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 المستخلص

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ تصبيق آليات الحـػكسـة عمـى إدارة مخاشخ 
 درجةالعسل السؤسدي فـي القـصاع الـعام لجػ أمانة محافطة ججة، كسا ىجفت لسعخفة 

 عمى ، وكحلظ التعخف)أنطسة العسل، الذفافية، السذاركة( :تصبيق آليات الحػكسة بأبعادىا
الكذف عغ الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية بيغ و سخاشخ لجػ األمانة، الدارة إمدتػػ 

استجابات أفخاد العيشة حػل تصبيق آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي لجػ 
)الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، عجد سشػات  :األمانة تبعًا لمستغيخات الذخرية والػضيفية

واتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، واستخجمت االستبانة أداة  .لػضيفة(الخبخة، نػع ا
رئيدية لجسع البيانات، وتّكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع السػضفيغ اإلدارييغ لجػ أمانة 

وُاختيخت عيشة الجراسة بصخيقة  .( مػضف ومػضفةٕٓٓٓمحافطة ججة والبالغ عجدىع )
وتػصمت الجراسة إلى أن  .ومػضفة ا( مػضفً ٖٕٖمغ ) نةالسكػ  العيشة العذػائية البديصة

درجة تصبيق آليات الحػكسة لجػ أمانة محافطة ججة مختفعة، بستػسط حدابي قجره 
دارة مخاشخ العسل السؤسدي إ%(، وأن مدتػػ ٕ.٘ٚوأىسية ندبية بمغت ) ،(ٙٚ.ٖ)

ضيخت الشتائج %(. كسا أٛ.ٙٚوأىسية ندبية بمغت ) ،(ٗٛ.ٖمختفع بستػسط حدابي قجره )
آليات الحـػكسـة عمـى إدارة مخاشخ العسل السؤسدي في القصاع العام أثخ لتصبيق  وجػد

لجػ أمانة محافطة ججة مغ وجية نطخ السػضفيغ اإلدارييغ بيا بسعامل ارتباط قجره 
دارة السخاشخ إزخورة تعديد أنطسة العسل لتفعيل الحػكسة و ، وأوصت الجراسة ب)8ٛٙٓ)

تفعيل مبجأ السذاركة بيغ الكيادات والػضائف التشفيحية ، وزيادة مانة السختمفةفي إدارات األ
 في عسميات صشع القخارات، واعتساد معاييخ الذفافية في جسيع السعامالت اإلدارية باألمانة.

 .الحػكسة، أنطسة العسل، الذفافية، السذاركة، إدارة السخاشخ الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This study aimed to identify the impact of the application of governance 

mechanisms on the management of institutional work risks in the public 

sector in the Jeddah Municipality. It also aimed to find out the degree of 

application of governance mechanisms with its dimensions (work systems, 

transparency, participation), and as well as identifying the level of risk 

management in the secretariat, to reveal statistically significant differences 

between the responses of the sample members about the application of 

governance mechanisms and risk management of institutional work in the 

secretariat according to personal and functional variables (gender, age, 

educational qualification, number of years of experience, type of job). The 

study followed the descriptive analytical method, and the questionnaire was 

used as the main tool for data collection. The study population consisted of 

all the administrative staff of the Jeddah Municipality, who numbered 

(2000) male and female employees, and the study sample was tested by a 

simple random sampling method consisting of (323) male and female 

employees. The study concluded that the degree of application of 

governance mechanisms in the Jeddah Municipality is high, with an average 

of (3.76), a relative importance of (75.2%), and that the level of institutional 

risk management is high with a mean of (3.84) and a relative importance of 

(76.8%). The results also showed an impact of applying governance 

mechanisms on the risk management of institutional work in the public 

sector in the Jeddah Municipality from the point of view of its 

administrative staff with a correlation coefficient of (0.86), and the study 

recommended the need to strengthen work systems to activate governance 

and risk management in the various departments of the Secretariat. 

Increasing the activation of the principle of participation between leaders 

and executive functions in decision-making processes, and the adoption of 

standards of transparency in all administrative transactions in the secretariat. 

Keywords: governance, work systems, transparency, participation, risk 

management. 
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 المقجمة:
لقج شيجت اآلونة األخيخة ازدياد كبيخ ألىسية الحػكسة وآلياتيا السختمفة وبخزت 
الحػكسة كأساس لمتشسية واالزدىار االقترادؼ. وبالشطخ إلى مفيػم الحػكسة سشجج أنو مغ 

الستثسار واالقتراد لذخكات كاًل مغ القصاع الخاص السفاليع الحجيثة ندبيًا في عالع ا
والعام عمى حج الدػاء. وقج أىتع بو قصاع كبيخ مغ الباحثيغ مغ ناحية الجراسة، كسا أولتو 
العجيج مغ شخكات القصاع الخاص اىتسامًا كبيخًا مغ ناحية الستابعة والخقابة والتشفيح وذلظ 

اعج السؤسدات بسختمف تخرراتيا عمى عسل لكػنيا مغ أبخز األدوات الحجيثة والتي تد
تغييخات جحرية تداعجىا عمى الشيػض باستخاتيجياتيا التشسػية وتحقيق االستغالل األمثل 

 (ٕٚٔٓ)آل عباس،  لصاقتيا ومػاردىا وتفادؼ السخاشخ السختمفة التي قج تتعخض ليا.

ذـخكـات الغخبية، وقج بجأت الحـػكسـة تاريخًيا فـي بجايات القخن التاسع عذخ فـي ال
وأخحت فـي الشسػ إلى أن تكػن مرصمح "الحـػكسـة"، وىػ يعشي باخترار جعل كل شيء 

نطام يزسـغ حكع الـقانػن وعجالة تصبيقو، وىي تخكد فـي األساس عمـى تعديد  مـغ خـالل
نفدو  الـذفافيـة والـعجالة والحـقػق والخقـابة واالستقالل بيـغ الدمصـات داخل الجـياز ضـسان

وتتسثل  (.ٕٕٔٓوعجم تعارضـيا مع أىـجافو أو مرـالـحو ومحـاربة الـفداد )ناصخ الجيغ، 
أىسية تصبيق مـبادغ الحـػكسـة فـي وحجات القـصاع الـعام، فـي تأسيذ وتفعيل دور وحجات 

اشيا الـسخاجعة الـجاخمية فـي القـصاعات الـعـامة والـحكػميـة، والتأكج مـغ استقالليا، وعجم ارتب
تشطيسًيا باإلدارات التشفيحية السباشخة كسا ىػ معػل بو حالًيا فـي معطع الجول )غادر، 

وتعتبخ الحـػكسـة فـي القـصاع الـعام أحج األساليب التشطيسية واإلدارية الـتي تـداعج  (.ٕٕٔٓ
ـامة الحكػمات فـي تحقيـق أىجافيا التشسػية عغ شخيق إشخاك الـسدتفيجيغ مـغ الـخجمات الـع

 فـي إدارة شـؤون الـجولة.

مغ ناحية أخخػ؛ تعتبخ إدارة السـخاشـخ الشاجحة والفعالة إحجػ أىع ركائد مسارسات 
الحـػكسـة الخشيجة. ويقرج بإدارة السـخاشـخ العسمية الـتي يتع مـغ خـالليا التعامل مع الخصخ 

ميا لمتكمفة والعائج، ودرجة لمتخفيف مـغ آثاره وفق الدياسات الـتي تتبعيا السؤسدة فـي تحمي
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تحسل السؤسدة لمسخاشخ، كسا تتيح إدارة السـخاشـخ إعادة تػجيو الدياسات واإلجخاءات 
 الـتي تدببت فـي حجوث ىـحا الخصخ.

ويأتي ىحا البحث لتدميط الزػء عمى تقييع أثخ آليات الحػكسة عمى إدارة مخاشخ 
ضفي األمانة العامة بسحافطة ججة.العسل السؤسدي في القصاع العام وباألخز لجػ مػ   

 مذكلة الجراسة:

تتسحػر مذكمة البحث فـي عجم تصبيق الحـػكسـة بأبعادىا السختمفة فـي مختمف 
قصاعات ومؤسدات الـجولة، بشجاح يـؤدؼ إلى عجم رضا السػاشغ عغ الـخجمات السقـجمة 

فـي إدارة الـسال الـعام مـغ ِقَبل ذلظ القـصاع الـحكػمي، وعجم تحقيـق مـبادغ الحـػكسـة 
واستخجام الدمصة، وعجم إدارة السـخاشـخ بـذكـل فّعال وناجح مسا يـؤدؼ إلى انييار 

مغ  تانالسـشطسات والقـصاعات. بشاء عمى ما سبق باإلضافة إلى ما اشمعت عميو الباحث
ما ي: الدؤال التالدراسات سابقة متعمقة بسػضػع البحث، فإن السذكمة البحثية تتمخز فـي 

أثر ثطبيق آليات الحـوكمـة علـى إدارة مخاطر العمل املؤسس ي في القطاع العام لدى 

؟أمانة محافظة جدة من وجهة نظر املوظفين إلاداريين بها  

 أهمية الجراسة:

 يسكغ تقديع أىسية الجراسة إلى بعجيغ: نطخؼ، وتصبيقي، كسا يمي:

 أواًل: األهمية النعرية:

الجور التي تقػم  لشطخية فيسا تقجمو مغ إضافة عمسية، وتقرياأىسية الجراسة  تتسثل
االستثسار األمثل لمسػارد البذخية مغ خالل و  العامة،بو الحػكسة مغ حساية لمسستمكات 

باستخجام نطام مداءلة ومحاسبية عادل، وإبخاز الجور الحؼ تمعبو مبادغ ومعاييخ الذفافية 
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كفاءة أداء القصاع العام، والحج مغ السخاشخ الحػكسة في تحديغ أنطسة العسل، وزيادة 
التي تحيط بو، والتحكع فييا وإدارتيا بالذكل الجيج بسا يحسي القصاع مغ الػقػع في 

 األزمات ويحافع عمى استقخاره.

كسا تكسغ أىسيتيا في أنيا تفتح آفاًقا ججيجة لسديج مغ الجراسات السدتقبمية، وإثخاء 
ائجة لمباحثيغ والباحثات، وسج الفجػة العمسية في ىحا السجال السكتبة العخبية لتكػن محل ف

التي تشاولت أثخ تصبيق آليات الحـػكسـة عمـى  -حدب عمع الباحثة –لشجرة األبحاث العمسية 
إدارة مخاشخ العسل السؤسدي بالقـصاع الـعام الدعػدؼ عمى وجو العسػم، وأمانة محافطة 

 ججة عمى وجو الخرػص.

 ة التطبيقية.ثانيًا: األهمي

تشعكذ أىسية الجراسة التصبيكية مغ الجور الحؼ تقػم بو أمانة محافطة ججة في 
وسعي الجراسة إلى تقجيع نتائج ، اقترادًيا وتشسػًيا واجتساعًياخجمة الـجولة والسػاشغ 

وتػصيات تصبيكية مـغ شأنيا أن تحّفد السدؤوليغ واإلدارييـغ فـي أمانة محافطة ججة عمى 
أساليب إدارية ججيجة وتصػيخىا لتصبيق مـبادغ الحـػكسـة لجػ الـسػضفيغ  استحجاث

اإلدارييـغ، ووضع حجخ األساس لخصة إستخاتيجية مقتخحة لتصبيق إدارة السخاشخ،  ولجشة 
 .مدتقمة لتفعيل الحػكسة في أمانة محافطة ججة

 أهجاف الجراسة

ـػكسـة عمـى إدارة مخاشخ تيجف ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ تصبيق آليات الح
العسل السؤسدي في القصاع العام لجػ أمانة محافطة ججة مغ وجية نطخ السػضفيغ 

 اإلدارييغ بيا، ويشبثق عشو عجة أىجاف فخعية، وىي: 
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التعخف عمى درجة تصبيق آليات الحػكسة بأبعادىا الستسثمة في: )أنطسة العسل،  .1
 ة.الذفافية، السذاركة( لجػ أمانة محافطة جج

 تحجيج مدتػػ إدارة مخاشخ العسل السؤسدي لجػ أمانة محافطة ججة. .2
الكذف عغ الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية بيغ استجابات أفخاد العيشة حػل تصبيق  .3

آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي لجػ أمانة محافطة ججة تبعًا 
ل العمسي، عجد سشػات لمستغيخات الذخرية والػضيفية: )الجشذ، العسخ، السؤى

 الخبخة، نػع الػضيفة(.

 تداؤالت الجراسة:

ما أثر تطبيق آليات الحـهكمـة علـى يسكغ تحجيج التداؤل الخئيذ لمجراسة كسا يمي: 
إدارة مخاطر العمل المؤسدي في القطاع العام لجى أمانة محافعة ججة من وجهة نعر 

: اآلتيةلتداؤالت الفخعية ، ويشبثق عشو عجٌد مغ االمهظفين اإلداريين بها؟  

ما درجة تصبيق آليات الحػكسة بأبعادىا الستسثمة في: )أنطسة العسل، الذفافية،  .1
 السذاركة( لجػ أمانة محافطة ججة؟

 ما مدتػػ إدارة مخاشخ العسل السؤسدي لجػ أمانة محافطة ججة؟ .2
آليات ىل يػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ استجابات أفخاد العيشة حػل تصبيق  .3

الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي لجػ أمانة محافطة ججة تبعًا لمستغيخات 
الذخرية والػضيفية: )الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، عجد سشػات الخبخة، نػع 

 الػضيفة(؟

 متغيرات الجراسة: 
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 وأداتها منهج الجراسة

لطاىخة مػضػع ايخ وصف وتفد، وكحلظ د عمى السشيج الػصفي التحميمياعتستع اال
الالزمة مغ عيشة الجراسة عغ شخيق أداتيا  جسع البيانات والسعمػمات مغ خالل الجراسة

 لتحميل اإلحرائي السشاسبا باستخجامتحميميا الخئيدية )االستبانة اإللكتخونية(، ومغ ثع 
يات ووضع التػصالشتائج، مػصػل إلى لوتفديخىا والخبط بيغ مجلػالتيا لصبيعة كل تداؤل، 

لحلظ. السشاسبة  

 وعينتها مجتمع الجراسة

العامميغ بأمانة  واإلدارييغ تع إجخاء ىحه الجراسة عمى عيشة عذػائية مغ السػضفيغ
( مغ العامميغ باألمانة والبالغ عجدىع ٖٕٖمحافطة ججة، وقج شسمت العيشة عمى )

Steven Thampson ستيفغ ثامبدػن ؛ وفقًا لسعادلة ( مػضف ومػضفةٕٓٓٓ)  .  

 :حجود الجراسة

 :تشحرخ الحجود السػضػعية ليـحه الـجراسة فـي تشاول أثخ  الحجود المهضهعية
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تصبيق آليات الحـػكسـة بأبعادىا الستسثمة فـي: )أنطسة العسل، الـذفافيـة، السذاركة( 
 .عمـى إدارة مخاشخ العسل السؤسدي فـي القـصاع الـعام

   :شة عذػائية مغ الـسػضفيغ اإلدارييـغ فـي اقترخت الجراسة عمى عيالحجود البذرية
 أمانة محافطة ججة.

  :السسمكة العخبية الدعػدية، مشصقة مكة السكخمة، محافطة ججة. الحجود الجغرافية 

  :م. ٕٕٕٓخالل فتخة الـجراسة السيجانية في  الحجود الزمـنية 

 مرطلحات الجراسة:

( الحـػكسـة عمـى OECDة )عخفت مـشطسة التعاون االقترادؼ والتشسيالحـهكمـة:  -
أنيا: "نطام يتع بػاسصتو تػجيو مـشطسات األعسال والخقابة عمييا، حيث تحجد ليكل 
وإشار تػزيع الػاجبات والسدؤوليات بيـغ السذاريغ فـي الـذـخكة مثل مجمذ اإلدارة 
والسجيخيغ وغـيخىع مـغ أصحاب السرـالـح، وتزع القػاعج واألحكام التخاذ القخارات 

 (.ٖٕٓٓ:ٕٚستعمقة بذـؤون الـذـخكة" )أبػ زور ودىسر، ال
مجخل عمسي لمتعامل مع السـخاشـخ الػاضحة، والسجخدة، واكتذاف إدارة المـخاطـر:  -

أؼ خصخ محتسل، والتعامل معو قبل حجوثو، وترسيع وتصبيق اإلجخاءات، الـتي 
، حال وقػعيا تقمل مـغ وقػع السـخاشـخ، وتحػيميا إلى واقع، والتخفيف مـغ أثخىا

 (.ٕٚٚ، ص ٖٕٔٓ)السعايصة والحسػرؼ، 
ىي احتسال التعخض إلى تيجيج أو أؼ أحجاث سمبية  إدارة المخاطر المؤسدية: -

تكػن ناتجة عغ عػامل داخل السؤسدة أو خارجيا وتمحق الزخر بيا وتعيقيا عغ 
 (.Annanalah et al, 2018, p12تحقيق أىجافيا )
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 المبحث األول: الحهكمة
 :م الحهكمةمفهه 

إن الحـػكسـة لفع حجيث فـي المغة العخبية، وقـج أقخه مجسع المغة العخبية فـي القاىخة 
والـتي مـغ معانييا )َحَكَع(.  Governanceم إذ جاء تخجسًة لمكمسة اإلنجميدية ٕٕٓٓعام 

عمـى  وذلظ بعج أن انتقمت ىـحه الكمسة فـي المغة اإلنجميدية مـغ الدياسة إلى االقتراد لتجل
لتربح وكأنيا لفع واحج مـغ  Companiesالسعشى االصصالحي وارتبصت مع الذـخكـات 

" أؼ: "حـػكسـة الذـخكـات"، وابتجأ تصبيق ىـحا السفيػم Corporate Governanceجدأيغ "
عمييا، وفـي بـعس األحيان يدتبجل مرصمح الحـػكسـة بسدسى )اإلدارة الخشيجة( وىسا 

إال أن األخيخ يذيخ إلى الـسرصمـح العمسي لمحـػكسـة، ثع تصػر األمخ يحسالن نفذ الجاللة 
لتجخل الحـػكسـة مجاالت أخخػ غـيخ الذـخكـات التجارية كالسؤسدـات الـحكػميـة والجيات 

 (.ٖٛ: ٕٚٔٓالتعميسية والسـشطسات الرحية وغـيخىا. )بػ زبجة، 

لقـصاع الـعام، إال أن ىشاك ورغع عجم وجػد اتفاق عمـى تعخيف مػحج لمحـػكسـة فـي ا
عشاصخ رئيدية مذتخكة بيـغ أغمب التعخيفات الـسدتخجمة فـي األدبيات وفـي مقاييذ 
الحـػكسـة، باإلضافة إلى تبشي السـشطسات الجولية )البشظ الجولي وصشجوق الشقـج الجولي( 

عشاصخ مذتخكة والجول السانحة )مثل الػاليات الستحجة األمخيكية ودول االتحاد األوربي( ل
لجػدة الحكع وىي: السذاركة، السداءلة، االستقخار الدياسي، سيادة الـقانػن، جػدة 
التذخيعات، فاعمية أداء الـحكػمة، ومحاربة الـفداد. والتحجؼ الحكيقي فـي تصبيق مـبادغ 

. (ٜٕٓٓ:ٚٚالحـػكسـة يتسثل فـي اآللية والصخيقة الـتي يتع استخجاميا فـي تصبيقيا )سامي، 
وقـج ُعخفت الحـػكسـة السؤسدية بأنيا عبارة عغ اإلشار الـقانػني والـشطامي واألخالقي الحؼ 
يحكع العالقات بيـغ اإلدارة التشفيحية وأعزاء مجمذ اإلدارة والـسدـاىسيـغ وواضعي 
التشطيسات الـحكػميـة وأصحاب السرـالـح وغـيخىع، وكيفية التفاعل فيسا بيـشيع لإلشخاف 

ميات الـذـخكة مـغ خـالل تشفيح صيغ العالقات التعاقـجية الدميسة الـتي تجسعيع عمـى عس
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باالعتساد عمـى األدوات الـسالية والسحاسبية ومعاييخ اإلفراح والـذفافيـة، كسا أنيا عبارة 
عغ حدمة مـغ القـػانيغ واألنـطسة والتعميسات واإلجخاءات واألشخ األخالقية اليادفة إلى 

دة والتسيد فـي أداء الـذـخكة، وذلظ باتباع األساليب والػسائل السالئسة والفعالة تحقيـق الجػ 
 لتشفيح الخصط والبخامج وتحقيـق األىجاف السخغػب بيا بأعمـى جػدة وأقل تكمفة.

كسا يسكغ تعخيـف الحـػكســة فــي القــصاع الــعام بأنيـا مجسػعـة التذـخيعات والدياسـات 
ات والزػابط الـتي تؤثخ وتذكل الصخيقة الـتي تػجـو وتُـجار فييـا واليياكل التشطيسية واإلجخاء

الــجائخة الـحكػميـــة لتحقيـــق أىــجافيا بأســمػب ميشــي وأخالقــي بكــل نداىــة وشــفافية وفــق آليــات 
لمستابعــة والتقيــيع ونطــام صــارم لمسدــاءلة لزــسان كفــاءة وفعاليــة األداء مـــغ جانــب، وتػفـــيخ 

 .جانب آخخ الـخجمات الـحكػميـة بعجالة مـغ
 نذأة الحهكمة وتطهرها

لقـج أثبتت االنييارات والفزائح الـسالية، الـتي شالت كبخيات الذـخكـات فـي الـعالع، 
والسجرجة فـي أسػاق رأس الـسال بـذكـل خاص، فـي دول مثل الػاليات الستحجة األمخيكية، 

ب التقميجية فـي مـشع والسسمكة الستحجة، وروسيا، واليابان ودول شخق آسيا فذل األسالي
مدببات تمظ االنييارات والفزائح، والـتي كان لطيػرىا آثار مجوية ونتائج مجمخة، األمخ 
الحؼ دفع الجيات السعشية وعمـى السدتػييغ الػششي والجولي إلى إجخاء دراسات معسقة 

ا فـي لتحجيج األسباب الخئيدة الـتي كانت وراء حجوث األزمات واالنييارات السذار إليي
 ٕٛٔٓأعاله والـتي كانت تختبط بـذكـل كبيخ بالجػانب السحاسبية والتجقيكية )أنجرسػن، 

(. وكانت الحـػكسـة وآلياتيا ثسخة ىـحه الـجراسات لسـشع حجوث مثل ىـحه األزمات أو ٜٕ:
الحج مـشيا فـي أقل تقـجيخ، وذلظ مـغ خـالل مجسػعة مـغ اآلليات، مـغ أبخزىا الـذفافيـة 

فراح عغ السعمػمات الـسالية وغـيخ الـسالية وإعجادىا وفقا لمسعاييخ السحاسبية ذات واإل
الرمة، وكحلظ تعدز دور وضيفتي التجقيق الجاخمي والخارجي وبخاصة ما يترل 

  باستقاللية ىاتيغ الػضيفتيغ وتذكيل لـجشة التجقيق مـغ مجمذ اإلدارة لإلشخاف عمييسا.



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

511 

 

 

 

ا فـي الػقت الحالي وتعتبخ حـػكسـة القـصاع ال ـعام فـي أغمب دول الـعالع مصمًبا ممحًّ
أكثخ مـغ أؼ وقت مزى، حيث تع وضع العجيج مـغ السـبادرات والسذخوعات السختمفة الـتي 

حكيقة إن  تدعى إلى إصالح األنـطسة اإلدارية والتذغيمية فـي القـصاعات الـعـامة السختمفة.
الـخاص، وحـػكسـة  ثالثة حـػكسـة الذـخكـات فـي القـصاعمرصمح الحـػكسـة بيـغ القـصاعات ال

يختمف كثيًخا مـغ حيث  القـصاع الـعام، وحـػكسـة القـصاع الـعام "غـيخ اليادف لمخبح" ال
الـجاخمية والـخارجية بيـغ الجية  السـبادغ واألسذ؛ فجـسيعيا تؤدؼ إلى تحديغ العالقات

وتصبيق األنـطسة الـتي تؤدؼ إلى الـعجالة  وإيجاد والـسدتفيجيغ، ورفع مـدتػػ الـذفافيـة،
 ومحاربة فخص الـفداد.

 :أهجاف حـهكمـة القـطاع الـعام

إن "اإلدارة الخشيجة" أو حـػكسـة القـصاع الـعام، تعشي اإلدارة الجيجة لجـسيع مؤسدات 
الـجولة مـغ خـالل تبشي سياسات وآليات ومسارسات تعتسج عمـى مـبادغ السذاركة، 

الـذفافيـة، والسداءلة، ومكافحة الـفداد، وسيادة الـقانػن؛ وتدعى لمػصػل إلى الـعجالة بيـغ و 
الـسدتفيجيغ، واالستجابة الحتياجاتيع، وتعسل بكفاءة مـغ أجل تحقيـق الفاعمية والجػدة، 
وبالتالي رضا الـسدتفيجيغ. وتعسل الحـػكسـة عمـى آليات ووسائل لتحقيـق أىجاف ميسة 

ة لمسؤسدات وفـي حالة تحقيـق ىـحه السؤسدـات ألىجافيا فإنيا تديع بـذكـل كبيخ فـي ورئيدي
نسػ االقتراد الػششي وتصػره، ولحلظ فقـج وضعت التذخيعات والقـػانيغ السختمفة لتحقيـق 

)الصخمان، ذلظ مع مالحطة اختالف السفاليع الـسدتخجمة لمتعبيخ عغ ىـحه األىجاف 
الحـػكسـة أيـًزـا إمكانية مذاركة الـسدـاىسيـغ والـسػضفيغ  . ومـغ أىجاف(ٜٕٓٓ:ٖٗ

والجائشيغ والسقخضيغ فـي الكيام بجور السخاقبيـغ ألداء الـذـخكة، وأيـًزـا تجشب حجوث مذاكل 
محاسبية ومـالية، بسا يعسل عمـى تجعيع واستقخار نذاط الذـخكـات، ودرء حجوث انييارات 

لـسال السحمية والـعالسية، والسداعجة فـي تحقيـق التشسية باألجيدة السرخفية، أو أسػاق ا
 (.ٕٚٓٓ:ٔٔواالستقخار االقترادؼ )الدعجني، 
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وغاية الحـػكسـة فـي القـصاع الـعام ىي تعديد ثقة السػاششيغ بالـجولة ومؤسداتيا مـغ 
 خـالل تحقيـق األىجاف التالية:

  القـصاع الـعام.زيادة ندبة رضا السػاشغ عغ الـخجمات الـتي يقـجميا 
  تحقيـق مبجأ السحاسبة والسداءلة لمجوائخ الـحكػميـة ومػضفييا وااللتدام بالقـػانيغ

 واألنـطسة.
  تحقيـق مبجأ الشداىة والعجل والـذفافيـة فـي استخجام الدمصة وإدارة الـسال الـعام ومػارد

 الـجولة، والحج مـغ استغالل الدمصة الـعـامة األغخاض خاصة.
 تكافؤ الفخص بيـغ السػاششيغ. تحقيـق 
  .تحقيـق الحساية الالزمة لمسمكية الـعـامة مع مخاعاة مرـالـح األشخاف ذات العالقة 
  العسل عمـى تحقيـق األىجاف الػششية االستخاتيجية وتحقيـق االستقخار الـسالي لمجوائخ

 الـحكػميـة.
  تصػيخ األداء السؤسدي عغ رفع مـدتػػ قـجرات الجوائخ الـحكػميـة مـغ خـالل تعديد و

 شخيق الستابعة والتقييع بـذكـل مدتسخ.
  إنذاء أنطسة فعالة إلدارة مخاشخ العسل السؤسدي وتخفيف آثار السـخاشـخ واألزمات

 الـسالية.
  العسل عمـى تحقيـق األىجاف الػششية االستخاتيجية وتحقيـق االستقخار الـسالي لمجوائخ

 الـحكػميـة.
 ت الجوائخ الـحكػميـة مـغ خـالل تعديد وتصػيخ األداء السؤسدي عغ رفع مـدتػػ قـجرا

 شخيق الستابعة والتقييع بـذكـل مدتسخ.
  إنذاء أنطسة فعالة إلدارة مخاشخ العسل السؤسدي وتخفيف آثار السـخاشـخ واألزمات

 الـسالية.
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 :أهمية الحـهكمـة بالندبة لمـنعمات قطاع األعمال الـعام

ثخ فعال وإيجابي فـي إدارة السؤسدـات والسـخاشـخ، حيث تـداعج تستمظ الحـػكسـة أ
عمـى اإلشخاف السؤسدي السباشخ، وتصبيق مـبادغ اإلفراح والـذفافيـة وروح السداءلة 
وإدارة السػارد وتعديد التشافدية ورفع الكفاءة والفعالية. كسا تعدز الثقة والعسمية اإلشخافية 

مـى تحديغ األداء السؤسدي وتحافع عمـى سالمة االقتراد والخقابية والسداءلة وتـداعج ع
الػششي بسا ُيحدغ مـشاخ االستثسار، ويخفع معجالت الشسػ. ىـحا باإلضافة إلى دورىا 
األساسي فـي صشاعة القخار فزاًل عغ دورىا فـي نذخ الثقافة الـعـامة والػعي بالسدؤولية 

لمسعمػمات واإلسيام فـي تحقيـق رسالة  والسداءلة مـغ خـالل تصػيخ األنـطسة والتحميل
(. وتعتبخ الحـػكسـة مـغ السفاليع الـتي ولجت مؤخًخا ٚٔ: ٕٛٓٓوأىجاف الـسؤسدة )خميل، 

فـي الفمدفة الجيسقخاشية وتصبيقاتيا ومـغ ثع فـي شتى مياديغ العسل السؤسدـاتي فـي بمجان 
ع التػجو الـعالسي نـحػ االلتدام باحتخام الـعالع الدائخ نـحػ الجيسقخاشية. ويبجو ىـحا متدًقا م

وتصبيق حـقػق اإلندان، لحلظ فقـج سارعت الجول ذات التػجو الجيسقخاشي إلى استشباط 
معاييخ مذتخكة لمحـػكسـة بيجف إتاحة الفخصة بذفافية لتقييع أداء حكػماتيا. ما أتاح 

ذاركة الجيسقخاشية مـغ الفخصة لطيػر الحـػكسـة التذاركية الـتي تخكد عمـى تعسيق الس
 (. ٕ٘: ٕٗٔٓخـالل مذاركة السػاششيغ فـي عسميات الحـػكسـة مع الـجولة )الخالجؼ، 

فإن حـػكسـة القـصاع الـعام ليدت نػًعا مـغ الخفالية، بل أداة مـغ أدوات بشاء الثقة 
السرمحة  بيـغ القـصاع الـعام والكيادة الدياسية والـسدتفيجيغ، ويجب أن تجعع وتػجو لخجمة

الـعـامة مـغ أجل السحافطة عمـى مػارد الجول وإمكاناتيا. والسكاسب مـغ وجػد نطام فاعل 
لمحـػكسـة فـي القـصاع الـعام عجيجة، مـغ أىسيا زيادة ثقة السػاششيغ بالقـصاع الـعام وبشاء 

لـخجمات، عالقة تعتسج عمـى الـذفافيـة والسذاركة، وبالتالي تحقيـق رضا الـسدتفيجيغ مـغ ا
وإشخاك الـسجتسع فـي عسميات الخقابة والسداءلة وتحديغ مـدتػػ الـخجمات، والسذاركة فـي 

 محاربة الـفداد والحج مـغ انتذاره.
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وىـحا يعشي ضخورة االلتدام بسـبادغ الحـػكسـة كجليل عمـى أن الـسؤسدة تعسل مـغ 
ع عمـى ثقة الجسيػر، وىـحا أجل السرمحة الـعـامة فـي جـسيع األوقات، ذلظ أنيا ستحاف

يتصمب مـشيا أن تكػن مـشفتحة قـجر اإلمكان عمـى كل قخاراتيا، وإجخاءاتيا وخصصيا 
واستخجام السػارد، وحتى التشبؤات والسخخجات والشتائج. مـغ الشاحية السثالية، يشبغي أن 

كسا تتصمب  يكػن ىـحا التداًما مػثًقا مـغ خـالل سياسة رسسية بذأن انفتاح السعمػمات.
مـبادغ الحـػكسـة أن تزسـغ الـسؤسدة وضع سياسة واضحة بذأن أنػاع القزايا الـتي سيتع 
استذارة أو إشخاك السدتخجميغ والجسيػر فييا لزسان أن الـخجمات السقـجمة تديع فـي 
تحقيـق الشتائج السخجػة. ويجب أن تأخح أيـًزـا فـي االعتبار مرمحة األجيال السقبمة مـغ 

تخجمي الخجمة، مع ما يتصمبو ذلظ مـغ االشتخاك الذامل مع الجيات السؤسدية مد
 (.ٜٔ: ٕٚٔٓألصحاب السرمحة )ربابعة، 

 :مـبادئ الحـهكمـة فـي القـطاع الـعام

تقػم الحـػكسـة عمـى مجسػعة مـغ السـبادغ وىي بسثابة قػاعج وأسذ تديخ عمييا 
فاءة وتعج درجة تصبيقيا مؤشًخا لتبشي السؤسدـات لمػصػل إلى ما تدعى إليو مـغ الك

(. ومـغ مـبادغ الحـػكسـة مبجأ ٖٙ: ٕٙٔٓالـسؤسدة التجاه الحـػكسـة مـغ عجمو )صالح، 
الـذفافيـة ىػ أن أصحاب السرمحة يجب أن يكػنػا عمـى عمع بأنذصة القـصاع الـعام، وما 

عساليا. والـذفافيـة تعشي تخصط لمكيام بو فـي السدتقبل وأؼ مخاشخ مختبصة باستخاتيجيات أ 
االنفتاح واستعجاد الـذـخكة لتقـجيع معمػمات واضحة لمسدـاىسيغ وأصحاب السرمحة 
اآلخخيغ. عمـى سبيل السثال، تذيخ الـذفافيـة إلى االنفتاح واالستعجاد لمكذف عغ أرقام 

ية األداء الـسالي الحؼ تتدع بالرجق والجقة. يجب أن يكػن الكذف عغ األمػر الجػىخ 
الستعمقة بأداء السـشطسة وأنذصتيا فـي الػقت السـشاسب ودقيًقا لزسان حرػل جـسيع 
السدتثسخيغ عمـى معمػمات واقعية وواضحة تطيخ بجقة الػضع الـسالي واالجتساعي والبيئي 
لمسؤسدة. يجب عمـى السـشطسات تػضيح وإعالن أدوار ومدؤوليات مجمذ اإلدارة واإلدارة 
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الـسدـاىسيـغ بسـدتػػ مـغ السداءلة. تزسـغ الـذفافيـة أن أصحاب السرمحة  التشفيحية لتدويج
 (.ٖٙ: ٕٕٔٓيسكغ أن يثقػا فـي عسميات صشع القخار واإلدارة فـي الـذـخكة )مخزوق، 

وتتصمب الحـػكسـة فـي القـصاع الـعام أن تعسل الجوائخ الـحكػميـة عمـى تحقيـق 
 السرمحة الـعـامة، وىـحا يتزسـغ:

 لتدام بالشداىة والكيع األخالقية واألنـطسة والقـػانيغ.اال 
 .االنفتاح وإشخاك األشخاف ذات العالقة 

باإلضافة إلى العسل عمـى تحقيـق السرمحة الـعـامة، فإن تصبيق مـبادغ الحـػكسـة 
 يتصمب:

 تحجيج الشتائج السخجػة لتحقيـق التشسية السدتجامة. .ٔ
 شتائج الـتي تع تحجيجىا.وضع اإلجخاءات الالزمة لتحقيـق ال .ٕ
 بشاء القـجرات السؤسدية والكيادية وقـجرات مػضفـي الجوائخ الـحكػميـة. .ٖ
 إدارة السـخاشـخ واألداء مـغ خـالل رقابة داخمية فاعمة وإدارة ُمحكسة لمسـالية الـعـامة. .ٗ
تصبيق الـسسارسات الجيجة فـي مجال الـذفافيـة وتقـجيع التقاريخ وصػاًل إلى تصبيق  .٘

 (.٘ٗ: ٕٚٓٓفعال لمسداءلة )عبج العال، 
 :عناصر الحهكمة

 الـذفافيـة: -ٔ

وتعج الـذفافيـة مـغ أىع مكػنات نطام الحـػكسـة لسا تػفخه مـغ عجالة بيـغ جـسيع 
األشخاف السدتفيجة. وعميو، فقـج عخفتيا مـشطسة الـذفافيـة الجولية بأنيا السبجأ الحؼ يدمط 

اإلجخاءات والعسميات لسعخفة لساذا وكيف وماذا وبأؼ الزػء عمـى األنـطسة والخصط و 
 مقـجار. 

 السذاركة: -ٕ
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ُتعخف السذاركة عمى أنيا مذاركة الـسػضفيغ فـي صشع القخارات وفـي محاسبة 
السدؤوليغ؛ حتى يديسػا بفعالية فـي العسميات االقترادية واالجتساعية والثقافية الـتي تؤثخ 

لسذاركة فـي السجال اإلدارؼ فـي مؤسدات القـصاع الـعام، فـي حياتيع وفـي بمجىع. ويقرج با
مـشح الفخصة لمسخؤوسيغ فـي السذاركة فـي وضع الدياسات والقػاعج التشفيحية لمعسل فـي 
تمظ السؤسدـات، ومـشاقذة السذكالت اإلدارية الـتي تعػق سيخ العسل داخل الـسؤسدة 

 (.ٕٔٔٓ:ٕٛٓكشعان، ة ليا )وتحميميا بيجف الػصػل إلى أفزل الحمػل السالئس

 المبحث الثاني: إدارة المخاطر
 :مفههم إدارة المـخاطـر

تعخف بأنيا: عبارة عغ مـشيج أو مجخل عمسي لمتعامل مع السـخاشـخ البحثة عغ 
شخيق تػقع الخدائخ العارضة السحتسمة وترسيع وتشفيح إجخاءات مـغ شأنيا أن تقمل إمكانية 

تي تقع إلى الججال فـي مخاشخ االئتسان واالستثسار حجوث الخدارة والخدائخ الـ
(. ومـغ األجداء ٔ٘، صٕٚٓٓوالسدتخجمات الـسالية، وأسعار الرخف )عبج العال، 

األساسية لإلدارة االستخاتيجية لمسؤسدات إدارة الخصخ، وىي عبارة عغ عجة إجخاءات 
تسخارية العسل داخل مـشطسة تتبعيا السؤسدـات؛ لسػاجية األخصار السحتسمة، لزسان اس

الـسؤسدة وعجم انييارىا. ومـغ وجية نطخ أخخػ فيي تعخف بأنيا جدء مـغ ثقافة الـسؤسدة، 
فيي بسثابة ليكل مـغ اآلليات والعسميات واإلجخاءات الـتي يتع إدارتيا بيجف مػاجية 

اآلثار الفخص، والتيجيجات، ودراسة اآلثار الستختبة عشيا. وقـج تعخف بأنيا عسمية تقميز 
الدمبية لمسخاشخة إلى أدنى حج بأقل التكاليف عغ شخيق التعخف عمييا، وقياسيا، والديصخة 

( إدارة السـخاشـخ بأنيا: العسميات الـتي تحجد بػاسصتيا ٕٕٓٓ) culpعمييا. وعخف 
السـشطسات مخاشخىا ومـغ ثع تتخح أؼ أفعال مصمػبة لسخاقبة االنحخافات عغ السـخاشـخ 

 (.ٜٜٔ: ٕ٘ٔٓلتعخض ليـحه السـخاشـخ )مدمع، الحكيكية وا
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 :نذأة إدارة المخاطر

تشذط الـسؤسدة االقترادية فـي بيئة متقمبة وىـحا ما ييجد استقخارىا ويجعميا عخضة 
لسختمف السـخاشـخ الـتي تيجد إنجاز أىجافيا، وقـج تؤثخ سمًبا عمـى استسخارية الـسؤسدة 

خور الدمـغ ازدادت حجة السشافـدة وتذابكت بذجة اليادفة إلى تحقيـق رسالتيا، ومع م
ارتباشات الـسؤسدة مع محيصيا القخيب والبعيج، كسا زادت التقمبات والسفاجآت مسا سسح 
بتعاضع األخصار وتعجدىا وتشػعيا واستسخارىا وتججدىا، وىـحا جعل مـغ الرعب إجخاء 

لشا ضخورة إدارة ىـحه األخصار لزسان تقـجيخات دقيقة أو التـحـكـع فـي تدييخىا. ىـحا ما يفدخ 
مكانة الئقة وسط مـشافدييا. حيث تذيج السؤسدـات والسـشطسات االقترادية العجيج مـغ 
التحػالت والتغـيخات السدتسخة والستدارعة الـتي يذيجىا الـعالع فـي مختمف الجػانب، وىـحا 

ق أىجافيا مـغ خـالل الفخص يؤثخ عمـى بيئة األعسال، وعمـى قـجرة السؤسدـات عمـى تحقيـ
والتحجيات الـتي تفخضيا، ومـغ أجل التكيف ومػاجية ىـحه التحجيات تدعى السؤسدـات 
لمتججيج السدتسخ فـي األساليب والتقشيات فـي إدارة السػارد الستاحة وتػضيفيا بسا يزسـغ 

 مـغ تجاىميا. تحقيـق أفزل الشتائج ضسـغ مدتػيات السـخاشـخ السقبػلة لجػ الـسؤسدة بجاًل 
وىـحا يتصمب تغييخ آليات اإلدارة التقميجية لتدييخ األعسال وتبشِّي حمػل إستخاتيجية شاممة 
ومتكاممة باتخاذ القخارات الدميسة والسعتسجة عمـى أفزل السعمػمات الستاحة مـغ أجل 

 .السؤسدـاتإحجاث التغييخ والتصػيخ اعتساًدا عمـى تػافخ ثقافة إدارة مخاشخ ناجحة تشتيجيا 
إن الدسة السسيدة لسفيػم السـشطسة أو الـسؤسدة ىي أولػية التػجو نـحػ تحقيـق ىجف محجد، 
وبسا أن السـشطسات تعسل عمـى تشفيح رؤيتيا وميستيا فإنيا تتعخض لمتيجيجات والفخص الـتي 

سدـات يسكغ إما تعديد نسػىا وإما زواليا، ومسا يثيخ القمق بـذكـل خاص كيفية تعامل السؤ 
مع السـخاشـخ الـتي تػاجييا مـغ خـالل التعخف عمـى ىـحه السـخاشـخ وتقـجيخ حجسيا 
ومعالجتيا حيث إنيا تـداعج عمـى فيع جـسيع الجػانب السحتسمة السحيصة بالسـشطسة سػاًء 
اإليجابية أو الدمبية الـتي قـج تؤثخ عمييا بيجف تحقيـق السدايا السدتجامة مـغ كافة أنذصتيا 

 .عسمياتياو 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

511 

 

 

 

إن تبشي سياسة إلدارة السـخاشـخ تحجد السدؤوليات والسـشيجية الستبعة فـي الـسؤسدة 
مـغ خـالل تحجيج وتقييع السـخاشـخ ووضع االستجابات السـشاسبة لمتعامل مع السـخاشـخ 
واستسخار عسميات السخاقبة والستابعة لمسخاشخ ونذخ الػعي بأىسية إدارة السـخاشـخ لتكػن 

افة الدائجة فـي الـسؤسدة يديع كثيًخا وبـذكـل عسيق بتحديغ عسميات الـسؤسدة بـذكـل الثق
مدتسخ ويعدز تحقيـق أىجافيا اإلستخاتيجية بسا يزسـغ استجامتيا ويديج ثقة الستعامميغ مع 
الـسؤسدة وأصحاب العالقة، وىشا يأتي دور الجيات الخقابية والتذخيعية بػضع القـػانيغ 

السمدمة لمجيات والسؤسدـات التابعة إلشخافيا بتصبيق أفزل الـسسارسات إلدارة والتعميسات 
السـخاشـخ وتعديد تصبيق الحـػكسـة السؤسدية الـتي تتجمى بالسـبادغ التالية )سيادة الـقانػن، 

 الـذفافيـة، السداءلة، السذاركة، الشداىة، اإلنراف، الفاعمية، الكفاءة، االستجامة(.
 :لمـخاطـرأهجاف إدارة ا

  العسل عمـى مـشع وقػع الخصخ واتباع أفزل الػسائل الـتي مـغ شأنيا حساية الـسؤسدة
والـعامميغ فييا مـغ الخدائخ السادية السحتسمة، ومخاقبة الـعامميغ فـي كيفية أدائيع 

 ألعساليع لسـشع وقػع الخصخ.
 ستسخار الـسؤسدة العسل عمـى تقميل اآلثار الشاجسة عغ الخصخ إن وقع، لسا يزسـغ ا

 فـي عسميا.
  وضع الدياسات واإلجخاءات العسمية الكفيمة بسػاجية أؼ خصخ مـغ أجل تقميل

 الخدائخ الـتي تشتج عغ الخصخ إن وقع.
 :أدوات إدارة المـخاطـر

التـحـكـع فـي السـخاشـخ: إن السقرػد بالتـحـكـع فـي السـخاشـخ ىػ التقميل ألدنى تكمفة  .ٔ
 شـخ الـتي تتعخض ليا الـسؤسدة.مسكشة لتمظ السـخا

تسػيل السـخاشـخ: إن تسػيل السـخاشـخ ىػ عكذ التـحـكـع فـي السـخاشـخ فيػ يخكد  .ٕ
 عمـى ضسان تػفخ األمػال لتعػيس الخدائخ الـتي حجثت.
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 أنهاع إدارة المـخاطـر

إن األنػاع إدارة السـخاشـخ ارتباًشا وثيًقا بأنػاع السـخاشـخ حيث نجج أن أغمب 
سـخاشـخ الـتي تتعخض ليا السؤسدـات تتسثل فـي األخصار الـسالية، والتذغيمية، والـقانػنية ال

ومخاشخ الدـػق، وكل نػع مـغ أنػاع ىـحه السـخاشـخ لو خرػصيتو وضخوفو الـخاصة الـتي 
يشبغي دراستيا بجقة، وأخحىا بالحـدبان، مسا استجعى وجػد األنػاع والسجاخل السختمفة إلدارة 

 (.ٓ٘ٔ، صٕ٘ٔٓـخاشـخ فـي السؤسدـات وىي غالًبا تتسثل فـي األنػاع اآلتية )مدمع، الس

 إدارة المـخاطـر علـى مـدتهى العمل المؤسدي:

إن إدارة السـخاشـخ السؤسدية عشرخ أساسي مـغ عشاصخ اإلدارة والسداءلة فـي 
مخ الحؼ يجعع مؤسدات القـصاع الـعام فيي أسمػب مـشيجي يصبق عمـى نصاق الـسؤسدة األ

تحقيـقيا ألىجافيا اإلستخاتيجية مـغ خـالل إعسال نيج استباقي فـي تحجيج السـخاشـخ وتقييسيا 
وتحجيج األولػيات الستعمقة بيا ومخاقبتيا فـي الـسؤسدة بأكسميا. وبسا أنيا تـداعج الـسؤسدة 

كغ فرميا عغ فـي االستعجاد األفزل لمسدتقبل والتعامل مع حاالت عجم الـتيقغ فال يس
آليات تحجيج األولػيات والتخصيط. واليجف مـغ تصبيق مـشيج إدارة السـخاشـخ ىػ السداعجة 
 عمـى ضسان استجامة عسل مؤسدات القـصاع الـعام وتسكيشيا مـغ تحقيـق أىجافيا التشطيسية. 

 خرائص إدارة المـخاطـر

 مـغ الخرائز ىي: تـستاز إدارة السـخاشـخ فـي السؤسدـات بـذكـل عام بسجسػعة

o  معطع السـخاشـخ الـتي قـج تتعخض ليا السؤسدـات ىي السـخاشـخ الـسالية بالجرجة
 األولى، خرػًصا السـخاشـخ التذغيمية مثل مخاشخ اإلفالس.

o  تتشػع ىـحه السـخاشـخ حـدب مجال تخرز كل مؤسدة، وتذتخك السؤسدـات الـسالية
الدـػق، ومخاشخ االئتسان، ومخاشخ عسػًما فـي ثالثة مخاشخ ىامة ىي: مخاشخ 

 الديػلة.
o  تـستاز إدارة السـخاشـخ بقـجرة تشبؤيو خرػًصا فـي مجال تحجيج الخدائخ، مسا يقػد
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السؤسدـات إلى البحث الجائع عغ البجيل األمثل لمتخمز، أو التخفيس مـغ 
 الخدائخ، وآثارىا إلى أدنى حج مسكغ.

o ـى إيجاد الحمػل فيسا يتعمق بكيفية مػاجية تـستاز إدارة السـخاشـخ بأنيا تعسل عم
السـخاشـخ، والتعامل معيا، أو تحػيميا باستخجام األساليب الستاحة، أو ابتكار 

 األدوات واألساليب الججيجة مثل: السذتقات الـسالية.
o  السـخاشـخ الـتي تػاجو مختمف األنذصة الـتي تقػم بيا السؤسدـات تشعكذ بالزخورة

لتداماتيا برػرة سمبية أو إيجابية، وتتسيد إدارة السـخاشـخ فـي ىـحا عمـى حـقػقيا وا
الجانب بػجػد ارتباط قػؼ بيـشيا، وبيـغ باقي الػضائف، واألنـطسة األخخػ السػجػدة 
داخل الـسؤسدة مثل: مخاقبة التدييخ، وإدارة األصػل والخرػم )عبج القادر، 

ٕٜٓٓ :ٖٙ.) 

 خطهات عملية إدارة المـخاطـر

 عسمية إدارة السـخاشـخ بالسفيػم الحجيث )الػاقعية( بالخصػات التالية: تسخ

 .أواًل: التحزيخ 
 .ثانًيا: تحجيج السـخاشـخ 
 .ثالًثا: التقييع 
 .رابًعا: التعامل مع السـخاشـخ 
 .خامًدا: وضع الخصة 

 .سادًسا: التشفيح 
 .سابًعا: مخاجعة وتقييع الخصة 

 :القـطاع الـعام أهم أنهاع المـخاطـر الـتي قـج تهاجه

يػجج نػعان مـغ السـخاشـخ الكمية الـتي تػاجو نذاط القـصاع الـعام، وىسا عمـى الشـحػ 
 التالي:
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الشػع األول: مخاشخ مـشتطسة )مخاشخ ال يسكغ تجشبيا أو تخفيزيا بالتشػيع(. 
 وتعخف بسخاشخ الدـػق، وىي تمظ السـخاشـخ الشاتجة عغ عػامل تؤثخ فـي الدـػق بـذكـل

 عام، وتؤدؼ إلى عجم التأكج مـغ عائج االستثسار.

الشػع الثاني: السـخاشـخ الـتي يسكغ تجشبيا بالتشػيع )مخاشخ غـيخ مـشتطسة( ىي تمظ 
السـخاشـخ الـتي تؤثخ عمـى مقـجار العػائج الستػقعة مـغ قصاع حكػمي معيغ، وال تؤثخ عمـى 

اشـخ الشاتجة عغ عػامل تتعمق بقصاع نطام الدـػق الكمي(. وتعّخف كحلظ بأنيا " السـخ
 حكػمي معيغ وتكػن مدتقمة عغ العػامل السؤثخة فـي الشذاط االقترادؼ ككل". 

 المبحث الثالث: عالقة حهكمة المؤسدات بإدارة المخاطر

ال يسكغ إلدارة السـخاشـخ الكيام بػاجباتيا إال مـغ خـالل وجػد تػشيج وتجعيع وتكامل 
ـػكسـة السؤسدية؛ حيث إن قخارات مجمذ اإلدارة الدميسة والسبشية بيـغ أسذ وآليات الح

عمـى أسذ عمسية ودراسات استخاتيجية يسكشيا الخخوج مـغ ىـحه السـخاشـخ أو تفادييا بكل 
يدخ حيث إن اإلفراح ألعزاء مجمذ اإلدارة عمـى الخصط السدتقبمية وشخق التسػيل 

دية تابعة لسجمذ اإلدارة والـتي يتسثل دورىا فـي الجيجة والخصط التذغيمية، ويػجج لجان رئي
تقـجيع تقاريخ السجمذ اإلدارة وىجا يؤدػ إلى مداعجة السجمذ فـي فيع الػضعية الحكيكية 
لمسؤسدة ومـغ ثع اإلحاشة بعشاصخ الخصخ ومجال ىـحا الخصخ ومـغ ثّع حساية الـسؤسدة 

(. مسا يتصمب تأىيل ٖٖٛ، صٕٚٔٓمـغ الػقػع فـي الخصخ أو االستسخار فيو )بػ زبجة، 
ورفع كفاءة شاغمي وضائف الحـػكسـة وإدارة السـخاشـخ بسا يشعكذ عمـى تحديغ أداء وكفاءة 
تذغيل السؤسدـات السعشية عغ شخيق االلتدام بتصبيق قػاعج ومـبادغ الحـػكسـة الػاجب 

 تصبيقيا.
 العالقة بين إدارة المخاطر المؤسدية والحهكمة

الكبيخة التي مخت بيا العجيج مغ الػحجات االقترادية فقج نادػ بدبب الستاعب 
السداىسػن واألشخاف ذات العالقة عمى ضخورة تحسل مجالذ اإلدارة لسدئػلياتيع بػضع 
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 ,Monks & Minowاالستخاتيجيات وأدوات الستابعة والخقابة. كسا وصف الباحثان )

2004 p201خاص الحيغ يػفخون رأس السال ( مجمذ اإلدارة عمى أنو الخابط بيغ األش
واألشخاص الحيغ يدتخجمػنو لخمق قيسة لمذخكة، كسا أشارا إلى دور مجمذ اإلدارة في 
الكيام بسخاجعة االستخاتيجيات الخئيدية لمسشطسة والسرادقة عمييا، ومخاقبة أعسال السجيخ 

اشخ وإجخاءات التشفيحؼ، واإلشخاف عمى تشفيح وتصػيخ استخاتيجية السؤسدة، ومخاقبة السخ
الخقابة الجاخمية، مخاقبة األنذصة وجسيع العسميات لزسان عجالة السعاممة بيغ كافة 

( بأن COSO, 2004األشخاف ذات الرمة بشذاط السؤسدة. وبشاء عمى ذلظ أوضحت )
عمى مجمذ اإلدارة مخاقبة السخاشخ التي تحيط بشطام السخاقبة )الحػكسة( في السؤسدة، 

ذ اإلدارة بسكياسيغ قانػنييغ وىسا مكياس واجب الخعاية والحؼ يتصمب ويمتدم أعزاء مجم
العسل بإخالص ووفاء عمى واالشالع عمى كافة القزايا التي تخز السؤسدة، وغيخىا 
إلى أن جاء ذكخىا عمى أن أعزاء مجمذ اإلدارة يسكشيع متابعة أو إنذاء إدارة أو لجشة 

 تتػلى إدارة السخاشخ السؤسدية
 اد المختلفة للحهكمة على عملية إدارة المخاطرأثر األبع

أصبحت الحـػكسـة الجيجة مصمًبا أساسًيا ومقػًما جػىخًيا مـغ متصمبات ومقػمات 
تدجيل أؼ شـخكة مدـاىسة ججيجة فـي بػرصة األوراق الـسالية، وبقاء أؼ شـخكة قائسة فـي 

ر ودعـامة أساسية مـغ محاور استسخار تدجيميا بالبػرصة، وتعتبخ الـسخاجعة الـجاخمية محػ 
ودعائع الحـػكسـة الجيجة، فمقـج أصبحت الذـخكـات السدـاىسة فـي أمخيكا عمـى سبيل السثال 
مصالبة بالتقخيخ عغ أنذصة الخقابة الـجاخمية لجييا باإلضافة إلى التقاريخ الـسالية السالئسة 

فإن وضيفة الـسخاجعة  ، وبالتاليSarbanes Oxleyمـغ قانػن  ٗٓٗمع متصمبات القدع 
الـجاخمية غـيخ الفعالة قـج يشطخ إلييا مـغ جانب السخاجع الخارجي لمذـخكة عمـى أنيا مؤشخ 
عمـى وجػد أوجو قرػر ىامة أو نقصة ضعف ىامة فـي أنطسة الخقابة الـجاخمية لمذـخكة، 

فة إلى أن وىػ ما قـج يؤثخ عمـى رأؼ السخاجع أو يدئ إلى سسعة الـذـخكة، ىـحا باإلضا
شالبت الذـخكـات  SECلـجشة تشطيع تجاول األوراق الـسالية بالػاليات الستحجة األمخيكية 
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بأن يكػن لجييا قدع  ٖٕٓٓاعتبارا مـغ نػفسبخ  NYSE & NASDAQالسدجمة فـي 
 (.ٕٗٛ-ٖٕٛ، ص ٕٛٓٓلمسخاجعة الـجاخمية )الحيدان، 

فيػم رقابي إال أنو يختكد بـذكـل وعمـى الخغع مـغ أن مفيػم حـػكسـة الذـخكـات ىػ م
أساسي عمـى مـبادغ وقػاعج سمػكية وأخالقية، ويجب أن تشعظ تمظ الكيع األخالقية عمـى 
نطع الخقابة وعسميات إدارة السـخاشـخ، كسا يعتبخ تعديد مبجأ السداءلة فـي ثقافة السـشذأة مـغ 

ألشخاف لمسداءلة، وبالتالي أىع ركائد حـػكسـة الذـخكـات الجيجة ويزسـغ خزػع جـسيع ا
فإن إحداس مجمذ اإلدارة بالسداءلة والسدئػلية عغ نجاح السـشذأة سػف يـؤدؼ إلى 
الحاجة إلى االعتخاف بالسـخاشـخ السختمفة وضسان فعالية عسمية إدارة ىـحه السـخاشـخ ضسـغ 

 الثقافة الـعـامة لمسـشذأة
 نتائج الجراسة الميجانية:

الجشذ ) فيسا يمي عخض لعيشة الجراسة وفق الخرائز الذخرية والجيسػغخافية ليا
 .(الخبخة العسمية -السدسى الػضيفي  -السؤىل العمسي  -السخحمة العسخية  -

 إلاحصاءات الوصفية للمتغيرات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

 النسبة املئوية التكساز الفئة املتغيرات

 الجنس
 % 5555  878 ذكس

 % 4455 841 أنثى

 العمس

 عام 55أقل من 
 
 %8558 19 ا

55  
 
  15إلى أقل من  عاما

 
 %6556 508 عاما

15  
 
  45إلى أقل من  عاما

 
 %5056 66 عاما

45  
 
 %457 85 فأكثر عاما

 هل العلميؤ امل

 %059 1 املتوسط )شهادة املسحلة املتوسطة(

 %454 84 (الثانويةاملتوسط )شهادة املسحلة فوق 

 %7858 551 مؤهل جامعي



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

511 

 

 

 

 

 يتزح مغ الججول الدابق ما يمي:
 الفئة األكبخ مغ عيشة الجراسة كانت مغ الحكػر، بشدبٍة بمغت )متغير الجنس :٘٘.٘ 

 %(  مغ حجع العيشة. 8٘ٗٗ%(؛ بيشسا الفئة األقل لإلناث بشدبٍة قجرىا )

 
 

 

 

 تهزيع استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس

 إلى  اً عام ٕ٘: الفئة األكبخ مغ عيشة الجراسة لسغ تخاوحت أعسارىع ما بيغ متغير العمر
%(؛ بيشسا الفئة األقل لسغ كانت  ٙ.ٕٙ؛ حيث بمغت ندبتيع ) اً عام ٖ٘أقل مغ 
 %( مغ حجع العيشة. ٚ.ٗفأكبخ؛ حيث بمغت ندبتيع ) اً عام ٘ٗأعسارىع 

 

 %8559 58 دزاسات عليا

 الخبرةعدد سنوات 

 %5058 861 سنوات 5أقل من 

 %1654 887 سنوات 80سنوات إلى أقل من  5

 %8056 14 سنة 85سنوات إلى أقل من  80

 %555 7 سنة فأكثر 85

 نوع الوظيفة

 %5159 871 إدازية

 %8855 16 قيادية

 %1459 885 ثنفيرية

 % 800 158 املجموع
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 ير العمرتهزيع استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغ

 الفئة األكبخ مغ عيشة الجراسة لحسمة السؤىالت الجامعية، حيث متغير المؤهل العلمي :
%(؛ بيشسا الفئة األقل لحسمة السؤىل الستػسط )شيادة السخحمة  ٛ.ٛٚبمغت ندبتيع )

 %( مغ حجع العيشة. ٜ.ٓالستػسصة(؛ حيث بمغت ندبتيع )

 
 

 

 

 غير المؤهل العلميتهزيع استجابات أفراد العينة وفقًا لمت

 الفئة األكبخ مغ عيشة الجراسة لسغ كانت سشػات خبختيع تقل متغير عجد سنهات الخبرة :
%(؛ بيشسا الفئة األقل لسغ بمغت سشػات  ٛ.ٓ٘سشػات؛ حيث بمغت ندبتيع ) ٘عغ 

 %( مغ حجع العيشة. ٕ.ٕسشة فأكثخ؛ حيث بمغت ندبتيع ) ٘ٔخبختيع 

 
 

 

 

 عينة وفقًا لمتغير  عجد سنهات الخبرةتهزيع استجابات أفراد ال
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 الفئة األكبخ مغ عيشة الجراسة لإلدارييغ؛ حيث بمغت ندبتيع متغير نهع الهظيفة :
%( مغ حجع  ٕ.ٔٔ%(؛ بيشسا الفئة األقل لمكيادييغ؛ حيث بمغت ندبتيع ) ٜ.ٖ٘)

 العيشة.

 
 

 

 

 تهزيع استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير  نهع الهظيفة

 :ات الهصفية لإلجابة على تداؤالت الجراسةاإلحراء
تع اعتساد مكياس ليكخت الخساسي لإلجابة عمى فقخات القدع الثاني، وكانت 

" تعشي "أوافق بذجة" والجرجة 5إجابات حيث الجرجة " 5اإلجابات عمى كل فقخة مكػنة مغ 
سي وسمع ( يػضح ترشيف مكياس ليكخت الخسأ" تعشي "ال أوافق بذجة" الججول رقع )1"

 السكياس السدتخجم

 ترنيف مقياس ليكرت الخماسي
 التصنيف الوسيط المرجح الوزن

 غر موافق بشدة 08.1 -5 5

 غير موافق 08.1 - 08.1 1

 محايد 08.1 - 08.0 1

 موافق 801. - 08.0 1

 موافق بشدة 1 - 800. 1
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  ومناقذتهاتداؤالت الجراسة  عناإلجابة 

 األولالفرعي ؤل ادتة بالأواًل: النتائج المتعلق
 ،الذفافية، )أنعمة العمل :ما درجة تطبيق آليات الحهكمة بأبعادها المتمثلة في

 أمانة محافعة ججة؟  المذاركة( لجى

الستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لسػافقة  ُحِدبتؤل ادتلإلجابة عغ ىحا ال
تصبيق آليات الحػكسة بأبعادىا الستسثمة  درجة التي تعكذ العباراتاألفخاد السبحػثيغ عمى 

 وتتزح الشتائج في، السذاركة(  لجػ أمانة محافطة ججة ،الذفافية، في )أنطسة العسل
 :اآلتي الججول

 تطبيق آليات الحهكمة لهاقعالمتهسط الحدابي واالنحراف المعياري 

آليات الحػكسة  تصبيق لػاقع الدابق أن درجة مػافقة أفخاد عيشة الجراسةججول الغ يبيّ 
، وبمغ الػزن الشدبي (ٙٚ.ٖ)كانت مختفعة؛ حيث بمغ إجسالي الستػسط الحدابي 

ىحا الستغيخ  تجاه، بسا يفيج بأن ترػرات السبحػثيغ ذات ندب إيجابية %(8ٕ٘ٚ)
(، ٗٛ.ٖج )أنطسة العسل( األىسية األولى بستػسط حدابي مقجاره )حيث حاز ُبعْ  ؛األساسي
)السذاركة( بستػسط  ُبْعج (، وأخيخاً ٜٚ.ٖية( بستػسط حدابي مقجاره )ج )الذفافوتاله ُبعْ 

 األبعاد ت
 الستػسط
 الحدابي

الػزن 
 الشدبي

 االنحخاف
 السعيارؼ 

درجة 
 الختبة ىسيةاأل

 ٔ مختفعة 8ٕٚٓٓ % 8ٛٙٚ 8ٖٛٗ أنطسة العسل ٔ

 ٕ مختفعة 8ٜٚٛٓ % 8ٛ٘ٚ 8ٜٖٚ الذفافية ٕ

 ٖ مختفعة 8ٜٛٛٓ % 8ٕٖٚ 8ٖٙٙ السذاركة ٖ

 مختفعة 8ٚٗ٘ٓ % ٕ.٘ٚ ٙٚ.ٖ إجسالي واقع تصبيق آليات الحػكسة
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 (.ٙٙ.ٖحدابي )

ويسكغ عدو ارتفاع تصبيق آليات الحػكسة في أمانة محافطة ججة إلى وجػد أنطسة 
في رفع مدتػػ األداء وتحديغ  تديعالعسل التي تتسيد بالػضػح والسخونة، والذفافية التي 

وإتاحة الفخصة لمسدتفيجيغ والقصاعات األخخػ في التػاصل الكفاءة، وكحلظ السذاركة 
( في أن ٕٕٔٓوصشع القخارات والتفاعل بصخق ذكية، وىحا يتػافق مع ما ذكختو الغامجؼ )

نطامًا شاماًل يخصج ويكيذ األداء، ويكذف نقاط القػة وأوجو  ُتعجّ أبعاد الحػكسة الدابقة 
 مغ األداء.الزعف ويقّػميا لمػصػل إلى مدتػيات عالية 

أن مدتػػ التي أضيخت نتائجيا  (ٕٕٔٓالغامجؼ )واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة 
تصبيق الحػكسة في مكاتب التعميع لمبشات بسجيشة الخياض مغ وجية نطخ السذخفات 

التي بّيشت  (ٜٕٔٓالقاسع )كحلظ اتفقت مع دراسة  التخبػيات جاء بسدتػػ تصبيق مختفع،
الحػكسة في كميات وأقدام التخبية الخياضية في مؤسدات التعميع  تصبيق مبادغأن  نتائجيا

التي  (۸۱۰۲) السػمشي، وأيزًا دراسة في جسيع السحاورًا العالي الفمدصيشية كان كبيخ 
أن درجة تصبيق مجيخيات التخبية والتعميع في شسال األردن لمحػكسة  دراستياأضيخت نتائج 

جية نطخ اإلدارييغ العامميغ فييا جاءت بجرجة الخشيجة وفعالية األداء اإلدارؼ مغ و 
 ة.مختفع

الحدابية  الستػسصات ُحِدبتأبعاد آليات الحػكسة فقج  ولسديج مغ التفاصيل عغ متػسصات
 :اآلتيةفي األبعاد، وتتزح نتائجيا في الججاول  العباراتلجسيع  السعياريةواالنحخافات 

 األول: أنعمة العمل البعج
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 ُبعج أنعمة العمل لهاقعواالنحراف المعياري  المتهسط الحدابي

لػاقع ُبْعج أنطسة العسل لجػ  الدابق أن درجة مػافقة أفخاد عيشة الجراسةججول الغ يبيّ 
، وبمغ الػزن (ٖ.ٗٛ)أمانة محافطة ججة كانت مختفعة؛ حيث بمغ إجسالي الستػسط الحدابي

، الُبعجىحا  تجاه، بسا يفيج بأن ترػرات السبحػثيغ ذات ندب إيجابية %(8ٛٙٚالشدبي )

 الستػسط األبعاد ت
 الحدابي

الػزن 
 الشدبي

 االنحخاف
 السعيارؼ 

درجة 
 الختبة األىسية

 مختفعة ججاً  ٔ 8ٛٙٔٓ % ٘ٛ 8ٕ٘ٗ بأمانة وتقجيخ السػضفيغاألمانة تعامل  ٓٔ

ن بالججاول السعمشة لمحزػر ػ يمتدم السػضف ٚ
 مختفعة ٕ 8ٜٓٙٚ % ٔٛ ٘ٓ.ٗ واالنرخاف

تتدع األنطسة التي تشطع العسل داخل  ٔ
 مختفعة ٖ 8ٜٕٖٓ % ٜٚ ٜ٘.ٖ األمانة بالسخونة

العالوات لمسػضفيغ تحت إشخاف  ُتسشح ٙ
 ٛ.ٚٚ ٜٛ.ٖ السخكد السالي باألمانة

 مختفعة ٗ 8ٜٕٔٓ %

تجفع األمانة لمسػضفيغ أجخًا إضافيًا عغ  ٜ
 ٙ.ٚٚ ٛٛ.ٖ ساعات العسل اإلضافية

 مختفعة ٘ 8ٜٓٙٓ %

تعسل األمانة عمى تصػيخ أنطستيا لتالئع  ٖ
 ٛ.ٙٚ ٗٛ.ٖ السجتسع وتصػراتو

 مختفعة ٙ 8ٜٜٗٓ %

يػجج تػصيف وضيفي واضح لجسيع  ٗ
 مختفعة ٚ 8ٜٛٗٓ % ٘ٚ 8ٖٚ٘ العامميغ باألمانة

 وُتِعّجىع وُتؤّىميع األمانة السػضفيغ ُتجرِّب ٕ
 ٙ.ٗٚ 8ٖٖٚ ميشيًا بذكل جيج

 ختفعةم ٛ 8ٜ٘ٚٓ %

٘ 
تعج األمانة تقاريخ عغ األداء برفة دورية 

كفاءة  الجسيع العامميغ بيا َيتحجد مغ خاللي
 السػضف وانزباشو

ٖ8٘ٛ ٚٔ.ٙ 
 مختفعة ٜ 8ٔٓٗٔ %

بيغ  ُتشذخاإلضافي لمعسل يػجج قػانيغ  ٛ
 ٕ.ٓٚ 8ٖ٘ٔ السػضفيغ

 مختفعة ٓٔ 8ٓٚ٘ٔ %

 مرتفعة 08720 %76.8 3884 ُبعج أنعمة العملإجمالي واقع 
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والتي نرت عمى  ًا؛( في السختبة األولى واألعمى متػسصٓٔ) رقع العبارةت وقج جاء
 وانحخاف معيارؼ  ،(ٕ٘.ٗالسػضفيغ بأمانة وتقجيخ" بستػسط حدابي بمغ ) مانةاأل"تعامل 

 لمعبارة رقعفكانت  اً أما السختبة األخيخة واألقل متػسص؛ ( وبجرجة تقجيخ مختفعة ججاً ٔٙٛ.ٓ)
بيغ السػضفيغ"، بستػسط  ُتشذخضافي جج قػانيغ لمعسل اإلوالتي نرت عمى "يػ ؛ (ٛ)

 وبجرجة مختفعة. ،(٘ٚٓ.ٔوانحخاف معيارؼ ) ،(ٔ٘.ٖحدابي بمغ )

إلى معخفتيع  أمانة محافطة ججةلجػ نطسة العسل ويسكغ عدو الشتيجة السختفعة أل
ة، ، وحخصيع عمى التعامل بكل تقجيخ ومخونتعديد مسارسات الحػكسةبأثخىا الكبيخ في 

لى الشذاط إ وتصػيخ األنطسة والدياسات بسا يتػاءم مع التغيخات في البيئة السحيصة، كحلظ
متأكج مغ لوالتي تخاجع باستسخار ؛ دارية في العسل السؤسديالسمحػظ لمجان الخقابة اإل

( ٕٕٔٓ، وىحا جاء متساشيًا مع ما ذكخه المػزؼ )إلىجار السال العام نطسة مشعاً تصبيق األ
في اتخاذ القخارات الرائبة، واليادفة في تحديغ الدمػك الجاخمي  تديعسة العسل بأن أنط

لمفخد وفخق العسل؛ والتي تقمل مغ الخصأ واليجر في مستمكات السشطسة السادية وجيػدىع 
 البذخية.

، (ٕٕٕٓ )جسػعي، بخاليسي والدعيجؼ، كلٍّ مغ دراسةواتفقت ىحه الشتيجة مع 
( و)ربابعة، ٕٛٔٓ(، )السػمشي،ٜٕٔٓ(، )القاسع، ٕٕٓٓ، (، )الجبمئٕٕٓ)الغامجؼ، 

لمجيات السبحػثة مختفع؛ بيشسا تختمف  ُبعج أنطسة العسلواقع والتي أضيخت أن (؛ ٕٚٔٓ
لمجية  ُبعج أنطسة العسل واقع والتي أضيخت أن مدتػػ (؛ ٕٕٔٓ، المػزؼ مع دراسة )

 السبحػثة متػسط.

 الثاني: الذفافية  البعج
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 ُبعج الذفافية لهاقعدابي واالنحراف المعياري المتهسط الح

لػاقع ُبْعج الذفافية لجػ  الدابق أن درجة مػافقة أفخاد عيشة الجراسةججول اليبيغ 
وبمغ الػزن  ،(ٜٚ.ٖ)أمانة محافطة ججة كانت مختفعة؛ حيث بمغ إجسالي الستػسط الحدابي

، الُبعجىحا  تجاها يفيج بأن ترػرات السبحػثيغ ذات ندب إيجابية بس ،%(8ٛ٘ٚالشدبي )
تزع "والتي نرت عمى  ًا؛( في السختبة األولى واألعمى متػسص٘ٔ) رقع العبارةوقج جاءت 

 وانحخاف معيارؼ ، (8ٜٖٛبستػسط حدابي بمغ )األمانة معاييخ رقابية محجدة بػضػح"
 لمعبارة رقعفكانت  اً األخيخة واألقل متػسص أما السختبة؛ وبجرجة تقجيخ مختفعة، (ٜٔٓ.ٓ)
، بستػسط "التعميسات عغ شخيق االجتساعات الجورية ُتشذخ"نرت عمى  التيو  ؛(ٚٔ)

مسا يجل عمى أن ؛ وبجرجة مختفعة ،(ٕ٘ٓ.ٔوانحخاف معيارؼ ) ،(ٚٙ.ٖحدابي بمغ )
 ة.آليات الحػكس كإحجػالذفافية متػافخة بجرجة كبيخة داخل أمانة محافطة ججة 

وربسا ُتعدػ ىحه الشتيجة السختفعة في ُبْعج الذفافية لجػ أمانة محافطة ججة إلى وجػد 
معاييخ رقابية واضحة لجػ السػضفيغ في جسيع اإلدارات والسػقع اإللكتخوني، كسا تحخص 
األمانة عمى رفع جػدة البيانات والسعمػمات السذتخكة وتجفقيا بيغ السػضفيغ بكل يدخ 

 الستػسط األبعاد ت
 االنحخاف الػزن الشدبي الحدابي

 السعيارؼ 
درجة 
 الختبة األىسية

 مختفعة ٔ 8ٜٓٔٓ % ٙ.ٜٚ 8ٜٖٛ تزع األمانة معاييخ رقابية محجدة بػضػح ٘ٔ
 مختفعة ٕ 8ٜٖٓٓ % ٕ.ٚٚ 8ٖٛٙ تشذخ األمانة جسيع أنطسة العسل اإلدارؼ في جسيع إداراتيا ٔٔ

 مختفعة ٖ 8ٜٛٔٓ % ٛ.ٙٚ 8ٖٛٗ تشذخ األمانة أنطسة العسل في مػقعيا اإللكتخوني الخسسي ٕٔ

مغ مشبثقة  محجدةإستخاتيجيات اإلدارات يػجج لجػ جسيع  ٗٔ
 مختفعة ٗ 8ٜٖٛٓ % ٛ.٘ٚ 8ٜٖٚ العامة األمانةإستخاتيجية 

السعمػمات  تستاز أنطسة العسل في األمانة بديػلة تجفق ٖٔ
 مختفعة ٘ 8ٜٛٚٓ % ٘ٚ 8ٖٚ٘ لسشدػبييا كافة

 مختفعة ٙ 8ٜٖٙٓ % ٙ.ٗٚ 8ٖٖٚ باإلدارات بػضػح الخاصةالسدؤوليات ُتحّجد  ٙٔ
 مختفعة ٚ 8ٓٔٔٔ % ٙ.ٗٚ 8ٖٖٚ تتجفق البيانات والسعمػمات السذتخكة في األمانة بديػلة ويدخ ٛٔ
 مختفعة ٛ 8ٕٓ٘ٔ % ٖٚ 8ٖٙٚ يةالتعميسات عغ شخيق االجتساعات الجور  ُتشذخ ٚٔ

 مرتفعة 08789 % 75.8 3879 ُبعج الذفافيةإجمالي واقع 
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ىحه الفمدفة لتحديغ أداء السػضفيغ في ضل السرجاقية والشداىة. وأشار  وسيػلة، وتخسيخ
( إلى دور الذفافية الكبيخ في تحديغ ميارات الكػادر البذخية مغ خالل ٕٕٔٓالمػزؼ )

 صقل مياراتيع وتجريبيع عمى تفعيل الخقابة الحاتية.

، (ٕٕٕٓ )جسػعي، بخاليسي والدعيجؼ، كلٍّ مغ دراسةواتفقت ىحه الشتيجة مع 
والتي (؛ ٕٛٔٓ( و)السػمشي،ٜٕٔٓ(، )القاسع، ٕٕٓٓ(، )الجبمي، ٕٕٔٓ)الغامجؼ، 
، المػزؼ لمجيات السبحػثة مختفع؛ بيشسا تختمف مع دراستي ) ُبْعج الذفافيةواقع أضيخت أن 

لمجيتيغ السبحػثتيغ  ُبعج الذفافية واقع التي أضيخت أن مدتػػ  (ٕٚٔٓ( و)ربابعة، ٕٕٔٓ
 متػسط. 

 ثالث: المذاركة ال البعج

 ُبعج المذاركة لهاقعالمتهسط الحدابي واالنحراف المعياري 

لػاقع ُبْعج السذاركة لجػ  بق أن درجة مػافقة أفخاد عيشة الجراسةالداججول الغ يبيّ 

 األبعاد ت
 الستػسط
 الحدابي

 الػزن الشدبي
 االنحخاف
 السعيارؼ 

درجة 
 األىسية

 الختبة

ٕٓ 
يداعج الييكل التشطيسي واإلدارؼ لألمانة في تعديد 

 مبجأ السذاركة
 مختفعة ٔ ٜٜٗ.ٓ % ٕ.٘ٚ ٙٚ.ٖ

ٕٗ 
دارة السخاشخ مغ قبل األمانة بسذاركة عسل تقػيع إل

 جسيع القصاعات
 مختفعة ٕ ٕٜٚ.ٓ % ٛ.ٗٚ ٗٚ.ٖ

ٕٕ 
األمانة مسثمي اإلدارات السختمفة في وضع  ُتذخك

 خصط التصػيخ الخاصة بيا
 مختفعة ٖ ٕٙٓ.ٔ % ٙ.ٗٚ ٖٚ.ٖ

ٕٔ 
يقػم الكياديػن في األمانة بجور فعال في تعديد العسل 

 الجساعي
 مختفعة ٗ ٛٚٓ.ٔ % ٗٚ ٓٚ.ٖ

ٕٖ 
لقاءات دورية لتػعية مشدػبي األمانة بحقػقيع  ُتْعقج

 وواجباتيع
 مختفعة ٘ ٕ٘ٓ.ٔ % ٕ.ٖٚ ٙٙ.ٖ

ٜٔ 
تذارك األمانة العامميغ في اتخاذ القخارات الخاصة 

 بعسميع
 متػسصة ٙ ٖٕٔ.ٔ % ٙ.ٚٙ ٖٛ.ٖ

 مرتفعة 0.889 % 73.2 3.66 ُبعج المذاركةإجمالي واقع 
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وبمغ الػزن  ،(ٙٙ.ٖ)أمانة محافطة ججة كانت مختفعة؛ حيث بمغ إجسالي الستػسط الحدابي
، الُبعجىحا  تجاهبسا يفيج بأن ترػرات السبحػثيغ ذات ندب إيجابية  ،%(8ٕٖٚالشدبي )

والتي نرت عمى  ًا؛األولى واألعمى متػسص ( في السختبةٕٓ) رقع العبارةوقج جاءت 
بستػسط حدابي بمغ "يداعج الييكل التشطيسي واإلدارؼ لألمانة في تعديد مبجأ السذاركة"
أما السختبة األخيخة واألقل ؛ وبجرجة تقجيخ مختفعة، (ٜٜٗ.ٓ) وانحخاف معيارؼ ، (8ٖٚٙ)

انة العامميغ في اتخاذ تذارك األم"نرت عمى  التيو  ؛(ٜٔ) لمعبارة رقعفكانت  اً متػسص
 ،(ٖٕٔ.ٔوانحخاف معيارؼ ) ،(ٖٛ.ٖ، بستػسط حدابي بمغ )"القخارات الخاصة بعسميع

برفة عامة يتبيغ أن السذاركة مصبقة بجرجة كبيخة داخل أمانة محافطة و متػسصة، وبجرجة 
 آليات الحػكسة وذلظ مغ وجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة. كإحجػججة 

ل التشطيسي السخن الحؼ يعدز مبجأ السذاركة لو دور كبيخ في وقج كان لػجػد الييك
ارتفاع واقع ُبعج السذاركة لجػ أمانة محافطة ججة، وكحلظ اىتسام األمانة بسذاركة اإلدارات 
السختمفة والكيادييغ والسختريغ في وضع الخصط التصػيخية، وفتح السجال لمسػضفيغ في 

سا يتشاسب مع البيئة السحيصة وما يتالءم مع ما تدعى إبجاء آرائيع ومقتخحاتيع والعسل بيا ب
، وتأتي ىحه الشتيجة متػافقة مع ما جاء في ٖٕٓٓإليو مغ تحقيق أىجاف الخؤية الصسػحة 

( في التأثيخ اإليجابي لسذاركة السػضفيغ في قخارات الدياسة العامة ٕٕٓٓدراسة الجيمي )
ّج وجيًا مغ أوجو السخونة والالمخكدية، وآلية لمسشطسة بسختمف مدتػياتيع اإلدارية؛ والتي ُتع

 ميسة في تحقيق الحػكسة وتخسيخ قػاعجىا.

( ٕٕٓٓ(، )الجبمي، ٕٕٔٓ)الغامجؼ،  كلٍّ مغ دراسةواتفقت ىحه الشتيجة مع 
لمجيات السبحػثة مختفع؛ بيشسا  ُبْعج السذاركةواقع التي أضيخت أن ( ٜٕٔٓو)القاسع، 

ُبْعج  واقع التي أضيخت أن مدتػػ  (ٕٚٔٓ( و)ربابعة، ٕٕٔٓ، المػزؼ تختمف مع دراستي )
 لمجيتيغ السبحػثتيغ متػسط.  السذاركة
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دارة مخاطر العمل إما مدتهى الفرعي الثاني: ؤل ادت: النتائج المتعلقة بالثانياً 
 المؤسدي لجى أمانة محافعة ججة؟

لسعيارية لسػافقة الستػسصات الحدابية، واالنحخافات ا ُحِدبتؤل ادتلإلجابة عغ ىحا ال
مخاشخ العسل السؤسدي لجػ  دارةإمدتػػ  التي تعكذ العباراتاألفخاد السبحػثيغ عمى 

 :اآلتي الججول وتتزح الشتائج في، أمانة محافطة ججة

 دارة مخاطر العمل المؤسديإمدتهى  لهاقعالمتهسط الحدابي واالنحراف المعياري 

 األبعاد ت
 الستػسط
 الحدابي

 الػزن الشدبي
 النحخافا

 السعيارؼ 
درجة 
 األىسية

 الختبة

ٕٛ 
يػجج لجػ مػضفي األمانة القجرة عمى تحجيج السخاشخ 

 الجاخمية والتخفيف مغ أثخىا
 مختفعة ٔ ٜ٘ٛ.ٓ % ٗ.ٙٚ ٕٛ.ٖ

ٕ٘ 
تعسل األمانة عمى نذخ ثقافة إدارة السخاشخ بيغ 

 العامميغ بيا.
 مختفعة ٕ ٕٜٙ.ٓ % ٕ.٘ٚ ٙٚ.ٖ

ٖٔ 
ت الخاصة بالسػضفيغ بعيغ تأخح األمانة الخبخا

 السخاشخ تحميل جاالعتبار عش
 مختفعة ٖ ٚٓٓ.ٔ % ٕ.٘ٚ ٙٚ.ٖ

ٖٕ 
تػلي األمانة اىتساما كبيخًا بالسخاشخ الػارد حجوثيا 

 بذكل احتخافي معياوُيتعامل كبيخ بذكل 
 مختفعة ٗ ٓٔٓ.ٔ % ٕ.٘ٚ ٙٚ.ٖ

ٕٚ 
تدتعيغ األمانة بالخبخاء مغ أجل تحجيج السخاشخ 

 رفع مدتػػ السػضفيغ في التعامل معياالسحتسمة و 
 مختفعة ٘ ٖٙٓ.ٔ % ٘ٚ ٘ٚ.ٖ

ٕٜ 
تأخح األمانة السخاشخ غيخ الستػقعة بعيغ االعتبار مغ 

 خالل إجخاء تحميالت لمبيانات التاريخية
 مختفعة ٙ ٜٓٚ.ٓ % ٘ٚ ٘ٚ.ٖ

ٖٗ 
 ،األمانة مخاجعات دورية لعسمية إدارة السخاشخ تعسل

 ترة بحلظ بذكل دورؼ أداء المجشة السخ وُتكيِّع
 مختفعة ٚ ٖٓٓ.ٔ % ٘ٚ ٘ٚ.ٖ

ٕٙ 
ميستو األساسية تحجيج  اً متخرر اً تػفخ األمانة كادر 

السخاشخ التي مغ السسكغ أن تػاجو األمانة وإداراتيا 
 السختمفة

 مختفعة ٛ ٔٓٓ.ٔ % ٙ.ٗٚ ٖٚ.ٖ

ٖٖ 
يػجج باألمانة فخيق متخرز لمتعامل مع السخاشخ 

 ليا وكيفية إدارتيا واالستجابة
 مختفعة ٜ ٕٔٓ.ٔ % ٙ.ٗٚ ٖٚ.ٖ

 مختفعة ٓٔ ٔٓٓ.ٔ % ٙ.ٗٚ ٖٚ.ٖ وُتخفعالسخاشخ تقاريخ مفرمة بخرػص مخاقبة  ُتعجّ  ٖ٘
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مخاشخ  دارةمدتػػ إلػاقع  الدابق أن درجة مػافقة أفخاد عيشة الجراسةججول الغ يبيّ 
لجػ أمانة محافطة ججة كانت مختفعة؛ حيث بمغ إجسالي الستػسط العسل السؤسدي 

سا يفيج بأن ترػرات السبحػثيغ ذات ب ،%(8ٛٙٚوبمغ الػزن الشدبي ) ،(ٖ.ٗٛ)الحدابي
( في السختبة األولى واألعمى ٕٛ) رقع العبارةوقج جاءت  ،الستغيخىحا  تجاهندب إيجابية 

يػجج لجػ مػضفي األمانة القجرة عمى تحجيج السخاشخ الجاخمية "والتي نرت عمى  ًا؛متػسص
وبجرجة ، (ٜ٘ٛ.ٓ) وانحخاف معيارؼ ، (8ٕٖٛبستػسط حدابي بمغ ) "والتخفيف مغ أثخىا

نرت عمى  التي (ٖٓ) لمعبارة رقعفكانت  اً أما السختبة األخيخة واألقل متػسص؛ تقجيخ مختفعة
جمدات العرف الحىشي مغ أجل تحميل السخاشخ الحالية أو الستػقعة ووضع  ُتْجخػ "

وبجرجة  ،(ٓٓٓ.ٔوانحخاف معيارؼ ) ،(ٔٚ.ٖ، بستػسط حدابي بمغ )"شخيقة لمتعامل معيا
إلدارة مخاشخ العسل السؤسدي بأمانة محافطة مسا يجل عمى أن الفعالية كبيخة ؛ مختفعة

 .ججة

وتعديد أىجافيا يقمل مغ السخاشخ السحتسمة،  ف إدارة السخاشخيتػضوُيخػ أن 
وتخفف مغ اآلثار الستختبة عمييا مغ خالل التعامل مع السخاشخ بكل مرجاقية واحتخافية، 

ات تقييع ومخاجعة السخاشخ واتخاذ القخار ل السختريغ، و وتحميل البيانات بجقة مغ ِقب
، غ جػدة خجماتيا مغ مشطػر استباقي ودفاعيتحدّ السشاسبة التي تديع في مػاجيتيا، و 

التي بيشت أن  (ٕٕٓٓ، دمحم وسعيجو) (ٕٕٓٓن، سميساواتفقت ىحه الشتيجة مع دراستي )
سبحػثتيغ؛ نتيجة السخونة في السخاشخ كانت بسدتػػ كبيخ وفّعال في الجيتيغ ال دارةإ

التعامل مع البخامج السخصصة وتشفيحىا بجقة في وقتيا، وكحلظ تحديغ الخقابة وتحميل 
 مخخجات العسميات والبخامج لمتشبؤ بالسخاشخ السختبصة بيا.  

 لمجيات السخترة

ٖٓ 
جمدات العرف الحىشي مغ أجل تحميل  ٌتْجخػ 

السخاشخ الحالية أو الستػقعة ووضع شخيقة لمتعامل 
 معيا

 مختفعة ٔٔ ٓٓٓ.ٔ % ٕ.ٗٚ ٔٚ.ٖ

 مرتفعة 08720 % 76.8 3884 دارة مخاطر العمل المؤسديإواقع مدتهى  إجمالي
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هل تهجج فروق ذات داللة  :الثالثالفرعي ؤل ادتثالثًا: النتائج المتعلقة بال
فراد العينة حهل تطبيق آليات الحـهكمـة وإدارة حرائية بين استجابات أإ

ات الذخرية غير مخاطر العمل المؤسدي لجى أمانة محافعة ججة تبعًا للمت
)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عجد سنهات الخبرة، نهع  :والهظيفية
 الهظيفة(؟

 Independent"ت" لمعيشات السدتقمة )اختبار  اسُتخِجمىحا التداؤل  عغلإلجابة 

Sample T. Test تبعًا لستغيخ الجشذ،  أفخاد العيشة اتفي استجاب(؛ لمكذف عغ الفخوق
لمكذف عغ الفخوق ؛ (One Way A novaاختبار التبايغ األحادؼ "أنػفا" ) اسُتخِجمكسا 
، ونػع سشػات الخبخةوعجد  ،السؤىل العمسيو ، العسختبعًا لستغيخ  أفخاد العيشة اتاستجابفي 

 :اآلتيةالشتائج في الججاول وتطيخ  الػضيفة،
 متغير الجنسلتبعًا  العينة فرادأ اتفي استجاب"ت" للكذف عن الفروق اختبار 

يذيخ الججول الدابق إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 
لجرجة تصبيق آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل  العيشة( في استجابات أفخاد ٓ٘ٓ.ٓ)

في  (T)تػيات الجاللة اإلحرائي الختبار ن قيع مدإحيث ؛ ستغيخ الجشذلتبعًا السؤسدي 
( عمى التػالي، وىي قيع أكبخ مغ 8ٖٜٙٓ( و)ٙٛٙ.ٓالستغيخيغ جاءت بسقجار )

( بعجم وجػد فخوق ذات داللة ٕٚٔٓ، وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )ربابعة، (ٓ٘ٓ.ٓ)
مػك إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة حػل تصبيق الحػكسة اإلدارية في جامعة اليخ 

 العجد الجشذ الستغيخ
الستػسط 
 الحدابي

T Sig.  القخار
 اإلحرائي

 آليات تصبيق الحػكسة
 ٚٚ.ٖ ٛٚٔ ذكخ

 ال يػجج فخوق  8ٙٛٙٓ 8ٜٗٚٓ
 8ٖٚٗ ٖٗٔ أنثى

دارة مخاشخ العسل إ
 السؤسدي

 8ٖٚٛ ٛٚٔ ذكخ
 ال يػجج فخوق  8ٖٜٙٓ 8ٛ٘ٓٓ

 ٓٚ.ٖ ٖٗٔ أنثى
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دو ىحه الشتيجة إلى أن أمانة محافطة ججة ومغ خالل تصبيق عتتعدػ لستغيخ الجشذ، و 
 معيع بذكل متداٍو. وُيتعاملالسػضفيغ والسػضفات، آليات الحػكسة ال تسيد بيغ 

 العمرا لمتغير تبعً  أفراد العينة اتفي استجاباختبار "أنهفا" للكذف عن الفروق 

يذيخ الججول الدابق إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 
لجرجة تصبيق آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل  العيشة( في استجابات أفخاد ٓ٘ٓ.ٓ)

في  (F)قيع مدتػيات الجاللة اإلحرائي الختبار ن إحيث العسخ؛ ستغيخ لتبعًا السؤسدي 
 .(ٓ٘ٓ.ٓ)( عمى التػالي، وىي قيع أقل مغ 8ٖٓٓٓ( و)٘ٓٓ.ٓالستغيخيغ جاءت بسقجار )

لجرجة تصبيق آليات  العيشةفي استجابات أفخاد الفخوق ولمكذف عغ مرادر 
ختبار السقارنات ا ستخجمفقج اُ  العسخ؛ستغيخ لتبعًا الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي 

 واتزح وجػد فخوق ، (Post Hoc Comparisons- Scheffe Testالبعجية "شيفيو" )
 :اآلتي( في الستغيخيغ كسا يطيخ ذلظ في الججول فأكثخ اً عام ٘ٗ)لرالح فئة 

 العمرتبعًا لمتغير  الفروق اختبار "شيفيه" للكذف عن مرادر 

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 

 لسخبعاتا
df 

متػسط 
 السخبعات

F Sig.  القخار
 اإلحرائي

آليات تصبيق 
 الحػكسة

 8ٕٗٔ ٖ 8ٕٖٚ بيغ السجسػعات

ٗ8ٖٜ
ٛ 

ٓ8ٓٓ
٘ 

 يػجج فخوق 
داخل 

 السجسػعات

ٖٔٚ8ٚ
ٖ 

ٖٔ
ٚ 

ٓ8٘ٗ 

 الكميالتبايغ 
ٔٛٓ8ٜ

ٙ 

ٖٕ
ٓ 

- 

دارة مخاشخ إ
العسل 
 السؤسدي

 8ٕٕٔ ٖ 8ٙ٘ٙ بيغ السجسػعات

ٖ8ٓٔ
ٗ 

ٓ8ٖٓ
ٓ 

 فخوق يػجج 
داخل 

 السجسػعات
ٕٖٖ8ٕ

ٓ 
ٖٔ
ٚ 

ٓ8ٖٚ 

8ٜٖٕٛ الكميالتبايغ 
٘ 

ٖٕ
ٓ 

- 
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وإدارة مخاشخ العسل  ه الشتيجة إلى أن تصبيق آليات الحػكسةىح ويسكغ تفديخ
يحتاج إلى مػضفيغ ذوؼ خبخة كبيخة؛ كػنيع أقجر عمى  أمانة محافطة ججة السؤسدي لجػ

 تّفيع آليات الحػكسة واالستعجاد الجفاعي واالستباقي لمسخاشخ السحتسمة في البيئة السحيصة. 
 المؤهل العلميتبعًا لمتغير  أفراد العينة اتتجابفي اساختبار "أنهفا" للكذف عن الفروق 

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة عجم يذيخ الججول الدابق إلى 
لجرجة تصبيق آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل  شةالعي( في استجابات أفخاد ٓ٘ٓ.ٓ)

 العمر
 السؤسديدارة مخاشخ العسل إ آليات تصبيق الحػكسة

 فأكثخ اً عام ٘ٗ فأكثخ عاماً  ٘ٗ

 .Sig فرق المتهسطات .Sig فرق المتهسطات
 8ٓ٘ٔٓ 8ٖٚٓ٘ٓ 8ٓٔٓٓ *8ٕٚٙٓٓ اً عام   ٕ٘أقل مغ 

 8ٖٓٛٓ *8ٙٚٓٔٓ 8ٓٓٚٓ *8ٜٕٙٙٓ عاماً  ٖ٘إلى أقل مغ  عاماً  ٕ٘
 8ٜٓٛٓ 8ٕٜٙٛٓ 8ٖٓٚٓ *8ٕٙٓٔٓ عاماً  ٘ٗإلى أقل مغ  عاماً  ٖ٘

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 
 السخبعات

df 
متػسط 
 السخبعات

F Sig.  القخار
 اإلحرائي

آليات تصبيق 
 الحػكسة

 8ٕٔٔ ٖ 8ٖٙ٘ بيغ السجسػعات

ٕ8ٔٚ
ٜ 

ٓ8ٜٓ
ٓ 

يػجج ال 
 فخوق 

داخل 
 السجسػعات

ٔٚٚ8ٖ
ٔ 

ٖٔ
ٚ 

ٓ8٘٘ 

 الكميالتبايغ 
ٔٛٓ8ٜ

ٙ 

ٖٕ
ٓ 

- 

دارة مخاشخ إ
العسل 
 السؤسدي

 8ٔٚٔ ٖ ٖ٘.ٖ بيغ السجسػعات

ٔ8٘ٛ
ٕ 

ٓ8ٜٔ
ٗ 

يػجج ال 
 فخوق 

داخل 
 السجسػعات

ٕٖٙ8ٖ
ٔ 

ٖٔ
ٚ 

ٓ8ٚٗ 

 الكميالتبايغ 
ٕٖٜ8ٛ

٘ 
ٖٕ
ٓ 

- 
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ن قيع مدتػيات الجاللة اإلحرائي الختبار إحيث السؤىل العمسي؛ ستغيخ لتبعًا السؤسدي 
(F) ( عمى التػالي، وىي أكبخ أقل مغ 8ٜٔٗٓ( و)ٜٓٓ.ٓفي الستغيخيغ جاءت بسقجار )
وجػد فخوق ذات التي بّيشت  (ٕٕٔٓدراسة الغامجؼ )، واختمفت ىحه الشتيجة مع (ٓ٘ٓ.ٓ)

داللة إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة حػل مدتػػ تصبيق الحػكسة في مكاتب التعميع 
 السؤىل العمسي لرالح فئة السخحمة الجامعية.ستغيخ ل تبعاً لمبشات بسجيشة الخياض 

ؤسدي ىحه الشتيجة إلى أن تصبيق آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل الس وقج تعػد
تحتاج أن وال فييا،  السػضفيغق مغ قبل جسيع صبّ تُ  قجالسعسػل بيا في أمانة محافطة ججة 

 عمسي محجد. عمى مؤىلٍ  حاصالً  السػضفيكػن 
 عجد سنهات الخبرةتبعًا لمتغير  أفراد العينة اتفي استجاباختبار "أنهفا" للكذف عن الفروق 

يذيخ الججول الدابق إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 
لجرجة تصبيق آليات الحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل  العيشة( في استجابات أفخاد ٓ٘ٓ.ٓ)

ن قيع مدتػيات الجاللة اإلحرائي إيث حعجد سشػات الخبخة؛ ستغيخ لتبعًا السؤسدي 

مجسػع  مرجر التبايغ الستغيخ
 السخبعات

df 
ط متػس

 السخبعات
F Sig.  القخار

 اإلحرائي

آليات 
تصبيق 
 الحػكسة

 8ٖٕٓ ٖ 8ٜٛٓ بيغ السجسػعات

ٓ8٘ٙ
ٚ 

ٓ8ٖٙ
ٚ 

ال يػجج 
 فخوق 

 8ٓٓٓٛٔ داخل السجسػعات
ٖٔ
ٚ 

ٓ8٘ٙ 

 8ٜٛٓٛٔ الكميالتبايغ 
ٖٕ
ٓ 

- 

دارة إ
مخاشخ 
العسل 
 السؤسدي

 8٘ٔٓ ٖ 8ٕ٘ٔ بيغ السجسػعات

ٓ8ٙٚ
ٛ 

ٓ8٘ٙ
ٙ 

ال يػجج 
 فخوق 

 8ٖٕٖٕٛ خل السجسػعاتدا
ٖٔ
ٚ 

ٓ8ٕٚ 

 8ٜٖٕٛ٘ الكميالتبايغ 
ٖٕ
ٓ 

- 
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( عمى التػالي، وىي قيع 8٘ٙٙٓ( و)ٖٚٙ.ٓفي الستغيخيغ جاءت بسقجار ) (F)الختبار 
التي بّيشت عجم  (ٕٕٔٓدراسة الغامجؼ )، واتفقت ىحه الشتيجة مع (ٓ٘ٓ.ٓ)أكبخ مغ 

لحػكسة وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة حػل مدتػػ تصبيق ا
 عجد سشػات الخبخة.ستغيخ ل تبعاً في مكاتب التعميع لمبشات بسجيشة الخياض 

يفخض أنطسة مػحجة ومتاحة  باألمانةىحه الشتيجة إلى أن تصبيق الحػكسة  وقج تعػد
 .وال يػجج مشيا ما ىػ مخرز لسغ خجمػا سشػات أشػل مغ غيخىع ،لجسيع السػضفيغ

 نهع الهظيفةتبعًا لمتغير  أفراد العينة اتاستجاب فياختبار "أنهفا" للكذف عن الفروق 

يذيخ الججول الدابق إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 
نػع ستغيخ لتبعًا لجرجة تصبيق آليات الحـػكسـة  العيشة( في استجابات أفخاد ٓ٘ٓ.ٓ)

(، ٘٘ٓ.ٓجاءت بسقجار ) (F)الجاللة اإلحرائي الختبار  ػ مدتػ  ةن قيسإحيث الػضيفة؛ 
ػجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج بيشسا يذيخ الججول ل ؛(ٓ٘ٓ.ٓ)وىي قيسة أكبخ مغ 

ة مخاشخ العسل السؤسدي إدار لسدتػػ  العيشة( في استجابات أفخاد ٓ٘ٓ.ٓمدتػػ داللة )

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 
 السخبعات

df 
متػسط 
 السخبعات

F Sig.  القخار
 اإلحرائي

آليات تصبيق 
 الحػكسة

 8ٖٙٔ ٕ 8ٕٖٚ بيغ السجسػعات

ٕ8ٜٕ
ٜ 

ٓ8ٓ٘
٘ 

يػجج ال 
 فخوق 

داخل 
 السجسػعات

ٔٚٚ8ٙ
ٜ 

ٖٔ
ٛ 

ٓ8٘٘ 

 الكميالتبايغ 
ٔٛٓ8ٜ

ٙ 

ٖٕ
ٓ 

- 

دارة مخاشخ إ
العسل 
 السؤسدي

 8ٗٗٗ ٕ 8ٛٛٛ بيغ السجسػعات

ٙ8ٔٔ
ٗ 

ٓ8ٓٓ
ٕ 
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جاءت  (F)الجاللة اإلحرائي الختبار  ػ مدتػ  ةن قيسإحيث نػع الػضيفة؛ ستغيخ لتبعًا 
دراسة القاسع ، واختمفت ىحه الشتيجة مع (ٓ٘ٓ.ٓ)(، وىي قيسة أقل مغ ٕٓٓ.ٓبسقجار )

فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تصبيق التي أشارت إلى عجم وجػد ( ٜٕٔٓ)
لحػكسة في كميات وأقدام التخبية الخياضية في مؤسدات التعميع العالي الفمدصيشية مبادغ ا

 الػضيفة.لستغيخ  عدػ تُ 

إدارة مخاشخ العسل لسدتػػ  العيشةفي استجابات أفخاد الفخوق ولمكذف عغ مرادر 
 Postاختبار السقارنات البعجية "شيفيو" ) ستخجمفقج اُ  نػع الػضيفة؛ستغيخ لتبعًا السؤسدي 

Hoc Comparisons- Scheffe Test) ، ( في )التشفيحيةلرالح فئة  واتزح وجػد فخوق
 :اآلتيالستغيخ كسا يطيخ ذلظ في الججول 

 نهع الهظيفةتبعًا لمتغير  الفروق اختبار "شيفيه" للكذف عن مرادر 

ىي مغ ُتصبِّق  أمانة محافطة ججة الفئة التشفيحية لجػ ىحه الشتيجة إلى أن ػ د عتو 
 الخصط االحتخازية تجاه السخاشخ السحتسمة، وتحخص عمى تقميل األضخار الشاتجة عشيا. 

 الرئيس للجراسةؤل ادت: النتائج المتعلقة بالرابعاً 
ـهكمـة علـى إدارة مخاطر العمل المؤسدي في القطاع ما أثر تطبيق آليات الح

 ؟ العام لجى أمانة محافعة ججة من وجهة نعر المهظفين اإلداريين بها

 الستعجداالنحجار الخصي  اختبار ُشبِّق الجراسة الخئيذ ؤلادتلإلجابة عغ 
(Multiple Linear Regression Analysis)  لكياس أثخ تصبيق آليات الحـػكسـة عمـى

 نهع الهظيفة
 دارة مخاشخ العسل السؤسديإ

 تشفيحية

 .Sig فرق المتهسطات
 8ٔٔٔٓ 8ٕٖٔٚٓ إدارية
 8ٓٓٗٓ *8ٖ٘٘ٔٓ قيادية
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 :اآلتيعمى الشحػ  لجػ أمانة محافطة ججة إدارة مخاشخ العسل السؤسدي
 لقياس أثر تطبيق آليات الحـهكمـة علـى إدارة مخاطر العمل المؤسدي" االنحجار الخطي المتعجداختبار "

 
 عالقة إيجابية بيغ إلى وجػد الدابقتذيخ الشتائج اإلحرائية الػاردة في الججول 

( البالغة Fوذلظ الرتفاع قيسة )؛ إدارة مخاشخ العسل السؤسديو ة تصبيق آليات الحـػكسـ
كسا (، ٘ٓ.ٓنيا أقل مغ )كػ ( 8ٓٓٓٓحرائيًا عشج مدتػػ )إوىي دالة  ،(ٔٗ٘.ٕٛ)

حيث إنَّ مجال آليات  ؛يتزح أن القجرة التفديخية لمشسػذج كانت مختفعة إلى حج ما
وىي ذات  ،مخاشخ العسل السؤسدي %( مغ التبايغ في إدارة٘ٛما ندبتو ) الحـػكسـة تفدخ

واتفقت ىحه الشتيجة مع ، في حيغ تعػد الشدبة الستبكية لستغيخات أخخػ  ؛تأثيخ إيجابي عمييا
أن الجعع الحؼ تتستع بو الحػكسة لو التي أشارت إلى  (Maruhun & al, 2017) دراسة

 .مع إدارة السخاشخ وميسةعالقة إيجابية 

إلى وجػد أثخ ذؼ داللة إحرائية لتصبيق آليات  قالدابتذيخ نتائج الججول كسا 
وذلظ بشاًء عمى ارتفاع قيع  ؛أفخاد العيشة السؤسدي لجػالحػكسة عمى إدارة مخاشخ العسل 

(T ) ،(٘ٓ.ٓنيا أقل مغ )كػ ( 8ٓٓٓٓحرائيًا عشج مدتػػ )إوىي دالة لجسيع األبعاد ،
ة حيث بمغت قيس؛ قػة التأثيخأنطسة العسل ىػ أكثخىا إسيامًا في تفديخ  فيطيخ أن ُبعج

(T( )ٔٓ8ٔٗي ،) (، ٕٛ.ٗالسذاركة بكيسة )ُبْعج ثع  ،(ٜ٘.ٜالذفافية بكيسة )ُبْعج مييا
تزح ندبة التأثيخ ي، كسا (٘ٓ.ٓ)وجسيعيا قيع معشػية دالة إحرائيًا عشج مدتػػ داللة 

الل قيسة الخقسي مغ خ آلليات تصبيق الحػكسة عمى إدارة مخاشخ العسل السؤسديالسعشػؼ 
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(Beta) إدارة مخاشخ بسقجار وحجة واحجة تديج  أنطسة العسلج فكمسا زادت ندبة تأثيخ ُبعْ ؛
 ، وكحلظ تباعًا لبكية األبعاد.(8ٖٛ٘ٓبسقجار) العسل السؤسدي

ثخ ذؼ داللة إحرائية بيغ تصبيق آليات الحـػكسـة بأبعادىا أوجػد  وبحلظ يتزح
، دمحماتفقت ىحه الشتيجة مع دراستي )، وقج يمجتسعة عمى إدارة مخاشخ العسل السؤسد

وجػد أثخ آلليات الحػكسة عمى إدارة السخاشخ  ( التي بيشتٕٛٔٓو)العخاجشة،  (ٕٕٔٓ
 ، ووجػد أثخ لحػكسة القصاع العام في الحج مغ الفداد اإلدارؼ عمى التػالي.السرخفية

 نتائج الجراسة 
جابة عغ تداؤالت الجراسة الفخعية عمى ضػء االختبارات التي قامت بيا الباحثة لإل

 والتداؤل الخئيذ، فقج تػصمت إلى مجسػعة مغ الشتائج تتزح فيسا يمي: 

بستػسط حدابي قجره  ،مختفعة أن درجة تصبيق آليات الحػكسة لجػ أمانة محافطة ججة .1
 %(. ٕ.٘ٚ) بمغت وأىسية ندبية ،(ٙٚ.ٖ)

مختفع، بستػسط  فطة ججةمخاشخ العسل السؤسدي لجػ أمانة محا دارةمدتػػ إأن  .2
 %(. 8ٛٙٚ) بمغت وأىسية ندبية ،(ٗٛ.ٖ)حدابي قجره 

تصبيق آليات  حػل العيشةػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد ال ت .3
 .مجشذل تبعًا لستغيخالحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي 

تصبيق آليات  حػل العيشةػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد ت  .4
 اً عام ٘ٗالعسخ لرالح فئة  تبعًا لستغيخالحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي 

 فأكثخ.

تصبيق آليات  حػل العيشةػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد ال ت .5
 السؤىل العمسي. تبعًا لستغيخالحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي 

تصبيق آليات  حػل العيشةرائية في استجابات أفخاد ػجج فخوق ذات داللة إحال ت .6
 عجد سشػات الخبخة. تبعًا لستغيخالحـػكسـة وإدارة مخاشخ العسل السؤسدي 
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تصبيق آليات  حػل العيشةػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد ال ت .7
 نػع الػضيفة. تبعًا لستغيخ الحـػكسـة

تصبيق إدارة مخاشخ  حػل العيشةتجابات أفخاد ػجج فخوق ذات داللة إحرائية في است .8
 نػع الػضيفة لرالح فئة التشفيحية. تبعًا لستغيخالعسل السؤسدي 

تصبيق آليات الحـػكسـة عمـى إدارة مخاشخ العسل السؤسدي في القصاع العام لأثخ  يػجج .9
بسعامل ارتباط قجره  لجػ أمانة محافطة ججة مغ وجية نطخ السػضفيغ اإلدارييغ بيا

(ٓ8ٛٙ.) 

 :تهصيات الجراسة
 :أمانة محافطة ججة بسا يمي الباحثةػصي ت الجراسةتػصمت ليا الشتائج التي بشاًء عمى 

السختمفة، وذلظ األمانة في إدارات  تعديد أنطسة العسل لتفعيل الحػكسة وإدارة السخاشخ .1
عاييخ مغ خالل وضع م مغ دور فعال في كفاءة وفعالية األداء اإلدارؼ  ليالسا  نطخاً 

أداء السػضفيغ تجاه الحػكسة وإدارة السخاشخ وقياسيا بذكل دورؼ لتقػيع السخخجات، 
 مع وضع الئحة خاصة بالسكافآت والجداءات. 

تفعيل مبجأ السذاركة بيغ الكيادات والسشاصب اإلدارية العميا، وبيغ الػضائف التشفيحية  .2
بيغ السدتػيات لجورية زيادة عجد المقاءات امغ خالل  في عسميات صشع القخارات

 اإلدارية، وإعصاء الزػء األخزخ لإلدالء بالسقتخحات وشخق تشفيح القخارات الستخحة.

، وتحفيد العامميغ لتجاوز باألمانة اإلدارية السعامالتاعتساد معاييخ الذفافية في جسيع  .3
مات ج تجفق البيانات والسعمػ يالعسل عمى تأك، وذلظ بنػاحي الخمل والقرػر في األداء

 .السذتخكة بديػلة ويدخ

ق يحقلتفعيل الحػكسة وإدارة السخاشخ باألمانة لت وزيادة مخونتو تشطيسيالييكل ال تحجيث .4
التػازن السػضػعي بيغ السدؤوليات والرالحيات لجسيع العامميغ عمى اختالف 

 مدسياتيع ومدتػياتيع الػضيفية. 
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عجد الجورات التأىيمية والسيشية التي تعديد خبخات السػضفيغ العامميغ بأمانة ججة بديادة  .5
 والتي تعدز تصبيق آليات الحػكسة. يمتحقػن بيا

والتأكج مغ حرػل السػضف  ،نذخ وتعسيع الػصف الػضيفي لجسيع العامميغ باألمانة .6
 .عمى األجخ الستفق عميو في عقج العسل

الحالية  زيادة جمدات العرف الحىشي التي تعقجىا أمانة ججة مغ أجل تحميل السخاشخ .7
 .أو الستػقعة ووضع شخيقة لمتعامل معيا
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 المراجع:
( إدارة مخاشخ األعسال: الشساذج والتحميالت، تخجسة: عاصع ٕٛٔٓأنجرسػن، إدوارد ج. )

 سيج عبج الفتاح، القاىخة: السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ. 

سـة القـصاع الـعام: دراسة حالة السسمكة (. حـػكٕٙٔٓالبذيخ، أميغ، وميتانى، بالل أحسج. )
 -ٕ٘ٙ، ٕ، عٚٔاألردنية الياشسية. جخش لمبحػث والـجراسات: جامعة جخش، مج

ٕٜٛ . 

( واقع تصبيق مـبادغ الحـػكسـة فـي السؤسدـات الجدائخية، األغػاط: ٕٚٔٓبػ زبجة، نعيسة )
 جامعة عسار ثميجي.

ضيفة الـسخاجعة الـجاخمية لتفعيل متصمبات ( تصػيخ أداء و ٕٛٓٓالحيدان، أسامة بغ فيج )
الحـػكسـة: دراسة تصبيكية عمـى الذـخكـات الـدعػدية، القاىخة: مجمة السحاسبة واإلدارة 

 .ٕٗٛ –ٖٕٛ: ٔ، عٔجامعة القاىخة، ج -كمية التجارة -والتأميغ

( حـػكسـة الذـخكـات، عسان: مجسػعة الشيل ٕ٘ٓٓالخالجؼ الخزيخؼ، محدغ أحسج )
 األكاديسية العخبية لمعمػم الـسالية والسرخفية. -بيةالعخ 

( دور الحـػكسـة السرخفية فـي تخفيس السـخاشـخ ٕٗٔٓالخالجؼ، والء عبج الجػاد حديغ )
وتحقيـق فاعمية األداء فـي القـصاع السرخفي: دراسة تصبيكية فـي عيشة مـغ 

الي لمجراسات السحاسبية السرارف العخاقية الـخاصة، بغجاد: جامعة بغجاد السعيج الع
 .ٖٔٔ-ٔوالـسالية، ص

( الحـػكسـة السؤسدية السجخل ٕٛٓٓخميل، عصا هللا وارد والعذساوؼ، دمحم عبج الفتاح )
 لسكافحة الـفداد فـي السؤسدـات الـعـامة والـخاصة، القاىخة، مكتبة الحخية. 

ية فـي البشػك، ( تحديغ وتصػيخ الحاكسية السؤسدٖٕٓٓدىسر، نعيع وأبػ زور، عفاف )
 .ٕٚ: ٓٔ، عٕٕعسان: مجمة البشػك فـي األردن، مج
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( فاعمية قػاعج حاكسية الذـخكـات فـي إدارة السـخاشـخ غـيخ ٕ٘ٔٓالجيحاني، نايف فارس )
فـي البشػك التجارية الكػيتية، السفخق: جامعة  IIالـشطامية وفقا لسقخرات لـجشة بازل 

 .ٛٙٔ –ٔسال، ص آل البيت، كمية إدارة الـسال واألع

( درجة تصبيق الحـػكسـة اإلدارية فـي جامعة ٕٚٔٓربابعة، سيى عبج الػىاب دمحم )
اليخمػك مـغ وجية نطخ القادة األكاديسييغ وأعزاء ىيئة التجريذ، والسعػقات 

 والحمػل السقتخحة، إربج: جامعة اليخمػك.

مـغ الـفداد اإلدارؼ فـي (. دور الـذفافيـة والسداءلة فـي الحج ٕٓٔٓالدبيعي، فارس )
القـصاعات الـحكػميـة. أشخوحة دكتػراه، جامعة نايف العخبية لمعمػم األمـشية، 

 الخياض، الـدعػدية.

( ميشة السحاسبة والـسخاجعة والتحجيات الـتي تػاجو ٕٚٓٓالدعجني، مرصفى حدغ )
 شظ أبػ ضبي. السحاسبيـغ والسجققيغ فـي دولة اإلمارات العخبية الستحجة، أبػ ضبي: ب

( إنجازات خادم الحخميغ الذخيفيغ السمظ سمسان بغ عبج العديد ٕٙٔٓصالح، ىادؼ دمحم )
 آل سعػد، عسان: الجشادرية لمشذخ والتػزيع.

( مخاشخ االئتسان واالستثسار والسذتقات وأسعار الرخف، إدارة ٕٚٓٓعبج العال، شارق )
 اىخة: جامعة عيغ شسذ.السـخاشـخ: أفـخاد، إدارة، شخكات، البشػك، الق

( أىسية أنطسة إدارة السـخاشـخ لسػاجية األزمات الـسالية، ٜٕٓٓعبج القادر، عرساني )
ورقة عسل لمسمتقى العمسي حػل األزمة الـسالية واالقترادية الجولية والحـػكسـة 

 الـعالسية لمجدائخ.

ت وأثخىا عمـى جػدة ( دور لجان الـسخاجعة فـي حـػكسـة الذـخكـآٜٕٓمججؼ دمحم سامي )
القػائع الـسالية السـشذػرة فـي بيئة األعسال السرخية، مجل كمية التجارة لمبحػث 

 ، جامعة اإلسكشجرية.ٙٗ، السجمج ٕالعمسية، العجد 
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( محجدات الحـػكسـة ومعاييخىا، السؤتسخ العمسي ٕٕٔٓديدسبخ  ٚٔ-٘ٔدمحم ياسيغ غادر )
 خفة، جامعة لبشان، شخابمذ، لبشان.الجولي، عػلسة اإلدارة فـي عرخ السع

( حـػكسـة التعميع السفتػح، مـشطػر استخاتيجي، ٕٕٔٓمخزوق، فاروق جعفخ عبج الحكيع )
 القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية.

 ( إدارة التأميغ والسـخاشـخ، عسان: دار السعتد.ٕ٘ٔٓمدمع، عبج هللا حدغ )

( إدارة السػارد البذخية: دليل عسمي، ٖٕٔٓالسعايصة، روال نايف والحسػرؼ، صالح سميع )
 عسان: دار كشػز السعخفة لمشذخ والتػزيع.

( إشار نطخؼ مقتخح لحـػكسـة الجامعات ومؤشخات ٕٕٔٓناصخ الجيغ، يعقػب عادل )
تصبيقيا فـي ضػء متصمبات الجػدة الذاممة، مجمة تصػيخ األداء الجامعي، جامعة 

 (.ٕالسـشرػرة، ع )

 

 
 

 


