرة
(: من دولة القانون الى الحكم الرشيد تكامل في األسس واالليات واليدف. مجمة 2014دلة، س. )

 .102-67، ص2( 30قتصادية والقانونية، )جامعة دمشق لمعموم اال
(: تطبيق معايير الحوكمة وأثرىا القانوني في ضمان حقوق أقمية المساىمين في 2014الراوي، م. )

، 11الشركات المساىمة المممكة األردنية الياشمية نموذجًا. دفاتر السياسة والقانون، 
 . 198-183ص
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ر تطبيق مبادئ الحوكمة كأداة لتحقيق التنمية نوفمبر(: أث 2017رشوان، ع وأبو رحمة، م. )
المستدامة في تعزيز جودة التقارير المالية دراسة حالة عمى الكميات الجامعية الحكومية 

االستدامة والبيئة اإلبداعية في قطاع التعميم  –الفمسطينية. في: المؤتمر العممي الثاني 
 التقني، كمية فمسطين التقنية. غزة. فمسطين.

، 69(: دور الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية. مجمة الفتح، 2017وش، ع، وآخرون . )الزرك
 .25-1ص
(: الشفافية في اإلفصاح عن المعمومات المستقبمية ودورىا في الحد من آثار 2013زويمف، أ. )

 األزمة المالية العالمية عمى سوق عمان المالي. معيد اإلدارة العامة. سمطة عمان.
(: العالقة بين تطبيق إطار حوكمة الشركات وجودة األداء الميني لممراجع 2015. )السحار، أ

الخارجي دراسة تطبيقية عمى مكاتب المراجعة في قطاع غزة. الجامعة اإلسالمية. غزة. 
 فمسطين. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

جزائر "مدخل نظري". (: الديمقراطية التشاركية وواقع الحوكمة المحمية في ال2018سنوسي، م. )
 .30-11، ص15مجمة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية،

(: التّنمية وأثرىا في المجتمعات اإلسالمية 2017السيابي، ط. وبن عبد القادر، ف وزيدان، أ. )
، 4(3لتحقيق التّنمية المستدامة. مجمة الدراسات اإلسالمية والفكر لمبحوث التخصصية، )

 .129-91ص
(: مفاىيم حول التنمية المستدامة. مذكرات لطمبة ماجستير إدارة أعمال. جامعة 2017رية، ش. )صو 

 محمد بوضياف. المسيمة. الجزائر.
(: أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين أداء البنوك التجارية الجزائرية 2017عبد الحق، س. )

يمة. الجزائر. )رسالة ماجستير دراسة عينة من البنوك التجارية. جامعة محمد بوضياف بالمس
 غير منشورة(.

طرق القياس والتقييم. مجمة المخطط، -(: اإلطار العام لمؤشرات التنمية المستدامة2015عمي، أ. )
 .145-121، ص32

(: استراتيجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت 2010كربالي، ب وحمداني، م. )
 .25-1، ص45لجزائر. مجمة عموم إنسانية،االقتصادية والتكنولوجية با
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(: دور تطبيق الحكم الرشيد في السمطة القضائية لتحقيق التنمية المستدامة. 2016الكردي، ح. )
 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا. غزة. فمسطين )رسالة ماجستير غير منشورة(. 

فية في تعزيز كفاءة سوق األوراق المالية. (: دور مبدأ اإلفصاح والشفا2017كمتوم، ج ويدو، م )
 .124-111، ص16مجمة االقتصاد الجديد، 

سبتمبر(. التنمية الصحية المستدامة ونتائجيا عمى المورد البشري )العراق حالة  2018لفتة، أ. )
 دراسية(. في: المؤتمر العممي الثالث لمبيئة والتنمية المستدامة. بغداد. العراق.

(: أثر حوكمة القطاع العام عمى معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي 2017ن. )متاني، ب وآخرو 
، 8دراسة حالة: المممكة األردنية الياشمية. مجمة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، 

 .405-381ص
(. واقع المرضى في قطاع غزة في ظل المعايير الخاصة 2018مركز الميزان لحقوق االنسان )

 ت الطبية. وحدة االبحاث والمساعدة الفنية. غزة. فمسطين.بالتحويال
مايو(: حوكمة الشركات دليل تدريبي. الورشة التدريبية األولى لحوكمة  2012المجموعة المتحدة. )

 الجمعيات األىمية. العين السخنة. جميورية مصر العربية.
مية المستدامة. مجمة جامعة دمشق (: نظم اإلدارة البيئية ودورىا في التن2009مخول، م وغانم، ع. )

 .51-33، ص2(25لمعموم االقتصادية والقانونية، )
مركز أبو ظبي لمحوكمة. أساسيات الحوكمة مصطمحات ومفاىيم. سمسمة النشرات التثقيفية لمركز أبو 

 .2017ظبي لمحوكمة. غرفة أبو ظبي. االمارات العربية المتحدة، 
االستثمار األجنبي المباشر في تعزيز التنمية المستدامة  (: أىمية2017مناتي، ع ومجيد، ل. )

)البعد االقتصادي( مع إشارة خاصة لمعراق. مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، 
 ( 16-1، ص52

المنظمة الدولية لمتقرير عن الديموقراطية. تقرير الديموقراطية التشاركية عمى المستوى المحمي. 
 . 2017برلين. المانيا، 

(: أثر تطبيق مبادئ الحوكمة عمى المسؤولية االجتماعية في 2016ميتاني، ب والجمال، ح. )
السداسي  3دراسة ميدانية إربد. مجمة االقتصاد والمالية،  –منظمات األعمال الخيرية 

 .59-42الثاني، ص
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يقية بغزة من (: درجة ممارسة مبادئ الحوكمة في الكمية الجامعية لمعموم التطب2017نجم، ن. )
وجية نظر العاممين فييا وسبل تطويرىا. الجامعة اإلسالمية. غزة. فمسطين. )رسالة 

 ماجستير غير منشورة(.
بمدية قمار الوادي. -(: أىمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام دراسة حالة 2015نصبة، أ. )
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