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املهخص
تٗذف ٖزٙ ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً َذ٣ تطبٝل اذتٛن١ُ مبباد٥ٗا يف فٓادم 

نشبال٤ ٚايٓذف َٚذ٣ َظاُٖتٗا يف حتظني أدا٤ املؤطظات ايفٓذق١ٝ، ٚاطتدذَت 

ايذساط١ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، نُا اطتدذَت أطًٛب ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ يف 

دم ايذسد١ املُتاص٠ ٚاألٚىل َٚذٜشٟ األقظاّ ايفشع١ٝ يف ايذساط١ املٝذا١ْٝ ملذٜشٟ فٓا

َفشد٠، ٚتٛصًت ايذساط١ إىل ٚدٛد فشٚم  707نشبال٤ ٚايٓذف، ٚقذ بًؼ ع١ٓٝ ايذساط١ 

َع١ٜٛٓ بني آسا٤ َذٜشٟ ايفٓادم ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ أبعاد اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ، مما 

طٝاد٠ ايكإْٛ ) ايفٓذق١ٝ ٜؼري إىل عذّ إدساى َععِ َذٜشٟ ايفٓادم ألبعاد اذتٛن١ُ

ٚضُإ اذتكٛم، ٚاحملاطب١ ٚاملظا٤ي١، ٚاإلفصاح ٚايؼفاف١ٝ، ٚايعذاي١ ٚاملظاٚا٠، ٚتطبٝل 

، نُا تبني ٚدٛد عالق١ استباط١ٝ بني أبعاد اذتٛن١ُ ٚحتظني األدا٤ (اذتٛن١ُ

ايفٓذقٞ، ٚبٓا٤ ع٢ً ايٓتا٥ر مت ٚضع عذد َٔ ايتٛصٝات أبشصٖا ٚضع ٖٝهٌ تٓعُٝٞ 
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ل اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ ٜطُٔ ايتعإٚ بني نٌ َٔ زتًع اإلداس٠، ٚدت١ٓ يتطبٝ

 .ايتذقٝل

 اذتٛن١ُ، اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ، األدا٤ ايفٓذقٞ، نشبال٤، ايٓذف.انكهماث انذانت

Study the Dimensions of Governance and their 

Impact on Hotel Performance  

(Karbala and Najaf as a Model) 
 

Abstract 
 

The study aimed to identify the extent of implementing 

governance with its principles in Karbala and Najaf hotels and 

the extent of its contribution to improving the performance of 

hotel establishments. The study sample is 207 individuals, and 

the study found significant differences between the opinions of 

hotel managers, the study sample on the dimensions of hotel 

governance, which indicates that most hotel managers are not 

aware of the dimensions of hotel governance (rule of law and 

guarantee of rights, accountability and accountability, disclosure 

and transparency, justice and equality, and the application of 

governance. ), As it was found that there is a correlation between 

the dimensions of governance and the improvement of the hotel 

performance. Based on the results, a number of 

recommendations were developed, most notably the 

development of an organizational structure for the 

implementation of hotel governance that guarantees cooperation 

between the Board of Directors and the Audit Committee. 

Keywords: Governance, hotel governance, hotel performance, 

Karbala, Najaf. 
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 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

 املمذمت:
ٜعذ َٛضٛع اذتٛن١ُ َٔ أِٖ َٛضٛعات االداس٠ اذتذٜج١، ٚحتذٜذا بعذ 

ّ، عٝح ال ٜهاد خيًٛ أٟ سذخ أٚ ًَتك٢ 7008تذاعٝات األص١َ املاي١ٝ َٓز عاّ 

اذتٛن١ُ، ٚأ١ُٖٝ اذتٛن١ُ ٚدٚسٖا  اقتصادٟ َٔ ايتطشم بطشٜك١ أٚ بأخشٟ ملٛضٛع

يف تعضٜض ايؼفاف١ٝ، ٚبٓا٤ املٓع١َٛ اييت تذاس َٔ خالٍ املؤطظات، ٚحتذٜذ ايعالقات 

ٚآيٝات ايتٛاصٌ َا بني زتًع إداس٠ املؤطظ١ ٚاإلداس٠ ايتٓفٝز١ٜ ٚاملظاُٖني ٚأصشاب 

ق١ٝ ايذٚس (، ٚتؤدٟ املٓؼآت ايفٓذ7، ص7006املصاحل رات ايعالق١ باملؤطظ١ )ايربِٜ، 

ايش٥ٝع يف عًُٝات ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ؛ إر إْٗا ُتعذ ايٓؼاط ايش٥ٝع املؤثش يف ايظٝاس١ 

ُّا َٔ َكَٛات ايٓؼاط ايظٝاسٞ، سٝح ال ميهٔ اطتػالٍ  َّا َٗ ايعامل١ٝ نْٛٗا َكٛ

املكَٛات دٕٚ ٚدٛد َٓؼآت فٓذق١ٝ، َٚٔ ْاس١ٝ اخش٣ فإٕ تطٛس أدا٤ املٓؼآت تًو

ملباػش يف صٜاد٠ أعذاد ايظا٥شني مما ٜٓعهع َباػش٠ ع٢ً األدا٤ ايفٓذق١ٝ ي٘ األثش ا

(، األَش ايزٟ دعٌ املٓؼآت ايفٓذق١ٝ يف 7، ص7006االقتصادٟ ايهًٞ )طكا اهلل، 

ايعصش اذتايٞ تظع٢ إىل إثبات ٚدٛدٖا َٔ خالٍ تكذِٜ أفطٌ َظت٣ٛ َٔ ارتذَات، 

كذِٜ األفطٌ ٖٛ املفتاح عٝح تفٛم ٖزٙ ارتذَات تٛقعات ايظا٥شني َٚتطًباتِٗ، فت

األطاغ ايزٟ تظع٢ َٔ خالي٘ ايفٓادم إىل حتكٝل ايتكذّ ٚايتُٝض ع٢ً َٓافظٝٗا 

 (.7، ص7005)ايػُٓٝات، 

 ذراست:أهمٍت ان
نأطًٛب يف املؤطظات  ٚأتربص أ١ُٖٝ ايذساط١ يف تطبٝل اذتٛن١ُ نآي١ٝ 

ايزٟ ميجٌ دساط١ ايفٓذق١ٝ ٚدٚسٖا يف خًل َٝض٠ تٓافظ١ٝ بني فٓادم نشبال٤ ٚايٓذف 

ٜظع٢ إىل حتكٝل  ،نػريٙ َٔ ايذٍٚ ،باإلضاف١ إىل نٕٛ ايعشام، اذتاي١ يًُٛضٛع

َٔ بٝٓٗا قطاع ايظٝاس١ ٚخصٛصًا قطاع ايفٓادم ٚت١ُٝٓ ػا١ًَ يف نٌ ايكطاعات 

 َٔ األطاطٝات ايته١ًُٝٝ ٚامل١ُٗ يصٓاع١ ايظٝاس١. ٜعذايزٟ 
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 :انذراست مشكهت
 طٝاس١ٝ َْٛٗا غري َظتػ١ًٔ إَهاْات َٚٛاسد يف ظٌ َا ميتًه٘ ايعشام َ

مما دعٌ ايذٚي١ تٛيٞ اٖتُاًَا بكطاع ايفٓادم ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ يف  ،شػٝذايطتػالٍ الا

تٓبجل َؼه١ً ٚ ،ٜٚتذ٢ً ريو َٔ خالٍ تطبٝل َبادئ اذتٛن١ُ ،ت١ُٝٓ ايظٝاس١

 :ت١ٝاآل ايذساط١ َٔ ايتظاؤالت

 ايفٓذق١ٝ يف نشبال٤ ٚايٓذف؟يف املؤطظات َا أبعاد اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ  .0

 اذتٛن١ُ يف املؤطظات ايفٓذق١ٝ يف نشبال٤ ٚايٓذف؟تطبٝل َا َتطًبات  .7

 نشبال٤ ٚايٓذف؟فٓادم تطبٝل اذتٛن١ُ يف  أ١َُٖٝا  .3

 :أهذاف انذراست
 نشبال٤ ٚايٓذف. فٓادمَذ٣ تطبٝل اذتٛن١ُ مبباد٥ٗا يف  ٢ًع ايتعشف .0

 فٓادم نشبال٤ ٚايٓذف.يف  اذتٛن١َُتطًبات تطبٝل  إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً .7

 ٛن١ُ ايفٓذق١ٝ يف فٓادم نشبال٤ ٚايٓذف.حتذٜذ أبعاد اذت .3

 .يف حتظني أدا٤ املؤطظات ايفٓذق١ٝ َٔ اذتٛن١ُاالطتفاد٠ حتذٜذ إَها١ْٝ  .4

 :انذراست تفرضٍ
تٛدذ عالق١ استباط١ٝ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني تطبٝل أبعاد اذتٛن١ُ ٚحتظني األدا٤ 

 املُتاص٠ ٚاألٚىل بهشبال٤ ٚايٓذف.  ايفٓذقٞ يف فٓادم ايذسد١

 :حذود انذراست
 متجًت سذٚد ايذساط١ فُٝا ٜأتٞ:

مت تطبٝل ايذساط١ املٝذا١ْٝ ع٢ً فٓادم ايذسد١ املُتاص٠ ٚاألٚىل يف اذتذٚد املها١ْٝ

 نشبال٤ ٚايٓذف.

مت تطبٝل ايذساط١ املٝذا١ْٝ ع٢ً َذٜشٟ فٓادم ايذسد١ املُتاص٠ اذتذٚد ايبؼش١ٜ:

َذٜش  –َذٜش املطعِ  –ٚاألٚىل ْٚٛاب املذٜشٜٔ َٚذٜشٟ األقظاّ ايفشع١ٝ )َذٜش ايصاي١ 

 َذٜش املٛاسد ايبؼش١ٜ(. –ايػشف 
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 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

سيت  7070: مت تطبٝل ايذساط١ املٝذا١ْٝ خالٍ ايفرت٠ َٔ ٜٓاٜش اذتذٚد ايض١َٝٓ

 ْٜٛٝٛ7070.ّ 

 اإلطار اننظري نهذراست
 انفنذلٍت: مفهىو احلىكمت

َظتشذثًا يف قاَٛغ ايًػ١ ايعشب١ٝ، َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ َصطًشا  ٛن١ُاذتٜعذ يفغ 

ٜعين االْطباط ٚايظري٠ ٚاذتهِ بهٌ َا تعين  سٝحٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ ايٓشت يف ايًػ١، 

َا  َٔ ادتٛاْب َٓ٘ اٚعًٝ٘ فإٕ يفغ اذتٛن١ُ ٜتطُٔ عذّٜذ، ٖزٙ ايه١ًُ َٔ َعإ

 (:5، ص7005ٜأتٞ )َٝدا٥ٌٝ، 

 ١َُُ تكتطٝ٘ َٔ ايتٛدٝ٘ ٚاإلسػاد. َااذِتْه

 :ُِ َٚا ٜكتطٝ٘ َٔ ايظٝطش٠ ع٢ً األَٛس بٛضع ايطٛابط ٚايكٝٛد اييت اذُتْه

 تتشهِ يف ايظًٛى.

 :ُّ َٚا ٜكتطٝ٘ َٔ ايشدٛع إىل َشدعٝات أخالق١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚإىل خربات مت االِسِتها

 اذتصٍٛ عًٝٗا َٔ خالٍ جتاسب طابك١. 

 ِِ ١ عٓذ احنشاف طًط١ اإلداس٠ ٚتالعبٗا مبصاحل : طًبًا يًعذاي١ خاصايَتَشاُن

 املظاُٖني.

ٕ اذتٛن١ُ ن١ًُ َؼتك١ َٔ ايتشهِ أٚ َضٜذ أَٔ خالٍ ٖزٙ املفاِٖٝ ٜتطح 

 َٔ ايتذخٌ ٚايظٝطش٠.

ٜشدع َصطًح اذتٛن١ُ إىل ن١ًُ إغشٜك١ٝ قذمي١ تعرب عٔ قذس٠ سبإ 

ًه٘ َٔ قِٝ ٚأخالم ْب١ًٝ ايظف١ٓٝ َٚٗاست٘ يف ايكٝاد٠ ٚطط األَٛاز ٚاألعاصري، َٚا ميت

، فإرا ٚصٌ بٗا إىل ِٗٚطًٛنٝات ْض١ٜٗ ػشٜف١ يف اذتفاظ ع٢ً أسٚاح ايشناب ٚممتًهات

َٝٓا٤ ايٛصٍٛ، ثِ عاد بٗا إىل َٝٓا٤ اإلعاس َٔ َُٗت٘ طاملا أطًل عًٝ٘ ايتذاس ٚخربا٤ 

َٓع١ُ ايتعإٚ قذ قذَت ٚ(، 5، ص7007)االَاّ،  ايبشاسايكبطإ املتشٛنِ دٝذًا

ّ بأْٗا ريو 0999عاّ شٛن١ُيً( أٍٚ تعشٜف هلا OECD) القتصادٟ ٚايت١ُٝٓا

)ْعِٝ ٚابٛصس،  ايٓعاّ ايزٟ ٜٛضح نٝف١ٝ إداس٠ َٓؼآت األعُاٍ املاي١ٝ ٚايشقاب١ عًٝٗا
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عشف بشْاَر األَِ املتشذ٠ اإلمنا٥ٞ اذتٛن١ُ بأْٗا مماسط١ (،ٚقذ 77، ص7003

ٕٛ ايذٚي١ ع٢ً املظتٜٛات ناف١ َٔ ٦داس٠ ػايظًط١ ايظٝاط١ٝ ٚاإلداس١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ، إل

)ايهاٜذ،  خالٍ آيٝات ٚعًُٝات َٚؤطظات تتٝح يألفشاد ٚادتُاعات حتكٝل َصاذتٗا

 (.00، ص7003

بأْٗا األطًٛب ايزٟ ٜتِ مبكتطاٙ تظٝري اإلداس٠  ايفٓذق١ٝاذتٛن١ُ ٚعشفت 

م األطشاف ايفٓذق١ٝ ٚايتشهِ يف قشاساتٗا ٚتٛدٗاتٗا مبا ٜعٌُ ع٢ً ايٛفا٤ عكٛ

املدتًف١، ٚتٛفري اإلطاس ادتٝذ يعًُٗا يف َٓاخ ٜتُتع بايؼفاف١ٝ، مبا ٜظاعذٖا ع٢ً 

ٚحتكٝل أفطٌ َشنض ٚايعٌُ ع٢ً خًل َٝض٠  ٖاحتذٜذ األٖذاف األطاط١ٝ ٚتٓفٝز

)خًٌٝ ٚاخشٕٚ،  يًفٓادم نهٌ ١قتصادٜالا ٚأ ١ايٝاملخذَاتٗا طٛا٤ تٓافظ١ٝ ٚدٛد٠ يف

اح ايفٓذم نُؤطظ١ ٚنُؼشٚع اقتصادٟ ٚادتُاعٞ جن(، سٝح إٕ 00، ص7008

ٜتٛقف ع٢ً ايتطبٝل ايظًِٝ ملبادئ سٛن١ُ ايؼشنات ٚيف اختٝاس ايعاًَني َٚذ٣ 

نفا٤تِٗ يًعٌُ يف ٖزا اجملاٍ، فايفٓادم تعتُذ ع٢ً َا يذٜٗا َٔ أٜذٟ عا١ًَ َاٖش٠ 

١ٝ دذٜذ٠ خرب٠ ٚمماسط١ يتظٝري خططٗا ايتؼػ١ًٝٝ، مما ٜهظبٗا َٝض٠ تٓافظ٠ٚ ا٤ٚنف

 (.45، ص7007)خطش،  خاص١ يف ظٌ عصش املعًَٛات١ٝ ٚايعٛمل١

ٕ اذتٛن١ُ عباس٠ عٔ أْع١ُ ٚقٛاْني ٜتِ بٛاططتٗا أٜتطح َٔ خالٍ َا تكذّ 

تٗذف اذتٛن١ُ إىل حتكٝل ادتٛد٠ ، سٝح تٛدٝ٘ املؤطظات يف أدا٤ عًُٗا َٚٗاَٗا

يف حتكٝل أٖذاف املؤطظات  ٚايتُٝض ٚاألدا٤ ايفعاٍ ٚايؼفاف١ٝ ٚايٓضا١ٖ ٖٚٛ َا ٜظِٗ

ٕ املؤطظات تعٌُ يصاحل مجٝع ايعٓاصش املظا١ُٖ أايتأنٝذ ع٢ً ، َع ٚاطتذاَتٗا

 فٝٗا.

 :معاٌري احلىكمت
ْعشا يالٖتُاّ املتضاٜذ مبفّٗٛ اذتٛن١ُ، فكذ سشصت عذٜذ َٔ املؤطظات 

 :َٞا ٜأت َٚٔ ٖزٙ املؤطظات ،ع٢ً دساط١ ٖزا املفّٗٛ ٚٚضع َعاٜري ستذد٠ يتطبٝك٘

 :َعاٜري َٓع١ُ ايتعإٚ االقتصادٟ ٚايت١ُٝٓ -1
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ٜتِ تطبٝل اذتٛن١ُ ٚفل مخظ١ َعاٜري تٛصًت إيٝٗا َٓع١ُ ايتعإٚ االقتصادٟ 

تتُجٌ ّ، ٚ 7004، عًًُا بأْٗا قذ أصذست تعذٜاًل هلا يف عاّ 0999ّٚايت١ُٝٓ يف عاّ 

 :((OECD, 2004, p.3يف

 تعضٜض ػفاف١ٝ األطٛام شٛن١ُ: ٜتطُٔ نالًضُإ ٚدٛد أطاغ إلطاس فعاٍ ي َٔ 

ٚنفا٤تٗا، نُا جيب إٔ ٜهٕٛ َتٓاطكا َع أسهاّ ايكإْٛ، ٚإٔ ٜصٝؼ بٛضٛح تكظِٝ 

 املظ٦ٛيٝات فُٝا بني ايظًطات اإلػشاف١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚايتٓفٝز١ٜ املدتًف١.

  :تؼٌُ ْكٌ ًَه١ٝ األطِٗ، ٚاختٝاس زتًع اإلداس٠، ٚسفغ سكٛم مجٝع املظاُٖني

يف األسباح، َٚشادع١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ، ٚسل املظاُٖني يف املؼاسن١  ٚاذتصٍٛ ع٢ً عا٥ذ

 ايفعاي١ يف ادتُاعات ادتُع١ٝ ايعا١َ.

  :تع٢ٓ املظاٚا٠ بني مح١ً األطِٗ داخٌ نٌ ٚاملعا١ًَ املتظا١ٜٚ بني مجٝع املظاُٖني

ف١٦، ٚسكِٗ يف ايذفاع عٔ سكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ، ٚايتصٜٛت يف ادتُع١ٝ ايعا١َ ع٢ً 

 فٝٗا، َؼهٛى دَر أٚ اطتشٛار عًُٝات أٟ محاٜتِٗ َٔ سات األطاط١ٝ، ٚنزيوايكشا

يف االطالع ع٢ً ناف١ املعاَالت  سكِٗ ٚنزيو املعًَٛات ايذاخ١ًٝ، يف جتاساإل َٔ أٚ

 َع أعطا٤ زتًع اإلداس٠ أٚ املذٜشٜٔ ايتٓفٝزٜني.

  :كٛقِٗ تؼٌُ اسرتاّ سٚدٚس أصشاب املصاحل يف أطايٝب مماسط١ طًطات اإلداس٠

ايكا١ْْٝٛ، ٚايتعٜٛض عٔ أٟ اْتٗاى يتًو اذتكٛم، ٚنزيو آيٝات َؼاسنتِٗ 

 املطًٛب١. ع٢ً املعًَٛات ايفعاي١ يف ايشقاب١، ٚسصٛهلِ

  :ٚدٚس َشاقب اذتظابات،  ،١ُٗاإلفصاح عٔ املعًَٛات امل ٚتؼٌُاإلفصاح ٚايؼفاف١ٝ

عًل بأعطا٤ زتًع ٚاإلفصاح عٔ ًَه١ٝ ايٓظب١ ايعع٢ُ َٔ األطِٗ، ٚاإلفصاح املت

اإلداس٠ ٚاملذٜشٜٔ ايتٓفٝزٜني. ٜٚتِ اإلفصاح عٔ نٌ تًو املعًَٛات بطشٜك١ عادي١ بني 

  مجٝع املظاُٖني ٚأصشاب املصاحل يف ايٛقت املٓاطب ٚدٕٚ تأخري.

  :تؼٌُ ٖٝهٌ زتًع اإلداس٠ ٚٚادبات٘ ايكا١ْْٝٛ، ٚنٝف١ٝ َٚظ٦ٛيٝات زتًع اإلداس٠

 ط١ٝ، ٚدٚسٙ يف اإلػشاف ع٢ً اإلداس٠ ايتٓفٝز١ٜ.اختٝاس أعطا٥٘ َٚٗاَ٘ األطا

َعاٜري دت١ٓ باصٍ يًشقاب١ املصشف١ٝ ايعامل١ٝ 
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 ١تٝإسػادات خاص١ باذتٛن١ُ، تشنض ع٢ً ايٓكاط اآلّ 0999ٚضعت دت١ٓ باصٍ يف عاّ

 (:00، ص7005)ػانش، 

  ِٝاٜري يًتصشفات َٚٛاثٝل ايؼشف يًتصشفات ايظ١ًُٝ ٚغريٖا َٔ املع املؤطظ١ق

 ادتٝذ٠ ٚايٓعِ اييت ٜتشكل باطتدذاَٗا تطبٝل ٖزٙ املعاٜري.

 َعذ٠ دٝذا، ٚمبٛدبٗا ميهٔ قٝاغ جناسٗا ايهًٞ َٚظا١ُٖ  اطرتاتٝذ١ٝاملؤطظ١

 األفشاد يف ريو.

  ايتٛصٜع ايظًِٝ يًُظ٦ٛيٝات َٚشانض اختار ايكشاس َتطُٓا تظًظال ٚظٝفٝا

 ًع.يًُٛافكات املطًٛب١ َٔ األفشاد يًُذ

 .ٚضع آي١ٝ يًتعإٚ ايفعاٍ بني زتًع اإلداس٠ َٚذقكٞ اذتظابات ٚاإلداس٠ ايعًٝا 

  تٛافش ْعاّ ضبط داخًٞ قٟٛ ٜتطُٔ َٗاّ ايتذقٝل ايذاخًٞ ٚارتاسدٞ ٚإداس٠

 .َظتك١ً يًُداطش عٔ خطٛط ايعٌُ َع َشاعا٠  تٓاطب ايظًطات َع املظ٦ٛيٝات

 ٜتصاعذ فٝٗا تطاسب املصاحل، مبا يف َشاقب١ خاص١ ملشانض املداطش يف املٛاقع اييت 

ٚنباس املظاُٖني ٚاإلداس٠ ايعًٝا، أٚ َتدزٟ ايكشاسات  ايعُال٤ريو عالقات ايعٌُ َع 

 ايش٥ٝظ١ٝ يف املؤطظ١.

  اذتٛافض املاي١ٝ ٚاإلداس١ٜ يإلداس٠ ايعًٝا اييت حتكل ايعٌُ بطشٜك١ ط١ًُٝ، ٚأٜطا

عٓاصش  ّتشقٝات أ ّػهٌ تعٜٛطات أناْت يف أبايٓظب١ يًُذٜشٜٔ أٚ املٛظفني طٛا٤ 

 أخش٣.

 :َعاٜري َؤطظ١ ايتٌُٜٛ ايذٚي١ٝ -3

قٛاعذ َٚعاٜري  7003ّ ٚضعت َؤطظ١ ايتٌُٜٛ ايذٚي١ٝ ايتابع١ يًبٓو ايذٚيٞ يف عاّ

ع٢ً ايٓشٛ غري َاي١ٝ، ٚريو  ّناْت َاي١ٝ أأعا١َ يذعِ اذتٛن١ُ يف املؤطظات طٛا٤ 

 :(07، ص7005اآلتٞ )ػانش، 

 كبٛي١ يًشهِ ادتٝذ.املُاسطات امل 

 .خطٛات إضاف١ٝ يطُإ اذتهِ ادتٝذ ادتذٜذ 

 .إطٗاَات أطاط١ٝ يتشظني اذتهِ ادتٝذ ستًٝا 
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 .ايكٝاد٠ 

 :مبادئ احلىكمت يف املؤسساث انفنذلٍت
زتُٛع١ َٔ املبادئ ( 34، ص7000) ، ٚطًُٝإ(0090، ص7006) رتص سظٔ

 :يٓعاّ اذتٛن١ُ يف املؤطظات ايفٓذق١ٝ؛ ٖٚٞ

  ٚريو بتبٝني سكٛم اُٖني ٚايٛظا٥ف ايش٥ٝظ١ٝ ألصشاب سكٛم املًه١ٝسكٛم املظ :

املظاُٖني ٚضُاْٗا، ٚحتذٜذ ٚظا٥ف أصشاب املصاحل بػشض اطتذا١َ األعُاٍ ٚسفع 

ٜٚٓبػٞ تظٌٗٝ مماسط١ سكٛم املظاُٖني نتأَني أطايٝب ًَه١ٝ  ،نفا٠٤ ايفٓادم

 رات ايص١ً باملؤطظ١. اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛاتْٚكٌ أٚ حتٌٜٛ األطِٗ، ٚايتظذٌٝ، 

 ِٜٗٓبػٞ ضُإ َعا١ًَ عادي١ دتُٝع املعا١ًَ ايعادي١ ٚاملتهاف١٦ ذت١ًُ األط :

املظاُٖني يف ايفٓادم، مبا يف ريو األقًٝات ٚاألداْب ٚمح١ً األطِٗ، ٚاذتصٍٛ ع٢ً 

 طبٌ اْتصاف فعاي١ يطُإ عذّ اْتٗاى سكٛقِٗ. 

 اب املصاحل نُا ٜٛضشٗا ف عكٛم أصشرتا: ٚريو باالعدٚس أصشاب املصاحل

ايكإْٛ، ٚإٔ تعٌُ ع٢ً تؼذٝع االتصاٍ بني املؤطظات ٚأصشاب املصاحل يف خًل فشص 

 ايعٌُ ٚحتكٝل االطتذا١َ يًُؼشٚعات ع٢ً أطع َاي١ٝ َت١ٓٝ.

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهفٌ إطاس سٛن١ُ املؤطظات حتكٝل اإلفصاح اإلفصاح ٚايؼفاف١ٝ :

املتص١ً بتأطٝع ايفٓذم َٔ بٝٓٗا ايٛضع١ٝ  ايذقٝل ٚيف ايٛقت املال٥ِ يهاف١ املظا٥ٌ

 املاي١ٝ، ٚاألدا٤ ٚاملًه١ٝ ٚأطًٛب مماسط١ ايظًط١.

 طرتاتٝذ١ٝ : ٚريو بايتهفٌ بإتاس١ ارتطٛط اإلسػاد١ٜ االٛيٝات زتًع اإلداس٦٠َظ

يتٛدٝ٘ املؤطظ١ نزيو املتابع١ ايفع١ًٝ يإلداس٠ ايتٓفٝز١ٜ َٔ قبٌ زتًع اإلداس٠ ٚإٔ 

 بٌ املؤطظ١ ٚاملظاُٖني.يت٘ َٔ ق٤تتِ َظا

 ٜٓص ٖزا املبذأ ع٢ً تٛفري ضُإ األطاغ ايالصّ يتفعٌٝ إطاس سٛن١ُ املؤطظات :

األطع ايالص١َ يتفعٌٝ اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ َٔ أدٌ سفع َظت٣ٛ ايؼفاف١ٝ، ٚايعٌُ 

ٛي١ عٔ ٦شذٜذ َظؤٚيٝات اهل٦ٝات املظتب ٕٛع٢ً تٛافل ٖٝهٌ اذتٛن١ُ َع اإلطاس ايكاْ

 .قاب١اإلػشاف ٚايش
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 :األطراف املعنٍت بتطبٍك احلىكمت انفنذلٍت
ٖٓاى أسبع١ أطشاف س٥ٝظ١ تتأثش ٚتؤثش يف ايتطبٝل ايظًِٝ يكٛاعذ اذتٛن١ُ 

 ٖتٛف،) ايفٓذق١ٝ ٚحتذد بذسد١ نبري٠ َذ٣ جناح املؤطظ١ أٚ فؼًٗا ٖٚٞ نُا سذدٖا

 :(030، ص7000 طشسإ،)، ٚ(70، ص7007 ايطا٥ٞ،)، ٚ(00، ص7007

 ٛي١ عٔ إداس٠ ايفٓذم ٚعٔ تععِٝ األسباح ٚصٜاد٠ قُٝتٗا، باإلضاف١ ٦املظ ٖٞاإلداس٠

 ،ٛيٝتٗا جتاٙ اإلفصاح ٚايؼفاف١ٝ يف املعًَٛات اييت تٓؼشٖا يًُظاُٖني٦إىل َظ

 .َذ٣ نفا٤تٗاع٢ً ٕ ايفٓذم ٜعتُذ عًٝٗا ٚإٚباألطاغ ف

 ُٖألطِٗ ِٖ َٔ ٜكَٕٛٛ بتكذِٜ سأغ املاٍ يًفٓذم عٔ طشٜل ًَهٝتِٗ يٕٛاملظا

 .َكابٌ اذتصٍٛ ع٢ً األسباح املٓاطب١ الطتجُاساتِٗ

 بذٚسٙ باختٝاس املذٜشٜٔ ايتٓفٝزٜني  ٜكّٛٚ ،ِٖ َٔ ميجًٕٛ املظاُٖنياإلداس٠ زتًع

أدا٥ِٗ، ٜٚكّٛ بشطِ ايزٜٔ ٜٛنٌ إيِٝٗ طًط١ اإلداس٠ اي١َٝٛٝ يألعُاٍ ٚايشقاب١ ع٢ً

 .م املظاُٖنيايظٝاطات ايعا١َ يًفٓذم ٚنٝف١ٝ احملافع١ ع٢ً سكٛ

 فاملؤطظ١ ايفٓذق١ٝ نػريٖا َٔ  ،ِٖ َٔ يذِٜٗ َصاحل داخٌ ايفٓذمٕٚاملظتفٝذ

فبتطبٝل اذتٛن١ُ  ،املؤطظات يذٜٗا تفاعٌ َع زتُٛع١ َٔ األطشاف اييت تعٌُ َعٗا

 .ايفٓذق١ٝ تظاعذٖا ع٢ً ٚصف ٚتٛصٜع اذتكٛم ٚايٛادبات بٝٓٗا

 :دور احلىكمت املؤسسٍت يف انفنادق
ن١ُ َٔ املعاٜري ايذٚي١ٝ املعتُذ٠ يًشهِ ع٢ً االقتصاد ايٛطين َٔ خالٍ اذتٛ تعذ 

زتُٛع١ َٔ املؤػشات، ٚميهٔ تًدٝص دٚس تطبٝل اذتٛن١ُ ع٢ً املؤطظات ايفٓذق١ٝ 

 :(UNITED NATION, 2014, p.12) ٞأتفُٝا ٜ

  ايؼفاف١ٝ ٚايذق١ ٚايٛضٛح يف ايبٝاْات املاي١ٝ اييت تصذسٖا املؤطظ١ ايفٓذق١ٝ، َٚا

 ٜرتتب ع٢ً ريو َٔ صٜاد٠ ثك١ املظتجُشٜٔ بٗا ٚاعتُادِٖ عًٝٗا يف اختار ايكشاسات.

 .ختفٝض املداطش املتعًك١ بايفظاد املايٞ ٚاإلداسٟ اييت تٛادٗٗا ايفٓادم 
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  ٌتعٌُ ع٢ً ٚضع إطاس تٓعُٝٞ ميهٔ َٔ خالي٘ حتذٜذ أٖذاف ايفٓذم ٚطب

ًع اإلداس٠ ايتٓفٝز١ٜ يهٞ حتكٝكٗا َٔ خالٍ تٛفري اذتٛافض املٓاطب١ ألعطا٤ زت

 .ٜعًُٛا ع٢ً حتكٝل تًو األٖذاف اييت تشاعٞ َصًش١ املظاُٖني

  ِٗتٛفري اذتُا١ٜ ايهاف١ٝ ألصشاب املصاحل ٚاحملافع١ ع٢ً سكٛم مح١ً األط

 ٚخاص١ األق١ًٝ َٔ مح١ً األطِٗ اييت هلا عالق١ بايفٓذم.

  ايت١ُٝٓ ٚايتكذّ سفع َظتٜٛات أدا٤ ايفٓادم َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ دفع عذ١ً

 (.0708، ص7006)سظٔ،  االقتصادٟ يًذٍٚ

 اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ عٓصشا َُٗا يف صٜاد٠ فعاي١ٝ ايفٓادم، ٚريو َٔ خالٍ  ذتع

)امساعٌٝ،  متهني اإلداس٠ ٚزتًع اإلداس٠ ٚتؼذٝع االطتدذاّ األَجٌ ملٛاسدٖا

 (750، ص7007ص

  واننجف:انفنادق يف كربالء والع حال 
هلا خصٛصٝتٗا ٚقذاطتٗا، ٖٚٞ ستط أْعاس َذ١ٜٓ كذَّط١ نشبال٤ امل تعذ

اقتطت اذتاد١ تٛفري أَانٔ يًُبٝت ٚاطرتاس١ ايظا٥شني، عًًُا  يزا ،َالٜني ايضا٥شٜٔ

َّ ايكطاع ايفٓذقٞ نإ ضعٝفًا َٚتٛاضعًا، ٚناْت املذ١ٜٓ ال متًو ط٣ٛ فٓادم ب أ

يفٓذق١ٝ، ٚمبا إٔ إْؼا٤ َٔ سٝح ارتذ١َ ا ٘ق١ًًٝ، ال تًيب سغبات ايظا٥ح َٚتطًبات

ُٜعذُّ َٔ ايطشٚسٜات ٚاألطاطٝات اييت حيتاز إيٝٗا ايظا٥ح يف اإلٜٛا٤،   ١َّ ايفٓادم ايظٝاس

صٜاد٠ يف عذد ايفٓادم، فكذ ػٗذت املذ١ٜٓ طفش٠ يف إْؼا٤  تبع٘ٚنًُا صاد عذد ايضا٥شٜٔ، 

بأغ  ػشف بٛدٛد عذد التتُٝض ايٓذف األ(، نُا 008، ص7005)ايؼشف١،  ايفٓادم

عذاد ايهبري٠ ْٗا يف ايٛقت اذتاضش ال تهفٞ يتػط١ٝ األأال إ ،ب٘ َٔ ايفٓادم ايظٝاس١ٝ

ْٗا ترتنض أَٔ ايٛافذٜٔ يًُشافع١ خاص١ باملٓاطبات ايذ١ٜٝٓ، نزيو ٜؤخز عًٝٗا 

ْٗا تتٛافش فكط يف َذٜٓيت ايٓذف ٚايهٛف١، ٚعذّ أر إ ،يف َٓاطل َع١ٓٝ َٔ احملافع١

(، ٜٚٛضح 7، ص7000)عبذايشصام،  ل ايظٝاس١ ايطبٝع١ٝٚدٛدٖا بايكشب َٔ َٓاط

 .7009يف نشبال٤ ٚايٓذف عاّ أعذاد ايفٓادم ( 0ادتذٍٚ )

 9112ّيف نشبال٤ ٚايٓذف عاّ  ( ايذسدات ايفٓذق١ٝ ٚعذد ايفٓادم1) دذٍٚ
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 عدد ايفٓادم درجة ايفٓادم
 ايٓجف نربالء

 صفر  ايدرجة املُتازة

   ايدرجة األوىل
   ة ايثاْيةايدرج

   ايدرجة ايثايثة
   ايدرجة ايرابعة

   اجملُوع

قظِ طٝاس١  ،بٓا٤ عًٞ بٝاْات ١٦ٖٝ ايظٝاس١ عذاد ايباسحإادتذٍٚ َٔ املصذس

 .7004ّ ،بٝاْات غري َٓؼٛس٠ ،ايبشح ٚايتطٜٛش ،ايٓذف االػشف -نشبال٤

 منهجٍت انبحث
 ايعؼٛا١ٝ٥ يتشذٜذ ع١ٓٝ زتتُع ايذساط١ َٔاطتدذّ ايباسح أطًٛب ايع١ٓٝ 

سٝح تعذ ايع١ٓٝ ع١ٓٝ ايذساط١،  ٚايٓذف نشبال٤ ستافعيت فٓادماملذٜشٜٔ يف 

ٚمت اطتٗذاف متجٌٝ زتتُع ايذساط١.  يفنجشٖا دق١ أْٛاع ايعٝٓات ٚأفطٌ أايعؼٛا١ٝ٥ 

١ٓٝ ع ٚايٓذف نشبال٤ ستافعيتفٓذقًا َٔ ايفٓادم املُتاص٠ ٚايذسد١ األٚىل يف  70

 % َٔ إمجايٞ زتتُع ايذساط١. ٚمت تٛصٜع عذد6444فٓذًقا بٓظب١  30ايذساط١ ٚعذدٖا 

 %.8748 بٓظب١ قذسٖا( 707) اطتُاس٠، ٚبًؼ عذد االطتُاسات ايصشٝش١( 750)

 أداة انبحث املٍذانً
ايبٝاْاات  عًا٢  مت تصُِٝ اطتُاس٠ اطتكصاا٤ باالطاتعا١ْ بايذساطا١ ايٓعشٜا١ َؼات١ًُ      

حيتا٣ٛ احملاٛس   سٝاح   ٔ ٚستااٚس ايذساطا١ َتطا١ُٓ ستاٛسٜٔ س٥ٝظاني،     ايؼدص١ٝ يًُذٜشٜ

عٓاصااش  4عٓصااشًا يذساطا١ أبعاااد اذتٛنُا١، ٚحيتاا٣ٛ احملاٛس ايجاااْٞ عًا٢      77األٍٚ عًا٢  

 ٞ َكٝااااغ  يذساطااا١ دٚس اذتٛنُااا١ يف حتظاااني األدا٤ ايفٓاااذقٞ. ٚاعتُاااذ االطتكصاااا٤ عًااا

يٝهشت ارتُاطٞ بذسدات َٛافك١ تتذسز َٔ غري َٛافل بؼذ٠ سيت َٛافل بؼاذ٠ ٜٚٛضاح   

 ( دسدات املٛافك١ ٚاملذ٣ يهٌ دسد7.١ادتذٍٚ سقِ )
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

 

 

 : َكٝاغ اإلداب١ ع٢ً فكشات االطتكصا9.٤دذٍٚ سقِ 

درجات 
 املوافكة

غري 
َوافل 
 بشدة

َوافل  َوافل حمايد غري َوافل
 بشدة

      ايدرجة
:  املدى

 

 :

 

 :

 

 :

 
 : 

 ( = )0480=  5( / 0 – 5املذٟ )طٍٛ ايف١٦ 

 ثباث االستمصاء
َعاٌَ أيفا نشْٚباخ املظتدذّ يف قٝااغ ثباات االطتكصاا٤،     (3)ٜٛضح ادتذٍٚ سقِ 

ٖٚاااٛ َاااا ٜؼاااري إياااٞ ثباااات االطتكصاااا٤      .04850 سٝاااح تٛضاااح ايٓتاااا٥ر إٔ قُٝااا١ أيفاااا    

طاااتدذّ َاااش٠ أخاااشٟ يف   اعتُااااد عًٝااا٘ يف ايذساطااا١ ٚثباااات ْتا٥ذااا٘ إرا َاااا     س١ٝ االٚصاااال

 .ٗاايعشٚف ْفظ

 يكٝاغ ثبات االطتكصا٤. : َعاٌَ أيفا نشْٚباخ3 دذٍٚ سقِ

 َعاٌَ أيفا عدد ايعبارات
 

 اننتائج واملنالشت
 يًُذٜشٜٔ ايبٝاْات ايؼدص١ٝ( حتًٌٝ  4دذٍٚ سقِ )

 
 ايـــُـتــػــيــر

  يتهرارات و ايٓصب املئويةا
 % ت ايـتـرتـيب

 ادتٓض

  ذنر
  ىْثا
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 %  اجملُوع
 

 ايصٔ
 أقٌ َٔ 

 َٔ -  

 َٔ -  

   أنثر َٔ 
 %  اجملُوع

 املؤٌٖ ايدراشي -

  دبًوّ
جاَعي

 دراشات عًيا
 %  اجملُوع

تٛصٜااع أفااشاد عٝٓاا١ ايذساطاا١ ٚفكااًا ملااتػري ادتاآع، سٝااح       4ٜٛضااح ادتااذٍٚ سقااِ   

    ِ ٜٚتطاح   ،% 000 ٜتبني إٔ مجٝع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ِٖ َأ ايازنٛس، إر داا٤ت ْظابتٗ

   ُ ًاأ يف َاأ ايٓتٝذاا١ إٔ مجٝااع أفااشاد عٝٓاا١ ايذساطاا١ َاأ ف٦اا١ اياازنٛس ٚال ٜٛدااذ إْاااخ تع

ٚٚفكاااا ملاااتػري ايعُاااش، فاااإٕ َععاااِ أفاااشاد عٝٓااا١   .اجملااااٍ اإلداس٣ بايفٓاااادم عٝٓااا١ ايذساطااا١

، بُٝٓاا بًػات ْظاب١    %4449 ط١ٓ سٝح بًػت ْظبتِٗ 40 – 30 ايذساط١ َٔ ف١٦ ايؼباب

ِ    ، ٚأخريًا%. 3049 عاًَا 30 أقٌ َٔ َّاا  50 – 40 بًػات ْظاب١ َأ عُاشٖ . .%7347 عا

ٞ، فإٕ َععِ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ياذِٜٗ َؤٖاٌ دااَعٞ سٝاح     ٚٚفكا ملتػري املؤٌٖ ايذساط

ّ  %5849 بًػاات ْظاابتِٗ ، ٚأخااريا%. 3744 ، بُٝٓااا بًػاات ْظااب١ اذتاصااًني عًاا٢ دبًااّٛ عااا

 %.847 بًػت ْظب١ اذتاصًني ع٢ً دساطات عًٝا

 انتحهٍم انىصفً حملاور انبحث:
 : أبعاد اذتٛن١ُ(5دذٍٚ )

عــ     
اي

ـــ
بــ ارة

 

 
 يٓصبة املئويةدرجة ايتهرار و ا

املؤشرات 
رتت اإلحصائية

اي يب
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

     
شط

ملتو
ا

 
بي

صا
ذت

ا
 

اال
اف

حنر
 

ري
عيا

امل
 

اذتكوم وضُإ ايكاْوٕ شيادة بعد

يدي املدراء فِٗ 
تطبيل ايكاْوٕ 

بٓساٖة عًى مجيع 
 اإلدارة ايفٓدقية

 ى
 

 

% 

يتوفر فِٗ 
ت اإلدارية اإلجراءا

يف ايفٓادم وفل 
 قواْني ايدوية

  ى

% 

يوجد فِٗ يف 
اإلدارة ايفٓدقية 

يٓعاّ ايشهاوي يدى 
ايعاًَني ويتيح 
 ضُإ اذتكوم

  ى
% 

اإلجراءات اإلدارية 
ار تتبع اإلط

ايكاْوْي واملؤشصي 
وايتٓعيُي يًفٓدم

  ى

% 

تفُٗاالدارةايفٓدق
يةتكدميارتدَاتًًع

  ى
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َالءوفكاملرجعيةايكا
ْوْية

% 

واملصاءية احملاشبة بعد

خيطع املصؤويوٕ 
ءات االدارية  اإلجرا

 يًُصاءية واحملاشبة

  ى

% 

تصاوي اإلجراءات 
اإلدارية بني مجيع 

 ايعاًَني بايفٓدم

  ى

% 

وجود األجٗسة 
ايرقابية واحملاشبة 
يًحرص عًى تطبيل 

 ايكاْوٕ

  ى

% 

 جراءاتاإل تفصٌ
 املًهية بني داريةاإل

  ى
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 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

 وايرقابة دارةواإل
ايفٓدم داخٌ

% 

وايشفافية فصاحاإل بعد
تتصِ اإلجراءات 

اإلدارية بايشفافية 
 يف اختاذ ايكرارات

  ى

% 

تتِ حرنة ايرتقيات 
اإلدارية وفكًا يًدربة 

 وبشفافية ناًَة

  ى
% 

ميتًو ايفٓدم  
 َوقع عًى اإلْرتْت 

  ى

% 

بتحديث  يتصِ
املعًوَات واألرقاّ 

 بشهٌ َصتُر

  ى

% 

واملصاواة ايعداية بعد
تصاوي اإلجراءات 
اإلدارية بني مجيع 

  ى
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 % ايعاًَني يف ايفٓدم

تطبل اإلدارة 
ايفٓدقية ْعِ 

وائح عادية يف وي
تعيني ايعاًَني 

وتكييُِٗ 
 وترقيتِٗ

  ى

% 

تتعاٌَ اإلدارة 
ايفٓدقية َع مجيع 

أصحاب املصاحل 
 بعداية 

  ى

% 

 دارةاإل تتعاٌَ
 مجيع َع باٖتُاّ

 داخٌ اًَنيايع
 ايفٓدم

  ى

% 

اذتونُة تطبيل بعد
يوجد تطبيل 

يًحونُة  يف فٓادم 
 املُتازة و األوىل

  ى

% 
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

متهٔ تطبيل 
اذتونُة ببٓاء إدارة 

 رشيدة يف ايفٓدم

  ى

% 

توفر إرادة حكيكية 
يف جتصيد اذتونُة 

 يف ايفٓدم

  ى

% 

 تتحكل ال اذتونُة
 تفعيٌ خالٍ َٔ إال

 َبادئٗا

  ى

% 

 طاراإل توفري
 بايساّ ايكاْوْي
 بتطبيل ايفٓادم

ايكواْني

  ى

% 
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ايـــُـــتـــــــوشـــــــــط ايـــــحـــصــــابــي 
 ايــــــعـــــــــاّ

 

- 

تبأٜ تٛدٗات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ بعذ ( 5) تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْات ادتذٍٚ

طاااٝاد٠ ايكاااإْٛ ٚضاااُإ اذتكاااٛم ٚفكاااًا يذسدااا١ املٛافكااا١ عًٝٗاااا، ٚايااايت مت تشتٝبٗاااا ٚفكاااا  

 :يًُتٛطط اذتظابٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 " ايكا١ْْٝٛ ملشدع١ٝ ٚفكا يًعُال٤ ارتذَات تكذِٜ ايفٓذق١ٝ داس٠اإل تفِٗعباس٠ "

 .(3.39) مبتٛطط سظابٞ

 " يًفٓذم ٚايتٓعُٝٞ ؤطظٞٚامل ايكاْْٛٞ اإلطاس تتبع داس١ٜاإل دشا٤اتاإلعباس٠ "

 .(3.70) مبتٛطط سظابٞ

 " مبتٛطط ايذٚي١ قٛاْني ٚفل ايفٓادم يف داس١ٜاإل دشا٤اتإلي فُٗا ٜتٛفشعباس٠ "

 .(7.93) سظابٞ

 " ايفٓذق١ٝ اإلداس٠ مجٝع ع٢ً بٓضا١ٖ ايكإْٛ تطبٝل فِٗ املذسا٣٤ يذعباس٠ "

 .(7474مبتٛطط سظابٞ )

 " ضُإ ٜٚتٝح ايعاًَني يذ٣٣ ايؼهاٚ يٓعاّ ذق١ٝايفٓ داس٠اإل يف فِٗ ٜٛدذعباس٠ 

 (.7404" مبتٛطط سظابٞ )اذتكٛم

نُااا ٜٛضااح ادتااذٍٚ تبااأٜ تٛدٗااات أفااشاد عٝٓاا١ ايذساطاا١ حنااٛ بعااذ احملاطااب١ ٚاملظااا٤ي١    

 :ٚفكا يذسد١ املٛافك١ عًٝٗا، ٚاييت مت تشتٝبٗا ٚفكا يًُتٛطط اذتظابٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 " مبتٛطط ايكإْٛ تطبٝل ع٢ً يًششص ٚاحملاطب١ ١ايشقابٝ األدٗض٠ ٚدٛدعباس٠ "

 .(3499سظابٞ )

 " مبتٛطط سظابٞ بايفٓذم ايعاًَني مجٝع بني داس١ٜاإل دشا٤اتاإل تظاٟٚعباس٠ "

(3467). 

  " مبتٛطط سظابٞٚاحملاطب١ يًُظا٤ي١ داس١ٜاإل دشا٤اتإلا ٕٛٛي٦املظ خيطععباس٠ " 

(3.08). 
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

 " ايفٓذم داخٌ ٚايشقاب١ داس٠ٚاإل املًه١ٝ بني داس١ٜاإل دشا٤اتاإل تفصٌعباس٠ "

 .(0477مبتٛطط سظابٞ )

ٜٛضح ادتاذٍٚ أٜطاا تباأٜ تٛدٗاات أفاشاد عٝٓا١ ايذساطا١ حناٛ بعاذ اإلفصااح ٚايؼافاف١ٝ            

 :ٚفكا يذسد١ املٛافك١ عًٝٗا، ٚاييت مت تشتٝبٗا ٚفكا يًُتٛطط اذتظابٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 " مبتٛطط سظابٞ ايكشاسات اختار يف ١بايؼفافٝ داس١ٜاإل دشا٤اتاإل تتظِعباس٠ ".

(3498). 

 " مبتٛطط نا١ًَ ٚبؼفاف١ٝ يًدرب٠ ٚفكًا داس١ٜاإل ايرتقٝات سشن١ تتِعباس٠ "

 .(3477سظابٞ )

 " (3463" مبتٛطط سظابٞ )ْرتْتاإل ع٢ًًا َٛقع ايفٓذم ميتًوعباس٠. 

 " سظابٞ  " مبتٛططَظتُش بؼهٌ عالْاتٚاإل سقاّٚاأل املعًَٛات بتشذٜح ٜتظِعباس٠

(0478). 

عًااٞ حنااٛ آخااش، ٜٛضااح ادتااذٍٚ تبااأٜ تٛدٗااات أفااشاد عٝٓاا١ ايذساطاا١ حنااٛ بعااذ ايعذاياا١         

ٚاملظاااٚا٠ ٚفكااا يذسداا١ املٛافكاا١ عًٝٗااا، ٚاياايت مت تشتٝبٗااا ٚفكااا يًُتٛطااط اذتظااابٞ عًاا٢    

 :ايٓشٛ اآلتٞ

 " مبتٛطط َٚظاٚا٠ بعذاي١ املصاحل أصشاب مجٝع َع ايفٓذق١ٝ اإلداس٠ تتعاٌَعباس٠ "

 .(7.76) سظابٞ

 " ٚتكُِٝٝٗ ايعاًَني تعٝني يف عادي١ ٚيٛا٥ح ْعِ ايفٓذق١ٝ داس٠اإل تطبلعباس٠ 

 .(7476" مبتٛطط سظابٞ )ٚتشقٝتِٗ

 " مبتٛطط سظابٞ ايفٓذم داخٌ ايعاًَني مجٝع َع باٖتُاّ داس٠اإل تتعاٌَعباس٠ ".

(7400). 

 " مبتٛطط سظابٞ ٓذمايف يف ايعاًَني مجٝع بني داس١ٜاإل دشا٤اتاإل تظاٟٚعباس٠ "

(0458). 

أخااريا، ٜٛضااح ادتااذٍٚ تبااأٜ تٛدٗااات أفااشاد عٝٓاا١ ايذساطاا١ حنااٛ بعااذ تطبٝاال اذتٛنُاا١  

 :ٚفكا يذسد١ املٛافك١ عًٝٗا، ٚاييت مت تشتٝبٗا ٚفكا يًُتٛطط اذتظابٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ
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 " ٚاملظا٤ي١ ناملؼاسن١ َباد٥ٗا تفعٌٝ خالٍ َٔ إال تتشكل ال اذتٛن١ُعباس٠ 

 .(4430" مبتٛطط سظابٞ )اف١ٝٚايؼف

 " مبتٛطط ايكٛاْني بتطبٝل ايفٓادم بايتضاّ ٚايكاْْٛٞ املؤطظٞ اإلطاس تٛفريعباس٠ "

 .(4400سظابٞ )

 " مبتٛطط سظابٞ ايفٓذم يف اذتٛن١ُ جتظٝذ يف سكٝك١ ساد٠إ تٛفشعباس٠ "

(3483). 

 " ابٞ " مبتٛطط سظايفٓذم يف سػٝذ٠ داس٠إ ببٓا٤ اذتٛن١ُ تطبٝل متهٔعباس٠

(3466). 

 " مبتٛطط سظابٞٚىلٚاأل املُتاص٠ايذسد١  فٓادم يف يًشٛن١ُ تطبٝل ٜٛدذعباس٠ " 

(3.09). 

 : حتظني األدا٤ ايفٓذقٞ(6دذٍٚ )
     

ارة
ـــ

بــ
عــ

اي
 

 
 درجة ايتهرار و ايٓصبة املئوية

املؤشرات 
 اإلحصائية

يب
رتت

اي
 

     

شط
ملتو

ا
 

بي
صا

ذت
ا

 

اال
اف

حنر
 

ري
عيا

امل
 

ادارة ايفٓادم تٗتِ 
بدعِ اإلبداعات 
ايعًُية واألفهار 

 ادتديدة

  ى
% 

ترتبط ْعِ 
اذتوافس بٓتائج 

تكييِ األداء يرفع 
َصتوى اإلجناز يف 

 ايفٓدم

  ى

% 

  ىتًكى َكرتحات 
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

دارة املوظفني يف اال
ايفٓدقية ترحيبا 
َٔ أجٌ ايتطوير 
 ارتدَات ايفٓدقية

% 

 دارةاإل تصعى
 إىل ايفٓدقية

 رغبات حتكيل
 ايفٓدم يف ايعاًَني

  ى

% 

ـــحـــصــــابــي ايـــُـــتـــــــوشـــــــــط ايــ
 ايــــــعـــــــــاّ

 

- 

 *ى= تهشاسات

عباسات  ع٢ًإداباتِٗ ستاٜذ٠ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١  إٔ (6َٔ ادتذٍٚ ) ٜتطح

. ٜٚٛضح ادتذٍٚ (5َٔ  3403مبتٛطط سظابٞ عاّ ) ايفٓذقٞ دا٤األ حتظني بعذ

ايفٓذقٞ ٚفكا يذسد١ تبأٜ تٛدٗات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ حنٛ ستٛس حتظني األدا٤ 

 :املٛافك١ عًٝٗا، ٚاييت مت تشتٝبٗا ٚفكا يًُتٛطط اذتظابٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 " ايفٓذم يف ايعاًَني سغبات حتكٝل إىل ايفٓذق١ٝ داس٠اإل تظع٢عباس٠  "

 (4467مبتٛطط سظابٞ )

 " ايفٓذم يف جناصاإل َظت٣ٛ يشفع األدا٤ تكِٝٝ بٓتا٥ر اذتٛافض ْعِ تشتبطعباس٠ "

 .(3.74) ط سظابٞمبتٛط
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 " مبتٛطط ادتذٜذ٠ ٚاألفهاس ايع١ًُٝ اإلبذاعات بذعِ ايفٓادم داس٠إ تٗتِعباس٠ "

 (7404سظابٞ )

 " ارتذَات تطٜٛش أدٌ َٔ تشسٝبا ايفٓذق١ٝ االداس٠ يف املٛظفني َكرتسات تًك٢عباس٠ 

 .(7408" مبتٛطط سظابٞ )ايفٓذق١ٝ

 اختبار فرض انبحث:
 بني تطبٝل  0405 إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ  تٛدذ عالق١ استباط رات دالي١

 .أبعاد اذتٛن١ُ ٚحتظني األدا٤ ايفٓذقٞ

بريطٕٛ بني تطبٝل أبعاد اذتٛن١ُ ٚحتظني األدا٤  ستباطا(: َعاٌَ 7دذٍٚ سقِ )

 .ايفٓذقٞ

حتصني األداء ايفٓدقيحصاءاتاإلايبعد

تطبيل أبعاد اذتونُة

- َعاٌَ االرتباط

يةَصتوى املعٓو

حجِ ايعيٓة

( إىل إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني 7) تؼري ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف ادتذٍٚ سقِ

 ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ ،**00606 تطبٝل اذتٛن١ُ ٚحتظني األدا٤ ايفٓذقٞ تظاٟٚ

مما ٜؤنذ قبٍٛ ايفشض١ٝ بأْ٘ تٛدذ عالق١ استباط رات  0405 ٖٚٛ أقٌ َٔ 04007

أٟ إْ٘ نًُا صاد . ١ٜ بني تطبٝل اذتٛن١ُ ٚحتظني األدا٤ ايفٓذقٞدالي١ إسصا١ٝ٥ طشد

 .تطبٝل اذتٛن١ُ صاد حتظني األدا٤ ايفٓذقٞ

 اننتائج:

 ٞ:أتُٖٗا َا ٜأىل عذد َٔ ايٓتا٥ر َٔ إاْتٗت ايذساط١ 

  ٢ٖٚ  ،اذتٛن١ُ ارتُظ١بأبعاد دا٤ت اطتذابات ع١ٓٝ ايذساط١ ستاٜذ٠ فُٝا ٜتعًل

فصاح (، ٚاإل7475(، ٚاحملاطب١ ٚاملظا٤ي١ )7498ٛم )طٝاد٠ ايكإْٛ ٚضُإ اذتك

 (.3439(، ٚتطبٝل اذتٛن١ُ )7455(، ٚايعذاي١ ٚاملظاٚا٠ )7485ٚايؼفاف١ٝ )
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

 دا٤ دا٤ت اطتذابات ع١ٓٝ ايذساط١ ستاٜذ٠ فُٝا ٜتعًل بذٚس اذتٛن١ُ يف حتظني األ

(، ٚحتظني 3437(، ٚحتظني األدا٤ ايٛظٝفٞ )3405ايفٓذقٞ ٢ٖٚ حتظني األدا٤ املايٞ )

دا٤ ايفٓذقٞ بعذ حتظني دٛد٠ األ فك١ يفا(، بُٝٓا ناْت 3433َٛاألدا٤ غري املايٞ )

(3465) 

  سا٤ َذٜشٟ فٓادم ايذسد١ املُتاص٠ ٚاألٚىل بهشبال٤ ٚايٓذف آظٗشت فشٚم َع١ٜٛٓ بني

ألبعاد دساى َععِ َذٜشٟ ايفٓادم إىل عذّ إسٍٛ أبعاد اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ، مما ٜؼري 

 ايفٓذق١ٝ اذتٛن١ُ

سصا١ٝ٥ بني أبعاد َتطًبات اذتٛن١ُ إتبني ٚدٛد عالق١ استباط١ٝ رات دالي١ 

 دا٤ ايفٓذقٞ يف فٓادم ايذسد١ املُتاص٠ ٚاألٚىل بهشبال٤ ٚايٓذفٚحتظني األ

سصا١ٝ٥ يًشٛن١ُ ع٢ً حتظني األدا٤ ايفٓذقٞ يف فٓادم إظٗش تأثري رٚ دالي١ 

 ايذسد١ املُتاص٠ ٚاألٚىل بهشبال٤ ٚايٓذف

داس٠ ٕ َتٛطط اطتذابات ع١ٓٝ ايذساط١ دا٤ت غري َٛافك١ ع٢ً فِٗ اإلأتبني 

ىل االطتذاب١ احملاٜذ٠ إايفٓذق١ٝ يٓعاّ ػهاٟٚ ايعاًَني ٚضُإ اذتكٛم ، بُٝٓا َايت 

 داس٠ ايفٓذق١ٝ يتكذِٜ ارتذَات يًعُال٤ ٚفل املشدع١ٝ ايكا١ْْٝٛيتفِٗ اإل

 انتىصٍاث
 :َٗ٘ ملذٜشٟ ايفٓادم؛ ٢ٖٚقذََّت ايذساط١ُ عذ٠ تٛصٝات َٛدَّ

ٚضع ٖٝهٌ تٓعُٝٞ يتطبٝل اذتٛن١ُ ايفٓذق١ٝ ٜطُٔ ايتعإٚ بني نٌ  (0

َٔ زتًع اإلداس٠، ٚدت١ٓ ايتذقٝل اييت تؼٌُ نال َٔ املذقكني ايذاخًٝني 

ٚارتاسدٝني، ٚاإلداس٠ ايتٓفٝز١ٜ بايفٓذم "َذٜشٟ األقظاّ" يطُإ تفعٌٝ دٚس اذتٛن١ُ 

 ناف١ أقظاّ ايفٓذم. ايفٓذق١ٝ بؼهٌ دٝذ يف

إعاد٠ ٖٓذط١ ايفٓادم اييت تشغب يف تطبٝل اذتٛن١ُ إداسٜا َٔ خالٍ ٚضع ( 7

ايًٛا٥ح ٚايٓعِ اذتان١ُ، باإلضاف١ إيٞ تؼهٌٝ زتايع اإلداس٠ ٚحتذٜذ َٗاّ ٚأدٚاس 

 .نٌ إداس٠ بايفٓذم َع ٚضع طٝاط١ ٚآي١ٝ ستذد٠ يعًُٗا
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ُذ عًٞ َبذأ ايؼفاف١ٝ تعٝني د١ٗ ستذد٠ بايفٓذم يٛضع طٝاط١ تعت( 3

ٚاحملاطب١ ٚاملٛضٛع١ٝ َٔ سٝح تبادٍ املعًَٛات ٚاطتكالي١ٝ املذقكني ايذاخًٝني 

 ٚارتاسدٝني ٚاألخز بآسا٥ِٗ يف األخطا٤ اييت ٚقع فٝٗا إداس٠ ايفٓذم َظبكا

جيب تٛفري قٛاعذ بٝاْات دٚس١ٜ َٚٓتع١ُ َٚٛثك١ عٔ َعذالت تطبٝل 

 .طبٝل تًو ايظٝاط١ ع٢ً حتظني األدا٤ بايفٓذماذتٛن١ُ يًتشكل َٔ َذ٣ دذ٣ٚ ت

شاعا٠ ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ ٚارتاسد١ٝ يًُؤطظ١ ٚريو َٔ خالٍ ٜٛص٢ مب( 5

تػٝري ثكافاتِٗ ٚإعاد٠ ٖٝه١ً فهشِٖ  ٢ايٓعاّ ادتذٜذ ٚايعٌُ ع٢ً تذسٜب ايعاًَني عً

 ٚٚعِٝٗ.

 

 

 

 

 املراجع 
املشادع بايًػ١ ايعشب١ٝ

َعٛقات تطبٝل َعاٜري اذتٛن١ُ يف قطاع  (:7007) عُاس فتشٞ َٛط٢ ،إمساعٌٝ 

املؤمتش ايذٚيٞ تطٜٛش ايظٝاس١  ،ايظٝاس١ ٚايفٓذق١ املصشٟ َذخٌ ايكٝاغ املكاسٕ

 ايكاٖش٠، ز.ّ.ع.ٚايفٓذق١ يف ايٛطٔ ايعشبٞ، 

إداس٠ اذتهِ ايشػٝذ يف املصاسف، دساط١  (:7007)صالح ايذٜٔ ستُذ أَني  ،َاّإلا 

 اَع١ اإلطشا٤، األسدٕظاملكاّ  حت١ًًٝٝ، املؤمتش ايعًُٞ

(: سٛن١ُ ايؼشنات ٚدٚسٖا يف اذتذ َٔ ظاٖش٠ 7006ايربِٜ، ستُذ ْٛس ايذٜٔ ) 

ايتٗشب ايطشٜيب دساط١ َٝذا١ْٝ، سطاي١ َادظتري، ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ اإلداس١ٜ، 

 داَع١ االصٖش، غض٠، فًظطني
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 دساط١ أبعاد اذتٛن١ُ ٚ اثشٖا ع٢ً االدا٤ ايفٓذقٞ
 نشبال٤ ٚ ايٓذف منٛردا

 َذ١ٜٓ نشبال٤ تطٛس ايظٝاس١ ايذ١ٜٝٓ يف (:7005)عكٌٝ عباغ ناظِ  ،ايؼشف١ 

، ن١ًٝ غري َٓؼٛس٠ ّ، سطاي١ َادظتري7003-0903املكذط١ خالٍ قشٕ َٔ ايضَٔ

 بريٚت. ادتاَع١ اإلطال١َٝ يف يبٓإ، ،ايعًّٛ ايظٝاس١ٝ

اذتهُا١ْٝ يف املٓعُات ايعا١َ دساط١ (:7007)٢َٓ سٝذس عبذ ادتباس  ،ايطا٥ٞ 

املؤمتش ايظٟٓٛ سٍٛ  ،١ٜ ايعشامتطبٝك١ٝ يف ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ مجٗٛس

اإلداس٠ ايشػٝذ٠ ٚبٓا٤ دٚي١ املؤطظات، املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلداس١ٜ داَع١ ايذٍٚ 

 ز.ّ.ع.ايعشب١ٝ، ايكاٖش٠،  

ثش تطبٝل دٛد٠ ارتذَات ايفٓذق١ٝ يف أ (:7005)بشاِٖٝ إبشاِٖٝ ستُذ إ ،ايػُٓٝات 

١ تطبٝك١ٝ ع٢ً فٓادم ف١٦ ارتُع طبكٝات ايتٓافظ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايضبا٥ٔ دساطاأل

عُاٍ، داَع١ قًِٝ ايبرتا٤، سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ األإسبع جنّٛ يف ٚاأل

 سدٕٚطط، عُإ، األايؼشم األ

املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًت١ُٝٓ  ،اذتهُا١ْٝ قطاٜا ٚتطبٝكات(:7003)صٖري  ،ايهاٜذ 

 ز.ّ.ع.اإلداس١ٜ، ايكاٖش٠، 

ز َكرتح يكٝاغ تأثري تطبٝل سٛن١ُ ايؼشنات منٛر (:7006)عادٍ عًٞ  ،سظٔ 

يف تفعٌٝ دٛد٠ أدا٤ ٚاطتكالي١ٝ املشادعني  بايتطبٝل ع٢ً قطاع ايفٓادم، زت١ً ايفهش 

 0عذد،اي70ًذ اجملاحملاطيب، 

سٛن١ُ ايؼشنات، داس ايفهش ادتاَعٞ، اإلطهٓذس١ٜ، (: 7007)أمحذ عًٞ  ،خطش 

 ز.ّ.ع.

اذتٛن١ُ  (:7008ستُذ ) بذ ايفتاحعٚعطا اهلل، ايعؼُاٟٚ، ٚٚاسد،  ،خًٌٝ 

، املؤطظ١ٝ َذخٌ َهافش١ ايفظاد يف املؤطظات ايعا١َ ٚارتاص١، َهتب١ اذتش١ٜ، ايكاٖش٠

 ز.ّ.ع.

، َبادئ إداس٠ ايفٓادم، داس غٝذا٤، عُإ (:7000)ْا٥ٌ َٛط٢ ستُٛد  ،طشسإ 

 االسدٕ.



 

 

002 

 0202دٜظُرب  –8عذد –زت١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

١٦ مخع دسد١ ايتضاّ املٓؼآت ايفٓذق١ٝ ف (:7006)اْع ستُذ َظًِ  ،طكا اهلل 

قًِٝ ايبرتا٤ باملظؤٚي١ٝ اجملتُع١ٝ، سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ إجنّٛ يف 

 سدٕايذساطات ايعًٝا، داَع١ َؤت١، األ

سٛن١ُ ايؼشنات ٚدٚس أعطا٤ زتايع (: 7000) طًُٝإ، ستُذ َصطف٢ 

 ز.ّ.ع.اإلداس٠ ٚاملذٜشٜٔ، ايتٓفٝزٜني، ايذاس ادتاَع١ٝ، اإلطهٓذس١ٜ، 

اذتهِ ادتٝذ يف املصاسف ٚاملؤطظات املاي١ٝ ايعشب١ٝ سظب  (:7005)فؤاد  ،ػانش 

ايؼشان١ بني ايعٌُ املصشيف ، 7005املعاٜري ايعامل١ٝ، املؤمتش املصشيف ايعشبٞ يعاّ 

 ، ايكاٖش٠، ز.ّ.ع.ٚاالطتجُاس َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ

 خذَات يف ثشٖاأٚ ايظٝاسٞ ايطًب ستذدات(: 7000) صنٞ ستُذ عبذايشصام، 

 ٚاالقتصاد، داس٠اإل ن١ًٝ ،غري َٓؼٛس٠َادظتري  سطاي١ بػذاد، يف املُتاص٠ ١ايذسد فٓادم

 ، بػذاد، ايعشام.املظتٓصش١ٜ ادتاَع١

طشاف٘ يف إطاس َٓع١َٛ أتذقٝل اذتظابات ٚ (:7005)أػشف سٓا  ،َٝدا٥ٌٝ 

سٛن١ُ ايؼشنات، املؤمتش ايعشبٞ األٍٚ سٍٛ ايتذقٝل ايذاخًٞ يف إطاس سٛن١ُ 

 ايكاٖش٠، ز.ّ.ع. ؼشٚعات ايذٚي١ٝ ارتاص١،ايؼشنات، َشنض امل

حتظني ٚتطٜٛش اذتان١ُ املؤطظ١ٝ يف  (:7003) عفاف ،أبٛ صسٚدُٖؽ،  ،ْعِٝ 

 ، عُإ، األسدٕ.00، ايعذد77اجملًذايبٓٛى، زت١ً ايبٓٛى يف األسدٕ، 

أ١ُٖٝ اإلداس٠ ايشػٝذ٠ يًؼشنات يف ايت١ُٝٓ  (:7007)أمحذ عبذ ايشاصم  ،ٖتٛف 

ؤمتش ايظٟٓٛ سٍٛ اإلداس٠ ايشػٝذ٠ ٚبٓا٤ دٚي١ املؤطظات، املٓع١ُ ايعشب١ٝ املظتذا١َ، امل

 ، ز.ّ.ع.يًت١ُٝٓ اإلداس١ٜ داَع١ ايذٍٚ ايعشب١ٝ، ايكاٖش٠
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