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،، جنات- فسيح وأسكنه ا رحمه - أبي روح إلى

ومشقته. طلبه نفسي إلى وحبب العلم محبة روحي في غرس من أول

ا الشخيبي-رحمه علي د/ القدير التربوي العالم وقدوتي أستاذي روح وإلى

خيراا-،، وجازاه

وسماحة العلماء تواضع أخخلقه وأظهر غيره، عقول أعلمه أضاء طالما الذي

مثل فخصبح للخرين؛ لتضيء تحترق التي الشموع مثل حياته وأفنى العارفين،

للمقدرة رائعاا مثلا فسيبقى الحياة في رحلته انتهت وإن تموت، ل التي القيم

النساني. والرقي والتواضع العلمية

العلمي جهدي ثمرة أهدي إليهما....

الباحثة



-4-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

المستخلص

من الوقاية فى المصرية الجامعة أداء كفاءة لتحسين مقترحة استراتيجية

المخاطر

فى المصرية الجامعة أداء كفاءة لتحسين مقترحة استراتيجية وضع الحالية الدراسة استهدفت

واقتضى بالجامعة، المخاطر من الوقاية إدارة عمليات مأسسة طريق عن المخاطر، من الوقاية

واقع رصد كذلك بالجامعات، المخاطر من الوقاية إدارة تناولت التي الدبيات وتحليل مراجعة هذا

والممثلة الجامعات وأكبر أهم كإحدى شمس، عين بجامعة المخاطر من الوقاية ممارسات

الخرى. المصرية للجامعات

أدواته من أداتين على واعتمدت الوصفي، المنهج على منهجيتها في الدراسة اعتمدت ولقد

في والمقابلة( )الستبانة الدراسة أداتى بناء وتم الدراسة، أهداف لتحقيق والمقابلة( )الستبانة

قاموا الذين الخبراء أضافها التي والتعديلت نتائح، من النظري الطار إليه توصل ما ضوء

التالية: بالدوات بالستعانة للدراسة الميداني للقسم اللزمة البيانات جمع تم وقد الداتين، بتحكيم

التدريس.1. هيئة أعضاء لدى المخاطر من الوقاية ممارسات واقع لرصد استبانة

الداريين.2. لدى المخاطر من الوقاية ممارسات واقع لرصد استبانة

الالب.3. لدى المخاطر من الوقاية ممارسات واقع لرصد استبانة

شمس.4. عين جامعة في والدريين التدريس هيئة أعضاء السادة بعض مع المقابلة
والطار النظري الطار نتائج على وبناء ،) النظم )تحليل أسلوب استخدام إلى بالضافة هذا

الوقاية فى المصرية الجامعة أداء كفاءة لتحسين مقترحة استراتيجية وضع تم للدراسة، الميداني

المخاطر. من
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Abstract

A Proposed Strategy for Improving the Efficiency of the
Egyptian University’s Performance in the Protection from

Threats

The current study aimed at developing a proposed strategy to improve
the efficiency of the performance of the Egyptian University in the
prevention of threats, through institutionalizing threats prevention
processes at all levels of the university. This necessitated conducting a
review and analysis of related literature addressing threats protection
management in universities as well as describing the reality of threats
protection management practices at Ain Shams University as one of the
most important and largest universities and representative of the rest of
the Egyptian universities.

To achieve the study main objective which is developing a proposed
strategy to improve the efficiency of the Egyptian university’s
performance in the protection from threats, the study adopted the
descriptive method of research and systems analysis method.

The necessary data for the field section of the study were collected
using the following tools:

1- A questionnaire to describe the reality of threats prevention
practices among faculty members.

2- A questionnaire to describe the reality of threats prevention
practices among administrators.

3- A questionnaire to describe he reality of threats prevention
practices among students.

4- Interview with a representative sample of the faculty members and
administrators at Ain Shams university.

Based on the results of the theoretical and field frameworks of the study,
a proposed strategy has been developed as a means of improving the
efficiency of the Egyptian university's performance in protection from
threats.
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الستبانة40 محاور جميع فى المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد
الدراسية للفرقة تبعاا للستبانة الكلية والدرجة

284

ُقْ
اَّدول

اَّدول ُقْعْواَ
اّصِِة

والدرجة41 الستبانة محاور متوسطات بين للمقارنة الحادي التباين تحليل
الدراسية للفرقة تبعاا الكلية

285

في42 ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد
هيئة أعضاء لدى النوع لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة الستبانة محاور

التدريس

286

ودللتها43 " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح
لدى التخصص لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة الستبانة محاور في

التدريس هيئة أعضاء

287

و44 الستبانة ومحاور أأعاد جميع فى المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد
الوظيفية للدرجة تبعاا للستبانة الكلية الدرجة

288

الستبانة45 محاور و أأعاد متوسطات بين للمقارنة الحادي التباين تحليل
الوظيفية للدرجة تبعاا الكلية والدرجة

289

في46 ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد
الداريين لدى النوع لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة الستبانة محاور

290

ودللتها47 " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح
لدى العمل طبيعة لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة الستبانة محاور في

الداريين

291

الستبانة48 محاور جميع فى المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد
الخبرة لسنوات تبعاا للستبانة الكلية والدرجة

292

والدرجة49 الستبانة محاور متوسطات بين للمقارنة الحادي التباين تحليل
الخبرة لسنوات تبعاا الكلية

292
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الشكال قائمة ثالثاا:

رقم
الشكل

الشكل رقمعنوان
الصفحة

المخاطر1 من الوقاية في النجاح عدم أو النجاح تداعيات بين العلقة
بها المرتبطة الخرى المفاهيم على وأثارها

39

الليات2 حيث من - المخاطر من الوقاية إدارة عملية تداعيات بين العلقة
معها المتداخلة والمفاهيم - والنتائج

51

المخاطر3 74تصنيف
4) )ERMمدخل وفق المخاطر 83أنواع
المخاطر5 من الوقاية على الداخلية الرقاأة تفعيل 93أثر
الخطر6 مع التعامل 94مراحل
المخاطر7 تقييم 97دورة
المخاطر8 من الوقاية إدارة 98عملية
الجامعية9 المخاطر 123مصفوفة
والتصالت10 المعلومات تكنولوجيا 135مكونات
والفاعلية11 الكفاءة مفهومي بين والرتباطية التكاملية 151العلقة
والداء12 والفاعلية الكفاءة بين 153العلقة
الجامعية13 للمخاطر ERMنموذج تطبيق 162مراحل
التنافسية14 أالميزة المخاطر إدارة 170علقة
نفقاتها15 على المخاطر من الوقاية منفعة 171تفوق
الزيتونة16 أجامعة المخاطر 185مصفوفة
والتكنولوجيا17 العلوم أجامعة المخاطر 190مصفوفة
المخاطر18 خطة لجدول 190نموذج
إبيردن19 لجامعة المخاطر إدارة 195إطار
إبيردن20 أجامعة المخاطر إدارة 196عملية
كورونا21 جائحة أزمة تغيرات ظل في التعليم على اليجابية 215التخثيرات
الخطر22 مع التعامل آليات لجدول 323نموذج
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للدراسة العام الطار

مقدمة أول:

ساأقة دراسات ثانيا:

وتساالتها الدراسة مشكلة ثالثا:

الدراسة أهمية راأعاا:

الدراسة حدود خامساا:

الدراسة منهجية سادساا:

الدراسة مصطلحات ع: ساًَا

للدراسة التنظيمي الطار : ثامناا

األول الفصل
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األول الفصل
للدراسة العام الطار

مقدمة أولا:

أسس أهم من الحالي الوقت في – خاص بوجه الجامعي والتعليم عام بوجه – التعليم ييعتبر
وأصبح الارق مفترق في جعلنا جديد عالمي سياق في نعيش أصبحنا حيث المجتمعات، بناء
المواطنة قيم دعائم أهم من باعتباره للتعليم يينظر ،وأصبح )1( والعلم والقوى للصلح البقاء
بالضافة الناقد والتفكير والمسئولية كالمساواة المجتمع، لبناء داعمة قيم من يتضمنه بما اليجابية
أهميته جانب ،إلى العولمة)2( عصر تبعات غزو مواجهة في المقاومة ثقافة ترسيخ في دوره إلى
ومتغيراتها العولمة تحديات مواجهة في وكذلك التقدم، حركة في الهمية بالغ إسهام ذات كقاطرة
في فعالة أداة ،فالتعليم العالمية)3( المنافسة تحولت من فرضته ما ومجابهة والتكنولوجية، العلمية
الحضارات مع لتفاعلها البداعية ومقوماتها وعيها وتاوير البشرية الثروة وإعداد تكوين
من وبات بل وتقدمها، الدول نهضة ركائز أهم من الحالي عصرنا في التعليم أن ،كما العالمية)4(
فمستوى المم، تفوق على الحكم معايير أهم من فيه تفوقاا وإحراز التعليم في التقدم أن الواضح
عليها يستند التي الولوية ذات المعايير من أصبح الدول كافة في التعليمية النظمة جودة
والمينتج النهائية الحصيلة ييعد الذي الجامعي التعليم وخاصة والتخلف، التقدم من الدول تصنيف
الرصيد عن وييعبر التعليمي، الهرم قمة الجامعي التعليم ييمثل حيث التعليمي، للسلم الخير
فالتعليم البشرية)5(، الكوادر من باحتياجاته المجتمع يمد الذي البشرية للقوى الستراتيجي
الحاضرة ملمحه وتحديد والمجتمع الفرد تكوين في بفعالية تاسهم التي الدوات أهم من الجامعي
التقدم في طموحاته تحقيق من تمكنه المجتمع لتاور سليمة طرق ضمان مع ا، معا والمستقبلية
لهذه كان ولما خاصة، أهمية ذو طابعاا للجامعات أعاى مما المجالت)6( مختلف في والرقي
فيها العمل على القائمين طبيعة من تنبع التي وأهميتها الخاص، طابعها التعليمية المرحلة
أصبحت التي الخيرة الونة في خاصةا المجتمع في يحدث بما تأثراا أكثر كانت أيضاا، والالب
ذات المصنفة الدول من لزالت التي خاص بوجه ومصر - عام بوجه - العربية مجتمعاتنا

.72 ،ص للكتاب:القاهرة العامة الهيئة ، تربوية واقتضاءات ثقافية :إضاءات المجتمعي اصالح )2008 ( عمار حامد - 1
العربية الدار مكتبة ، والثقافة التربية في دراسات ، والمؤسسة الرسالة بين القيم: واضطرابات الجامعة )1996 ( عمار حامد - 2

.14 ،ص القاهرة ، للكتاب
،ص159. سابق مرجع ، تربوية واقتضاءات ثقافية :إضاءات المجتمعي اصالح )2008 ( عمار حامد - 3

،ص97. السابق المرجع - 4
، العالي التعليم ،وزارة 2014-2013 الجامعي العام وأرقام مصرحقائق في العالي التعليم .)2015( وأخرون عبدالحميد، نوران - 5

.9 ص العمل، وسوق العالي التعليم مراد البيانات، قواعد قسم
.13 ص القاهرة، المصرية: النجلو مكتبة والتنمية، التعليم :)2007 شاذلي( عدلي وناهد الحوت، ابري محمد - 6
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التنمية دليل حسب الترتيب -10(عن بفارق المركز)111 في وترتيبها المتوساة، البشرية التنمية
على بظللها ألقت جذرية وتغيرات ومتسارعة متلحقة كثيرة تأثيرات من تعاني -1 البشرية)(
الذي والسبق التفوق بإحراز الكبير العالمي الهتمام ومع ، – الجامعي التعليم وخاصة – التعليم
التعليم، على المحتملة وتأثيراتها العولمة نحو التوجه إطار وفي التنافسية، مفهوم على يرتكز
المؤسسات لجودة معايير وضع عنه نتج مما المفتوحة؛ السواق في التنافسية مفاهيم وترسيخ
ومع العالمي)2(. المستوى على بل فحسب، الوطني المستوى على ليس وبرامجها، التعليمية
فقـد - خاصة�ا الجامعي -والتعليم عامة بصفة التعليم مجال فـي الجودة بتحقق المتزايد الهتمام
متغيـــرات مــع التفاعــل لتحقيــق ــة الميللحح الماالــب بيـــن مــن التعليــم فـــي الجــودة تابيـق أصبـح
والجماعـات الفـراد بيــن المنافسـة فيـه وتتــزايد والتقانـــي، المعرفـــي بالتســارع يتســم عصــر
إدارة من العالـي التعليم مؤسسات وجدت التعليـم قاـاع فــي المنافسـة حـدة تــزايد ومـع والمنظمـات

التنظيمية)3(. الهداف لتحقيق مثالية (أداة )TQMالشاملة الجودة

أصبحت فقد والزمات، المخاطر بإدارة أيضاا كبيراا اهتماماا الخيرة السنوات شهدت كما
والتهديدات المخاطر ليس العالم، تهدد التي التحديات أكبر من وأنواعها بأشكالها المخاطر
يفوق قد أثر لها أصبحت التي السمعة مخاطر مثل منها الملموسة وغير بل فحسب، الملموسة
لما المخاطر" "عصر الحالي العصر على نالق أن يمكننا ،حتي الخرى)4( التهديدات من غيرها
قدرته حول مستمر؛ تحدي في دائماا يقع التعليم جعل مما الماالب، وكثرة الثارة من به يتسم
في بهم ألقت التي العالمية، التكنولوجية المتغييرات مع التواؤم على خريجيه يعين بما الوفاء على
أجلها من أنيشئت التي الغراض أهم فمن تنتهي، ل التي والمنافسة المستمر التحول قبضة
الهتمام جانب إلى للمجتمع، الساسية الحاجات وتصون تحمي مؤسسات تكون أن الكليات

. )(5 والتاور المنافسة بركب اللحاق من يمكنها لها مستقبلي دور وضع على بالعمل

المتحدة المم لجنة من فريق وتنسيق ترجمة المتحدة، للمم اصنمائي البرنامج للجميع، تنمية . )2016( البشرية التنمية -تقرير 1
.23 ص كندا، آسيا، لغربي والجتماعية القتصادية

. ص574 دسوق، والتوزيع: للنشر واليمان العلم دار التعليم، في الشاملة .)الجودة 2018) وأخرون البوهي، عبدالعزيز رأفت -2
:دراسة العالـي التعليم جودة معاييـر تطبيق فـي الحرجة النجاح عوامل وآخرون)2019(. السبعاوي، خضر محمد يونس - 3
، بالعراق كوردستان إقليم السليمانية البشرية التنمية جامعة فـي التدريسية والهيئة اصدارية القيادات من عينة لراء تحليلية استطلعية
،82 -65 ص-ص العربية الدول جامعة اصدارية، للتنمية العربية المنظمة الول(، )كانون 4ديسمبـر 39،ع مج للدارة، العربية المجلة

ص68.
4 -Ann Brewer, and Ian Walker )2010(. Risk Management in a University Environment: University
of Sydney, Sydney, Australia, p1,Accessed on 15-10-2019 Available at ARl:
file:///C:/Users/hp/Desktop/Management/Environment.pdf
وليد ترجمة وُِاطُ، واّواقع اّشًاُاٍ اًّاّي اّتًليْ 2009(.ِستقَل ( سكاي جيمي كوتوريير، ييوما،،لرا فرايك -5

ص33-25. الرياض، العبيكا،: شحادة،



-4-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

والمخاطر، التهديدات أنواع كافة تواجه المؤسسات- من غيرها الجامعات-مثل أصبحت فقد
أثرها في تقل ل والتي عليها، والحفاظ وجودها تهدد التي الستراتيجية، المخاطر من بداية
العمل سير تعوق التي والتهديدات التحديات في تتمثل التي التشغيلية، المخاطر عن وخاورتها
المخاطر إدارة عمليات تضمين استوجب مما سمعتها؛ على التأثير من ذلك على يترتب وما بها،

التشغيل)1(. وعمليات مراحل وطوال التخايط، عملية من بداية العالي التعليم في

لكن التعليم؛ جودة تعادل ومكانتها الجامعة/الكلية سمعة أن ييعتقد - مضى فيما كان- وإن
السمعة هذه تمنح التي التصنيفات تعد فلم الحالي؛ الوقت في المر تغير الواضح من أصبح
وتصنف تمنح التي الجهات بعض لن هذا يرجع ربما الجامعة، أو الكلية جودة على للحكم كافية

المانة)2(. أو الدقة يجانبها قد التصنيفات هذه

الجودة من مقبول قدر بتحقيق مشغولين غير التعليم على القائمين أصبح المنالق هذا ومن
أي ضد النظمة لتلك والستقرار المان من كبيراا قدراا وبضمان بل فحسب؛ التعليمية للنظمة
وظيفتها أداء عن التعليمية النظمة هذه تعوق قد مخاطر أو مواتية، غير ظروف أو تهديدات
ومشاكله الحاضر يعد فلم ثم ومن المنافسين، على التفوق وتحقيق المالوبة، والفاعلية بالكفاءة
ففي ودولهم، بل لمؤسساتهم التقدم يريدون ممن والتنمية، التاور في الراغبين يشغل ما هو وحده
إلى التالع الرفاهية من يعد لم والدولية؛ والقليمية المحلية الحداث تسارع ومع الحالي وقتنا
وجب وعثرات مشكلت من يحمله قد وما أيضاا بل وتالعات، آمال من يحمله بما ليس المستقبل
في الهتمام بدأ المنالق هذا ومن للحلول، المختلفة بالبدائل لستقبالها والتهيؤ لها، الستعداد
واستراتيجيات ومفاهيم مناهج باستخدام والمخاطر، الزمات إدارة بمجال يتزايد الخيرة الونة
على كبير بقدر يتوقف مؤسسة أي تاوير بأن سلم ت�ي أصبحت والتي الستراتيجي، التخايط
الحترازية الجراءات من مجموعة ووضع لها، والتحسب المخاطر استشراف على قدرتها
الشديد الهتمام من الخيرة الونة في نلحظه ما يفسر ما هذا ولعل ، لها)3( المناسبة والعلجية
من التي المحتملة بالمشكلت والتنبؤ التعليمية، النظم في المخاطر لتوقع استراتيجيات بوضع
لتقليل أو لمنعها، استباقية حلول وضع ومحاولة بعد، فيما أزمات وتسبب تحدث أن الممكن
السلبية للتداعيات التعليمية المؤسسات تتعرض ل حتى ممكن، مستوى أدنى إلى السلبية آثارها
الستباقية، الدارة إجراءات مجموع عن وإدارتها المخاطر مكافحة عملية تيعبر حيث للزمة)4(،

1- Ann Brewer, and Ian Walker )2010(. OP.Cit. ,p.2.
،ص220. سابق مرجع .)2009 ( سكاي جيمي كوتوريير، نيومان،لرا فرانك - 2

3-International Standard Iso9001 )2015(. Haw To apply risk-based thinkingto quality processes:
International Organization for Standardization, BIBC II, Chemin de BlandonnetVernier, Geneva,
Switzerland, p.37.
للزمات، الخامس السنوي المؤتمر ، منشور بحث الزمات، من الوقاية سبل كأحد الولويات 2000(.إدارة ( الشافعي محمد محمد - 4

ص65. ، صص85-63 ، شمس عين ،جامعة التجارة كلية ، الزمات بحوث وحدة ، الثاني المجلد ديسمبر، في المنعقد
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هي أو مخاطر، من المؤسسة يعيق ما تحسب إلى يهدف برنامج إطار فى الموجهة والنشاة
لها)1(. الستعداد وحسن المقبلة، الحداث توقع مع البديلة الخيارات فن

أهم من الحديثة العلمية التقنيات كافة بإدخال الهتمام أصبح التعليمية المؤسسات ولهمية
العالمية والمنظمات المؤسسات من الكثير اهتمام ومجال بل لها، التخايط علي العاملين أولويات
الذي ،2000 عام الوروبي للتحاد الساسي الميثاق من ذلك ويتضح والتنمية، بالتعليم المهتمة
أثناء وخاصة التحاد لدول التعليم مجال في والمعنوي المادي الدعم أوجه كافة تقديم على نص
خارج الالب لحماية ليمتد تعديله تم والذي السلبية، أثارها وتجنب مخاطرها، لتقليل الزمات
خاصة دراسة قدم الذي السيوية التنمية بنك وثيقة من يتضح ،كما )2(2017 عام التحاد دول
التعليم اعتبر الذي الستراتيجي الطار 2020 استراتيجيته في ،وحدد التعليم)3( مخاطر بتقييم
المنتج إنتاج عن المسئول لكونه الجامعي التعليم على التركيز مع التنمية لعمليات أساسي مجال

التنافسية. القدرة وزيادة المستقبل في القيمة رفع على يساعد الذي القيمة عالي

بالفكر الهتمام زاد العالمية، التنافسية على القائم والتقدم السبق بتحقيق الهتمام تزايد ومع
الدول، كبرى إليه تتوجه عالمياا اتجاهاا وأصبح لها، والتحسب المخاطر باستشراف يهتم الذي
لمواطنيها، المريكية الفيدرالية الحكومة أصدرتها التي الصدارات من أكبر هذا على دليلا وليس
التصدي وكيفية المخاطر، فكرة عن ميعبرة بعناوين للمواطنين وثائق عدة بإصدار قامت حيث
لتلك الساسية الفكرة ،وتقوم ؟")4( مستعد أنت هل عنوان" تحت الوثائق هذه أحد وكان لها،
يقتصر ولم أثرها، تقليل أو منعها أجل من لها الستعداد وحسن المخاطر، مواجهة على الوثائق
ومنها ومؤسساته، المجتمع جوانب كافة شمل بل المجتمع، في مؤسسة أو جانب على الفكر هذا
ما إنشاء إلى القرار اتخاذ على القائمين دفع مما الجامعي-، التعليم وبخاصة التعليم- مؤسسات
: بعنوان خاصة وثيقة المتحدة الوليات أفردت ،فقد والكوارث" للمخاطر مواجهة "جامعة ييسمى
التعليم في المخاطر لدارة مختلفة بدائل الوثيقة هذه ،وتقدم العالي" التعليم في المخاطر "إدارة

آثارها)5(. من التقليل أو حدوثها منع أجل من العالي

1 -Hala Sabri, and Ghaleb Awad El-Refae.Managing Risk in Higher Education: A Theoretical
Perspective Al-Zaytoonah University of Jordan.p.2 Accessed on 20-4-2019..available at ARl:
https: //www.researchgate.net/profile/Hala_Sabri
2 - UNICEF )2019(. Education in Emergencies: DG ECHO Thematic Policy, Document no 10, in
EU-funded Humanitarian Aid Operations, P.6.
3-Risk Assessment )2010(.Guidance Note Education Sector: Asian Development Bank,
Mandaluyong City. Accessed on 20-5-2019. available at: www.adb.org, p.6.
4 -Laural Wilson )2010(. Before the Emergency: A Framework for Evaluating Emergency
Preparedness Alternatives at Higher Education Institutions, Master of Arts in security studies,
Naval Postgraduate School, Stanford University, Monterey, California, USA, p.15.
5 - Ibid. p.19.
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في وضعنا إذا وخاصة أهمية، يزيد المر أن نجد المصرية، الجامعات إلى انتقلنا وإذا
والسياسية الجتماعية البيئة طبيعة تفرضها التي المصري، المجتمع طبيعة خصوصية العتبار
لعصر طبيعي كنتاج التكنولوجي التقدم من المستحدثة التأثيرات تداعيات وكذلك والقتصادية،
من عليها ترتب وما العولمة فرضت حيث العولمة، آثار انتشار وتداعيات المفتوحة، السماوات
والدول العلوم أصبحت حيث المخاطر، من كبيرة مفارقة الحداثة براديكالية المتسم العصر طبيعة
مما عليها، التغلب عليها ينبغي التي المشكلة من ا جزءا الجامعات- ومنها – المختلفة ومؤسساتها
بعد ما بمخاطر –خاأ- إليه يشار ما أو النعكاسية، الحداثة بمخاطر ييعرف ما إلى أدى
المقصودة غير الجانبية للثار نتيجة إل هي ما المخاطر هذه معظم أن حين في الحداثة،
- المجتمع مؤسسات جميع على كبيراا عبئاا ألقى مما وانتشارها، الحداثة انتصار على والمترتبة

التهديدات)1(. هذه لمواجهة الجامعات- ومنها
وبالتحديد الخيرة، الونة في المصري المجتمع في حدثت التي التحولت تلك جانب إلى هذا
مؤسسات ومنها مؤسساته بكافة ككل المجتمع في كبرى تأثيرات أحدثت التي يناير، 25 ثورة بعد
غير نااق في وأصبحت الثورات(، )حزام نسميه أن يمكن ما مصر دخلت فقد العالي، التعليم
جوانب كافة وفي بل فحسب، السياسي المستوى على ليس والمخاطر، التغيرات من محسوب
عن بمنأى تكن لم المجتمع مؤسسات من كغيرها والجامعة والقتصادية، الجتماعية المجتمع
القيام عن الوقات بعض في أعاقتها بالغة لتأثيرات المصرية الجامعات تعرضت فقد الثار، هذه
بعض تداعيات مع التعامل على قدرتها لعدم أبوابها أغلقت الجامعة أن المر وصل حتى بدورها،
الالب لمظاهرات التصدي عند القاهرة جامعة في حدث مما ذلك على أوضح وليس المور،
داخل المني التواجد لتعارض قانونية مشاكل في أوقعتها لمخاطر وتعرضها يناير، ثورة بعد
هذا أثاره وما الخاصة، المن بشركات ذلك بعد والستعانة الجامعة، لئحة مع الجامعي الحرم
المجتمع مؤسسات من غيرها عن تعليمية كمؤسسة الجامعة طبيعة لختلف أيضاا جدل من
أثرت التي العوامل من يكون وقد المصرية، الجامعات مكانة على بظلله ألقى ومما الخرى،

للجامعات. العالمي التصنيف في وتأخرها العالم، جامعات بقية بين ترتيبها على
أزمة وهي أخري عالمية أزمة مع الواقع أرض على الشيء بعض تغير قد المر كان وإن
والجامعات – عام بوجه مصر أحرزت فقد )COVID-19(الخيرة، كورونا" "وباء جائحة انتشار
قدرة في النظر أعاد مما الزمة، هذه مع التعامل على كبيرة وقدرة تفوقاا خاص- بوجه المصرية
من للوقاية أنظمة اعتماد بإمكانية ينبيء مما المخاطر، مع التعامل على المصرية الجامعات
وضع الحالية الدراسة تهدف المنالق هذا ومن وتنظيماا؛ تخايااا أكثر بشكل الجامعية المخاطر

جوته، معهد مع بالتنسيق للترجمة القومي المركز ترجمة المفقود، المان عن بحثاا العالمي: المخاطر بيك)2013(.مجتمع ألوريش - 1
ص109. القاهرة، : الجزيرة للترجمة، القومي المركز
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المصرية الجامعة أداء كفاءة لتحسين بالجامعة، المخاطر من الوقاية أنظمة لمأسسة استراتيجية
لها. التنافسية الميزة رفع وبالتالي المخاطر، من الوقاية فى

ساأقة دراسات ثانياا:

عبر والجنبية( )العربية الجامعية والرسائل والبحاث الدراسات على الطلع خلل من
عنوان ذات علمية دراسة وجود عدم من الباحثة تأكد وبعد المختلفة، البيانات وقواعد المكتبات
الدراسة محور بين الوثيقة والعلقات التقارب بعض هناك كان وإن الحالية، للدراسة ماابق
بميزتين، الحالية الدراسة يميز مما المجال، نفس في السابقة الدراسات عناصر وبعض الحالية
حيث من فتبدأ مجالها في المعرفة لتراكمية إضافة تمثل أنها والثانية ، والمعاصرة الحداثة أولهما

السابقون. انتهى

منها والوقاية المخاطر إدارة تناولت والتي السابقة، الدراسات الباحثة قسمت فقد ذلك على وبناءاا
يلي: ما إلى والجامعات العالي التعليم بمؤسسات

العربية الدراسات أ-

الجنبية الدراسات ب-

العربية أ-الدراسات
الحدث: إلى القدم من زمنياا ترتيباا مرتبة الدراسات هذه لبعض عرض يلي وفيما

في1- الزمة إدارة أعنوان" عام)2008( أحمد، محمد المنعم عبد مني دراسة
) مصر")1 في منها الفادة وامكانية المريكية المتحدة أالوليات الجامعي التعليم

إدارة أســلوب تابيـق فـي المريكيـة المتحـدة الوليـات خبرة من الاستفادة الدراسة استهدفت
وأسلوب الزمة وطبيعة ماهية علي التعرف طريق عن المصــري، الجــامعي التعلــيم فــي الزمــة
وتـداعياتها، المريكـي الجـامعي التعلـيم فـي ومظاهرهـا الزمـة، واقـع علـي والوقـوف إدارتها،
في ومظاهرها وتداعياتها الزمة واقع علي والتعرف فيها، الزمة إدارة أسلوب تابيـق وكيفيـة
قـد مما وظروفـه، المصـري المجتمـع واقـع مـع يتفـق بما تدار وكيف المصري، الجامعي التعليم
التي المختلفة الزمات مع التعامل في والسريعة المنظمـة السـتجابة علـي الجامعـة إدارة يسـاعد
الظـواهر بوصـف يقوم الـذى المقـارن المـنهج الدراسة واستخدمت الجامعي، الحرم داخل تحدث قد
منهـا السـتفادة فـرص ويعاي فيها، المؤثرة والقوي مجتمعها، ظروف ظـل فـي وتفسـيرها، وتحليلهـا

، مصر في منها اصفادة وامكانية المريكية المتحدة بالوليات الجامعي التعليم في الزمة إدارة أحمد)2008(. محمد المنعم عبد مني -1
الزقازيق. جامعـة التربية، كلية التعليمية، واصدارة المقارنة التربية قسم ، منشورة غير ماجستير رسالة
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الوليات في التعليم يخص فيما الدراسة توصلت وقد المصري، المجتمع ظروف مـع يتفـق بمـا
دور وأهمية التعليمية، الزمة إدارة في التخايط دور وفاعلية أهمية إلى المريكية، المتحدة
إدارة في القرار إتخاذ بها يحظى التي الهمية ومدى الزمة، إدارة في والتصالت المعلومات
المصرى الجامعي التعليم في الزمة بإدارة يتعلق فيما أما الزمة، إدارة فريق ومهارات الزمة،
يفسر مما المريكي، التعليم في المتواجدة السابقة العناصر تحقق إلى الدراسة توصلت فقد
إدارة نجاح عناصر تفعيل بضرورة أوصت لذلك الزمات، مواجهة في المصري التعليم ضعف

المصري. التعليم في الزمات

المتعلقة والزمات المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
المنهج استخدام في عنها اختلفت ولكنها أحرى، لدول ناجحة خبرات ضوء في الجامعي، بالعليم

المخاطر. وليس الزمات على ركزت أنها كما ، المقارن

في2- الشاملة الجودة إدارة دور أعنوان" عام)2013( الزغبي، فلح علي دراسة
القتصادية الزمة ظل في الردني العالي التعليم قطاع في المخاطر تقليل

)1(" تطبيقية العالمية:دراسة

الزمة ظل في بالردن العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة واقع تناول الدراسة هدفت
التهديدات تزايد نتيجة الجامعة إدارة تواجهها التي المخاطر على والتعرف العالمية، القتصادية
الجامعة إدارة دعم في ومبادئها بمشتملتها الشاملة الجودة إدارة أثر اكتشاف وكذلك والمخاطر،
أنشاة على تؤثر التي المخاطر وتقليل التحفيزية، البرامج وتاوير تحسين في بها والعاملين
الدراسة بتابيق قام حيث تابيقة، بدراسة الباحث قام أهدافها، تحقيق عن وتعوقها الجامعة،
للجامعات ممثل كنموذج وخاصة حكومية جامعات عشر من يتكون دراسة مجتمع على الميدانية
لديهم ممن الدارية، والوحدات القسام ورؤساء الكليات عمداء الدراسة عينة وشملت الردنية،
وقام الكاديمي، دورهم جانب إلى الداري العمل ويمارسون الجامعة مهام عن كافية معلومات
الشخصية المقابلت بعض إجراء جانب إلى الدراسة عينة على الستبانات بتوزيع الباحث
لتحليل الخماسي ليكرت أسلوب على استبانته في واعتمد والمواقع، للدارات الميدانية والزيارات
الدارة عمليات تحسين في ودورها الشاملة الجودة أهمية إلى البحث وتوصل الستبيان،
وأن سواء، حد على والخدمية الربحية المؤسسات في المخاطر إدارة نجاح جانب إلى بالجامعة،
وحاجة المخاطر، مواجهة في المؤسسة قدرة يحسن الشاملة الجودة إدارة لمباديء السليم التابيق

الزمة ظل في الأردني العالي التعليم قطاع في المخاطر تقليل في الشاملة الجودة إدارة دور .)2013( الزغبي فلح علي - 1
الزرقاء، جامعة الجامعي، التعليم جودة لضمان العربية المجلة ، 11 ع ، مج6 ، منشور ،بحث تطبيقية العالمية:دراسة القتصادية

ص-ص43-1. الزرقاء،
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للتصدي المخاطر إدارة وبرامج الشاملة الجودة إدارة بتفعيل الهتمام إلى الردني العالي التعليم
قوية علقة وجود الدراسة نتائج أثبتت كما العالمية، القتصادية الزمة عن الناشئة للمخاطر
والحوافز والتدريب والتحسين الجامعة في العاملين كافة وإشراك المخاطر من الوقاية بين إيجابية

والمعنوية. المادية

الجامعات، في المخاطر إدارة أهمية في البحث في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
إدارة مباديء نظر وجهة من المخاطر إدارة في للجامعة البشرية الموارد دور أهمية جانب إلى
قيدت أنها في عنها تختلف بينما الميدانية، الدراسة نتائج بعض أوضحت حيث الشاملة، الجودة
والزمة الشاملة الجودة إدارة هما تابعين بمتغيريين العالي التعليم في المخاطر مواجهة إجراءات
تحسين إجراءات الحالية الدراسة تدرس بينما ظرفية، متغيرات وهي العالمية، القتصادية
بظرف التقيد دون واستراتيجيتها، الجامعية للدارة ملزم كإجراء عام بشكل الجامعة في المخاطر

معين. إداري نمط أو

الناشئة3- الجامعات تطوير أعنوان" عام)2016( البلوي عايد أحمد صالح دراسة
)1( " مقترح تصور " التغير إدارة مدخل ضوء في السعودية العربية أالمملكة

السعودية، العربية بالمملكة الناشئة الجامعات لتاوير مقترح تصور وضع الدراسة استهدفت
الدارية النظم باستخدام الجامعة تاوير مفهوم الدراسة وتناولت التغير، إدارة متالبات لتواكب
العالمية التغيرات لمواكبة الدائم تاويرها وضرورة الجامعة أهمية مسلمة من انالقاا الحديثة،
إلى وتوصلت المستقبلي، والمنهج الوصفي، المنهج الدراسة واستخدمت المتلحقة، والتكنولوجية
التغير. إدارة متالبات لتواكب السعودية العربية بالمملكة الناشئة الجامعات لتاوير نموذج وضع
بالتعليم المتعلقة المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
للمنهج استخدامها وفي الجامعة، على المؤثرة التهديدات بعض على للوقوف والجامعات العالي
حيث الجامعات، تلك لتاوير التغير إدارة مدخل استخدامها في عنها اختلفت لكنها الوصفي،
وضع على تعديل إدخال الحالية الدراسة تهدف بينما للجامعة، شاملا جذرياا تغيراا هدفت

فعلا. الموجودة الزمات إدارة وحدة في المخاطر من الوقاية إدارة بدمج الحالي الجامعات

أصحاب4- لدى المخاطر إدارة "أثر أعنوان النجار،عام)2017( خليل محمـد غسان دراسة
مشاريع حالة: دراسة لمشاريعهم التنافسية الميزة تحقيق في الريادية المشاريع

)2(" السلمية الجامعة في والتكنولوجيا العمال حاضنة

،كلية منشورة غير دكتوراه رسالة السعودية، العربية بالمملكة الناشئة الجامعات البلوي)2016(.تطوير عايد أحمد االح - 1
القاهرة. ،جامعة للتربية العليا الدراسات

لمشاريعهم التنافسية الميزة تحقيق في الريادية المشاريع أاحاب لدى المخاطر إدارة أثر .)2017( النجار خليل محمـد غسان -2
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المخاطر أنواع على التعرف وكذلك المخاطر، إدارة مفهوم على التعرف الدراسة استهدفت
طبيعة ببحث لتقوم الدراسة هذه أهداف وتعددت غزة، قااع في الريادية المشاريع تواجه التي
المشاريع دعم في ودورها بغزة، السلمية الجامعة في والتكنولوجيا العمال حاضنة عمل
على الريادية المشاريع أصحاب لدى المخاطر إدارة أثر دراسة إلى أيضاا هدفت كما الريادية،
كأداة استبانة الباحث صمم وقد التحليلي، الوصفي المنهج واستخدمت التنافسية، الميزة تحقيق

مستخدماا الدراسة مجتمع أفراد جميع على الستبانة توزيع تم حيث الولية، البيانات لجمع رئيسة
العمال حاضنة قبل من المحتضنة الريادية المشاريع أصحاب وهم الشامل، الحصر أسلوب

مشروعاا. عددها46 البالغ بغزة السلمية بالجامعة والتكنولوجيا

: التالية النتائج إلى توصلت وقد

والتكنولوجيا1- العمال حاضنة قبل من المحتضنة الريادية المشاريع أصحاب تمتع
في ساهمت والتي ملحوظ، بشكل المخاطر إدارة مهارة بامتلك بغزة السلمية بالجامعة

لمشاريعهم. التنافسية الميزة تحقيق
بالمتغيرين2- إحصائية دللة وذات جوهرية بصورة يتأثر التابع( )المتغير التنافسية الميزة

الثر من إن%54.2 حيث ،) المخاطر في والتحكم المخاطر على المستقلين)التعرف
والتحكم المخاطر على التعرف متغيري بسبب يكون التنافسية الميزة تحقيق على الحاصل

المخاطر. في
ممارسات وعلقة المخاطر، دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه تتفق
لجمع متشابهة بحثية أنماط على العتماد في كذلك التنافسية، الميزة بتحقق المخاطر إدارة
عنها اختلفت ولكنها المخاطر، إدارة ميدان في الخبراء وأراء والمؤتمرات، الدبيات، مثل البيانات

تعليمية. وليس اقتصادية مؤسسات في وإدارتها المخاطر تناولت أنها في

لتطوير5- الستراتيجية الأعاد )2017(أعنوان" عام زايري، وبلقاسم توزان، فاطمة دراسة
تنافسية")1( ميزة لخلق الجامعات أداء

أداء تاوير وأهمية للجامعات، الستراتيجي الدور أهمية على الضوء إلقاء الدراسة هدفت
من بداية شاملة بصورة الجامعات تاوير بهدف الستراتيجية، البعاد على بالرتكاز الجامعات
والموارد الستراتيجية القيادات إعداد خلل من ورسالة، رؤية ووضع الستراتيجي التخايط

،كلية العمال إدارة ،قسم منشورة غير ماجستير ،رسالة اصسلمية الجامعة في والتكنولوجيا العمال حاضنة مشاريع حالة: دراسة
غزة. اصسلمية، الجامعة التجارة،

شمال اقتصاديات مجلة تنافسية، ميزة لخلق الجامعات أداء لتطوير الستراتيجية )2017(.البعاد زايري وبلقاسم توزان، فاطمة - 1
ص-ص،282-269. الشلف، علي، بو بن حسيبة جامعة ، عشر السادس ،العدد المجلد2017 أفريقيا،
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إلى الالب من أعداد إنتاج مجرد من الجامعات، دور تغيير على قادرة فعالة كقوة البشرية،
رضا لتحقيق الجامعي، والتميز التفوق عناصر استثمار طريق عن للجامعات، للتسويق التوجه
الجابة الدراسة ،وحاولت للجامعة التنافسي الوضع وتحسين الجامعية، المخرجات من المستفيدين
لتايور الجامعات عليها ترتكز أن ييفترض التي الستراتيجية الخيارات هي ما رئيسي تساؤل على
لتوضيح الدراسة تعرضت التساؤل هذا عن للجابة والعالمي؟و المحلي العمل سوق لتوافق أداءها
الجودة تابيق طريق عن تنافسية ميزة تحقيق للجامعات يمكن وكيف الجامعي، التعليم مفهوم
وتحقيق المخرجات جودة لتحسين الجامعات عليها ترتكز أن يمكن التي التحول وقدرات الشاملة،
تاوير في يساهم الذي المعرفة مكون أهمية إلى الدراسة وتوصلت العمل، أسواق في تنافسية قدرة
أفراد جميع مساهمة ليضمن استراتيجي إطار وضع وأهمية بها، التعليم ونظم الجامعات أداء

العمل. سوق في المنافسة على قادرة وجعلها بها المخرجات جودة لتحسين الجامعة

ودور الجامعى، التعليم قااع لهمية التارق في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
الحالية الدراسة أن في عنها اختلفت بينما للجامعة، تنافسية ميزة تحقيق في الستراتيجي التخايط
عمليات ضمن المخاطر من الوقاية إدارة دمج خلل من الجامعة كفاءة بتحسين أساساا تهتم

الجامعة.

-6)2018( ،عام عاشور علي ومحمد "عبابنة، سعيد محمد سعيد دراسة
الردن")1( شمال في الحكومية الردنية أالجامعات الزمات إدارة "واقع أعنوان

من الردن شمال في الحكومية الجامعات في الزمات إدارة واقع على التعرف الدراسة هدفت
للدراسة الستبانة وأداة الوصفي المنهج واستخدمت بها، التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة
هيئة أعضاء من عشوائية طبقية عينة من الدراسة عينة وتكونت الهدف، هذا لتحقيق الميدانية
أن إلى يشيرون التدريس هيئة أعضاء أن إلى الدراسة وتوصلت الردنية، بالجامعات التدريس
ثم التصالت كالتالي، فيها المؤثرة البعاد وترتيب متوساة، بالجامعات الزمات إدارة تنفيذ واقع
الكلية لمتغير أثر هناك أن كما المعلومات، ثم الزمات فريق دور ثم القرار صناعة ثم التخايط
الدرجة لمتغير أثر يوجد ل بينما الذكور، لصالح الجنس ولمتغير النسانية، العلوم لصالح
أوصت كما الجامعة، في الزمات إدارة لواقع تصورهم في التدريس هيئة لعضاء الكاديمية
الجامعية، الزمات مع التعامل مهمتها الجامعات في الزمات لدارة فرق إنشاء بضرورة الدراسة
التواصل وزيادة عليها، الجامعة في العاملين وتدريب الزمة، لدارة مسبقة إجرائية خاط وعمل

المجتمع. في الخرى والمؤسسات الجامعة بين

، الردن شمال في الحكومية الردنية بالجامعات الزمات إدارة واقع .)2018( عاشور علي ومحمد ، عبابنة سعيد" محمد سعيد - 1
. ص-ص،742-715 ، غزة اصسلمية، الجامعة الثالث، العدد ،26 المجلد ، والنفسية التربوية للدراسات اصسلمية الجامعة مجلة
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دور مثل الجامعي الواقع على المؤثرة البعاد في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
بعض في تتفق كما والمعلومات، العمل فريق ودور القرار، وصناعة والتخايط التصالت
على ركزت أنها في عنها تختلف بينما الوصفي، المنهج أيضاا استخدمت حيث المنهجية المقاربة
وقوع تجنب وتباعاا المخاطر، من الوقاية على الحالية الدراسة تركز بينما الزمات، إدارة

الزمات.

عام7- مصطفى الحكيم عبد نجم وعماد بدوي، أحمد فوزي محمود دراسة
مؤسساته واقع لتطوير مدخلا المصري العالي التعليم تنافسية "تعزيز أعنوان )2018(

العالمية")1( الجامعات نخبة تصنيفات في

مؤسساته واقع لتاوير المصري؛ العالي التعليم تنافسية تعزيز مدخل توظيف الدراسة استهدفت
عالمياا، المصري العالي التعليم تنافسية مدى رصد خلل من للجامعات، العالمية التصنيفات في
التي والمعوقات المشكلت على للوقوف العالمية، الجامعات نخبة بين لتصنيفها الحالي والواقع
استخدمت وقد العالمية، التنافسية في المتميزة للمكانة المصري العالي التعليم تحقيق دون تحول
العالي، التعليم في التنافسية من كل وتحليل لوصف بإجراءاته، التحليلي الوصفي المنهج الدارسة
التعليم ومؤسسات التنافسية واقع وتحليل بينهما، والعلقة العالمية، النخبة جامعات وتصنيفات
وتحليل ورصد المتاحة، والبيانات التقارير خلل من العالمية، التصنيفات في المصرية العالي
المكانيات ضعف توضح النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد السابقة، الدارسات نتائج
والوصول العالمية، التنافسية بمعايير الوفاء عن يعيقه مما المصري؛ العالي التعليم في والقدارت
الى الدارسة توصلت كما للجامعات، العالمية النخبة تصنيفات في مناسبة مكانة الى بمؤسساته
إطار تشكل أن تعزيزها حالة في يمكن التي المصري بالواقع والعوامل الفرص بعض وجود
عدة إلى الدراسة وانتهت والدولي، القليمي المستوى على المصري العالي التعليم لتنافسية
تقرير مؤشر على مصر رتبة تحسين منها المصري، العالي التعليم تنافسية لتعزيز توصيات
يتيحه بما العمال، واقع وتحسين بمصر، الدولية الجامعات فروع بناء خلل من الدولي البنك
ومؤشر القتصادية، الحرية مؤشر على مصر واقع وتحسين للخريجين، وظيفية فرص من ذلك
فيها بما جوانبه كل في العالي التعليم مؤسسات استقللية من أكبر قدراا وتحقيق العالمية، الشفافية
وتحسين العلمي، البحث ميزانية وزيادة العام، التعليم جودة وتحسين الكاديمية، الحرية قضايا من
هيئة وتدويل للمعرفة، الوصول حق في واقعها لتعزيز الشبكي الستعداد مؤشر على مصر واقع
وضع في والمشاركة ، واجتماعيا�ا وسياسيا�ا تجارياا مصر موقع من والستفادة والالب، التدريس

واقع لتطوير مدخلل المصري العالي التعليم تنافسية تعزيز مصطفى)2018(. الحكيم عبد نجم وعماد بدوي، أحمد فوزي محمود - 1
. 412- 327 ص، ص سوهاج، جامعة التربية، كلية ، التربوية ،المجلة 53 ،ع العالمية الجامعات نخبة تصنيفات في مؤسساته
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للستناد معياراا ليكون السلمي؛ التعاون منظمة جامعات تصنيف من بالستفادة عربياا مؤشراا
الكاديميين. ترقية في إليه

المنهج استخدمت حيث المنهجية، المقاربة إجراءات بعض في الحالية الدراسة مع وتتفق
العربية نظيراتها بين المصرية للجامعات التنافسي للواقع تعرضت كما بإجراءاته، الوصفي
على تأثيرها في ضمناا، والمخاطر للتهديدات تعرضت أنها في عنها تختلف بينما والدولية،
تواجه التي والتهديدات المخاطر بموضوع الحالية الدراسة تهتم بينما المصرية، الجامعات تنافسية

ومحوري. أساسي بشكل الجامعة

أجنبية ب-دراسات

الحدث: إلى القدم من زمنياا ترتيباا مرتبة الدراسات هذه لبعض عرض يلي وفيما

المخاطر8- إدارة "ممارسات أعنوان )2003 عام) ) ) Rick Harwelدراسة
العالي")1( التعليم في الفعالة

التعليم في المخاطر لدارة الفعالة الممارسات على الضوء تسليط الدراسة استهدفت
الستجابات لتاوير الدارة أساليب وتغيير الجامعية، المخاطر إدارة ممارسات وبحث العالى،
في المخاطر لدارة الفعالة للممارسات ا ملخصا الدراسة هذه وقدمت الفعالة، المخاطر من النوعية
إدارة مفاهيم لتوضيح العلمية والبحاث والمؤتمرات الدبيات تحليل الدراسة واستخدمت الجامعة،
جمع بأدوات الستعانة مع العالي، التعليم لبيئة الرباعي التحليل وأسلوب الجامعية المخاطر
التي والستمارات، المقابلت طريق عن والكمية النوعية الساليب باستخدام البحثية البيانات
كعينة والخبراء، المديرين لدى بالتجاهات المتعلقة الساسية السئلة من مجموعة تضمنت
وضع إلى الدراسة توصلت وقد الجامعي، والتأمين المخاطر إدارة جمعيات في للحصول للعاملين
الدراسة وضعت حيث الجامعية، المخاطر لدارة الممارسات لفضل فريدة خصائص ذات برامج
المبنية عليها السيارة وطرق المخاطر، على المترتبة الخسارة لمنع الفعالة الممارسات من قائمة
لمجموعة السريع التغير لمواكبة المقدمة والتوصيات الحالية، التجاهات حول الخبراء أراء على
في واضحة كانت محددة وقدرات مهارات إلى أيضا الباحث وأشار المخاطر، إدارة متالبات من
الخرين، على التأثير على القدرة المهارات هذه ،وشملت الجامعية المخاطر مديري لدى فعاليتها
العامة الكلية وإعدادات والبتكار، الخسارة من الوقاية وتقنيات المخاطر، تمويل في التقنية والخبرة

1- Rick Harwell )2003(. A Study of Effective Risk Management Practices in Higher Education
, PhD Dissertation, Graduate Faculty of Baylor University in Partial Fulfillmen, Pro Quest
Information and Learning Company. North Zeeb Road. Ann Arbor , Michigan -
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الكوارث مثل الجامعية، المخاطر أنواع بعض الدراسة وضعت وقد البرامج، هذه لمواكبة والخاصة
ومخاطر بالالب، متعلقة ومخاطر العمل، استمرار ومخاطر البيئية، والقضايا والاوارئ،
أن يجب التي المجالت من الجامعية المخاطر إدارة مجال أن الدراسة وأكدت التمويل، انخفاض
من ا عددا ا أيضا الدراسة وأدرجت ومتالباتها، الجديدة التاورات حسب المستمر، للتحديث تخضع
للكاديميين، القانونية المسئولية مجالت في والممارسات للمخاطر، الفعالة الدارية النماط
إدارة استراتيجيات شملت وقد والوقاية، للسيارة للخسارة استخدامها يتم التي العامة والمسئوليات
التدقيق مثل التقليدية الدارية الوظائف إلى بالضافة خارجية بمصادر الستعانة المخاطر
إدارة كلية مناهج ضمن العالي للتعليم المخاطر إدارة مبادئ ودمج الداخليين، والخبراء الداخلي
في للتحقيق وعناصرها العالي التعليم مخاطر في البحث من بمزيد الدراسة وأوصت العمال،
على للوقوف الجامعية المخاطر لدارة الفعالة العالمية للتجارب ودراسة التفاصيل من مزيد

منها. للوقاية الممارسات أفضل

بالجامعة المتعلقة المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
المخاطر وتصنيفات أنواع سرد في وكذلك الجامعة، على المؤثرة التهديدات بعض على والوقوف
المقاربة وكذلك المخاطر، مواجهة المخاطر إدارة لممارسات أطار وضع في كذلك الجامعية،
إدارة مفاهيم لتوضيح العلمية والبحاث والمؤتمرات، الدبيات، تحليل استخدمت حيث المنهجية،
وتوصياتها النتائج، وفي العالي، التعليم لبيئة الرباعي التحليل وأسلوب الجامعية، المخاطر

الحالية. الدراسة تناولته ما وهو أخرى، لدول ناجحة تجارب دراسة على بالعتماد

مخاطر9- "إدارة 2006(أعنوان عام) ) ) HELSLOOT I , JONG Wدراسة
هولندا")1( في والبحث العالي التعليم

البحثية، والنشاة العالي التعليم مؤسسات تواجه التي المخاطر على التعرف الدراسة استهدف
التعليم مؤسسات اعتبرت حيث العالي، التعليم مؤسات بها تنفرد التي المخاطر على للوقوف
على تأثيرات لها يكون وتهديدات، تحديات تواجه بالمجتمع الخرى المؤسسات من كغيرها العالي
على المسحية الدراسة أسلوب واستخدمت بها, العمل سير وخاوات عمليات وجميع التعلم
للوقوف هولندا، في العالي التعليم مؤسسات على استالعية بدراسات فقامت المحلى، المستوى
المؤسسات، هذه وأمن سلمة على التهديدات هذه تأثير ومدى تهديدات، من يواجهها ما على
على التعرف هدفت التي الستبيانات بعض تابيق جانب إلى والموظفين الالب بعض ومقابلة
من مجموعة رصد إلى وتوصلت العالي، التعليم لمؤسسات المهددة المخاطر وأنواع واقع

1-Helsloot I , and Jong W.)2006(. Risk Management in Higher Education and Research in the
Netherlands:Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 14, Issue 3, September, 2006 p-
p. 142-159 Accessed on 15-2-2019 Available at ARL: file:///C:/Users/hp/Downloads/194209.pdf-
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جانب إلى والكاديميين، بالالب المرتبط وغيرها والمن، السلمة بإجراءات المرتباة المخاطر
الخلقية، والمخاطر العلمية السرقات ومخاطر المعلومات، أمن ومخاطر التحتية، البنية مخاطر
عدم أو ضعف إلى يرجع المؤسسات لهذه تهديدات في تتسبب التي المخاطر معظم وأرجعت

الوقاية. أعمال على وتدريبهم وإطلعهم السلمة إجراءات في والموظفين الالب إشراك

التعليم مؤسسات على المؤثرة للمخاطر التعرض في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
تختلف أنها إل والستبيانات، المقابلت مثل والدوات المنهجية المقاربات بعض وفي العالي،
الدراسة تهدف حين في العالي، التعليم على المؤثرة المخاطر نوعية برصد اكتفت أنها في عنها
الوقاية في الجامعة كفاءة لتحسين الجامعية المخاطر لدارة استراتيجية لوضع التخايط الحالية

المخاطر. من

رسمي10- إطار "تطوير أعنوان (عام)2007( )Kameel Abdul Halimدراسة
نوتنغهام على-جامعة حالة دراسة - العالي التعليم قطاع في المخاطر لدارة ومتكامل

المتحدة")1( أالمملكة
تقييم بهدف بها المخاطر إدارة وواقع المتحدة بالمملكة نوتنغهام جامعة حالة دراسة استنهدفت
بين الدمج من يتكون نوتننغهام جامعة في المخاطر لمواجهة خاص لطار تصوراا ووضع الحالة،
أسلوب الدراسة واستخدمت بالجامعة، بالمخاطر الخاص والطار المخاطر لدارة العام الطار
بحثية أساليب بعدة الستعانة إلى بالضافة الدراسة، طبيعة مع يتواءم حيث الحالة، دراسة
المعلومات على للحصول والمقابلت والستبيانات الداخلية، البيانات وتحليل جمع مثل مساعدة،
من مكنه مما ماليزيا بدولة بالجامعة بمنحة يدرس طالباا الباحث كون إلى بالضافة هذا اللزمة،
بعض إلى بالضافة وقوانينها، الجامعة سجلت على والطلع معهم، والحديث المسئولين مقابلة
التي والستبيانات النترنت، شبكة عبر الجامعة عن المنشورة والحصائيات والبيانات، الوثائق،
من الستالع شملهم الذين الشخاص من مختلفتين مجموعتين على توزيعها بقصد أعدت
كبار بين بالمخاطر الوعى مستوى لقياس تصميمها تم التي الكاديميين، وغير الكاديميين
الجامعة وأساليب للمخاطر، الستجابة تقييم مدى على والحكم الداريين، والموظفىن المسئولين،
مناقشات احتوت التي الرسمية وغير الرسمية المقابلت إلى بالضاف هذا معها، التعامل في
توصلت وقد عنه، الطراف جميع اناباعات وتحليل الموضوع، جوانب بكافة اللمام بهدف
الطار بين الدمج من يتكون نوتننغهام جامعة في المخاطر لمواجهة خاصاا إطاراا لوضع الدراسة

1- Kameel Abdul Halim) 2007). Developing a Formal and Integrated Risk Management
Framework in The Higher Education Sector: A case study on the University of Nottingham,p-p,1-
111, Available at ARL:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.1692&rep=rep1&type=pdf



-16-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

المخاطر من الطار ويتكون بالجامعة، بالمخاطر الخاص والطار المخاطر، لدارة العام
التخايط، في مخاطر من الجامعة، لها تتعرض قد التي المخاطر وأنواع للمؤسسة، المحددة
التي والمخاطر المالية، والمخاطر السمعة، ومخاطر التشغيلية، العمليات عن الناشئة والمخاطر
فأوصت الطار لتاوير المعتمدة التوصيات الطار يشمل كما بشرياا، عنصراا مصدرها يكون
القدرة ودعم الجامعة، بمستوى الرتقاء إلى يؤدي المخاطر، لدارة حيداا إطاراا باعتماد الدراسة

لها. والستدامة الستقرار وتحقيق التنافسية

بالجامعة، المتعلقة المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
في كذلك الجامعية، للمخاطر وتصنيفها الجامعة، على المؤثرة التهديدات بعض على والوقوف
في عنها اختلفت ولكنها الدراسة، موضع الجامعة حالة في المخاطر لمواجهة إطار وضع

الحالة. دراسة أسلوب استخدمت حيث المنهجية المقاربة

التعليم11- في المخاطر "إدارة أعنوان ) عام)2009 ) )Yossi Raananدراسة
نحتاجها؟")1( هل - العالي

تؤثر التي المخاطر فتناولت العالي، التعليم مؤسسات في المخاطر إدارة مفهوم دراسة هدفت
تدني ومخاطر والتعليم، والبحث، بالكاديميين، المتعلقة مخاطر ومنها الجامعي، المجتمع على
بالالب، والمتعلقة والقيادة، بالدارة المتعلقة وغيرها الخلقية، المخاطر جانب إلى الجودة،
ومخاطرالمنافسة، والمعرفة، المعلومات ومخاطر التمويل مخاطر مثل المؤسسية، والمخاطر
المحتوى تحليل أسلوب – الوصفي المنهج واستخدمت السمعة، ومخاطر القانونية، والمخاطر
بمؤسسات المخاطر إدارة فائدة واستنباط وتحليلها، بالدراسة المرتباة الدبيات على للطلع
وأن العالي، التعليم مخاطر لدارة فعلية أهمية هناك أن إلى الدراسة توصلت وقد العالي، التعليم
تبويب طريق عن الجامعي، التعليم على إيجابية بصورة يؤثر الجامعية المخاطر وتحديد رصد
الوقاية وإجراءات حدوثها، واحتمالية ودرجتها أثرها وبيان مصفوفة، صورة في المخاطر هذه

تخفيفها. وطرق منها،

العالي، التعليم مؤسسات كإحدى الجامعات، مخاطر دراسة في الحالية الدراسة مع وتتفق
إل وتحليلها، البحث بموضوع المرتباة الدبيات على والطلع المحتوى تحليل أسلوب واستخدام

ميدانية. إجراءات لية تتارق ولم فقط، نظرية دراسة على اقتصرت أنها في عنها تختلف أنها

1-Yossi Raanan)2009). Risk Management in Higher Education - Do We Need it?: College for
Academic Studies, Accessed on 15-7-2019 Available at ARL:
file:///C:/Users/hp/Downloads/RiskManagementinHigherEducation-DoWeNeedit-upload.pdf
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بدائل12- لتقييم عمل "إطار أعنوان (عام)2010( ) Laural Wilsonدراسة
العالي")1( التعليم مؤسسات في للطوارئ الستعداد

التخفيف بهدف العالي، التعليم بمؤسسات المخاطر تقييم لعملية إطاراا تقديم الدراسة استهدفت
بحماية والمكلفين الاوارئ مديري لدى المبادرات ووضع حدوثها، قبل والتهديدات الاوارئ من
واستخدمت معها، والتعامل لها للستعداد والكليات، بالجامعات والفراد الجامعي الحرم سلمة
معالجة في المؤسسي والمدخل المفاهيم، وتوضيح الدبيات بمراجعة بداية النظم أسلوب الدراسة
الفكار على القائمة الرياضية المقاييس وبعض المشكلت، حل أسلوب إلى بالضافة المشكلة،
وضع إلى الدراسة توصلت وقد العالي، التعليم في المخاطر لمناقشة استخدامها تم التي الهندسية
للاوارئ، الستعداد أجل من مختلفة بدائل يقدم العالي التعليم مؤسسات لمخاطر عمل إطار

لها. والستعداد التهديات مع للتعامل العالي التعليم بمؤسسات المخاطر مسئولي ويرشد

العالي بالعليم المتعلقة المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
المخاطر لدارة إطار وضع ومحاولة الجامعة، على المؤثرة التهديدات بعض على والوقوف
على اعتمادها في عنها اختلفت ولكنها المؤسسي، المدخل على العتماد في كذلك الجامعية،

الرياضية. والمقاييس الهندسية الفكار بعض

إدارة13- (أعنوان 2010 (عام) )Ann Brewer, and Ian Walker دراسة
الجامعية)2( البيئة في المخاطر

إدارة بين العلقة الطار يحدد الجامعة، في المخاطر لدارة عمل إطار وضع الدراسة هدفت
اللزمة المعلومات ويوفر بالجامعة، الدارة عمليات وبقية والتشغيلية الستراتيجية المخاطر
لرصد عامة منهجية تحديد مع الجامعية، للمخاطر التعرض عند التنفيذي المستوى على للتابيق
المخاطر إدارة أهمية على والتأكيد المماثلة، العالي التعليم بيئة أو الجامعة، في المخاطر وإدارة
الطار هذا دمج وإجراءات المؤسسية، الحوكمة وتحقق الجامعة، في العمليات جودة تحقق في
إدارة لدمج التنفيذي العمل إطار وضع مع بها، التخايط وعملية الجامعة استراتيجية في
أفضل وتوضيح كأساس، المخاطر إدارة معيار باستخدام المؤسسة، حوكمة دورة في المخاطر
وتحديد الستراتيجية، والعمليات والحوكمة الجودة مع المخاطر إدارة دمج لعملية الممارسات
الستراتيجية خلل من الخرى، الجامعة حوكمة وعمليات الداري والطار المخاطر بين الروابط
الجامعات لحدى الحالة دراسة أسلوب الدراسة استخدمت وقد الميزانية، ودورة والتخايط

1- Laural Wilson )2010(. Before the Emergency A Framework for Evaluating Emergency
Preparedness Alternatives at Higher Education Institutions: master of arts in security studies,
Naval Postgraduate School, Stanford University, Monterey, California.
2-Ann Brewer, and Ian Walker )2010(. Risk Management in a University Environment; Published
research, Proceedings of the Australian Quality Forum ,University of Sydney, Sydney.
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وتحليل لتحديد شامل برنامج وضع فتم ،2008 و 2007 عامي خلل الكبرى السترالية
كلا الطار تضمن وقد المخاطر، لدارة عمل إطار لتحديد السترالية، الجامعة في المخاطر
مع للمخاطر، هرمي تسلسل في التشغيلي"، "المستوى ومخاطر الستراتيجي" "المستوى من
إلى والتهديدات، والفرص والضعف القوة نقاط وتصنيف (لتحليل )SWOT، تحليل استخدام
من طيلب حيث للجامعة، العليا للدارة التنفيذية القيادات مع المقابلت من مجموعة إجراء جانب
في المحددة الهداف حيث من للجامعة، الكبرى الهمية ذات المجالت تلك تحديد منهم كل
نقاط بين من أن إلى الدراسة وتوصلت النجاز، على تؤثر التي والمخاطر الستراتيجية، الخاة
مكانة زيادة من عليه يترتب وما والدولي، المحلي المجتمع في النخبة سمعة الجامعة في القوة
والتعليم التعلم نماذج تقادم بالجامعة الضعف نقاط ومن وعالمياا، إقليمياا بها والعتراف الجامعة،
البنية مشكلت كذلك انتشاراا، أكثر أصبحت التي الحديثة، التعلم بأساليب بالمقارنة المستخدمة
غير الداخلية الحوكمة وإجراءات الكليات، بعض منها تعاني التي التمويل ومشكلت التحتية،
للتعليم الدولية السوق نمو في فتتمثل الجامعة، لفرص بالنسبة أما العملية، وغير المنسقة
المناقة في للتاور كبيرة فرصة للجامعة يعاى الذي النجليزية، باللغة الجامعي
والرقي، للتاوير وسمعتها البحثية إمكانياتها من الستفادة على الجامعة قدرة بالضافة السيوية؛
الضغوط عن ناتجة اعتبارها يمكن فأكثرها الجامعة، تعوق قد التي التهديدات يخص وفيما
الحديثة، والتعليم التعلم وأساليب قوة، الكثر الدراسية الهياكل ذات بالجامعات بالمقارنة التنافسية
في الجامعة ،وسمعة والالب التدريس هيئة لعضاء المكثفة العالمية المنافسة جانب إلى
لدى السيئة التجارب ببعض السترالي التعليم ارتباط جانب إلى كالهند، الهامة الخارجية السواق
تتعلق مخاطر إلى الجامعة تواجه التي المخاطر تصنيف إلى الدراسة توصلت كما الالب،
البحث ونتائج سير بإجراءات يرتبط وما لهم، الخدمات وتقديم الالب، مع الجامعة بعلقة
هيئة أعضاء وتوافر جودة على المفروضة القيود عن الناشئة المخاطر جانب إلى العلمي،
الداخلية، والحوكمة والداء والتمويل التحتية بالبنية المرتباة التهديدات إلى بالضافة التدريس،
على الحفاظ في بالفشل والمرتباة التخريبية، للحوادث بالستجابة الصلة ذات والمخاطر
الجامعي الحرم في الشخاص بعض بمقابلة الستعانة تم وقد المصلحة، أصحاب مع العلقات
التأثير وشدة الحدوث احتمالية حيث من وترتيبها المخاطر، تصنيف في وغيرهم القيادات من

الكليات. بين والشيوع والتكرار

الجامعي، الحرم على المؤثرة المخاطر دراسة في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
بالحرم المحياة التهديدات على للتعرف القيادات مع المقابلت مثل الدوات بعض واستخدام
الجامعة، في للتابيق قابل المخاطر لدارة نهج ووضع للجامعة، المهددة والمخاطر الجامعي،
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الجامعات بيئة مع وتتلءم تتسق والتي عرضتها التي المخاطر نوعية في عنها تختلف بينما
السترالية.

2010(أعنوان14- ( عام )Jia Wang. And Holly M. Hutchins( دراسة
)1( فيرجينيا؟ من تعلمنا العالي:ماذا التعليم في الزمات إدارة

يمكن الذي الدور على والتعرف الغربية، المنظمات في الزمات أحداث تحليل الدراسة هدفت
إداراة لممارسات الفرص لتعزيز الزمات، إدارة أنشاة دعم في البشرية الموارد تنمية به تقوم أن
دراسة هو الرئيسي فالغرض العالم، أنحاء جميع وفي المتحدة الوليات من كل في الزمات
سياقه في الوصفي المنهج ،واستخدمت الموارد تنمية نظر وجهة من الزمات إدارة موضوع
المتحدة الوليات في العالي التعليم مؤسسات بها مرت التي الزمات لرصد التحليلي، التاريخي
وبعض معها، اتيبعت التي والجراءات تأثيراتها وبيان وتصنيفها للدراسة، الزمنية الفترة عبر
الضرابات ومنها التنظيمية، الزمات من مصفوفة إلى وتوصلت أزمات، عنها نتج التي الكوارث
الخاصة المعلومات وفقدان التمويل موارد في الكبير والنخفاض العمالة، ونقص العمالية،
والزمات والمدادات، الموارد وفقدان والحتيال، للعبث وتعرضها الخاطئة، والمعلومات والسرية،
سمعة على السلبي التأثير أو الكفاء، والموظفين المديرين فقدان مثل البشرية، بالموارد المتعلقة
الزمات من يقلل أن شأنه من البشرية الموارد تنمية تفعيل أن إلى توصلت كما المؤسسات، هذه
حالة في بنجاح وإدارتها لها التصدي في يساهم أو العالي، التعليم مؤسسات لها تتعرض التي

حدوثها.

بينما العالي، التعليم في الزمات موضوع تناولت في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
وقوع لتجنب والتهديدات المخاطر من الوقاية على ركزت الحالية الدراسة أن في عنها تختلف

الزمات.

لدارة15- استراتيجية "تطوير أعنوان ) 2015 عام) )) Dale Cassidyدراسة
)2(" العالي التعليم في واسع نطاق على المؤسسة مخاطر

1-Jia Wang. And Holly M. Hutchin)2010(. Crisis Management in Higher Education: What Have
We Learned From Virginia Tech?: Advances in Developing Human Resources • October 2010,
Accessed on 15-3-2019 Available at ARL:
file:///C:/Users/hp/Downloads/whatdoesHRDknowaboutorgcrisismanagementnotenoughreadon%20)1(.
pdf
2-Dale Cassidy et al.)2015(. Devloping A Strategy to Manage Enterprise Wide Risk In Higher
Education :National Association of college and University Business Officers Coopers,accessed on22-
10-2019,Available at:URL: https://www2cuny.edu/ wpcontent/ uploads /sites/ 4/ page-assets/ about/
administration/ offices/ ehsrm risk/ nacubo_rm.pdf www..
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تاوير على تعمل العالي التعليم في المخاطر لدارة استراتيجية وضع الدراسة استهدفت
ودراسة ومناقشتهم، الخبراء مساعدة طريق عن العالي التعليم في المخاطر لدارة فعالة تقنيات
الشركات قااع في الماضي العقد مدى على المخاطر إدارة في النجاح استثمار امكانية مدى
التعليم بيئة في فاعلية أكبر بشكل المخاطر إدارة كيفية حول العالي التعليم قادة ومناقشة الربحية،
الوثائق من البيانات لجمع الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت اليوم، الديناميكية العالي
وسائل على العتماد جانب إلى وتحليلها، بالدراسة الخاصة المفاهيم ورصد والتقارير، والدراسات
خاصة استراتيجية لوضع الدراسة توصلت وقد الخبراء، أراء لستالع كالمقابلت البيانات جمع
أدوات استخدام أن والدليل ينمو؛ بالمخاطر الوعي أن على تؤكد العالي بالتعليم المخاطر لدارة
في يساعد لنه الجامعات، من العديد باهتمام يحظى أصبح العالي بالتعليم المخاطر مواجهة
للمخاطر تقييمات وضع من ييمكلن الجامعة، مستوى على والمتثال المخاطر إدارة هياكل تاوير

بالجامعات. جهات عدة في الداخلي التدقيق في مساعد كجزء

العالي بالتعليم المتعلقة المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
بالجامعات المختاطر لدارة استراتيجية وضع وهو الرئيسي، الهدف في وكذلك والجامعات،
لكنها الوصفي، للمنهج استخدامها وفي الجامعة، على المؤثرة التهديدات بعض على للوقوف
الجامعات. تلك وظروف بيئة بابيعة والمرتباة تناولتها التي المخاطر طبيعة في عنها اختلفت

المشاريع16- مخاطر "إدارة أعنوان )2015( عام ) )Anne E. Lundquistدراسة
وتنفيذ بـتبنى المتعلقة الدارة عمليات المريكية: والجامعات الكليات في )ERM(

المؤسسية")1( المخاطر إدارة ودمج
والعواقب العالي التعليم على تؤثر التي المخاطر وحجم نوعية على التعرف الدراسة هدفت
المتحدة الوليات في العالي التعليم مؤسسات ودمج تبنى على المترتبة والعوامل عليها، المترتبة
النمط هذا تبني وأثر العالي، التعليم قااع ،)ERM(وخصوصية المؤسسية مخاطر إدارة لنهج
وعمليات القرار، صنع عملية مثل العالي التعليم قااع في العمليات على المخاطر إدارة من
الدراسات لندرة الفجوة سد في تساهم أنها في دراسته من الرئيسي الهدف الباحث برر وقد الرقابة،
العملية المعلومات وتوفير العالي، التعليم قااع في المؤسسية المخاطر لدارة التجريبية
فهم عملية في ومساعدتهم المؤسسية، المخاطر إدارة اعتماد حول العالي التعليم في للمسئولين
في المؤسسية المخاطر إدارة ودمج وتنفيذ بتبني المتعلقة الدارية العمليات وجميع القرار، وصنع

1- Anne E. Lundquist )2015(. Enterprise Risk Management (ERM) in U.S. Colleges and
Universities: Administration Processes Regarding the Adoption, implementation, and integration
of ERM: PhD Dissertation , Graduate College, in partial fulfillment of the requirements, for the degree
of Doctor of Philosophy, Educational Leadership, Research, and Technology, Western Michigan
University, Michigan..
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باريقة ولكن منفذة، مخاطر إدارة ممارسات لديها التي المتحدة، الوليات في والجامعات الكليات
الدراسة واستخدمت عليها، والشراف ومتابعتها فهمها من المسئولين يمكن إطار في منظمة غير
وتفسير وفحص وتحليل البيانات وجمع الدبيات، مراجعة على المعتمدة بأدواته الوصفي المنهج
اعتمدت الميداني القسم وفي العالي، التعليم في دمجه وأثر المخاطر، إدارة في ) ERM(مدخل
جانب إلى بالجامعة، والداريين الكاديميين من طبقية وعينة الحالة، دراسة نمط على الدراسة
وتحليلها الميدانية الدراسة نتائج وجمع الدراسة، عينة مع المنظمة شبه المقابلت بعض إجراء
الوليات جامعات في منتظم بشكل المخاطر إدارة تنفيذ أن إلى وتوصلت منها، النتائج واسنباط
المخاطر إطار ممارسات أن العتبار في يؤخذ أن على جداا، الهامة المور من أصبح المتحدة
لخصوصية تبعاا الخرى، والمؤسسات الشركات في يابق عما مختلف يكون أن يجب الجامعية
على وأكد بالجامعة، المخاطر إطار تنفيذ خاوات الباحث حدد كما الجامعية، المؤسسة طبيعة
القرار، وصنع الحوكمة كهياكل الدارية الممارسات مع بالجامعة المخاطر إطار دمج ضرورة
إدارة أنشاة عن مسئولة تكون منفصلة لجنة تكليف من بداية الطار، خاوات حدد كما
ومراجعة الولويات، وتحديد المخاطر، وتحليل المؤسسية، المخاطر إدارة تنفيذ ثم المخاطر،
الجامعي الحرم في من جميع إشراك على الحرص مع لها، والستجابة المخاطر تخفيف خاط
مع العليا، القيادة أو الجامعي الحرم إدارة إلى النتائج وإبلغ المخاطر، من الوقاية عمليات في

الجامعات. لكل يصلح عام إطار يوجد فل جامعة، كل ظروف وطبيعة خصوصية مراعاة

التعليم على المخاطر إدارة أثر بدراسة قامت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
دمج على المترتبة والثار لهذا، الداعمة المختلفة والعوامل المؤسسي المدخل من الجامعي
بدأت التي الوجهة نفس من انالقت وأنها الجامعية، المؤسسة في المخاطر من الوقاية إجراءات
بمأسسة يقوم ومحدد، منظم بشكل الجامعية المخاطر لدارة إطار دمج أهمية وهي الدراسة، منها
بعض في أيضاا اتفقت كما وتاويرها، المخاطر من الوقاية لعمليات الموجودة الممارسات
المشابهة الميدانية الدراسة أنماط وبعض الوصفي المنهج استخدمت حيث المنهجية، المقاربات
لكنها الجامعي، الحرم على المؤثرة المخاطر تصنيفات بعض في اتفقت كما الحالية، للدراسة
للمجتمع ملئمة وجهة من المجمل في للمخاطر تصنيفها في اتجهت أنها في عنها تختلف

المصري. المجتمع عن يختلف ما وهو وطبيعته، المريكي

لدارة17- تقرير "أطاقة أعنوان )2017( عام ) )John David Centkoدراسة
مينيسوتا، ولية في العام التعليم أكليات للعامين العالي التعليم في المخاطر
التعليم في المخاطر أإدارة المتعلقة الفجوات لتقييم دراسة وميشيجان: ويسكونسن،
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العالي")1(
وقياس تصنيفات، خمسة من واحدة في المحددة الجامعية المخاطر تنظيم الدراسة استهدفت
أفضل إلى للوصول عامين، لمدة الكليات في المخاطر مستوى على للوقوف بينها الفروق
وقامت الجامعة في المخاطر إدارة سوء بسبب الناتجة والخسائر المخاطر، إدارة حول الممارسات
المالية، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر الستراتيجية، المخاطر إلى الجامعية المخاطر بتصنيف
للمخاطر أمثلة لتحديد الدبيات مراجعة الدراسة واستخدمت المتثال، ومخاطر السمعة، ومخاطر
باستخدام المسحي كالسلوب البحثية الساليب بعض استخدام مع والجامعات، للكليات الشائعة
إلى بالضافة المخاطر، إدارة ومنظمات ولجان الخبراء، تقارير على اعتمدت التي تقنياته بعض
الجامعة واجهت التي المخاطر وتصنيف للمخاطر، المسببات بعض لرصد بالكاميرات المراقبة
لفضل ومحددة سابقة تقنيات على العثور صعوبة مشكلة الدراسة وواجهت الدراسة، عامي طوال
تحليل الدراسة بدأت لذلك والجامعات؛ بالكليات والخسائر المخاطر إدارة حول الممارسات
المخاطر عن المعلومات جمع إلى الدراسة توصلت وقد مؤسسي، منظور من الجامعية المخاطر
هذه لتستخدم وتصنيفها عامين، لمدة بها الدراسة وطبيعة اختلفها على الكليات واجهت التي
أنواع كافة مواجهة في ودعمها الكليات، بتلك المخاطر إدارة وحدات لتاوير كأداة المعلومات
في المخاطر بإدارة الوعي لرفع والستراتيجية، بالسمعة، والمتعلقة والمالية، التشغيلية، المخاطر

للمخاطر. الجيدة الدارة من لتمكينهم الكليات لمدراء إضافية موارد تكون وأن العالي التعليم

العالي بالتعليم المتعلقة المخاطر دراسة هدفت أنها في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق
نماذج على العثور صعوبة وفي الجامعة، على المؤثرة التهديدات بعض على للوقوف والجامعات
بحثية لنماط استخدامها في عنها اختلفت لكنها بالجامعات، المخاطر لدارة ورسمية منظمة

المراقبة. كاميرات كوضع البيانات، جمع أساليب وبعض المسحي، كالسلوب مختلفة

الساأقة الدراسات على عام تعقيب

المؤسسات في المخاطر إدارة تناولت التي عليها- الطلع تم التي الدراسات- كثرة رغم
هذا يرجـع وربما والنتـائج؛ المستخدمة والمـناهج الهداف في بينها فيما واختلفها المختلفة،
للباحث والنظرية الفكرية الخلفية إلى بالضافة مؤسسة كل طبيعة واختلف تباين إلى الختلف
وخاصة المؤسسات لكل المخاطر إدارة أهمية على اتفقت أنها إل بها، الدراسة تمت التي والكلية
وفـي المخاطر، من المؤسسة يقى إطار اعتماد ،وضرورة الجامعات ومنها التعليمية المؤسسات

1- John David Centko ) 2017(. A report Card for Risk Management in Higher Education for
Two-year Colleges in Minnesota , Wisconsin, and Michigan : A study to Assess Gaps
Regarding Risk Management in Higher Education, PhD Dissertation, Graduate Faculty of the
North Dakota, State University of Agriculture and Applied Science .
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إلى التوصل يمكن الحالية، الدراسـة بموضـوع مرتباـة سـابقة دراسـات مـن عرضـه تـم مـا ضـوء
التالية: الركائز

المختلفة.1- المؤسسات في المخاطر إدارة أهمية على أكدت الدراسات جميع
المخاطر2- من تقيها أنظمة اعتماد إلى بحاجة المجتمع مؤسسات بقية مثل مثلها الجامعة

تعوقها. قد التي التهديدات من وتؤمنها
الجامعية.3- المخاطر إدارة تناولت التي المصرية الدراسات ندرة
المؤسسة4- دعم في المخاطر إدارة دور أهمية على تؤكد للجامعات العالمية التجارب

الجامعية.
المجتمع5- وطبيعة الجامعة وظروف لبيئة وفقاا الجامعية المخاطر تصنيفات تختلف

فيه. المتواجدة
وتحقيق6- دورها أداء في المصرية الجامعات تدعيم في المخاطر إدارة أهمية على التأكيد

لمجتمعها. الخدمات وتقديم أهدافها

وتساالتها الدراسة مشكلة ثالثاا:

المختلفة المجتمعية التغيرات على وتأسيساا الجامعي، التعليم مرحلة أهمية من انالقاا
قد ومما الجامعة، على بظللها ألقت والتي واقعاا، باتت التي المحسوبة وغير والمتسارعة
بل بوظائفها، القيام عن تعوقها قد التي المحتملة والمشكلت المخاطر لبعض الجامعة ي�يعرض
من المصرية للجامعات حدث كالذي بالفعل وقع قد المشكلت هذه بعض أن القول ويمكننا
الوقات بعض في الجامعة وعجز الالب، احتجاجات وانالق 2011 يناير ثورة بعد ارتباك
شهر، لمدة بها الدراسة وتعايل الجامعات إغلق إلى المر وصل حتى معها، التعامل عن
، المر)1( على للتغلب خاصة وحراسة أمن بشركات للستعانة ذلك بعد القاهرة جامعة واضارت
للوائح ملءمته ومدى هذا، مشروعية حول القانونية والمخاطر الشبهات بعض في أوقعها مما
الجامعة خريجي من للالب العلمي العداد ضعف إلى بالضافة هذا الجامعي، للعمل المنظمة
سوق متالبات مع علمي إعداد من الجامعة لهم تقدمه ما ملءمة وعدم التخصصات، بعض في
من الباالة أعداد في المستمر الرتفاع هذا على الدلة أكثر من ولعل والعالمي، المحلى العمل
أوضح وقد تخصصاتهم، غير في للعمل منهم الكثير واضارار المصرية، الجامعات خريجي بين

التعليم وزارة تعاقدت حيث المصرية، الجامعات وتأمين بحراسة خااة أمن شركة تقوم مصر في مرة الحميد،لول عبد أشرف - 1
لعمال تجنبال الجامعي، الحرم داخل مندسين أي دخول ومنع الجامعات لتأمين "فالكون" وتدعى الخااة المن شركات إحدى مع العالي
الحجة ذو 17 ،الحد العربية موقع الماضي، العام والعنف الشغب أعمال وقوع منع في اصداري المن فشل بعد خااة والتخريب العنف

: عبر متاح 2019-3-11 اصطلع تم أكتوبر2014 12 - هـ 1435
www .alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/10/12
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ل المصرية الجامعات أن الجامعات، خريجي بين الباالة أسباب أهم من أن الخبراء من كثير
العمل أسواق تتالبها التي والذهنية الفنية بالمهارات تزودهم ول العمل، لسوق خريجيها تؤهل
مستوى في ضعف مع الخريجين أعداد في زيادة الحالي؛ الوضع عنه نتج مما والعالمية، المحلية

.1 كفاءتهم)(

على الزمة هذه وتنعكس المصرية، الجامعات تواجه تمويل أزمة وجود إلى بالضافة
بالمؤشرات بالمقارنة الاالب نصيب وتراجع البحاث، ونوعية بالمعامل والجهزة المرتبات
كما العالمية، والمشكلت الوبئة بسبب الخرى العارضة المخاطر إلى بالضافة )2، العالمية)
نظم في انقااع أكبر – )19 )كوفيد جائحة عن نتج فقد الخيرة، كورونا وباء أزمة في حدث
190 من أكثر في العلم طلب من بليون 1,6 نحو ر تضرر في هذا ،وتسبب التاريخ في التعليم
أماكن من وغيرها والجامعات المدارس إغلق عمليات أثرت ،وقد العالم قارات مختلف في بلداا
، العالم في العالي التعليم إلى البتدائي التعليم قبل ما مرحلة من الالب من %94 على التعللم
الشريحة من الدخل المتوساة والبلدان الدخل المنخفضة البلدان في إلى%99 النسبة ووصلت بل
تفاقم إلى أدت كبرى، ومخاطر تحديات التعليم تمويل واجه المالية الضغوط زيادة ومع الدنيا،
التي وغيرها والزمات المشكلت هذه ولعل )3، للتعليم) المرصود التمويل في الهائلة الفجوات
أمام مستمرة تحديات يشكل مما بها، تناولتها التي والارق المصرية، الجامعات لها تعرضت
تتفاقم حتى وتركها المخاطر، لمواجهة بها منظم نهج وجود عدم بسبب المصرية، الجامعات

إقليمياا لمثيلتها بالنسبة الترتيب في تراجعها في السباب إحدى يكون قد مما أزمات، وتصبح
أحد أن حتى عالمياا، اتجاهاا بالمخاطر الهتمام أصبح الحالي الوقت في أنه وخاصة وعالمياا،
المنعة بناء التقدم في المضي بعنوان"" جاء المتحدة المم من تصدر التي البشرية التنمية تقارير
للجامعات، العالمي التصنيف في المصرية الجامعات جميع تأخر يفسر ما وهذا المخاطر"، لدرء
اعتماد معايير أهم ومن بل كبيرة؛ أهمية ذا أصبح والزمات المخاطر مواجهة على القائم فالتفكير
لتحقيق دعائمها أهم وإحدى الجودة، على للحصول الجامعات- ومنها والمنظمات- المؤسسات

مثيلتها)4(. بين لها الملئمة المكانة وإيجاد التنافسية

للدراسات العربي الديمقراطي ،المركز التحول وأزمة الراهنة التحديات الجامعي: التعليم تطوير )2017( الدين بهاء محمد هاني - 1
ص115. :برلين، والقتصادية والسياسية اصستراتيجية

ص39. السابق، المرجع - 2
الطلع 2،تم ص ،2020 آب/أغسطس بعدها، وما 19 – كوفيد جائحة أثناء سياساتي:التعليم .موجز المتحدة)2020( المم - 3

: التالي عبرالرابط متاح بتاريخ2020/9/12
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-
19_and_beyond_arabic.pdf.
4 - International Standard Iso 9001 )2015(0Op. Cit.,p. 32.
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كفاءة لتحسين استراتيجية وضع محاولة في الدراسة هذه مشكلة تتلخص المنالق هذا ومن
من يقلل ووقائي، استباقي كإجراء أثارها وتقليل المخاطر من الوقاية فى المصرية الجامعة أداء
ويمكن المصرية. الجامعات تنافسية تعزيز يمكن ثم ومن المستقبلية، الزمات وقوع فرص

التالى: الرئيسى السؤال في الحالية الدراسة مشكلة صياغة

المخاطر؟ من الوقاية فى المصرية الجامعة أداء كفاءة لتحسين المقترحة الستراتيجية ما

الرئيسي-: السؤال عن للجابة التالية الفرعية بالسئلة الستعانة يتم وسوف

؟1- المعاصر الفكر ضوء في المخاطر من الوقاية لدارة والفلسفي المفاهيمي الطار ما
ضوء2- في المخاطر من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة لتحسين الحاكمة العوامل ما

؟ )ERM( Enterprise Risk Managementالمؤسسية المخاطر إدارة نموذج
المخاطر3- من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تاوير في العالمية والممارسات الخبرات ما

؟ لمواجهتها والستعداد
؟4- لمواجهتها والستعداد شمس عين بجامعة المخاطر من الوقاية ممارسات واقع ما
والستعداد5- المخاطر من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة لتحسين المقترحة الستراتيجية ما

؟ تنفيذها وآليات متالبات وما لمواجهتها؟

الدراسة أهمية راأعا:

ما إلى مقترحة واستراتيجية ونتائج نظرى إطار من تتضمنه وما الحالية الدراسة أهمية ترجع
يأتى:-

النظرية )4-1(الهمية
المخاطر1- من الوقاية إدارة فى متمثل الهمية من كبير قدر على لموضوع تناولها

المصربة. الجامعة بمنظومة
واستباقها2- المخاطر باستشراف تهتم أصبحت التي الحديثة العالمية للرؤي الدراسة مواكبة

مع تتفق أنها كما معها، التعامل يصعب أزمات إلى تتحول ل حتى وقوعها؛ وتجنب
– المجتمع مؤسسات كل في التنافسية بمفهوم تهتم أصبحت التي العالمية التحولت
التنافسية هذه تحقيق من تتمكن لن والتي ، الجامعات وخاصة التعليمية المؤسسات ومنها
واستباقها، لها والستعداد والمشكلت، المخاطر ترقب على القائم بالفكر إل والسبق،

والمنافسة. السبق تحقيق في التقدم عن المؤسسات هذه تعيق ل حتى حدوثها؛ ومنع
الجامعى.3- التعليم منظومة لتاوير الحديثة والساليب المداخل من لمجموعة تناولها
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لقسم4- تنتمي التي الدراسات أوائل من الباحثة- علم حد على – الدراسة هذه تيعتبر
الجامعات. في المخاطر من الوقاية إدارة موضوع تناولت التي التربية أصول

من5- للعديد مجالا يفتح أن ونتائج أفكار من الموضوع هذا يتضمنه بما ييمكن
المستقبلية. والدراسات الموضوعات

التطبيقية الهمية )2-4(
من1- الوقاية في الجامعة أداء كفاءة ورفع لتحسين للتنفيذ، وقابلة إجرائية استراتيجية وضع

المخاطر.
مؤسسات2- فى القرار وصناع للقيادات وتابيقياا فكرياا موجهاا الدراسة نتائج تيمثل أن يمكن

المصرية. الجامعة بمنظومة المخاطر من الوقاية إدارة ممارسات لتاوير الجامعى؛ التعليم

الدراسة حدود خامسا:

بين مـن التالية المخـاطر على الدراسـة لهـذه الموضــوعية الحـدود تقتصــر موضـوعى: حد )1-5(
الجامعة: لها تتعرض التي المخاطر

السمعة،1- ومخاطر المعلومات، مخاطر التدريس: هيئة أخعضاء تتعلق مخاطر
القانونية. والمخاطر

ضعف2- عن الناتجة والمخاطر الفكرية، التأثيرات مخاطر أالطلب تتعلق مخاطر
العداد.

من3- البشرية بالموارد متعلقة ومخاطر المالية، المخاطر أالجامعة: تتعلق مخاطر
بالجامعة. العاملين الداريين

شمس عين جامعة على الميداني التابيق على الدراسة هذه تقتصر سوف مؤسسى: حد )2-5(
معظــم كلياتهـا تشــمل التي المصـــرية الجامعـات أكـبر مـن كواحــدة المصـــرية؛ للجامعـات كنمـوذج

والدبية. العلمية التخصصات
يلي: فيما الدراسة لعينة البشري الحد يتمثل أشرى: حد )3-5(

-1/2019 الجـامعي للعـام شـمس عين جامعـة بكليات التدريس هيئة أعضـاء أعض من عينة
2020م.

2020م.2- /2019 الجامعي للعام وكلياتها شمس عين أجامعة العاملين أعض من عينة
/2019 الجـــــامعي للعــــام شـــــمس عيــن جامعــــة بكليــات المقيــدين الطـــلب أعــض مــن -عينـة ج

2020م.
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ثورة أحداث 2011 عام منذ المصرية الجامعات لمخاطر الدراسة تتعرض زمنى: حد )4-5(
.)COVID-19( كورونا وباء جائحة انتشار أزمة خار 2020 عام وحتى يناير،

الدراسة منهجية سادساا:

كالتالي-: بحثية أساليب عدة على تعتمد سوف فإنها الحالية الدراسة لابيعة نظراا

ما، ظاهرة لوصف تستخدم التي البحثية الجراءات من مجموعة لكونه نظراا الوصفي؛ المنهج
لنتائجها والوصول دللتها، لستخلص وتفسيرها؛ وتحليلها البيانات، جمع على تقنياته وتعتمد
والمقابلة الستبانة استخدام تم كما ،) النظم )تحليل أسلوب استخدام إلى بالضافة المحتملة)1(،

الدراسة. بأهداف الخاصة البيانات لجمع

الدراسة مصطلحات ساأعاا:

الذى،1- عن صانه بمعنى ووقاية وقياا الشيء ووقى "وقى"، الفعل من لغةا الوقاية الوقاية:
شيء من وقاية جعله أي الشيء واتقى وصانه، حفظه أي السوء من ا وقاه ويقال
ا تقوى تعني حيث تقاته( حق ا )اتقوا الكريم القرأن وفي وتجنبه، وحذره توقاه أخر
الشيء)2(. به توقيت ما فالوقاية هذا ومن نواهييه، عن والبتعاد لوامره والمتثال خشيته

.3 السلبية)( للثار الكامل التجنب فتعني الصالح في الوقاية أما

المخاطر2-
من والقتراب ،والشراف الهلك)4( من القتراب وهو الخار من اللغة في المخاطر
6 )، الهلك) على والشراف الهلك، من القتراب لغةا الخار يعني 5حيث )، الهلك)
للخسارة، التعرض احتمالت عن فتعبر الصالح في المخاطرة أما هلكة، على والشراف
للتنبؤ كاملة غير بقابلية تتميز حالة أي إلى للشارة القتصاد في المصالح ويستخدم

.)7( غيره على واحداا احتمالا تعزز نتيجة أي وجود بدون البديلة بالنتائج

أزمة. عنها ينتج سوف لها التصدي يتم لم لو الحدوث واردة مشكلة تعني فالمخاطرة

ص60-59. ،ص- القاهرة الحديث: الكتاب ،دار مبسطة تربوية رؤية التربوي: البحث مناهج الرشيدي)2000(. االح بشير - 1
ص679. الوجيز،القاهرة، 1989.)المعجم العربية( اللغة مجمع - 2

ص36 القاهرة، المصرية: النجلو ،مكتبة والزمات والصدمات الكوارث في النفس )2018(.علم الشربيني وزكريا اادق، يسرية -3
.267 ص القاهرة، لبنان: مكتبة الكبير، الشرح غريب في المنير .)المصباح المقريء(1987 الفيومي على بن محمد بن أحمد - 4

. 180 ص ، بيروت القلم: دار الصحاح، 1986.)مختار الرازي( القادر عبد بكر أبي بن محمد - 5
ص1197. القاهرة، دارالمعارف: العرب: لسان .)2008 منظور) ابن - 6

.360 ص بيروت، : لبنان فرنسي-عربي)،مكتب انجليزي– الجتماعية( العلوم مصطلحات معجم .) بدوي)1982 ذكي أحمد - 7
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الزمة3-

اصالحاا الزمة مفهوم ،أما المجدبة)2( السنة ،وهي )1( والقحط الشدة اللغة في الزمة تعني
استخدم وقد مفاجأة، تغيرات حدوث على تدل يونانية كلمة من وأصلها مفاجأة، حالة إلى فيشير
) ) wei jiكلمتين من الزمة مصالح لديهم يتكون حيت متميز بشكل أزمة كلمة الصينيون
يجب الذي المحتمل الخار على تحتوي الصينين عند فالزمة والخار، الفرصة لديهم تعني وهي

. استغللها)3( يمكن وفرصة له التصدي
العادات واضاراب والمتوقعة، المنتظمة الحوادث توقف تعني الجتماعية الناحية من والزمة
للوضع ملئمة جديدة عادات تكوين أو التوازن، لعادة سريع تغير معه يستلزم مما والعراف؛
الستجابة عملية عن يعبر مصالح الزمة ،وإدارة )4( والنفسية القتصادية الزمات ومن الجديد
كافة استخدام من يتمكنوا الذين الداريين تدريب خلل من الزمات، مع للتعامل الستراتيجية
ذلك هو الزمات إدارة وعلم آثارها، من الدنى للحد الوصول أو الزمة، خسائر لتقليل مهاراتهم
المعاصرة الحياة مع التعامل أجل من يوم كل تكتشف ونظريات منهجاا يقدم الذي العلم من الفرع

)5( الزمة. مع للتعامل بدائل تقديم أجل من
4-الستراتيجية

في "Strategy " و الفرنسية، اللغة في "stratégie" لكلمة العربي المقابل هي استراتيجية
تعني والتي " Strategos اليونانية" الكلمة إلى يرجع إستراتيجية كلمة وأصل النجليزيـة، اللغة
استخدام بدأ حيث أيضاا)6(, المينتخب العسكري القائد إلى وتشير المعارك، وإدارة القيـادة فـن
القوى مختلف على للكشـف العسـكري للقائد كدليل العسكري المجال في أساسا الستراتيجية
من أول أن إلى " Oxford أكسـفورد" قـاموس ويشـير أعدائه، على النصر لتحقيق لديه المتاحة
تعبئة في المستخدم الفن بمعنى العسكري، المجال في الكتاب كتاباتهم في الكلمة هذه استخدم
استغلل عن التعبير الستراتيجية لمصالح العسكري الصل ويظهر الحربية، المعدات وتحريك
تعني ،حيث )7( معينة ظروف ظل في تحقيقها المراد الوضعية إلى للوصول المتاحة الموارد
طريق عن الحرب، في بالقيادة البداية في المصالح لرتباط الحرب، قيادة فن الستراتيجية

.15 ،ص سابق مرجع الرازي، القادر عبد بكر أبي بن محمد - 1
.274 ،ص سابق مرجع ، منظور ابن - 2

، دكتوراه رسالة السورية، العربية الجمهورية في والزمات الكوارث صدارة مستقبلية )2007(.رؤية قهوجي أحمد اائب - 3
.65 الدفاع،ص وزارة العليا، العسكرية ناار أكاديمية

،ص60. سابق مرجع .)2007( قهوجي أحمد اائب - 4
،ص31 السابق المرجع - 5

وائل دار متكامل، منهجي منظور - اصستراتيجية (.اصدارة 2007(. إدريس ابحي محمد ووائل الغالي، منصور محسن طاهر - 6
.90 ص عمان، للنشر:

، 1999 القاهرة، العربية: النيل مجموعة ،21 القرن تحديات لمواجهة اصستراتيجية )1999( المغربی الفتاح عبد الحميد عبد - 7
ص.19-18.
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والقوة الهداف لتحديد والسياسية؛ والعلمية والقتصادية العسكرية الخاط بين التنسيق
للحركة)1(. الرئيسي والتجاه الضاربة،

المختلفة والارق السبل بين الختيار أجل من المبذول الجهد هي أيضاا والستراتيجية
في المرسومة الهداف من النالق طريق عن وذلك النهائية الهداف إلى للوصول والمتعددة
البدائل بين المقارنة على تساعد التي الساليب من مجموعة وتتضمن المد، طويلة تنبؤات إطار
الستاذ عن - القاموس مؤلف نوه كما – بالنص مأخوذ التعريف وهذا المتاحة، والختيارات
استراتيجية مصر في الجامعي التعليم لتاوير استراتيجية نحو كتابه في اسماعيل سعيد الدكتور
مع متكاملة بصورة النسانية المعرفة من مجالت تتناول التي والمباديء الفكار من مجموعة

الهداف)2(. تحقيق على تساعد التي والساليب الوسائل تحديد

6-التخطيط
هذا في التنمية لتحقيق محددة؛ أهداف وفق للموارد استخدام إلى يهدف منظم أسلوب هو
الهداف، لتحقيق المستخدمة والوسائل الهداف بين للربط علمي أسلوب فالتخايط ،)3( المجال
قرارات اتخاذ عملية عن عبارة الستراتيجي ،والتخايط أولا)4( بدقة الهداف تحديد يجب ولهذا
على الحرص مع المستقبل، في وآثارها القرارات، لهذه دقيقة معلومات على مبنية مستمرة

. )5( والبرامج الخاط تنفيذ لمتابعة الزمنية والبرامج الستراتيجية الهداف وضع في الستمرار
والعمليات الجراءات فتضع لمستقبلها، المنظمة تتصورها عملية الستراتيجي فالتخايط
إلى هذا يتعدى بل مستقبل؛ توقعات محاولة مجرد من أكبر فهو المستقبل، ذلك لبلوغ الضروية
وغايات أهداف وضع طريق عن وذلك وتغييرها فيها، التأثير يمكن المستقبل صورة بأن القتناع

محدد)6(. زمني إطار في تحقيقها على والعمل واضحة،

للدراسة التنظيمي الطار ثامناا:

للدراسة. العام الطار :تناول الول الفصل
لتحليل ،"وتصدى الفكرية والمنطلقات السس المخاطر: من الوقاية وعنوانه" الثانى: الفصل
التاريخي والطار العلقة، ذات بالمفاهيم وعلقته وإداراتها المخاطر من والوقاية المخاطر مفهوم
المخاطر. إدارة وأنماط ومكوناته، المخاطر إدارة وإطار وتاوره، المخاطر من الوقاية مفهوم لنشأة

.411 ،ص سابق مرجع .) بدوي)1982 ذكي أحمد - 1
التربية وزارة التربوية، للوثائق الوطني المركز مهدي، بن عثمان وتنقيح ،تصحيح التربوي )2009(.المعجم الجهوية سعيدة ملحقة -2

.127 ص الوطنية،
.316 ،ص سابق (.مرجع بدوي)1982 ذكي أحمد -3

الجيزة،ص.17. )بيمك(:الدقي، للدارة المهنية الخبرات مركز بالمنشآت، المنية المخاطر السامحي)2008(.إدارة شريف -4
. 35 ،ص السابق المرجع -5

سابق،ص104. مرجع الجهوية، سعيدة ملحقة -6
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كفاءة لتحسين استراتيجى مدخل الجامعية: المخاطر من "الوقاية وعنوانه الثالث: الفصل

والمهددات والمخاطر المصري، الجامعي التعليم وتناول تنافسيتها"، مستوى ورفع الجامعة

الجامعة، في المخاطر من الوقاية بإدارة المرتباة والعمليات الدارية والوحدات به، المحياة
من الوقاية إدارة وعلقة التعليمية، النظم وكفاءة الجامعية، المخاطر بإدارة التنافسية الميزة وعلقة

الجامعة. كفاءة بتحسين المخاطر

فى الجامعة أداء كفاءة تطوير في العالمية والممارسات الخبرات أعض " وعنوانه الراأع: الفصل
والعالمية العربية الخبرات أهم بعض ملمح والتحليل بالتفصيل وتناول ،" المخاطر من الوقاية

منها. المستفادة الدروس واستخلص المخاطر من الوقاية إدارة في للجامعات

نبذة وتناول " شمس عين أجامعة المخاطر من الوقاية إدارة واقع " وعنوانه الخامس: الفصل
بها تقوم التي الجهود وواقع العالمية، التنافسية في وموقعها شمس، عين جامعة عن مختصرة
وإجراءتها وأدواتها وإعداداتها الدراسة من الميداني والقسم المخاطر، إدارة في شمس عين جامعة

ونتائجهها.
من الوقاية في الجامعة أداء كفاءة لتحسن مقترحة استراتيجية وعنوانه السادس: الفصل
وعناصرها، ومنالقاتها وأسسها، وأهدافها، المقترحة، الستراتيجية فلسفة ،وتناول المخاطر

والتقويم. المتابعة وآليات العوائق، على التغلب وكيفية التابيق، وعوائق تابيقها، ومتالبات



الاين الفصل

الفكرية والمنطلقات السس المخاطر: من الوقاية

المخاطر لدارة المفاهيمي الطار أولا:

والسياق والنشخة المفهوم المخاطر: من الوقاية إدارة ثانياا:

من الوقاية لدارة مدخلا الستراتيجي والتخطيط الستشرافية الدراسات ثالثاا:

المخاطر

المخاطر من الوقاية إدارة أهداف راأعاا:

المخاطر من الوقاية إدارة أهمية خامساا:

المعاصر الفكر في وتصنيفاتها المخاطر مصادر سادساا:

المخاطر من الوقاية لدارة الساسية المقومات ساأعاا:
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تمهيد

من الوقاية بفكر المرتبط العلمى للتراث تحليلية مراجعة إجراء الحالي الفصل يستهدف
والمفاهيم المخاطر، إدارة بمفهوم المتصلة الدبيات وتحليل دراسة خلل من وذلك المخاطر،
المفاهيم وكذلك والمأزق، والمشكلة، والكارثة، الزمة، مفهوم مثل المخاطر، مفهوم مع المتداخلة
الحماية ومفهوم ، الوقاية نظام ومفهوم الصناعي، المن مفهوم مثل المخاطر، إدارة مع المتداخلة
المخاطر من الوقاية مفهوم لتاور يعرض ثم بالزمات، والدارة الزمات، إدارة ومفهوم المدنية،
مدخلا باعتباره الستراتيجي؛ والتخايط المستقبلية بالدراسات وعلقته به، الهتمام وسياق ونشأته
من الوقاية إدارة لعملية الفكري الطار عرض إلى بالضافة المخاطر، من الوقاية لدارة
وأهدافها، المخاطر من الوقاية إدارة أهمية يتضمن والذى الجامعية، المنظومة في المخاطر
من الوقاية لدارة الساسية والمقومات المعاصر، الفكر في وتصنيفاتها المخاطر ومصادر
،)ERM(المؤسسية المخاطر إدارة إطار وخاوات وقواعد أدوات وكذلك ومداخلها؛ المخاطر،
Committee of Sponsoring )COSO( إطار وفق المخاطر إدارة وضوابط

.Organization

المخاطر لدارة المفاهيمي الطار أولا:
ذات والمفاهيم المخاطر إدارة لمفهوم والصالحي اللغوي للتعريف عرضاا القسم هذا يتناول
والدفاع المدنية، والحماية الصناعي، والمن والمأزق، والكارثة، الزمة، مفهوم مثل: العلقة
المخاطر. من الوقاية ومفهوم المفاهيم هذه بين العلقات طبيعة لتحديد الزمات، وإدارة المدني،

المعانى1- ودللت التعريفات : " Threats - Risks" المخاطر مفهوم
اللغوية المعاجم تناولتها واصالحية لغوية مدلولت عن ومخاطر خار لفظ عبر ي�ي

كالتالي: والدبيات
الهلك،1-1 من القتراب عن اللغة في الخار مفهوم ياعبر للمخاطر: الللغوي التعريف

يخشى الذي الهلك من اقتراب والخار هلكة، على ،والشراف )1( الهلك على والشراف
.3 الهلك)( على والشراف القتراب هو اللغة في فالخار عليه، 2والشراف )، وقوعه)

عبر: متاح ص1197، القاهرة، ،دارالمعارف: العرب لسان .)2008 منظور) ابن - 1

https://archive.org/details/WAQlesana ,pdf

،ص267. سابق مرجع المنير، المصباح - 2
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للمخاطر2-1 الصطلحي التعريف
بشرية، أنشاة أو مواد أو ظواهر عن تعبر اصالحاا و"أخاار" "مخاطر" والجمع الخار
صحية أثار أية أو الصابات، أو الرواح في خسارة إلى تؤدي أن يمكن خايرة؛ ظروف أو
أو اجتماعي، أو اقتصادي، خلل أو المعيشة، سبل في خسارة أو بالممتلكات ضرر أو أخرى،

بيئي)1(. ضرر
التي للتهديات؛ مصدر أي أو بشري نشاط أو ظاهرة أو عملية عن اصالحاا الخار فييعبر
تلحق التي والضرار الثار من غيرها أو إصابات، أو الرواح في خسائر في تتسبب قد
ومنها البيئي، التدهور أو والقتصادي، الجتماعي الضاراب من نوع عنه وينتج بالممتلكات،
كالحشرات، بيولوجية ناقلت تنقلها عضوي أصل من مخاطر وهي البيولوجية، المخاطر
والااعون، مثل)الملريا، والوبئة المراض تنقل التي الفيروسات، أو والبكتيريا السامة، والنباتات
التلوث مثل البيئي، التدهور عن الناجمة والبيولوجية، الابيعية الكيميائية ،والمخاطر والكورونا(
الجيوفيزيائية، أو الجيولوجية والمخاطر والتربة، والماء الهواء في الكيميائي أو الفيزيائي
أو الرضية والنهيارات والنبعاثات والبراكين الزلزل مثل الداخلية الرض عمليات عن الناتجة
استخدام نتيجة تنشأ التي التكنولوجية ،والمخاطر والعاصير الساحية أو الصخرية

التكنولوجيا)2(.
القتصاد في المصالح هذا ويستخدم الخسارة، للخار التعرض احتمالية المخاطرة" وتعني"
تعزز نتيجة أي وجود بدون البديلة، بالنتائج للتنبؤ كاملة غير بقابلية تتميز حالة أية إلى للشارة
تأثير له سيكون ما شيء لحدوث فرصة أو تهديد أي هي فالمخاطرة غيره)3(، على واحداا احتمالا
ما كل عن المخاطرة عبر ت�ي والقتصادية، الجتماعية الناحية ومن الهداف)4(، تحقيق على
في وارد حدث كل ،أو المجتمع أو المؤسسة أو النسان حياة في أذى أو ضرراا يحدث أن يمكن
إدارة دور يأتي وهنا أهدافها، تحقيق عن ويعيقها المؤسسة إدارة يهدد أن شأنه من المستقبل

ص180. ، بيروت لبنان: مكتبة ، الصحاح )1986(.مختار الرازي القادر عبد بكر أبي بن محمد - 3

.36 ص القاهرة، المصرية: النجلو ،مكتبة والزمات والصدمات الكوارث في النفس الشربيني)2018(.علم وزكريا صادق، يسرية -1

2 -United Nations Office for Disaster Risk Reduction)2016(.Terminology related to Disaster Risk

Reductionupdated technical, United Nations,Geneva, p.10.

.360 ص بيروت، لبنان: ،مكتبة فرنسي-عربي( )انجليزي– الجتماعي العلوم مصطلحات معجم .) بدوي)1982 ذكي أحمد -3

4 -Ann Brewer, and Ian Walker )2010(. Risk Management in a University Environment: University

of Sydney, Sydney, Australia, p3.
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هذا ليس الحدوث؛ حالة في ممكن حد أقل إلى آثاره من التقليل أو الخار منع لمحاولة المخاطر
والتغلب ومواجهتها المخاطر، مع للتعامل وإعداده مؤسساته بكل المجتمع وتهيئة بل فحسب؛

. )1( عليها

المخاطر2- أمفهوم العلقة ذات المفاهيم
الكارثة مفهوم المفاهيم: هذه أهم ومن المخاطر، مفهوم مع وتتشابه تختلط مفاهيم عدة هناك
بمفهوم وعلقتها المفاهيم هذه لتوضيح الحالي، الجزء في تناوله سيتم ما وهو والزمة، والمشكلة

كالتالي: المفاهيم تلك تناول ويتم المخاطر، مفهوم وبين بينها والفرق المخاطر،

"Disaster" الكارثة مفهوم 1-2

النازلة والكارثة كارث، فهو المشقة منه وبلغ عليه، المر اشتد كرثاا كرث اللغة: في الكارثة
. 3)( الوجيز بالمعجم المعنى نفس ورد ،(2وقد كوارث) وجمعها والشديدة العظيمة

مثل: الابيعة لقوى المنتظر غير المفاجئ العمل عن تنتج حادثة تعني : اصطلحاا الكارثة
عن أو سد، انهيار أو انفجار، مثل: طارئ فعل أوعن الرضية، والهزات والفيضان، العصار،
بالشخاص خايرة أضرار إلى جميعها وتؤدي نووي؛ أو كربوني، تلوث مثل: النسان عمل
بقدر النسان بيئة في ضرر أو خلل، أو مشكلة إلى يؤدي حدث أي ،(4فالكارثة والممتلكات)
تدخلت أو مساعدات يتالب مما الابيعية، بالارق معه التجاوب على المجتمع قدرة يفوق
البشرية، والحياة القتصاد على تأثيرات ولها فعلا حدثت مدمرة حالة ،5(وهي عليها) للتغلب
أو معنوي أو مادي دمار عنها نجم دولية، تدخلت تتالب قد البشرية قدرات فوق ومواجهتها
الناجمة أو للنسان، ترجع التي والبشرية والبراكين، كالزلزل الابيعة أسبابها ومن معاا، الثنين
أن البعض يرى ،6(بينما ( نووي مفاعل أو فضاء مكوك انفجار مثل الحديثة التكنولوجيا عن

للدراسات ،مركزالهرام مصرية أحوال ،مجلة ع56 المجابهة، وسياسات المخاطر مجتمع العزب)2015(. محمد الدين جمال هبة -1

.15،25 ص ، ص ، 31-13 ص ص والستراتيجية، السياسية

ص782. القاهرة، الدولية: الشروق مكتبة - العربية اللغة ،مجمع 4 ط الوسيط، المعجم .)2004( وأحرون أنيس، إبراهيم -2
ص530. القاهرة، العربية: اللغة ،مجمع الوجيز العربية)1989(.المعجم اللغة مجمع -3

مكتبة الثقافي، اقرأ ،منتدى –فرنسي عربي-إنجليزي والدولية والدستورية السياسية المصطلحات )2004(.قاموس سعيفان أحمد -4
ص273. بيروت، ناشرون: لبنان

للبحاث الدولي ،المركز معها؟ التعامل يمكن خبرها؟وكيف ما ؟ ماهي الكوارث . )2006 بكر( أبو نور محمد إدريس - 5
.30 ص جدة، والدراسات:

الحادي السنوي المؤتمر إلى مقدم ،بحث الحياة جودة لتحقيق الزمات مواجهة )2016(.أساليب الفرماوي محمد مجدي - 6
كلية الول، المجلد الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أ.د وحدة ،2016 /25/11 في ،المنعقد الزمات لبحوث والعشرون

.119 ص ، 138-103 ص ص شمس عين جامعة ، التجارة



-35-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

عن فيه تختلف ما وهو أوالبراكين، الزلزال مثل الابيعية والظواهر العوامل في تكون الكارثة
،1(فالكارثة ( طائرة سقوط أو قاار إنقلب مثل بشرية عوامل أو أخااء نتيجة تكون التي النكبة
وقت في أومجتمع ما مناقة يصيب قد خلل أو والتهديد، الدمار وشديد مقلق عادي غير حدث
من وغيرها الحكومات تدخل وتستلزم ضحايا، ووجود تهديد عن وتسفر الهتمام ويتالب معين
ينتج ما وعادة بسهولة، وإدارتها معها التعامل يصعب وكذلك بدقة توقعها يصعب وقد الهيئات،
الدولي التحاد عن صدر الذي للكوارث السنوي للتقرير تبعاا تعريفها تم وقد أزمة، الكارثة عن
لسباب نتيجة يحدث حدث كل بأنها: الكوارث عرف الذي الحمر، والصليب الهلل لمنظمات
عنه ينتج مقصودة غير أو مقصودة بشرية أو والعواصف، والعاصير، كالفيضانات، طبيعية
الزلزل الابيعية: الكوارث أنواع ومن إصابات، أو أوتضرر أكثر، أو أشخاص عشرة وفاة
حدث الكارثة ،2(وتعتبر والحروب) والتفجيرات الرهاب : البشرية الكوارث ومن والبراكين،
أثار عنه وينتج تجنبه، يمكن ول وضحايا، وتدميرات اضارابات ويسبب بسرعة ينتهي مفاجيء
سقوط كارثة أمثلتها ومن محددة، غير زمنية مدة آثارها وتستمر فادحة، ومادية بشرية وخسائر
أما خسائرها وقوع قبل للمواجهة فرصة فيها تتوفر الزمة أن في الزمة عن تختلف وبذلك طائرة،

للمواجهة)3(. فرصة فل الكارثة

ولكنها والزمات، المخاطر مفهوم مع وتداخلا التصاقاا الكثر المفاهيم أحد هي والكارثة
لن ذاتها، بحد أزمة هي تكون ل ولكنها أزمة عنها ينتج قد الكارثة أن في الزمة عن تختلف
معاا" أوكلهما الماديات غير أو الماديات في ضرر عنها ونجم فعلا، حدثت مدمرة حالة الكارثة
وهناك الكارثة، عن تنتج الزمة وإنما ذاتها، حد في أزمة ليست فالكارثة ذلك خلل ،4(ومن (

الدراسات وتجهيزات بالكوارث، الخاصة المعلومات وتجهيز تحليل مثل الكوارث، لدرء إجراءات
المالوبة الحتياجات وتوفير وأثارها، وحجمها الكوارث نوع وتحديد المعلومات، وتحليل والبحوث،
تحولها وعدم لها التصدي متالبات من وغيرهما والكساء الغذاء مثل الكوارث، أثار لمواجهة

للزمة)5(.

القاهرة، والنشر: للاباعة الشرطة دار ،ماابع والمنية المدنية الزمات إدارة أصول .)2019( سليمان جاد الفاتح محمد هشام - 1
.27 ص

ص33-30. ص ، سابق مرجع .)2018 الشربيني( وزكريا صادق، يسرية - 2
26 ،ص سابق سليمان)2019(.مرجع جاد الفاتح محمد هشام - 3

القاهرة، والتتوزيع: والنشر للاتباعة ،إيتراك علمية تطبيقات مع الطارئة والمواقف الزمات في 2005(.التلفاوض حواش) جمال - 4
ص16

.35 ،ص سابق ،مرجع بكر أبو نور محمد إدريس - 5
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يسبب طبيعي حدث عن يعبر الابيعي الخار مفهوم أن والخار، الكارثة بين الفرق أما
حدث الابيعية الكارثة أما مباشرة، غير أو مباشرة بصورة بيئة من به يحيط وما للنسان، أضرار
وضع هو الابيعي فالخار والجتماعية، القتصادية النظم على الابيعية للبيئة مفاجيء سريع
إلى يتحول وشيكاا الخار يصبح وعندما عنه والتعبير تحديده يمكن وتهديد للكارثة، سابق بيئي
بينهما والفارق الكارثة، مع المخاطرة تستوي ل أنه يتضح تقدم ،1(ومما ( كارثة بحدوث تهديد
قد مستقبلية أحداث عن تعبر دائماا فالمخاطر بالكارثة، التنبوء المخاطرة تعني حيث واضح،

. بالفعل)2( وقع حدث الكارثة بينما تهددنا أو تنتظرنا

"Problem" المشكلة مفهوم 2-2

مشكل فهو إشكالا يشكل المر ،3(وأشكل التبس) الشيء أشكل : للمشكلة اللغوي المعنى
من السم مأزق كلمة عن يختلف ما ،4(وهو ( بعضه في بعضه وتداخل وغمض التبس بمعنى
المضيق، تعني المجلس في والمأزق الحرب، في تضايق أو ضاق وتعني أزقاا أزق" الفعل"
الحرج. المضيق والمأزق الشيء)6( ضاق أزقاا وأزق المكان)،5( عليه ضاق أي فلن على واستؤزق

إعمال حلها يتالب اصاناعية أم كانت حقيقية محيرة صعوبة أي اصطلحاا: والمشكلة
تفجر أسباب إحدى المشكلة تكون وقد فيها، المرغوب غير الحالت من حالة ،7(وهي الفكر)
ينبغي ما بين الفجوة هي المشكل كون منالق من البعاد، واضحة وغير معقدة كانت إذا الزمة
إعاقة تسبب حالة وهي الحالي، والواقع المستهدف بين الفرق أو كائن، هو ما وبين يكون أن
في محدودة أنها لها المميزة صفاتها ومن لحلها، مادية وتكاليف وجهد وقت وتتالب ، فرصة
تعال أو السرية، المشاكل مثل الناس؛ من عريضة قاعدة تشمل ول فيهم تؤثر التي الفراد
تعويضها يمكن ضعيفة وخسائرها جوهرية مصالح المشكلة تمس ل كذلك ذلك، شابه وما قاار

.32-31 ،ص سابق مرجع الشربيني، وزكريا ، صادق يسرية - 1
.36 ص سابق، مرجع .)2013 بيك( ألوريش - 2

ص344. ، سابق مرجع الصحاح، .مختار الرازي بكر أبي بن محمد - 3
.134 ص بيروت، العلمية: الكتب ،دار عربي عربي الوسيط الدين نور الدين)2005(.معجم نور عصام - 4

ص دمشق، الرسالة: مؤسسة التراث، تحقيق مكتب ،تحقيق 6 ط المحيط: )1998(.القاموس الفيروزآبادي يعقوب بن محمد - 5
.864

.15 ،ص سابق مرجع الوجيز، المعجم - 6
المصرية ،الدار عربي إنجليزي-إنجليزي عربي والنفسية التربوية المصطلحات معجم )2003( النجار وزينب ، شحاته حسن - 7

ص276. القاهرة، اللبنانية:
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والمشكلة غيرهم، أو المجموعة أو الشخص نفس مع للتكرار قابلة المشكلة أن كما بسهولة،
.)1( للحل الوصول أجل من للتفاوض وقتاا وتعاي الحل ممكنة

تعوق التي الصعوبات بعض لوجود نتيجة الرضا وعدم التوتر من حالة المشكلة وتمثل

تمهيداا تكون وقد مرغوبة، غير لحالة السبب هي فالمشكل إليها، والوصول الهداف تحقيق
يفرق ما أهم ولعل دقيقة، بصورة وتوقعها نتائجه حساب يصعب معقداا مساراا اتخذت إذا للزمة
معها للتعامل المنظم والجهد التفكير من لقدر تحتاج المشكلة كون هو والزمة المشكلة بين
سرعة تتالب حيث الرفاهية هذه الزمة في توجد ل بينما عنها، الناتجة الظروف تحمل ويمكن

. )2( عواقبها تحمل من التمكن لعدم التدخل

إلى وتؤدي لتحقيقه، الفرد يسعى التذي الهدف تحقيق دون يحول ومانعاا عائقاا تيعتبر والمشكلة
بين فالعلقة التتفكير، عملية إعاقة إلى يؤدي مما للفرد النفسية الجهزة توازن في انعدام حالة
والعلقة بالتتفكير، وتنتهي بالمشكلة تبدأ أحادي اتجاه ذات علقة شكل تأخذ والتتفكير المشكلة
هي تكون ل ولكنها الزمة، سبب هي تكون قد فالمشكلة الصلة، وثيقة والزمة المشكلة بين

)3(. ذاتها حد في الزمة

يتم لم مشكلة تكون قد الزمة بداية إن بل بالمشكلة مرتباة الزمة أن يتضح سبق ومما
)4( الزمة. مراحل من مرحلة فالمشكلة لذا عليها؛ السيارة

فيمكن فيه، اللتباس إزالة يمكن أمر فهو والخار المشكلة بين التداخل يخص فيما لكن
المستقبل، في مشكلة بحدوث استشعار الخار أن حيث من والخار، المشكلة بين التفريق
حدوثه، تحقق خار هي أو المحتمل، للخار التصدي عدم على المترتبة الثار إحدى فالمشكلة
حلها من للتمكن التفكير، على المقدرة وتمنح معها، للتعامل الوقت بعض تعاي بصورة ولكن
الخار إدارة عملية تكون المشكلة حل في النجاح حالة ففي لزمة، وتحولها أثارها تصعيد ومنع

المشكلة. تفاقم على المترتبة الزمات حدوث وجنبت تحققت،

" The Crisis"الزمة مفهوم 3-2

.23-19 ص ص ، سابق مرجع .)2019( سليمان جاد الفاتح محمد هشام - 1
ص4. القاهرة، والتنمية: الداء ،مركزتاوير 2 ،ط الزمات إدارة مهارات هلل)1996(. الغني عبد محمد - 2

القاهرة، المصرية: ،دارالنهضة المعلوماتي السيكولوجي المدخل المدرسيلة الزمات إدارة كامل)2003(. محمد الوهاب عبد - 3
ص20.

ص9. ، القاهرة السلمية: والنشر التتوزيع ،دار الزمات إدارة فن المآزق من فتحي)2001(.الخروج محمد - 4
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عنه، أمسك الشيء عن أزم والضيق، والمأزق والقحط الشدة تعني اللغة: في الزمة
كما أزمة، بمعنى ) )crisisالنجليزية اللغة ،وفي جبلين)1( بين ضيق مكان كل المضيق والمأزم
إلى وتضاف السوأ، أو الفضل نحو المفاجيء التغير عن وتعبر المورد، قاموس في جاء

السياسية)2(. والزمة القتصادية، الزمة مثل معينة، مصالحات عن لتعبر مختلفة مجالت

نتج موقف وهي والمؤسسية، البشرية الحياة واقع من رئيسياا جزءاا فتعتبر كمصطلح: الزمة أما
موقف أو تحول نقاة هي أو الخاورة، من قدراا ويتضمن للزمة، مولده بيئية تغيرات عن
غير تأثيرات ويحدث الساسية، والبيئة المصالح يهدد مستقرة، غير أوضاع إلى يؤدي مفاجيء،
مصالح ،فيعبر لمواجهتها)3( وسريعة محددة قرارات اتخاذ ويستلزم قصير، وقت في مرغوبة
أنها: الزمة خصائص ومن المؤسسة، لبقاء تهديدا وتمثل كله، النظام على يؤثر خلل عن الزمة
تراكم عن تكشف – سريعا تدخل تتالب الوقت– محدودة – ومتشابكة معقدة – عنيفة – مفاجئة
والدارة الهداف وتعارض والتقدير، الفهم سوء منها أسباب؛ لعدة الزمات وتنشأ سابقة، تأثيرات
ومن ، الدارة)4( وأخااء والكوارث، القوة، واستعراض والشاعات، البشرية، والخااء العشوائية،
وتعارض البشرية، والخااء واليأس، البتزاز في الرغبة أو والتقييم، الدراك سوء أيضاا أسبابها
يمثل الفرد هذا كان إذا قليلين، أفراد أو بفرد الزمة تتعلق ،(5وقد المخااة) الزمات أو المصالح
تعبر الدارة علم وجهة ،ومن دولياا)6( منصباا يشغل فرد أو دولة رئيس مثل كبيرة مكانة وذا رمزأ
هذا ويؤدي بمشكلة، أصيب الذي الداري بالكيان تتعلق وحاسمة حرجة لحظة عن إدارياا الزمة

المناسب)7(. القرار لاتخاذ التأكد وعدم الحيرة من بحالة تصيبه القرار متخذ تعيق صعوبة إلى

الوقت وضيق والمفاجأة التهديد عناصر تحقق تميزها التي والمعايير الزمة شروط ومن
الزمني البعد في تنحصر التي وأبعادها الزمة شروط بين البعض يخلط وقد المعلومات، ونقص
في المتمثل النفسي والبعد التهديد، عنصر في المتمثل المؤسسي والبعد المفاجأة، وعنصر
الزمات ومن والخلقي)8(. والسياسي، والقتصادي، والجتماعي، الداري، الضاراب

.6 ،ص سابق مرجع ، الصحاح مختار - 1
ص231. بيروت، للمليين: العلم دار ، عربي إنجليزي المورد .قاموس )1987( البعلبكي روحي - 2

والكوارث الزمات مواجهة في العلم دور ، ومواجهتها الزمة صناعة بين اللكتروني .العلم )2014( الدسوقي محمود دعاء - 3
وحدة الثاني، المجلد ، نوفمبر2014 في23-22 ،المنعقد للزمات عشر التاسع السنوي المؤتمر منشور، بحث أخاارها، من والحد

.504 ص 532-489 ص ص شمس، عين جامعة التجارة، كلية الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد
.110-108 ص ،ص سابق مرجع .)2016 الفرماوي( محمد مجدي -4
.509-506 ص ،ص سابق .مرجع )2014( الدسوقي محمود دعاء -5

،ص45. سابق مرجع سليمان)2019(. جاد الفاتح محمد هشام -6
.17 ،ص السابق المرجع -7

ص36- ص- للكتاب:القاهرة، العامة المصرية الصعبة،الهيئة والمواقف والكوارث الزمات إدارة هيكل)2006(.مهارات محمد - 8



-39-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

ويؤدي عام، بشكل الزمة مفهوم تعريف عن كثيراا مفهومها يختلف ل التي التعليمية" "الزمات
والنتشاطات وبرامجها وخااها التعليمية المؤسسة في الرتباك أو العمل توقف إلى حدوثها
ويهدد المدرسي، النظام على مادياا تأثيراا يؤثر خللا تمثل التتعليمية 1فالزمات )، بها) القائمة
تتشابك حرجة فترة هي ،أو التتعليمية)2( المؤسسة في النظام عليها يقوم التي الرئيسة الفتراضيات
إلى تؤدي متراكمة ضغوط أو القرار، متخذ لدى التتوازن عدم من حالة تخلق مختلفة أحداث فيها

.)3( الصحيح بالشكل الحل على قدرتها التتعليميتة المؤسسة تيفقد وحاسمة حرجة تحول محاة

نتيجة بينهما الخلط شاع فقد لذا بالمخاطر؛ اختلات التي المفاهيم أكثر من الزمات وتعتبر
يمكن المفهومين، لكل توضيح من سبق مما ولكن منهما، كل عنه تعبر الذي المدلول لتقارب
منها، كل على المترتبة الثار طريق عن بسهولة، والمخاطر الزمات مفهوم بين التفريق
لدارة عملية ويتتالب وضارة كبيرة آثار إلى يؤدي أن ويمكن حدوثه، تحقق خار هي فالزمة:
ويمكن الزمات، وقوع ومنع اتقاء وسائل إحدى الخار استشعار بينما أثاره، تفاقم لمنع الزمات
تداعيات بين العلقة تلخيص طريق عن العلقة ذات والمفاهيم المخاطر مفهوم بين التفريق
عدم على المترتبة والثار معها، المتداخلة الخرى والمفاهيم المخاطر من الوقاية في النجاح

التالي: الشكل في الوقاية في النجاح

وآثارها المخاطر من الوقاية في النجاح عدم أو النجاح تداعيات بين العلقة :( 1 شكل(
العلقة ذات المفاهيم على

الباحثة إعداد من المصدر:

.46
ص17. ، سابق مرجع .)2005 حواش) جمال - 1

الزمات لدارة الثلاني السنوي ،المؤتمر منشور ،بحث المصريتة الصناعة في الزمات )1997(.إدارة وأخرون الحملوي، محمد - 2
ص13. ، 26-5 ص ص شمس، عين جامعة التجارة، كلية الزمات، إدارة ،وحدة والكوارث

جدة، العلم: ،دار السلمي المنظور من قراءات مع والدارة القيادة ومهارات مبادئ ملئكة)2007(. محمد العزيز عبد - 3
ص544.
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لعدم السلبية والثار المخاطر من الوقاية في النجاح تداعيات بين العلقة السابق الشكل يشرح
ذات بها المرتباة الخرى والمفاهيم المخاطر بين العلقة طبيعة لبيان الوقاية، عملية في النجاح
بالمخاطر الشعور عند أنه في إيجازها يمكن والتي والزمة، والمشكلة كالكارثة العلقة،
تلك ونجاح منها، للوقاية برامج وإعداد اللزمة، بالصورة لها والستعداد واستباقها واستشرافها
حدوث تحقق حالة في وحتى الزمات، حدوث وييمنع المشاكل، حدوث تجنب يتم سوف الخاوة
سواء أنواعها بشتى الكوارث حالة في حتى وكذلك ومواجهته، له الستعداد تم قد لنه الخار
أقصى إلى السلبية آثارها وتقليل عليها، والسيارة لها، الستعداد يتم سوف الابيعية، أو البشرية
تقلل أنها سماتها من التي الحرجة الزمة لمرحلة المر يصل لن الحالة هذه وفي ممكنة، درجة
أن القول يمكن ولذا ضغوط، تحت والعمل الوقت ضيق من به تتسم لما معها، التعامل فرص من
لي العتبار في توضع أن يجب التي الولويات أهم من ييعد منها والوقاية المخاطر استشراف
والزمات المشكلت التعرض احتمالية من كثير عن تغنيه أن كفيلة فهي فرد؛ ولي بل مؤسسة

. الكوارث أثر من والمعاناة

الناتج السابق التنبيه أو الخار عن تيعبر المخاطر بأن القول يمكن سبق ما على وتأسيساا
بعض بينها من يكون قد التي بالخاار الشعور استباق هي أو قلق، مصدر من استشعار عن
والستشعار بشرياا، أو طبيعياا سواء الكوارث هذه عنه تنتج الذي السبب كان أياا الكوارث،
أثار يقلص أن يمكنه سليمة بصورة إدارته ومحاولة مسبقاا، كارثة احتمال على المترتب بالخار
الصعب من كان إن لها، الستعداد حسن إلى ويؤدي عليها، المترتبة الزمات من ويقلل الكارثة،
عن خارجة أمور تعريفها- في ورد -وكما الغالب في الكوارث أن لعتبار كاملة بصورة منعها
المرتباة المفاهيم كل أن القول يمكن آخر بمعنى أو منعها، يمكنه ول النسان وقدرة طاقة
لعدم متوقعة نتيجة فهي المخاطر، واستباق استشعار لعدم تالية أحداث عن تعبر بالمخاطر
ما هو المفاهيم وتلك المخاطر مفهوم بين الخلط هذا ولعل لها، والستعداد المخاطر استشراف
النقاة ستتناوله ما وهو أخرى، إدارية ومفاهيم المخاطر إدارة عملية بين الخلط إلى بدوره أدى

الدراسة. من التالية

العلقة3- ذات والمفاهيم المخاطر إدارة مفهوم
كمفهوم العلقة، ذات المتداخلة والمفاهيم المخاطر إدارة مفهوم وتحليل شرح القسم هذا يتناول
هذه بين العلقة وتوضيح بالزمات، والدارة الزمات، وإدارة الوقاية، ونظام الصناعي، المن

المخاطر. إدارة مفهوم وبين المفاهيم
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" Risk Management المخاطر" إدارة مفهوم 1-3

التحكم إلى تهدف والتي المقصودة، الدارية الفعال أو النشاة تلك هي المخاطر إدارة
حالة في خسائرها حجم من التقليل أو الساس، في الحدوث من منعها بهدف المخاطر في
،أو لمنعها)1( والتخايط أسبابها دراسة طريق عن أخرى مرة وقوعها عدم على والعمل حدوثها،
وتنظيم المحتملة العارضة الخسارة توقع طريق عن المخاطر مع للتعامل مدخل أو منهج هي
إدارية تقنية تعتبر مضمونها في ومكافحتها المخاطر فإدارة الخسارة)2(؛ لتقليل إجراءات وتنفيذ
أو القادمة الخاار من التقليل أجل من الماضي وأحداث دروس من للستفادة ومنظمة محكمة
الماضي، أخااء تكرار وعدم منع بهدف المستقبلية الفرص من الستفادة طريق عن المتوقعة،
الثار أو الصابات أو الرواح في خسارة إلى تؤدي أن يمكن التي الخايرة الظروف ومنع
التجنب بهدف الوقاية ومحاولة المخاطر إدارة أن أي بالممتلكات، ضرر أي أو الخرى الصحية
التنبؤ طريق عن وذلك للخسارة، التعرض احتمالت تقليل إلى تهدف منها السلبية للثار الكامل
نجاح حالة وفي غيره، على الخار منع على والقدر القرب الحتمال وتعزيز البديلة بالنتائج
فيما المخاطر- من الوقاية فتعني حدوثها، ومنع الزمات اتقاء عنها ينتج سوف العملية تلك
الخار أسباب إلى تؤدي التي العوامل من وخالية آمنة عمل بيئة توفير العمل- ببيئات يتعلق
حماية إلى يهدف الذي المجال " بأنها ،فتعرف المنظمات)3( في العاملين الفراد لها يتعرض التي
والبيئية التقنية الشخصية المصادر معالجة خلل من الخايرة التأثيرات من العمال فئات مختلف
،ويالق مناسبة)4( واجتماعية بدنية بصحة بالتمتع للعمال يسمح بشكل المخاطر هذه إلى المؤدية
هو الخار ومعرفة المخاطر تحديد ويعتبر المخاطر، أضرار إدارة المخاطر إدارة عملية على
عملية في الولى والخاوة المستخدمة، التخفيف وتدابير التأهبية التدابير لتحديد الرئيسي العامل
القرار صنع عملية هي مضمونها في الخار إدارة عملية ،فتعتبر الخار)5( أضرار إدارة
إدارة في القرار صنع عملية وتتسم للخسارة الشديدة التأثيرات تقليل شأنها من والتي وتنفيذها،

.4 ،ص سابق مرجع ، ملئكة العزيز عبد -1
المؤتمر إلى مقدم بحث البترول، شركات كفاءة على التكنولوجية المخاطر إدارة أهمية .)2015( سالم علي وعمر النجار، فريد -2
الثاني، المجلد الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد وحدة ،2015 في12/20-19/ المنعقد الزمات لبحوث العشرين السنوي

.721 ص ، 750-715 ص ص شمس عين جامعة التجارة، كلية
عمان، والتوزيع: للنشر الوراق ،مؤسسة إستراتيجي مدخل البشرية الموارد إدارة وأخرون.)2006(. الاائي حجيم يوسف -3

ص454.
ص124. عمان، ،دارصفاء: المهنية للسلمة الحديثة الدارة العقابلة.)2002(. ذياب محمد -4

المجموعة عجينة، هبة ،ترجمة والطوارئ الزمات إدارة إلى د.هادو)2012(.المدخل وجورج بولوك، أ وجاين ب.كبول، دامون -5
ص124. ، القاهرة نصر، مدينة والنشر: للتدريب العربية
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لمجابهة متكامل تنظيم المخاطر إدارة تعتبر ،حيث العمل)1( مراحل طوال بالتكرارية المخاطر
القرار اتخاذ تدعم التي العلمية الساليب على وترتكز التكاليف، وبأقل الوسائل بأفضل المخاطر

التأكد)2(. عدم ظاهرة من والحد الخسائر تقليل أجل من المخاطر لمواجهة

والخاار التهديدت مواجهة إلى يهدف متكامل؛ تنظيم تعتبر المخاطر فإدارة سبق ومما
وتحديد وقياسه، وتحليله واكتشافه الخار استشراف طريق عن التكاليف، وأقل الوسائل بأفضل
والهدف المالوب، الهدف لتحقيق أنسبها اختيار على الحرص مع لمواجهته، ووسائل آلية ووضع
من الحد أو المتوقعة، الخسائر لمواجهة محددة معالم ذات سياسة وضع المخاطر لدارة الرئيسي

الخسائر. هذه وقوع

" Industrial Safety"الصناعي المن مفهوم 2-3

الممتلكات على بالمحافظة الكفيلة والتدابير الجراءات مجموعة الصناعي بالمن قصد ي�ي
من تنتج والتي المهنية، والصحة السلمة توفير طريق عن الصناعية، المنشآت في والرواح
الدراسة طريق عن يتحقق وذلك العمل، أماكن في والملئمة والصحية المنة العمل ظروف توفر
مراحله، من مرحلة أي في العمل بيئة على تارأ أو تنشأ قد التي المتوقعة للمخاطر المسبقة
. الحدوث)3( حالة في السلبية أثارها من والتقليل وتحجيمها، منها والوقاية السلمة تدابير ووضع

والتقليل للمنع تتخذ التي والحتياطات المان وسياجات إجراءات كل هو الصناعي: فالمن
الظروف توفير مع والعلج والسعاف الوقاية وسائل وتقديم المهنية، والمراض الحوادث من
بيئة في خسائر تشكل والتي والصابات الحوادث وقوع لمنع الرعاية أجل من للعمل المناسبة

.)4( منها الحد يجب التي النتاج نفقات على أعباء من تضيفه لما تلفيها من لبد العمل

على يؤثر أن يمكن مما للوقاية المناسبة البرامج إيجاد الصناعي المن مفهوم يعني كما
كافة وتوفير المجال في خبراء طريق عن ذلك ويتم العمل، وسير والممتلكات العاملين سلمة
يتحقق ،ولكي منها)5( المالوب الهدف تحقق حتى وتصميمها البرامج هذه لوضع لهم الوسائل
في التنظيمية والجراءات والمواصفات الشروط من يلزم ما توفير يجب الصناعي المن مفهوم

المنامة، والمالية: المصرفية للدراسات البحرين ،معهد الخطر إدارة درويش)2003(. ويوسف المنديل، ونادر العجمي، حسين -1
ص14.

ص26. عمان، والاباعة: والتوزيع للنشر المسيرة ،دار 2 ،ط المخاطر )2016(.إدارة وآخرون موسى، نوري شقيري - 2
ص22. الرياض، المنية: للعلوم العربية نايف ،أكاديمية الصناعي المن .)1999( شامة أبو عباس - 3

.454 ص ، سابق وآخرون)2006(.مرجع الاائي، حجيم يوسف - 4
ص30. سابق، وآخرون)2006(.مرجع الاائي، حجيم يوسف - 5
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مهنية أمراض عنها تنشأ ول حوادث، فيها تقع ل أنه بمعنى وصحية مأمونة لجعلها العمل، بيئة
والبشرية)1(. المادية النتاج مقومات تكفل أنها أي

ووضع المؤسسة أمن تهدد التي المخاطر كافة تحليل الصناعي المن أهداف أهم ومن
تهتم التي الوقائية، الهداف الصناعي المن أهداف أهم من يعتبر حيث لها، المناسبة الحلول
النتاج، على سلباا تؤثر التي العمل إصابات حدوث ومنع والبشرية، الصناعية الحوادث بمنع
إضاءة من العمل ظروف وتحسين العاملين، وتدريب للعامل العمل مناسبة خلل من هذا ويتحقق
الاريقة لمعرفة والنفسية الفنية والدراسات وتلفيها، المهنية المخاطر ودراسة حرارة، ودرجة وتهوية

والهمال)2(. الملل أسباب ودراسة العمل لداء المثلى

المن وسائل توفير أيضاا الناجح الصناعي المن يحققها التي الساسية الهداف من كذلك
العاملين وتوعية وظروفه، العمل أخاار العمال لتجنيب العمل، بيئة في والوقاية والصحة
من للوقاية الصناعي المن وتعليمات شروط وأتباع أنفسهم على المحافظة على وتشجيعهم
ذلك، أمكن كلما السابق عمله إلى عودته وضمان المصاب العامل ورعاية وتأهيل العمل، أخاار
مجموعة اتباع طريق عن ذلك ويتم إصابته، مدة طيلة المصاب العامل دخل ضمان مع
فيها، العاملين بمشاركة المنظمة إدارة تتخذها التي والوسائل الوقائية والتدابير الجراءات
وقوع وتجنب والسلمة الصحة تضمن عمل ظروف لتوفير واستخدامها تابيقها، على وتحفيزهم

)3( فيها. وما المنظمة على بعد فيما ثقيل عبء تكون قد مهنية وأمراض حوادث

لكثرة المهنية والصحة السلمة بمفهوم الهتمام إلى الصناعي بالمن الهتمام أدى وقد
شهدت وقد الصناعية، الثورة مع تواكباا العمال لها يتعرض أصبح التي والمخاطر الحوادث
الوقائية، التشريعات بقية مثل كبيراا تاوراا العمل فى المهنية والسلمة بالصحة الخاصة القوانين
المحاطة الظروف بعض على العنيف الشعبى للحتجاج استجابة التشريعات تلك وتغيرت
قانون صدور مع الحديث والسلمة الصحة تشريع بدأ حيث العمل، مواقع بعض في بالمخاطر
كان الذي 1961م عام الصادر الحالى المصانع قانون ليأتي تاور ثم 1937م، لعام المصانع
بعض وجود مع 1974م، سنة الصادر العمل فى والسلمة الصحة لقانون الساسية الركيزة
ونتيجة المهنية، والسلمة بالصحة الخاصة الدارة يخص فيما القانون فى الجوهرية التغيرات
- جيدة عمل ظروف له توفرت ما -إذا النتاجية العملية في ودوره البشري العنصر لهمية
بمفهومه الصناعي بالمن الهتمام إلى الدولية والهيئات الحكومات دفع المخاطرة عن بعيدة

.234 -233 ص ص عمان، والتوزيع: والنشر للاباعة الفكر ،دار البشرية الموارد إدارة .) زويلق)2001 حسن مهدي - 1
،ص32. السابق المرجع - 2

.454 ،ص سابق وآخرون)2006(.مرجع الاائي، حجيم يوسف - 3
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لحماية ويسعى عام بوجه والسلمة المهنية، والصحة السلمة مفهوم يتضمن أصبح الذي الحديث
له)1(. منظمة برامج ووضع والموال الرواح في الخسائر ومنع المخاطر، وتجنيبه النسان

" Occupational Safety and Health"الوقاية ونظام المهنية والصحة السلمة مفهوم 3-3

بالحفاظ الساس في يهتم الذي المجال ذلك عن المهنية والصحة السلمة مفهوم ي�يعبر
الحوادث مسببات من الخالية المنة العمل بيئات توفير طريق عن النسان، وصحة سلمة على
الجراءات مجموعة ضمان طريق عن هذا ويتحقق المهنية، المراض أو الصابات، أو
للعمل التخايط مرحلة من بداية عالية، بكفاءة تيتبع أو تيتخذ التي الوقائية والحتياجات
حوادث أية عن ناجمة إصابات من العاملين حماية بهدف وذلك والصيانة، والتشغيل والشراف
هذا يتحقق ولكي بالعمل، صلة ذات نفسية أو بدنية أمراض أي من وخلوهم بالعمل، صلة ذات
والصحة السلمة لتوفير الضرورية بالشروط تتمتع وهي للعمل المنة البيئة توافر من لبد
السلمة تحقق لضمان معينة أنظمة تابيق المهنية والصحة بالسلمة ،ويقصد للعاملين)2(
من العمل عناصر وجميع - أساسي بشكل البشري- العنصر على للحفاظ المهنية والصحة
السلمة تعني ،حيث النتاجية)3( وكفاءتها المؤسسات أداء على بالسلب تؤثر قد التي الضرار
مخاطره، من والتقليل العمل حوادث من للتقليل المهنية والصحة السلمة أنظمة تابيق المهنية
على الحفاظ بهدف عمل؛ كل طبيعة عن الناتجة للظروف طبقاح النظمة هذه نوعية وتحدد
عن أهميته في يقل ل والذي مؤسسة، أي في العمل عناصر أهم من يعتبر الذي البشري العنصر
للمؤسسة والمادي البشري العنصرين على الحفاظ أهمة تأتي هنا ،ومن المادي)4( العنصر
المهنية والصحة السلمة نظم تؤديها التي المهام أهم ،فمن المخاطر)5( من سلمتهما وضمان
وتدريب المختلفة والتشغيلية النتاجية النشاة وبين بينها والتنسيق والعلج، الوقاية خدمات
درجات في والمؤثرة الساسية المتغيرات وقياس وتحليل إنتاجيتهم، وقياس المتخصصين، العاملين

والتوزيع: للنشر العملية اليازوري دار الخدمة، محطات وإدارة الصناعي (.المن الحصان)2008 غانم وزيد ، حمدي عاا نهاد - 1
ص15-14. ص ، عمان

في الطلع تم ،2 ص البيئية، للتنمية العامة السلمة،الدارة في مفاهيم المهنية، والصحة العزيز.السلمة عبد رفعت الهام - 2
: عبر متاح :2020/1/17

http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-sustdev/August2017/IndustrialZonesTraining/ .pdf
3- Kanten, S. )2013(. The relationship among working conditions safety climate safe behaviors and
occupational accidents: An empirical research on the marble workers. A multidisciplinary journal of
global macro trend, p,p 173-182,p.179.

.24 ص عمان، للنشر: صفاء ،دار المهنية للسلمة الحديثة 2003(.الدارة العقايلة) محمود - 4
OHSAS الدولية المواصفة وفق على المهنية والسلمة الصحة إدارة نظام )2009(.تقويم الشمري محمد عبد -زهرة 5

.105 ص ،129- ص،99 ص المستنصرية، ،الجامعة والقتصاد الدارة كلية ،مجلة 53 ع ،18001.2007مج15،
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وقياس المحياة، البيئة من والخارجية الداخلية مصادرها وتحديد الحوادث ومعدلت السلمة
بأنواعها، والحوادث المهنية والصحة السلمة ببرامج والتوعية الملموسة، وغير الملموسة النتائج
والتشغيل القياس طرق على والتعرف المهنية، والصحة السلمة وأجهزة لللت الدقيق والختيار
للوقاية الحترازية الجراءات ووضع العمل، بيئة مخاطر وتحليل استمراريتها، وضمان وصيانتها
طريق عن العمل، بيئة وسلمة أمن على للمحافظة اللزمة المقاييس وضع يتم حتى منها،
في والمادى البشري العنصر بقيمة الهتمام على للتأكيد وذلك الحوادث، ومصادر أسباب دراسة
والخدمات الجودة إدارة ونظم المهنية والصحة السلمة أساليب بين ويربط العمل، محيط

المابقة)1(. التكنولوجية والعمليات

والذي العمل، ومكان بيئة في المني الداء تعني المهنية السلمة أن يتضح سبق ومما
مع التعامل أثناء الدنى المستوى إلى المكان قدر منها التقليل أو الحوادث، وقوع عدم يضمن

على التدريب اتباع للمؤسسة المستقبلية الرؤية مكونات أهم من ،ويعتبر المختلفة)2( اللت
برامج ،وتنفيذ السلمة)3( حالة موظفي قبل من إيجابي وتصور كمؤشر آمن عمل وخلق السلمة
“تأمين الثالث الباب في العمل قانون ينص حيث القانون؛ بقوة ملزمة المهنية والصحة السلمة
والصحة السلمة وسائل بتوفير وفروعها المنشأة تلتزم بأن المادة٢٠٨الفقرة٢و٣ العمل" بيئة
وأحكام العمل بيئة تأمين الثالث الباب تناول فقد العمل، أماكن فى العمل بيئة وتأمين المهنية
الفيزيائية المخاطر من الوقاية تضمنت التي 211إلى216، من فى٦مواد: مخاطره من الوقاية
، الكيميائية المخاطر من والوقاية الحريق، مخاطر من والوقاية والبيئية والبيولوجية والميكانيكية
من الصابة من الوقاية بشأن الدولية العمل اتفاقيات مع ميتفقه تكون أن فيها وعى ري والتى
كما تخزينها، واحتياطيات العمل فى الكيميائية المواد واستعمال تداول من الناتج المهني السرطان
اتخاذ على الوطنية واللوائح الممارسة قواعد تنفيذ لارق والمعايير التدابير المادة٤على نصت
مسئولية على الموحد العمل قانون من المادة٦فقرة)1( وتنص المهنية، المخاطر من للوقاية تدابير
والصحة السلمة وسائل لتوفير اللزمة والحتياطيات، التدابير تابيق في العمل أصحاب
وأدوات وآلت الجهزة عن الناتجة الميكانيكية المخاطر من للوقاية العمل بيئة وتأمين المهنية،

)4( والسقوط. النهيار ومخاطر والحفر والبناء التشييد أعمال أو العمل،

.6-5 ص ص سابق مرجع العزيز. عبد رفعت الهام - 1
ص18. القاهرة، عابدين، للاباعة: ناس ،شركة العمل وبيئة المهنية والصحة طاحون)2006(.السلمة زكرياء - 2

3- Jaap Schavelin, and Bill Bryan )2018 (.Making Better Decisions Using Systems Thinking: How
to Stop Firefghting, Deal with Root Causes and Deliver Permanent Solutions, Springer Nature,
Springer International Publishing , Geneva, p.96.
، 431-430 ص ،ص العمل بيئة وتخمين المهنية والصحة السلمة الخامس 12)2003(.الكتاب رقم الموحد العمل قانون - 4
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ظروف تحسين إلى يؤدي المهنية والسلمة الصحة سلوكيات تبنى أن يتضح تقدم ومما
بها والعاملين المنـشأة مـستوى علـى إيجابية نتائج لها وآمنة مناسبة عمل بيئة وتوفير العمل،
تدريبية دورات وتنفيذ إعداد على تعتمد المهنية والصحة السلمة برامج لن وذلك والمجتمع،
والصحة للسلمة وإجراءات لوائح وضع على والعمل المهنية، والصحة بالسلمة الوعى لزيادة
اتباع على العمل وأصحاب العاملين وتشجيع اللـوائح تلـك تنفيـذ فـى للمشاركة والتوعية المهنية،
وواجبات مسئوليات وتحديد العمل، مخاطر لتقليل المهنية والصحة السلمة إجراءات وتابيق
دائمة بسجلت الحتفاظ مع المهنية، والصحة بالسلمة يتعلق فيما العمل وأصحاب العاملين
تحدد كما تكـرارها، لتجنـب خاوات اتخاذ بهدف العمل؛ عن الناتجة والمراض الصابات لمتابعة
ومواصفات قوانين وتنفيذ بإتباع اللتزام في تتمثل التي العمل، أصحاب مسئوليات البرامج هذه
تؤدى قد مخاطر أية من خالية عمل وبيئات أماكن توفير على والعمل المهنية والصحة السلمة
السلمة برنامج تاوير في العمل صاحب ومساعدة العمال، بين وفيات أو إصابات وقوع إلى
الدول بها تهتم التي الميادين أهم من المخاطر من الوقاية أصبحت ،فقد المهنية)1( والصحة
والتصدي والتحليل ومتالبات، معدات وتوفير شراء أجل من والمجهودات الموال من كثير وتنفق
العمل استمرارية تضمن التي العوامل أهم من أصبحت التي المنشآت، وسلمة أمن لمعوقات
السلمة وقوانين معايير وضع عن مسئولة هيئات فهناك الهمية هذه على ،وتأكيدا بها)2(
الصناعية، للصحة المريكي والمجلس والصناعة، للصحة المريكية الجمعية مثل العالمية،
ومن المنشأت، لمن الرئيسية المعايير بوضع جميعها اهتمت ،والتي للسلمة)3( الوطني والمجلس
الصناعي المن في العاملين من البشري العنصر وتأهيل بتدريب الهتمام المعايير؛ هذه أهم
الرشادية الوسائل واتباع ومتابعة بوضع والهتمام ومستمر، دائم بشكل المهنية والسلمة

.)4( بالمؤسسة الضرر سيلحق اتباعها وعدم والتحذيرات؛

"Civil Defense and Civil Protection"المدنية والحماية المدني الدفاع مفهوم 4-3

النسان لحقوق الدولية القوانين لتنفيذ الوطنية الليات إحدى المدني الدفاع أجهزة عتبر ت�ي
نافذة إجراءات وهي المنية، الدارة أليات كإحدى موثر دور من تلعبه لما النساني، والقانون

: http://www.samynaguib.com/PDF/WorkLaw/LLaw95-11.pdfعبر متاح
. الزراعة كلية العمل، بيئة وتأمين المهنية والصحة السلمة ،وحدة المهنية والصحة )2015(.السلمة ونيس إبراهيم لافي أحمد - 1

.5 ص دمياط، جامعة
المعايير تابيق وفاعلية النفاية المؤسسات في والسلمة باحويرث)2016(.المن صالح عبود وليبيا قديم، بن صالح مبارك سالم - 2

ص10. ، 27-7 ص ،ص التطبيقية للعلوم الندلس مجلة ، 6 ع ،14 مج الدولية، والنظمة
،ص9. سابق باحويرث)2016(.مرجع صالح عبود وليبيا قديم، بن صالح مبارك سالم - 3

،ص25. السابق المرجع - 4
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عن صادرة صكوك ومعظمها ملزمة، دولية مواثيق على لستنادها بها؛ اللتزام الدول جميع على
فقد المدني، بالدفاع الهتمام ولشدة ،1945 عام إنشاءها منذ المتحدة المم مثل دولية منظمات
الافل حقوق وإعلن النسان، لحقوق العالمي العلن مثل ملزمة ومواثيق قوانين بعدة تعزيزه تم

. )1( 1992 عام القصري الختفاء ضد الشخاص بحماية الخاص والعلن 1959 عام

الدولي، القانون تنفيذ آليات كإحدى المدني الدفاع برامج بتابيق المصري القانون ويلتزم
عن المسئول الجهاز باعتبارها – الشرطة أليات إحدى المصري القانون في المدني الدفاع وييعتبر
المصري القانون في )1( رقم المادة نص في هذا ورد وكما ، _ والحماية والسكينة المن تحقيق
الدفاع تعريف على نص الذي ،1982 عام )107( رقم بالقانون تعديله تم والذي ،1959 عام
في وانتظام باطراد العمل سير وضمان والمخابرات، المواصلت سلمة وتأمين وقاية بأنه المدني
طريق عن تدابير بعدة المدني الدفاع يلتزم هذا أجل ومن الخاار، من والخاصة العامة المرافق
إغاثة مواد وتوزيع العامة المرافق خدمات دعم خلل من المدنيين للسكان المعيشة وسائل تأمين

. إنقاذ)2( عمليات وتنظيم وتنفيذ

النزاعات أثناء للمدنيين الحماية من قدر أكبر تحقيق أجل من تدابير بعدة المدني الدفاع يقوم
الحرائق، إطفاء وسائل وتنظيم وتوفير بالغارات النذار وسائل تنظيم التدابير، هذه من الداخلية،
والكشف الدفاع غرف وتهيئة وإنشاء المنكوبة، المناطق ونجدة المحافظات بين المعونات وتبادل
الغازات، مراقبة فرق وتكوين اللزمة، والدوية المهمات وتخزين تنفجر، لم التي القنابل عن
المستشفيات وتهيئة المنكوبة، للمنشآت الخلء خاط وتنفيذ وتخايط الشعاعات، عن والكشف
خاط وضع في المدني الدفاع مهام إلى بالضافة النفاذ، فرق وإعداد المختلفة، والماكن
كما والمصانع، العامة المرافق وحماية الكوارث، ومواجهة وتنفيذها، المدني الدفاع ومشروعات
الخار)3(. أماكن من المدنيين وإخلء المدنيين من المدني للدفاع فرق بتكوين المدني الدفاع يقوم

)Crisis Management( الزمات إدارة مفهوم 5-3

للعديد – خاصة بصفة ومصر- كله العالم تعرض الخيرة الونة في بوضوح الملحظ من
لداء وتقييمها لشعوبها، النفسية والحالة الدول تلك اقتصاديات على أثرت التي الزمات من

المناهج في المدنية الحماية قيم ،مؤتمر منشور ،بحث النسان حقوق وحماية المدني )2010(.الدفاع ابراهيم مصافى نبيل - 1
ص113-111. ص ،220—109 ص ص الرياض، المنية: للعلوم نايف ،جامعة المنية التعليمية

. 1982 لسنة 107 رقم ،قانون بتاريخ1982/7/26 ع29 .)1982( الرسمية الجريدة - 2
ص162-160. ،ص سابق )2010(.مرجع ابراهيم مصافى نبيل - 3
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مصالح انتشار ،ورغم آثارها)1( وتخفيف لها التصدي على وقدرتها الزمات تلك تجاه حكوماتها
أن إل الحديث؛ العصر في المستحدثة المفاهيم من كواحد الزمات مفهوم وشيوع حديثاا، الزمات
الذي بالمفهوم الزمات مصالح استخدام ولكن البشرية، الحياة نشأة منذ وعرفت وجدت الزمات

نسبياا. الحديثة المور من يعد الذي هو الحالي الوقت في عليه هو

وتؤثر إدارتها، إرباك إلى تؤدي أحداث أو لمواقف مؤسسة أو ما جهة تعرض تعني الزمة
آثاره، تقليل أو الزمة هذه تجاه تدابيرها اتخاذ الدارة على يكون أن عنها وينتج المؤسسة على
إدارة مفهوم فظهر الدارة، بعلوم اللصيقة المور أهم من الزمات مفهوم جعل ما هذا ولعل
والكوارث التهديدات لمواجهة علمية أساليب يستخدم الذي العلم الزمات: إدارة وعلم الزمات،
مفهوم ويعبر العامة، الدارة علم مباحث في الزمات إدارة مصالح نشأ ،فقد )2( أثارها وعلج
جميع وترصد بالزمات التنبؤ على باستمرار تقوم التي الدارية العمليات جميع عن الزمات إدارة
جميع بحشد وتقوم الزمة، إلى تؤدي قد والتي خارجية أو داخلية كانت سواء المحياة المتغيرات
آثارها تقليل أو أمكن، إن حدوثها منع ومحاولة الزمة مع للتعامل المتاحة والموارد المكانات
أهم فإن المنالق هذا ومن الزمة، وقوع حالة في خسائر بأقل الابيعي الوضع عودة وضمان
التدابير واتخاذ لزمة، تحولها المحتمل والتهديدات المخاطر دراسة هو الزمات إدارة مهام
تحولها وعدم آثارها تقليل أو حدوثها عدم على العمل ومحاولة المخاطر تلك لمكافحة اللزمة
ومحاولة المستقبلية بالحداث التنبؤ على القدرة هو الزمات إدارة فعلم الحدوث، حالة في لزمة
أو الزمات وقوع لمنع المتاحة، البدائل وكافة المحتملة الزمات وطبيعة حجم على التعرف

.)3( حدوثها عند عواقبها لمواجهة والعداد آثارها، حدة من التقليل

كيفية يوضح الذي الداري العلم وهو الحديثة، الدارية العلوم من الزمات إدارة علم وييعتبر
من والستفادة سلبياتها، وتجنب المختلفة، والدارية العلمية بالدوات الزمات على التغلب
المختلفة التغيرات مع والتكيف القوة، واتجاهات حركة ورصد التوازنات، إدارة علم أو إيجابياتها،
اتخاذها يجب التي الجراءات بتحديد يهتم الذي العلم هو الزمات ،فإدارة )4( المجالت كافة في
تحويــل للمنظمــة يمكــن وقد ،بل ونتائجها)5( أثارها تاور ومنع معينة كارثة أو ما أزمة لحتواء
الخاــأ مــن فالتعلــم الزمــة؛ مــن المســتفادة الــدروس اســتخلص عبـــر مســتقبلية لفــرص أزمتهــا

ص9. القاهرة، للكتاب: المصرية ،الهيئة الصعبة والمواقف والكوارث الزمات إدارة )2006(.مهارات هيكل محمد - 1
.12 ،ص سابق سليمان)2019(.مرجع جاد الفاتح محمد هشام - 2

. ص23-21 ، سابق مرجع . )2006 هيكل) محمد - 3
ص25. القاهرة، والتوزيع: للنشر المين 2،دار ،ط الدولي والرهاب العولمة مخاطر والكوارث الزمات )2002(.إدارة عليوة السيد - 4
جامعة البنات، ،كلية العلمية والتطبيقات النظرية التصورات بين الزمات لدراسة الجتماعي .المدخل )2000( العاار سهير - 5

.4 ص ، القاهرة شمس: عين

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20700/posts
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وإجــراءات سياســات اســتحداث أو الداخليــة، أنظمتهــا جــودة لتاويـــر الســبيل يكــون أن يمكــن
العمــلء وتوقعــات احتياجــات تلبــي منتجــات وابتــكار أدائهــا، مســتوى تحسيـــن شــأنها مــن جديــدة

والمستهلكيـــن)1(.

على والحصول البحث على يقوم نشاط هي الزمة إدارة مفهوم أن يتضح تقدم ومما
المتوقعة الزمات واتجاهات بأماكن التنبؤ من الدارة تمكن التي واللزمة الكافية المعلومات
أو عليها، والقضاء فيها للتحكم اللزمة التدابير واتخاذ معها للتعامل مناسب مناخ توفير بهدف
موضوع بين الوثيق وللرتباط الحياة، مجالت كل على وتأثيره المر ،ولخاورة )2( مسارها تغيير
الدارة مجال في حديث علمي كميدان الزمات إدارة مفهوم ظهر الدارة، علوم وبين الزمات
أجل من الأزمات مع التعامل واستراتيجيات وتقنيات وطرق المختلفة الزمات بدراسة يختص
والبعيد، الاويل المدى أو القريب المدى على سواء السيئة الثار وتجنب وتخايها عليها، التغلب
على المؤسسة قدرة وزيادة والنجاح الفشل بين اليجابي التوازن تحقيق الزمات إدارة من والغرض
من مستفادة دروس على والحصول الزمات عن الناتجة الخسائر وتقليل الصلح، إعادة
يتم دائم؛ فريق إلى تنقسم التي الزمات، إدارة فرق تكوين خلل من ذلك ويتم ،)3( الزمات
ومنع الخسائر وتقليل المخاطر، تقليل في ليساهم المؤسسة في دائم بشكل ويتواجد تشكيله
للزمة السلبية الثار من المؤسسة لنقاذ الزمة بداية مع تشكيله ويتم مؤقت، وفريق الزمات،

هما: رئيسين هدفين لتحقيق الزمات إدارة ،وتسعى تفاقمها)4( ومنع

أن يمكنها التي الجراءات جميع واتخاذ مسبباتها لكل بالتصدي الزمة حدوث منع محاولة أ-
حدوثها. تمنع

التواصل شبكات عبر المنتجات عيوب عن الناجمة الزمات اتصالت الخااط)2019(.استـراتيجيات ودينا سالم، السيد شيماء - 1
الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية ،المجلة 39 مج وأبل، سامسونج شركتـي على حالة دارسة الجتماعي:

ص231. ،235 -225 ص ص العربية
بالمنظمات الزمات من والوقاية التميز لتحقيق كمدخل المشترك الذاتي )2017(.التقييم برهومة يحي وعبير ، خااب سيد عايدة - 2
رشاد .محمد أد وحدة ،2017 /25/11 في ،المنعقد الزمات لبحوث والعشرون الثاني السنوي المؤتمر منشور، بحث الحكومية،

ص275. ،280-275 ص ص شمس عين جامعة التجارة، كلية الزمات، لبحوث الحملوي
من نتجت اقتصادية ازمات لمواجهة الكمبيوتر على المبنية السيناريوهات بعض )2005(.وضع مصافى طلعت محمود مها - 3
العاشر السنوي ،المؤتمر منشور بحث المعاصرة، العالمية والمستجدات المتغيرات ظل في البيئية والكوارث الزمات ،إدارة العولمة
عين جامعة ، التجارة كلية الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد وحدة ، 3-4ديسمبر2005 في المنعقد ، الزمات لبحوث

.894 ص893، ص ،899-885 ص ص شمس

ص السماعيلية، السويس: قناة ،جامعة 2 ،ط والزمات المخاطر إدارة في الحديثة )2015(.التجاهات الرب جاد محمد سيد - 4

ص138-136.
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وإعادة آثارها لتقليل حدوثها- حالة في الزمة- لمواجهة جيد تنظيمي بإطار ب-الستعداد
سرعة. بأقصى التوازن

أالزمات الدارة 3-6مفهوم

العلوم في الجديدة والمفاهيم المصالحات بعض ظهور إلى الزمات إدارة علم ظهور أدى
تغاية وسيلة لتكون وهمية أزمة افتعال يعني الذي بالزمة؛ والدارة الزموية، الدارة مثل الدارية
إلى والقتصادية السلوكية القوى توجيه خللها من يتم ثم بالفعل، القائمة المشاكل على وتمويه
المشاكل على التغلب بعد العمل أهداف لتحقيق معين سلوك إلى الزمة أو الزمات تكريس
أزمة لخفاء افتعالها على والقدرة الزمة صناعة مهارة عن يعبر بالزمة الدارة فمفهوم القائمة،
للقيم يسيء ما فيه المفهوم هذا كون ورغم الدارة، تقصده خفي هدف لتحقيق واقعة حقيقية
أنه إل المر؛ حقيقة اكتشاف عند الدارة تجاه المصداقية عدم من جو عنه وينتج الخلقية،
الدول من بداية المستويات؛ كافة على الستخدام دارجة أصبحت التي النماط من ذلك رغم
غيرها؛ على للسيارة مآربها وبلوغ أهدافها لتحقيق الزمات افتعال أسلوب انتهجت التي الكبرى

سعرها)1(. لرفع ما سلعة بإخفاء ما أزمة يدعون الذين التجار ببعض وانتهاءا

ثم الزمة، فتصعيد الزمة، وميلد لصنع بالتمهيد بداية مراحل؛ بعدة بالزمات الدارة وتمر
إدارة وتشعب انتشار ،ومع الوضاع)2( فتهدئة الخصم على السيارة ثم وحادة، عنيفة مواجهة

تصدير ومفهوم بالستثناء، الدارة أو بالهداف كالدارة أخرى، إدارية مفاهيم ظهرت الزمات

في غيرها إشغال أجل من الدول، بعض وتتبعه السياسي الميدان في شهير أسلوب وهو الزمة،
اقترنت دارجة استخدامات هناك أصبحت كما الساحة، لها تخلوا حتى لها تصدرها مفتعلة أزمات
القضايا ببعض مرتبط وبعضها الخلق، وأزمة الثقة أزمة مثل قيمية بعضها الزمة بمصالح
الديون وأزمة الديمقراطية وأزمة المثقفين وأزمة الشباب أزمة مثل والسياسية، والجتماعية العامة

النقدية. والزمة

المفاهيم على وآثارها وآلياتها وأدواتها المخاطر إدارة بين العلقة تلخيص يمكن سبق ومما
التالي: الشكل في بها والمرتباة المتداخلة

. ص30 ، سابق مرجع . 2006 هيكل محمد - 1
.119 ،118 ص ،ص سابق مرجع . )2016( الفرماوي محمد مجدي - 2
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والنتائج الليات حيث من - المخاطر من الوقاية إدارة عملية تداعيات بين العلقة :(2 شكل(
العلقة ذات والمفاهيم -

الباحثة إعداد من المصدر:

إدارة مع المتداخلة المفاهيم من تقدم مما استنباطه تم للباحثة رؤية عن السابق الشكل ييعبر
وبين المخاطر من الوقاية إدارة عملية تداعيات بين العلقة السابق الشكل ويلخص المخاطر،
المدني، الدفاع وأنظمة الوقاية، ونظم والسلمة والصحة الصناعي، كالمن الخرى المفاهيم
المفاهيم كل اعتبار يمكن أنه حيث الخرى، والمفاهيم المخاطر إدارة بين العلقة الشكل ويوضح
أجهزة وحتى والوقاية والصحة السلمة ونظم الصناعي المن مثل المخاطر إدارة مع تتداخل التي
فبعد المخاطر، من الوقاية إدارة عملية عليها تيبنى التي والدوات الليات بين من المدني، الدفاع
تلك حدوث منع على المساعدة الوسائل شتى من التأكد يتم المخاطر واستشراف استشعار
فهي السابقة، الثلثة المفاهيم هذه دور يأتي وهنا الحدوث، حالة في معها التعامل أو المخاطر،
تساهم الجرائي وبدورها منه، والوقاية الخار حدوث منع في تشارك والتوعوي التثقيفي بدورها
وجه فمن لذا- المخاطر، إدارة فريق هو الدور هذا يدير ومن أثارها، وتقليل له الستعداد في
حيث العكس على بل المخاطر؛ وإدارة المفاهيم تلك بين تعارض يوجد ل - الباحثة نظر
طريق عن وإدارتها، المخاطر من الوقاية عمليات لنجاح وميكملة وأساسية لزمة كلها عتبر ت�ي
نتيجة فهي الزمات إدارة عملية أما كفاءتها، من والتأكد إعدادها وحسن العتبار في وضعها
من والنتقال الزمة، مرحلة إلى والوصول المر وتفاقم المخاطر، إدارة عملية في النجاح لعدم
إلى والتحول القرارات، واتخاذ التفكير من أكبر مساحة يعاى الذي المسبق التصرف رفاهية
القول يمكن لذا القرار، اتخاذ سرعة ووجوب الزمة، ضغط تحت للعمل والضارار الوقت ضيق
وفي والمشاكل، الزمات من كثير في الوقوع من تجنب ناجحة مخاطر إدارة عملية كل أن
ينتج قد إدارتها في والفشل التصرف سوء أو المخاطر من الوقاية في فشل أو تراخي كل المقابل

الزمات. من كثير عنه
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وعلقتها وإدارتها بالمخاطر والمرتباة المختلفة للمفاهيم عرض من تقدم ما على وتأسيساا

تعبيراا الكثر اللغوي والتركيب الدق، المصالح أن الباحثة ترى المخاطر، إدارة عملية بتداعيات
: مصطلح هو المخاطر مجال عن

ييستخدم فسوف ،لذا ) Management " Risk Prevention(المخاطر من الوقاية "إدارة
إدارة تتخذ حيث معاا، العملية لتلك والنتائج الليات من كلا يشمل حيث الدراسة، من يأتي فيما
من الوقاية وهو الساسي الهدف لتحقيق وسيلة الدارة وعناصر محاور من المخاطر من الوقاية
تحوله ومنع الحدوث حالة في عليه المترتبة السلبية الثار لتقليل إدارته أو حدوثه، ومنع الخار

أزمة. إلى

والتطور والنشخة المفهوم المخاطر: من الوقاية إدارة ثانياا:

المخاطر، من الوقاية مفهوم وتاور لنشأة التاريخي السياق الدراسة من القسم هذا يتناول
المفهوم تاور يتناول ثم الشعبية، والثقافة والدب، الكريم، والقرآن المقدس، الكتاب في فيتناوله

المعاصر. الوقت في

المخاطر1- من الوقاية مفهوم لنشخة التاريخي الطار

منها للوقاية عديدة وسائل يكتشف وأخذ ا، خلقه أن منذ المخاطر مفهوم النسان عرف لقد
أسباب اتقاء على النسان حثت السماوية والرسالت الديانات وجميع المخاطر، هذه ومواجهة
من الوقاية مفهوم أصبح حتى إدارتها، وحسن لها والستعداد المخاطر ومواجهة الخار،

البشرية. والثقافة النسانية الابيعة في المتأصلة المفاهيم من المخاطر

المخاطر1- من الوقاية لمفهوم المقدس الكتاب تناول 1

كما المقدس الكتاب في مرة من أكثر لها الستعداد على والحث الخاار فكرة وردت

،وفي )21 :2 )يشوع " َك تت غك لكدك ا هك نت مم تك نكوت دك إمنت ا فكإمننهك ينةم؛ التحك ممنك َك بك هكرك يئكةم طم التخك ممنك بت يلي"اهترر

إمذكا " ،)7 :3 )أمثال ،" رلم الشن عكنم عردت وكاأت بن الرن اتنقم . َك سم نكفت نكيت يت عك فمي كميماا حك تككرنت "لك أخرى: مواضع

ممنت َك اذم قك نت لم ،11 َك رر يكنتصر مر هت وكالتفك ، َك فكظر يكحت لر فكالتعكقت ،
10 َك سم لمنكفت التمكعترمفكةر لكذنتم وك ، َك بك قكلت مكةر كت التحم لكتم خك دك

َم الم مكسك فمي لروَم لملسس
امكةم تمقك الست برلك سر التنارمكمينك ،12 يبم أمالكككاذم التمرتكككللممم انم نتسك الم ممنك وك ، رلميرم الشلم طكرميقم

وكهرمت ةة، جن مرعتوك مت قرهر طررر ينك النذم .14 رل الشن يبم أمخكككاذم ينك جم تكهم التمربت ، وءم السس عتلم أمفك ينك التفكرمحم ،13 الظسلتمكةم

على المقدس الكتاب حرص سبق مما ويتضح ؛ )1( )15-10( -2 أمثال ( 15" . مت برلمهم سر فمي ونك مرلتتكور

. )15-10( المثال ،)7-3( المثال القاهرة، هليوبلس، : المقدس الكتاب دار ،2 ط الثالث، .الصدار المقدس)2005( الكتاب - 1

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=24&chapter=3&vmin=7&vmax=7
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استخدم الذي الول الموضع في ورد كما فيه، الوقوع من والتحذير الخار مضمون توضيح

نفسه يقى أن للنسان لبد التي بالحية، وتشبيهه الخار من الترهيب في البلغي السلوب

يمتلكه بما الغرور عن تحدثت التي التالية المواضع في كذلك منها، الهرب على بالحرص

تحفظ التي الحكمة في الخار هذا من المنجاة وأن كبيراا، خاراا باعتباره علم من النسان

الملتوية المعوجة والارق الكذب ييعرض العكس وعلى النجاة، يحقق الذي الفهم وحسن العقل،

الهلك. لخار النسان

الكريم القرآن في المخاطر من الوقاية 1-2مفهوم

مفهوم تضمنت الكريم القرآن أيات من كثير أن نجد المقدس، الكتاب في الحال هو كما
لبد أوامر صورة في فجاءت منها، الوقاية وإجراءات النسان لها يتعرض قد التي المخاطر

وكلك لنم بميلم سك فمي وا فمقر )وأكنت تعالى قوله في كما عنها، البتعاد يجب نواهي أو بها اللتزام من
نزلت وإن الية ،فهذه ﴾ البقرة195﴿ ) نمينك سم التمرحت بس يرحم ك لن إمنن نروا سم وكأكحت لرككةم التنهت إملكى مت يكر دم أمخكيت وا ترلتقر
الخاار- كل عن النهي إلى المفسرون- يقول كما تشير- فهي ا سبيل في النفاق في

النسان. هلك فيها يكون قد والتي - عام بوجه

عكلرونك يكجت قة بكرت وك دة ركعت وك ظرلرمكاتة
فميهم مكاءم السن ممنك يلمبب ككصك أوت ( تعالى قوله في وكذلك

،﴾فتحذر 19﴿ البقرة ) أمالتككافمرمينك يطة مرحم ر لن وك تم التمكوت ذكرك حك قم وكاعم الصن ممنك مت آذكانمهم فمي مت اأمعكهر أكصك
الموت. تسبب قد والتي العالية الضوضاء خار وهو كبير خار من الكريمة الية

يتضح كما للوقاية الملبس ارتداء ضرورة على أياتها إحدى نبهت حيث النحل سورة وفي

مت كر أكختسك مت يكر تكقم ركابميلك سك وك رن التحك مر يكر تكقم ركابميلك سك لككرمت عكلك جك تعالى:)وك ا قول في
﴾81﴿ آية النحل ( لممرونك ترست لكعكلنكرمت كرمت لكيت عك نمعتمكتكهر يرتممس َك لم

ذكذ كك

من الكريمة الية في كما العين على البرق من الصادر المبهر الضوء خار من والتحذير
قكامروا مت لكيتهم عك أكظتلكمك وكإمذكا فميهم ا وت مكشك مت لكهر اءك أكضك لنمكا كر اركهرمت أكأتصك ُر طك يكخت قر التبكرت )يكككادر البقرة: سورة

﴾20﴿ آية البقرة ) يرة قكدم ءب يت شك للم كر لكىذ عك لنك إمنن مت ارمهم وكأكأتصك مت عمهم مت أمسك لكذكهكبك ر لن اءك شك لكوت وك

مم لك مست لملت ركهر دت صك ركحت يكشت يكهر دم يكهت أكنت ر لن يررمدم )فكمكنت النعام: سورة في تعالى قوله في ورد وكما

سك الرلمجت ر لن عكلر يكجت َك لم
ذكذ كك مكاءم السن فمي عندر يكصن خكننمكا كك ا جا رك حك ا يلمقا ضك ركهر دت صك عكلت يكجت لنهر يرضم أكنت يررمدت مكنت وك

https://equran.me/tafseer-202-2.html
https://equran.me/tafseer-202-2.html
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الجو في الرتفاع خار من الكريمة اليه هذه وتحذر ، ﴾125﴿ آية النعام ( نرونك مم يرؤت لك ينك النذم لكى عك
يزدادان بالختناق وشعوراا التنفس في ضيقاا يسبب قد كبيراا خاراا يعد الذي عالية مسافات

الرتفاع. زاد كلما

قد التي والخاار المخاطر مفهوم الكثير وغيرها اليات هذه في الكريم القرآن تناول هكذا
الدين فكرة أن للشك مجالا يدع ل بما يتضح بحيث اتقائها، وآليات وضرورة النسان لها يتعرض
وأوامره، الدين تعاليم باتباع وذلك الخار، من النجاة فكرة على قائمة أساساا تكون قد السلمي
من يتمكن ولم هذا، على يحرص لم إذا للخار عيرضة النسان ويكون نواهيه، عن والقلع
على وأثره الخار لحجم السليم التقدير عدم أو الخار، حالة من القتراب عند التدبر حسن
ما شيء فعل من الضرر ووضوح الكبيرة الخاورة لدرجة تبعاا كافياا التنبيه يكون هذا وفي حياته،
أخرى مواضع في بينما الوجيزة؛ المختصرة الصورة هذه على المر فجاء واضح، أثر له يكون
إلى يحتاج المر كان عليها، المترتبة والثار الملبسات وتشابك الخاورة حالة لتركيب ونتيجة
تناول الذي البليغ، القرآني القصص في هذا وتمثل الهدف، يؤدي ما البلغة من فيه آخر أسلوب
العظة القارئ منها ليستقي سابقين أفراد أو أمم قصص طريق عن الحياتية الشئون من كثير
واضحة مواقف القرآنية القصص هذه بين من وكان نهايتها، أو القصة مضمون من والحكمة
أن قلنا إن الصواب يجانبنا ولن إدارتها، ومتالبات بالنسان المحياة المخاطر عن تعبر
خار أول من نفسه وقاية في ينجح لم عندما التاريخ في مشكلة أول له حدثت قد النسان
أشجار إحدى من الكل من وحواء -لدم وجل -عز ا تحذير الخار هذا وكان له، تعرض
قوله في القرآني القصص من ذلك ويتضح لهما، الشياان وسوسة وراء النسياق وعدم الجنة،

يتثر حك ا دا ركغك ا هك نت مم كرلك وك ننةك التجك َك جر وت زك وك أكنتتك كرنت است مر آدك يكا قرلتنكا )وك يمل الررحل محنل الررحح
ل لر مل بلسح تعالى

منا مم مكا هر جك رك فكخكخت ا هك نت عك يتطكانر الشن مكا فكخكزكلنهر
)35( ينك الظنالممم ممنك فكتككرونكا ركةك جك الشن هم هكذم بكا رك تكقت وكلك ترمكا ئت شم

)36( ينب حم إملكى مكتكاعة وك رر تكقك مرست ضم كرت الت فمي لككرمت وك ور عكدر لمبكعتضب مت كر أكعتضر بمطروا اهت قرلتنكا وك فميهم انكا كك
يعاا مم جك ا هك نت مم بمطروا اهت قرلتنكا

)37(
يمر حم الرن التنونابر هروك إمننهر هم لكيت عك فكتكابك لممكاتب كك

بملهم رك ممنت مر آدك ى فكتكلكقن
ا صدق ))38( زكنرونك يكحت هرمت وكلك مت لكيتهم عك فة وت خك فكلك ايك هردك تكبمعك فكمكنت ى هردا نملي مم ختتميكننكرمت يك فكإممنا
تنبيهه جاءه قد السلم عليه أدم أن الكريمة اليات من يتضح ،وكما ) 38-35( البقرة سورة العظيم
لوسوسة الستماع عن ونهي الشجرة، هذه من الكل عند ما، بخار وجل عز ا من
وذريته هو وترك المشكلة وحدثت المحذور، في ووقع الخار من يحذر لم أنه إل الشياان؛
لعدم نتجت النسانية، تاريخ في الخار من وقاية عملية أول إدارة في للإخفاق نتيجة الجنة
بتبليغ ومصدره بالخار التام علمه برغم عليه؛ المترتبة والثار الخار لحجم الكافي التقدير

مؤكد. إلهي
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الواردة السلم- -عليه يوسف سيدنا قصة في حدث ما آدم، سيدنا قصة من النقيض وعلى

َنعع سج َل َر ُرلر يجأن َت ا ِج سم ٍت ا ُج َجقج َنعم سج َمي َنتمْجا َج ُر ي ّدم اّّصم ا َج َجيي ُر )يروسر تًاّى قوّه َي الكريم القرآن في
قجالج )46( َج و ِر لج ًن يج ْن َر جلل ًّج ِم اّْلا جى ِّم عر َم ُن َج جلّمي ًّج ٍت يجاَمسجا ُج ُج ر َ وج ُت ْن ُر ٍت َج َر ْن سر َنعم سج وج ُع ا َج عم
ًندم َج َن ِم يجأنتمي ْل ُر )47( َج ُرلرو تجأن ا ِل ِم َع ي قجلم ّل ِم ْنَرلمهم سر َمي وُر ُر ْج َج ْن تر دن صج ِج ا ِج َج عا ََج دج َج ْمي سم َنعج سج َج عرو ُج ْن تج
تيعتبر ،حيث 48-46 الياٍ يوسُ )48((سوُة َج ْرو صم ِن تر ا ِل ِم َع ي قجلم ّل ِم َل َر ّج ْن تر ِن قجدل ا ِج َج ُرلن يجأن ادع دج شم َنعع سج َج ّم ْج

سيدنا فسر عندما منها، والوقاية للمخاطر إدارة لعملية نجاح على مثال خير يوسف سيدنا قصة

وهي الحدوث؛ محتمل قادم خار هناك بأن تينذر للمستقبل، رؤية بأنه الحاكم حلم يوسف

نصف استثمار طريق عن الخار هذا لستباق آلية ووضع الجفاف، عن الناتجة المجاعة

لسنوات المحصول هذا نصف وادخار الرخاء، وقت في زراعته يتم سوف الذي المحصول

حدوث من وينجوا السلبية، آثاره وتجنب المحتمل للخار التصدي من يتمكنوا وبالتالي الجفاف،

إدارة مراحل على رائعاا مثالا أعاى قد - السلم -عليه يوسف سيدنا يكون وبهذا المجاعة، أزمة

التي السليمة والاريقة اللية ووضع إدارته، وحسن واكتشافه، واستشرافه توقعه من بداية الخار،

إلى التحول من ومنعه السلبية، الثار إحداث من ومنعه له، التصدي حتى مواجهته من تمكن

وهو الحدوث المحتمل الخار لدارة آلية شكل في الحاكم حلم تفسير فجاء أزمة، أو مشكلة

المحصول من المدخر الجزء على الحفاظ إمكانية وشرح بل المتوقع، الجفاف نتيجة المجاعة

السنوات. هذه طوال يفسد ل حتى سنبله في بتركه

استشعرت عندما سبأ ملكة بلقيس الملكة قصة في يتضح المخاطر لدارة آخر موقف وهناك
سورة في تعالى قوله في هذا ويتضح إليها، سليمان سيدنا برسالة الهدهد ألقى عندما الخار
تنى حك راا أكمت عكةا قكاطم نتتر كر مكا رمي أكمت فمي أكفتترونمي ر التمكلك ا أكيسهك يكا قكالكتت ( الرحيم الرحمن ا بسم النمل:

قكالكتت )33( تكختمررمينك اذكا مك فكانتظررمي َم إملكيت رر كمت وكالت يدب دم شك أكختسب وكأرولرو قرونةب أرولرو نر نكحت قكالروا )32( ونم در هك تكشت
لكةة سم مررت وكإمنملي

)34( عكلرونك يكفت َك ذكلم كك وك لنةا أكذم ا أكهتلمهك زنةك أكعم عكلروا جك وك وهكا در أكفتسك يكةا قكرت لروا خك دك إمذكا َك التمرلرو إمنن
حتى الرسالة جاءت أن فما ، 35-32 الية من النمل سورة ) )35( لرونك سك التمررت عر جم يكرت أممك ركةة فكنكاظم ينةب دم بمهك مت هم إملكيت
دولتها رجال كبار فجمعت بلدها، له تتعرض قد الذي المحتمل الخار الملكة استشعرت
الذين الملوك باقي مثل سليمان كان إن لهم يحدث قد الذي للخار ونبهتهم المر، في لتشاورهم
بأن الموقف، حل عليه يكون قد لما تصورها عرضت ثم أهلها، ويذلوا ليفسدوها القرى يدخلون
والتصرف النتيجة ستكون سيحدث ما أثر وعلى النتيجة، وتنتظر هدية، سليمان لسيدنا ترسل
في بالديمقراطية يعرف ما يشبه بشكل الخطر مواجهة فريق بلقيس الملكة أدارت وبهذا السليم،
ولم وقدراتهم، خبراتهم من لتستفيد وكبرائها دولتها رجال فاستشارت الحديثة، السياسية المفاهيم

أحد. يعارضها ولن الحاكمة، كونها رغم بالقرار تستأثر
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القصص في المواضع من كثير في منها الوقاية وإجراءات المخاطر عن الحديث تكرر وقد
له منجاة لتكون السفينة بصنع ا أمره الذي السلم- -عليه نوح سيدنا قصة في كما القرآني؛
السلم- -عليه موسى سيدنا وقصة الظالمة، البلدة سييغرق الذي الاوفان خار من وللمؤمنين
عندما الخضر سيدنا وقصة وقتله، فرعون باش خار لتقيه البحر في أمه به ألقت عندما
الفقراء لصحابها ليحفظها السفينة بخرق الخضر فقام الحكمة؛ منه ليتعلم موسى سيدنا اصاحبه
أبويه على وألم خار مصدر سيكون لنه الغلم وقتل لها، الظالم الملك اغتصاب خار من

. عليه)1( الظالمة القرية أهل ساو خار من لليتيمين الكنز ليحفظ الجدار وبنى المؤمنين،

الشعبية3-1 والثقافة العربية الثقافة في المخاطر من الوقاية مفهوم تطور
القصص وتضمن البسيط، بالشكل الخار لمفهوم الكريم القرآن تناول من تقدم ومما
الخطر مفهوم رساخة ،يتضح منها والوقاية المخاطر إدارة لعمليات المركب للمفهوم القرأني
الحديثة-كما العلم مخترعات من وإدارتها المخاطر فليست النسانية، الحياة في وإدارته
هذا ولعل النسانية، الحضارة في وموثقة تاريخياا المثبته المور من ولكنها ؛ الغرب- يدعى
الوقاية ومفهوم خار كلمة كانت حتى العربية، الثقافة في المخاطر مفهوم انتشار يبرر ما
ديوان في جاء كما الشعراء بعض ألسنة على فجاءت اللغوي للحديث مجالا له والتصدي منه

:)2( التاليين البيتين في الشافعي المام

ذحري الحح لتحهي ستحعمح
ال ما يري خح لحهي فحقيل طكرر الخك بلهل وحالستحعلى اليعحيرلجي تاهح

رر دح كح وذا فور صح ذا عيشانل والعيشي طكرب خك وذا نر أمح ذا يومانل الدهري

المعري: العلء لبي الشعر أبيات أحد في كذلك

)3( سخط على وينآها نحهي مل بالكره خطر على نحيحاهي دي يقدم الحمحرحء

من منه والوقاية مواجهته وضرورة الخار مفهوم من جعل ما والدبي الديني النتاج هذا ولعل
مثل المصري المجتمع في الدارجة الشعبية المثال بعض في هذا واتضح الشعبية، الموروثات
قنة تخطي ول سنة "امشي يقول: الذي المخاطر عن والبعد الحرص عن يتحدث الذي المثل
من مزيداا يتكلف أن للنسان الفضل من بأنه والنصح المر المثل يتضمن حيث قناة، "أي

هود سورة القاهرة، الحسين: ميدان والتوزيع، والنشر للاباعة المنار دار العثماني، أالرسم عاصم عن حفص رواية الكريم، القرآن - 1
.) 82 إلى 79 من )اليات الكهف سورة ، ) 7 )الية القصص سورة ، ) 48 إلى 37 )من اليات

الزهرية: الكليات مكتبة خفاجي، المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق الئمة، وإمام المة جبر ديوان .) 1985( الشافعي المام - 2
. 81- 80 ص ص القاهرة، الزهر،

.75 ص بيروت، العلمية: الكتب دار والمثال، الحكم في الحلل )1990(.السحر الهاشمي أحمد السيد - 3
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قناة يعبر بأن المشوار يختصر ول ، طويلا كان ولو أمناا الكثر الاريق فيسلك والجهد الوقت
اتقاء علي الحث في المثل هذا ويضرب سنة، يمشى أن اضار لو حتى غرقه، تسبب ربما
يحسب اللي " يقول الذي الشعبي المثل كذلك المن، الاريق نحو النسان وتوجيه الخاار
يحقق الصعاب مواجهة من تمكنه التي التدابير يتخذ الذي أي يبات" الهنا في الحساأات
وجعلتها المصرية الشخصية على انعكست التي الشعبية المثال من وغيره هذا ولعل السعادة؛
على أدل وليس له، والستعداد خار من يحمله قد ما باستباق ومشغولة الغد، في التفكير دائمة
الناس من مجموعة يقوم بأن المصريون، ابتدعها التي " معيكة "الجك فكرة من عملية بصورة هذا
حاجته حسب لحدهم المبلغ إجمالي ييعاى مرة كل وفي الشهرية، دخولهم من جزء باحتجاز
تيعبر وغالباا وتكافلية، تكاملية بصورة ولكن الدخارية الفكرة نفس وهي الحاجات، أولويات وترتيب
عدم على والحرص واستباقه، الخار من الوقاية فكرة عن فيها يشتركون من لدى الجمعية فكرة
يستلزم معين حدث قبل والتجهيز الستعداد تدابير من تكون بأن مشكلة، إلى وتحوله حدوثه
من ويلحظ أزمات، أو مشاكل حدوث دون بسلم، تمر أن في يرغبون مناسبة أو أموال وجود
الستعداد وحسن أحداثه استباق على الدائم والحرص بالمستقبل الهتمام شدة وغيره السلوك هذا
في وجهده وماله وقته من جزء باستقااع فاري بشكل النسان فيقوم معوقات، من يحمله قد لما

أخاار. أو عقبات أو مشكلت أو مهددات بل مستقبل ضمان أجل من الحاضر

ما تضمنه رغم أنه منها، بالوقاية والهتمام للمخاطر التاريخي السياق من سبق مما يتضح
يضع أخرى ناحية من أيضاا أنه إل والمصري؛ العربي الفكر في الخار مفهوم رساخة يثبت
مع التعامل في الشديدة المركزية من يظهر ما يفسر فوقي سلاوى إطار في منه الوقاية عملية
وأسلوب بالخار التنبيه أن فكرة التراث هذا أيضاا رسخ حيث الفوقي، القرار وانتظار المور،
العربية الشخصية جعل مما العلم، من أكبر قدر لديهم ممن أو إلهي، بتبليغ يكون منه الوقاية
هذا الباحثة- نظر وجهة من – يفسر ما هذا ولعل اتكالي، سلوك ذات المنحى هذا فلي والمصرية
العربية الثقافة في منها الوقاية أخهمية والوعي المخاطر تفهم رغم الحادث؛ التناقض
المؤسسي الحديث أالشكل العملية لتلَ العلمية للتدابير الستخدام زال ما أنه إل والمصرية،
في أو التعاوني العمل مبادرات وجود عدم ويعوقه والعراقيل، التخخر من كثير يشوبه المنظم
على المترتبة النتائج مسئولية تحمل في الرغبة عدم من النابعة الحيان- بعض فريق-في
عليها تحرص التي والمحاسبية والحوكمة المساءلة ضوابط ظل في إقرارها من لبد والتي العمل،

الغرب. طبقها كما الحديث بالفكر الدارة علم تدابير

الحديثة2- الفكرية التجاهات في وإدارتها المخاطر من الوقاية مفهوم تطور
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من كمجال وتنظيمها الحديث، العصر في وإدارتها المخاطر من الوقاية يخص فيما أما
،1950-1940 بين ما الفترة إلى حديثاا المخاطر إدارة فكر نشأة فترجع الدارة؛ علوم مجالت
وتفاقمت وكثرت القتصادي الوضع تدهور عندما المريكية، المتحدة الوليات في وبالتحديد
إلى اللجوء إلى بها أدى الذي المر المؤسسات، ميزانيات على عبئاا وأصبحت التأمين، أقساط
بين الدمج طريق عن المخاطر إدارة مفهوم ،ونشأ )1( الخاار في متخصصين وتقنيين خبراء
تتمكن حتى الدارة، وعلوم والقضائية العسكرية البرامج في الهندسية والتابيقات التقنيات
المالية الدارات في التأمين على يقوم كان الذي فكرها تاوير من القتصادية المؤسسات
والقيمة العائد تحليل طريق عن الدارة علم على المعتمد المخاطر إدارة فكرة إلى والقتصادية،
من واليقينية التأكد عدم ظروف ظل في السليم القرار اتخاذ من للتمكن علمية، باريقة المتوقعة
بييسنز هارفارد مجلة في المخاطر إدارة لمصالح ظهور أول كان وقد النتائج،

جديداا فكراا وقتها المؤلف عرض حيث ،1956 عام ) Harvard Business Review ريفيو)
إدارة عن المسئولية له تيسند المؤسسة في شخص هناك يكون أن لبد أنه على يقوم ومختلفاا
الفضاء مركبة في حدث الذي الحريق بعد فكانت المخاطر لتحليل المنظمة الدراسة أما المخاطر،
وقتها العتماد كان حيث الفضاء، رواد من ثلثة وفاة عنها نتج التي 1967 عام أبولو المريكية
وتاور، الفكر تغير الحادث هذا وبعد للمهندسين، العملية الخبرة على العتماد في ا محصور�ا
الرحلت أثناء السلمة معايير ووضع إيجاد على تعمل هيئة تشكلت 1969 عام إبريل ففي
نسبة تزيد ول ،% 95 عن يقل أل شروطه أهم من أمان معامل الهيئة هذه ووضعت الفضائية،
برامج وضع في ناسا وكالة وبدأت ،%1 نسبة عن الرواد جرح أو للموت المؤدية المخاطر
نفس وحدث الفضاء، رحلت وتنفيذ تصميم مراحل أثناء المان ودعم للمخاطر، الكمي للتحليل
سيناريوهات وضع على التركيز بدأ حيث الخمسينات، نهاية قرب النووية الااقة مجال في المر
كمي تحليل أول وضع من التمكن تم حتى النووي، الشعاع تسرب من الناجمة للمخاطر
الحتمالي التحليل الن ويابق ،1975 عام النووي المان هيئة بواساة المخاطر لحتمال
والااقة والمباني النقل مثل الحيوية القااعات من الكثير في للخار الكمي التحليل أو للخار
من البنوك ،فكانت )2( المالية المؤسسات ومنها الخدمية المؤسسات إلى أيضاا وانتقل والتمويل،
بعد المر وتاور ممارساتها، وتقنية المخاطر إدارة فكر تبني إلى سارعت التي المؤسسات أولى

أساساا الخسائر حدوث منع على تقوم المخاطر، مع للتعامل أنجح طرقاا هناك أن تبين حيث ذلك

القتصادية المؤسسات في cosoإطار وفق المراجعة لجان ا)2019(.فاعلية ضيف الهادي ومحمد اللوي، عبد يحي - 1
لخضر، حمة الشهيد ،جامعة اقتصادية راى مجلة ، 2 ع ،9 مج والخارجيين، الداخليين المراجعين من مجموعة الجزائرية-دراسة

.398 ص ، ص410-393 ص ،2019 ديسمبر الجزائر، الوادي،
.400 ،ص سابق مرجع ا)2019(. ضيف الهادي ومحمد اللوي، عبد يحي - 2
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المخاطر، إدارة تقنيات استخدام في المؤسسات جميع توسعت بعد وفيما نتائجها، من والحد
المخاطر، ادارة في العمليات أهم من الولويات وضع ويعتبر المالية، المؤسسات في وخاصة
أكبر، حدوث احتمالية لها التي الكبيرة الخسائر ذات للمخاطر الكبر الولوية تعاى حيث
المخاطر مفهوم اتسع المجال هذا في الدائم التوسع ومع أولا، بالحل الولى هي وتكون
أصبحت بل فقط، الملموسة للمخاطر يعاى الهتمام يعد فلم تنوعاا، أكثر وأصبحت والتهديدات
خاط يضعون ممن كبير باهتمام وتحظى كبيرة، أهمية ذات الملموسة غير المخاطر
أو المعرفة نقص عن الناتجة - المعرفة مخاطر مثلا فأصبحت المخاطر، إدارة واستراتيجيات
بين من – فعال غير تعاون وجود عن الناتجة - العلقات ومخاطر المغلوطة، المعرفة
قد لنه ذلك حدث وربما معها، التعامل في الولويات وتيعاى حساب لها ييحسب التي المخاطر
والمخاطر المالية المخاطر من غيرها عن أهميتها في تقل ل المخاطر هذه إن بالدلة ثبت
المخاطر إدارة أن منالق من جاء قد المخاطر من النواع بهذه الهتمام هذا يكون وربما المنية،
الحدوث الممكنة التهديدات أثر تقليل إلى تهدف فعالة لارق منظمة اختيار ممارسة تعتبر أساساا
ضمان إلى أساساا تهدف المخاطر إدارة فعملية المستهدفة، نتائجه تقلل أو العمل تعوق قد والتي
عن تعبر أصبحت حديثاا المخاطر ،فإدارة )1( أهدافها تحقيق من وتمكينها للمؤسسة الستدامة
تعبر عملية وهي بالمخاطر، يتعلق فيما عليها والسيارة المنظمة لتوجيه المنسقة النشاة
والستشارات، التواصل لنشاة والممارسات وإجراءاتها، الدارة لسياسات المنهجي التابيق عن
سجل ووضع المخاطر، ومراجعة ورصد ومعالجة وتقييم وتحليل وتحديد السياق، وتحديد
وتأثيرها، وأسبابها للمخاطر وصف ويتضمن خار، لكل ييحدد مركزي سجل وهو المخاطر،
وتقييم المخاطر، إدارة عن المسئول الشخص ذلك في بما الحالية، للضوابط العريضة والخاوط
المخاطر تصنيف ويعتبر الضوابط، إلى بالنظر حدوثه، واحتمال حدوثه، حالة في الخار عواقب

المخاطر)2(. من الوقاية إدارة لعملية هامة أولوية

التعليمي، القااع ومنها المجتمع، مؤسسات كافة إلى المخاطر بإدارة الهتمام انتقل وقد
النظمة هذه تعوق قد مخاطر أو مواتية، غير ظروف أي ضد النظمة لتلك الستقرار لضمان
على التفوق تحقيق على والقدرة المالوبة، والفاعلية بالكفاءة وظيفتها أداء عن التعليمية
ووضع لها، والتحسب المخاطر استشراف على القدرة بامتلك إل يحدث لن الذي المنافسين؛
الذي الكبير العالمي السباق فمع لها، المناسبة والعلجية الحترازية الجراءات من مجموعة

،وحدة المرجعي الطار المتحدة المم منظومة في المؤسسية المخاطر إدارة (:استعراض بوشتا)2010 وإيشتفان ترزي، جيهان - 1
.2 ص جنيف، المتحدة: المم المشتركة، التفتيش

2- The Australian Council on Healthcare Standards )ACHS()2013(.Risk Management and Quality
Improvement Handbook: Third edition )EQuIPNational(,5 Macarthur, ULTIMO NSW,Sydney, P.5 .
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الدول كافة في عام بوجه التعليمية النظمة أصبحت التنافسية، مفهوم على ويرتكز يؤكد أصبح
مكانة ليجاد والسبق التفوق تحقيق أجل من السباب بكل تأخذ خاص بوجه العالي والتعليم –
– عام بوجه التعليم على القائمون أصبح المنالق هذا ،ومن الدائم)1( السباق هذا في متقدمة
لتلك والستقرار المان من كبير قدراا وضمان بتحقيق مشغولين - خاص بوجه الجامعي والتعليم
بالكفاءة وظيفتها أداء عن التعليمية النظمة هذه تعوق قد مخاطر أو تهديدات أي ضد النظمة،
عولمة عصر فرضها حقيقة من منالقين المنافسين، على التفوق وتحقيق المالوبة، والفاعلية
استبعاد جداا الصعب من أصبح إنه إل الزمات؛ استبعاد أإمكننا كان إذا إنه تؤكد المخاطر،
هذا ،2(ومن ( واستباقها لها الستعداد من لبد لذا العولمة، عن الناشئة والخطار المخاطر
التقدم يريدون ممن والتنمية، التاور في الراغبين يشغل ما ومشاكله الحاضر يعد فلم المنالق
مناهج باستخدام المخاطر إدارة بمجال المتزايد الهتمام هذا تجسد وقد ودولهم، بل لمؤسساتهم
بدراسة تهتم التي الدراسات تنامى إلى أدى مما الستراتيجي التخايط واستراتيجيات ومفاهيم
واستشراف عليها، والتغلب لحلها اقتراحات لتضع الجامعي التعليم تواجه التي والمخاطر الزمات
من تحولت إذا حدوثها تداعيات من التقليل أو حدوثها، عدم ومحاولة لها والتحسب المخاطر
بوضع الشديد الهتمام من الخيرة الونة في نلحظه ما يفسر ما وهذا أزمات، إلى مخاطر
أن الممكن من التي المحتملة بالمشكلت والتنبؤ التعليمية النظم في المخاطر لتوقع استراتيجيات
إلى السلبية آثارها لقليل أو لمنعها استباقية حلول وضع ومحاولة بعد، فيما أزمات وتسبب تحدث
يفسر ما هذا ،ولعل للزمة)3( السلبية للتداعيات المؤسسة تتعرض ل حتى ممكن مستوى أدنى
احدى واعتبارها المستقبلي البحث تقنيات باستخدام الستشرافية، بالدراسات المخاطر إدارة ارتباط

التالي. المحور سيتناوله ما وهو ودراستها، المخاطر استشراف مداخل أهم

من الوقاية لدارة مدخلا الستراتيجي والتخطيط الستشرافية الدراسات ثالثاا:
المخاطر

الحياة تعقد ومع مستقبله، في سيأتي بما ويهتم واقعه، تحسين على دائماا النسان يحرص
في التفكير استباق فأصبح به، يأتي أن يمكن وما المستقبل بأمور الهتمام زاد أمورها وتشابك
المبادرة الستباقية وتعني الواعية، البشرية للابيعة الميميزة السمات أهم من وأحداثه المستقبل
فحص على الدائمة بقدرتهم الستباقية الشخصية ذوي الفراد ويتميز السبق، على والقدرة

1- International Standard Iso 9001 ,Op. Cit.,p.37.
.79 ص سابق، مرجع بيك)2013(. ألوريش - 2

الخامس السنوي المؤتمر بكتاب منشور بحث الزمات: من الوقاية سبل كأحد الولويات 2000(.إدارة ( الشافعي محمد محمد - 3
.65 ص ،85-63 ص ص شمس عين جامعة التجارة، كلية الزمات، بحوث ،وحدة 2 ،مج للزمات
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هذا ولعل )1( حدوثها؛ ومنع بالمشكلت والتنبوء الهداف، ووضع الفرص، وتعديل المواقف،
الكثيرة بتقنياتها والستشرافية المستقبلية الدراسات علم بلورة إلى أدى ما هو الستباقي الفكر
بداية التالية النقاط في توضيحه سيتم ما وهو الستراتيحي؛ التخايط مجال أهمها من يعد والذي

المخاطر. بإدارة وعلقتها وتقتياتها الستشرافية الدراسات وتاور نشأة من

الستراتيجي والتخطيط الستشرافية الدراسات وتطور نشخة 1-3

بأنها تتسم بصورة للمستقبلل ومنظمر منهجيتر بفحصر تقوم التي العمليةي تلك بالستشراف يقصد
ويتم الميادين، أو المجالت أحد في للمستقبل المتصورة المسارات بناء أجل من الجل، طويللة
من النالق خلل من المقبلل الواقعل تصورل بهدف القادم، إلى الثاقبة النظرة طريق عن هذا
البتكاري الخيال على ويرتكز الواعي، الذهن في المستقبلر أحداث وتوقع الحالي، الواقع
المتوقعة المشكلت على التغلب ويحاول القادم، الزمن لستباق يرسميها التي والخاطل وإبداعاته،
القوى استثارة على تقوم ومستمرة شاملة عقلية عملية ،فالستشراف حدوثها)2( منع على والعمل
وتحليلها والدقيقة الكافية البيانات جمع طريق عن المستقبلية الحداث توقع أجل من الذهنية
في حديثة اتجاهات لظهور مهد ما هو الستباقي الفكري المنحى هذا ،ولعل )3( بالمستقبل للتنبوء
اللبنة كان الستباقي التفكير فهذا وتنظيماا، علمية أكثر التفكير هذا من تجعل العلمي، البحث
المستقبلية الدراسات ظهور إلى أدت التي السس أهم ،وأحد المستقبلي البحث بنية في الولى
صعوبة رغم أنه ترى أساسية ميسلمة من الستشراف لفكر الساسية الفكرة وتنالق ،

)4( وتدعيمها
عن التحدث من تمكن حوله، وأفكار تصورات وضع الممكن من لكنه بالمستقبل؛ التنبوء
منها والمحتمل الممكن عن وتيعبر الحداث، احتمالية درجة على تتوقف بديلة مستقبلت
التخايط أساليب ومنها المنهجية بأساليبها الستشرافية الدراسات ،وتيعتبر والمفضل)5(

العلــــوم مـــجلــــة ،1 ع ،26 العليا،مج الدراسات طلبة لدى الستباقية مظلوم)2019(.الشخصية حسين وعلي حميد، كريم زينب - 1

. 3 ص ،28- ص20 ص بابل، جامعة النسانية، للعلوم التربية كلية ، النسانية

المستقبلية الراى ملتقى المستقبلية"، الدراسات ودللت مفهوم ماهية حول ورقة مقترح .)2013( المهدي محمد ا عبد مالك - 2

جامعة لستراتيجية، اا العلوم كلية العربية، العلمي البحث مجالس اتحاد فبراير، 5-3 من الفترة في ،المنعقد الدولية والشراكات العربية

.34 ص الرياض، منية، الل للعلوم العربية نايف

.49 ص :الجيزة، "بيمك" للدارة المهنية الخبرات ،مركز أالمنشآت المنية المخاطر السامحي)2007(.إدارة شريف - 3

مجلة سلسلة ،20 ع والشروط، والصعوبات الهمية العربية الثقافة في المستقبلية الدراسات منصور)2016(.توطين إبراهيم محمد - 4

.26 ص ،55 -9 ص ص السكندرية، السكندرية: مكتبة ، المستقبلية الدراسات وحدة أوراق،

، أوراق مجلة سلسلة ، 8 ع العربي، محمد ترجمة الرؤى: المثلة، الطار، مصر في المستقبلية الدراسات .)2013( جول إدجار - 5

ص15. 84-7 ص، السكندرية،ص السكندرية: مكتبة المستقبلية، الدراسات وحدة
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. )1( المعرفي للنتاج إثرائية وإضافة العلمي البحث أساليب في وهامة كبيرة إضافة الستراتيجي
وأهميتها مقوماتها المعاصر الفكر في المستقبلية الدراسات

للنسان يحمل الذي المستقبل في التفكير على المستقبلية للدراسات الرئيسية الفكرة وتقوم
وتستند له)2(، ويحتاط ويستبقه ويتوقاه ويحذره يخافه الذي المجهول من ومخاوف محتملة مخاطر
تحليلها يصعب المعقدة المشكلت حل أن ترى وأساسية، هامة فرضية على المستقبلية الدراسات
تخصصات منظور من للمر النظر الفضل من بل واحد، علمي تخصص أو مدخل طريق عن
في المستقبلية بالدراسات الهتمام زاد ،وقد المشكلت)3( هذه لحل بينها فيما تتكامل متعددة
إلى تستند التي مؤسساتها، وجميع المتقدمة- -وخاصة الدول مستوى على الحالي، العصر
والعسكرية، والسياسية القتصادية الميادين كافة في الهامة قرارتها لوضع المستقبل استشراف

الستراتيجي. والتخايط المستقبلية للدراسات قسماا تخصيص على بها المؤسسات وتحرص

الارق استخدام على تيركزي عناصر عدة على ) المستقبلية ( الستشرافيةي الدراساتي وتعتمد

وتتناولي العلمية، الجهود مع والفنيةح الفلسفيةح الجهودح وتتضمني الظواهر، دراسة في العلمية
يمكن التي المبادىء إلى ،وتستند سنة و50 سنوات 5 بين تتراوح زمنية آماد في المستقبلح
المشاركة من قدراا تهييء أنها إلى بالضافة نريده، الذي المستقبل على بالتركيز استخداميها
سيناريوهاته، وصياغة المستقبل صنع في المتنوعة التخصصات من فريق بين والتعاون

:)5( يأتي لما المستقبلية الدراسات أهمية وترجع )4( له والتخايط

الجيال- عبر الممتدة التجاهات باستقراء للمستقبل كلية خرياة لرسم محاولة تعتبر أنها
والفواعل القوى على والوقوف المستقبل في ظهورها المحتمل المفاجئة والحداث

لها. المحركة الديناميكية
وفحص- دراسة بعد بينهـا، والميفاضلة والمتاحـة الممكنة الخيـارات تحديد في تساعد

المناسبة. الختيارات لتحديد معرفية قاعدة لتوفير ونتائجها، تداعياتها واستالع
بالمخاطر- التنبؤ طريق عن الكوارث وأثر الزمات وقوع إمكانية من التخفيف في تسـاعد

ومواجهتها. والستعداد وقوعها، واستباق

لتطوير العربي المؤتمر في للمشاركة مقدمة بحثية ورقة العربية، البحوث في المستقبل )2015(.استشراف الزعبوط عيد مية سي - 1

. ص3 عمتان، العربية: الجامعات اتحاد مع بالتعاون الدولية المعايير ،مؤسسة العلمي البحث

.9 ،ص سابق ،مرجع منصور)2016( إبراهيم محمد - 2

.11 ،ص السابق المرجع - 3

، التربوية والبحوث البيدغرافي للتجديد الوطني المركز الستشرافية، الدراسات حول منهجية وثيقة وأخرون)2011( ، الدوراري راشد - 4

.9 ص الجزائر، والمقارنة، الستشرافية البحوث قسم
.29-27 ص ،ص سابق ،مرجع منصور)2016( إبراهيم محمد - 5
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-. القائم الستراتيجي التخايط تاوير مداخل أهم من المستقبلية الدراسات تعتبر
القرار- صانع لمداد المستقبلية، المرجعيات بتوفير القرار، صنع عمليات في هام مصدر

والسياسات. القرارات لهذه بالثار التنبؤ على القدرة مع المشكلت لحل ابتكارية برؤية
سيناريوهاته،- وصياغة المستقبل صنع في الديمقراطية المشاركة من قدراا تهييء

والمهتمين الخبراء من ،للستفادة متعددة علوم بين يعتمد والتكامل بالتعاون والتخايط

وتقنياته مفهومه الستراتيجي 3-2التخطيط
أنواعه اختلف على التخايط بفكر الهتمام إلى المستقبلي بالبحث الهتمام أدى
الستراتيجي، بالتخايط عيرف فيما بعد فيما المر ،وتاور الاويل( - المتوسط ومداه)القصير-
جـورج -عـرفه كما التخاـيط مفهـوم ويعبر المستقبلي، البحث طرائق أهم أحد ييعتبر الذي
الفـروض اسـتخدام ووضـع الحقـائق، على المبني الختيـار عن -" "George Terryتيـري
النتائج لتحقيق بضرورتها ييعتقد التي المقترحة، النشاة وتكوين تصور عند بالمستقبل المتعلقة
صانع ودعم لـه، والسـتعداد عليـه سـيكون بمـا والتنبـؤ المسـتقبل دراسـة هـو فالتخاـيط المنشودة؛
،لمعالجـة والفعال)1( السليم القرار اتخاذ على يعينه الذي الستراتيجي التفكير على بالقدرة القرار
هـو مـا كل وتقديـم والتفـوق، التميـز من تمكنها إبداعيـة باـرق مؤسسته تواجـه التـي المشـكلت
الفكر ذو والمدير والمهـارات، والمعـارف المـوارد اسـتغلل خـلل مـن مجالهـا فـي جديـد
التصـور علـى القـدرة ولديه المتوقعـة، غيـر السـيناريوهات لمواجهــة اســتعداداا أكثـــر الستراتيجي

.)2( المفاجئـة التغيــرات مـع بسـرعة والتكيـف النظمـي

توجه أن يمكن التي الساسية الفرضيات يخص ما كل الستراتيجي والتفكير التخايط ويشمل
، المستقبل)3( نحو التوجه في منها للستفادة قاعدة لتكون واقعية بصورة تصاغ أن ويجب العمل،
لتحقيق المستخدمة والوسائل الهداف بين للربط علمي أسلوب هو مختصرة بصورة فالتخايط

النتائج)5(. لنجاز خاة وفق والعمل الهداف،)4(

، والمعاصر التقليدي الداري الفكر إطار في متكامل منهج العمال: منظمات وإدارة تنظيم ،)2005 الرب) جاد محمد سيد - 1

.205 ص القاهرة العشري: مابعة

،2 ع مج38، الوظيفية، الحياة جودة تحسيـن على الستـراتيجي التفكيـر الخولني)2018(.تأثيـر ومحمد الحمداني، نوري صبا - 2

ص213. ،213 -211 ص ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة

الحلبي، مرزوق بالعربية لغوي ،تحرير الجتماعي التغيير خدمة في الستراتيجي (.التفكير 2012( شترنبرغ شارايخمن نانسي - 3

.1 ص السبع، –القدس-بئر حيفا للنشر: شتيل دار

.17 ،ص سابق مرجع السامحي)2008(. شريف - 4

.11 ،ص سابق ،مرجع شترنبرغ)2012( شارايخمن نانسي - 5
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والتجديد والمعاصرة التنبوء التخايط عملية في تتحقق أن يجب التي العناصر ومن
السئلة من لعدد محددة إجابات تقديم إلى محددة استراتيجية وفق التخايط فيسعى والبتكار)1(،
،والستراتيجية بالعمومية)2( ويتصف زمنية فترة على وينصب كيف؟، متى؟ أين؟ لماذا؟ بماذا؟
مع متكاملة بصورة النسانية المعرفة من مجالت تتناول التي والمباديء الفكار من مجموعة
ييعبر الجرائية الناحية ،فمن

الهداف)3( تحقيق على تيساعد التي والساليب الوسائل تحديد
والعمليات الجراءات فتضع لمستقبلها، المنظمة تتصورها عملية عن الستراتيجي التخايط
تحقيقها على والعمل الواضحة، والغايات الهداف من انالقاا ، المستقبل ذلك لبلوغ الضروية

.)4( محدد زمني إطار في

ويقوم السيناريوهات، وأهمها أشهرها من بحثية مداخل عدة الستراتيجي التخايط وينتهج
بدائل أربعة عمل يتم ما وعادةا ....؟، لو ماذا تساؤل على الجابة على غالباا السيناريوهات بناء
التفكير تتيح أداة عتبر ت�ي لنها بل بالمستقبل؛ للتنبؤ فقط السيناريوهات بناء يتم ول متوقعة،
السيناريو من بداية الخيال طريق عن خلقة بصورة متوقعة، بدائل عن وتيعبر خلقة، بصورة
وظيفته المستقبل، علم من رئيسي فرع السيناريو ،وييعتبر

)5( والمتشائم فالممكن تفاؤلا، الكثر

يصفي بشكلر ها، نتائجل وتحليل المستقبلي للوضع المحتملةل الحداثل مختلف وصف هي الساسية
السيناريو ويتبع المستقبل، في النجاح تحقيقل هو الساسي وهدفه إدارته، وسبلح المستقبلي، الوضعح
وتأتي عليها، المترتبة التفصيلية والنتائج وتداعيتها، ومسارتها الظاهرة بتحديد تبدأ خاوات؛ عدة
عــن تترتــب الــتي والنتــائج المشــاكل بابيعــة القــرار صــانع تنبـه أنها في السيناريوهات أهمية
بعضها عن التراجـع أو القـرارات تكييـف أو إصـلح علـى يسـاعده ممـا معــين، مســار اختيــار

.)6( أحياناا

الجامعية المخاطر من الوقاية في الستراتيجي التخطيط أهمية 3-3

المور من هذا فلعل المستقبلي، والبحث المخاطر الوقاية بين العلقة يخص فيما أما
العلقة على أدل وليس المستقبلية، الدراسات بها اهتمت التي المجالت خلل من الواضحة

.19 ،ص سابق مرجع السامحي، شريف - 1

.26 ،ص السابق المرجع - 2

التربية وزارة التربوية، للوثائق الوطني المركز مهدي، بن عثمان وتنقيح التربوي،تصحيح )2009(.المعجم الجهوية سعيدة ملحقة - 3

.127 ص الجزائر الوطنية:

،ص104. السابق المرجع - 4

. 45-43 ص ص ، سابق ،مرجع شترنبرغ)2012( شارايخمن نانسي - 5

ص عمـان، للدراسـات: العلمـي ،المركـز السياسـية العلـوم فـي المسـتقبلية الدراسـات تحليـل إلى الحي)2002(.مدخل عبد وليد - 6

.120-119 ص،
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الدراسات لجنة رئيس تقرير في ماجاء أكثر المخاطر ومكافحة الستشرافية الدراسات بين الوثيقة
"رصدنا : يلي ما تقريره في جاء الذي الوزراء لمجلس التاأع المستقبليات أمركز المستقبلية
تهدد التي المخاطر من عددا�ا الوزراء بمجلس المستقبلية الدراسات مركز في عملنا إبان
تعليم وتراجع عام بشكل التعليم نوعية تدهور تشمل المستقبلية، رؤيتها لتحقيق مصر طموحات
على المترتبة المخاطر من التقرير ،فحذر خاص" بشكل الساسية والعلوم والابيعة الرياضيات
ذلك على يترتب ما واستشرف الساسية، والرياضيات العلوم تعلم عن المصريين الالب عزوف
الااقات تكنولوجيا وخصوصاا مصر تتبناها التي المختلفة التكنولوجية المجالت في تأثير من
الفضاء وتكنولوجيا والتصالت، المعلومات وتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا والمتجددة الجديدة
العلوم لتعليم مقترحا�ا برنامجاا الدراسة قدمت وقد المياه، وتكنولوجيا الصناعية والقمار

.)1("2030 عام حتى الساسية والرياضيات

المخاطر ،وخاصة المخاطر من عدد بعرضه واهتمت السابقة الدراسة رصدته ما أهم فكان
قد ما رصد المستقبل استشراف وأهداف وظائُ أهم من يكون قد أنه على يؤكد مما التعليمية،
تقليص أو حدوثها ومنع اللزمة بالتدابير لها والستعداد استباقها لمحاولة أخطار من يحتويه
بين الدمج البحثية الهتمامات أهم من جعل مما لزمات، تحولها ومنع - وقعت لو أثارها-
أهم إحدى ومجالتها المخاطر واعتبار المخاطر، إدارة ومفاهيم المستقبلي البحث وطرائق تقنيات
الحداث بتسارع يتميز والذي الحالي وقتنا في وخاصة الستشرافية، المستقبلية الدراسات مباحث
استشراف على القدرة على كبير بقدر القرار متخذي تزويد يتالب مما والمخاطر، التحديات وكثرة
من للتمكن المناسبة والعلجية الحترازية الجراءات من مجموعة ووضع لها، والتحسب المخاطر

.)2( مؤسسة أي تاوير

إدارة وبين الستشرافية والدراسات المستقبلي البحث بين الوثيقة العلقة هذه تتضح تقدم ومما
،ويعتبر الستشرافية الدراسات مباحث أهم إحدى عن المخاطر إدارة ترعبر حيث المخاطر،
المثلى والاريقة ،بل المخاطر دراسة ومداخل طرائق أهم من وتقنياته أطرائقه المستقبلي البحث
التي لها، والتصدي مكافحتها من والتمكن المخاطر في للبحث الباحثة-للتعرض نظر وجهة -من
الهتمام انعكس وقد لمواجهتها، الستباقية الليات ووضع أثارها وتصور باستباقها إل تتحقق لن

تعليم مستقبل في دراسة المستقبل، في التعليمية وروافدها لمصر العلمية القاعدة (.بناء 2010( عمران وأحمد ، المجيد عبد سحر - 1

.32 ص القاهرة : المصري الوزراء مجلس القرار، اتخاذ ودعم المعلومات ،مركز المستقبلية الدراسات مركز والعلوم، الرياضيات

2-International Standard Iso 9001 )2015(. Haw To applay risk- based thinking to quality

processes: International Organization for Standardization, BIBC II, Chemin de Blandonnet

Vernier ,Geneva, p.37 .
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من كبيرة طفرة شهدت التي التعليمية المؤسسات على المخاطر لمواجهة الستراتيجي بالتخايط
التخايط واستراتيجيات ومفاهيم مناهج باستخدام المخاطر، إدارة بمجال المتزايد الهتمام
المحياة المخاطر واستشراف السابقة الزمات بدراسة تهتم التي الدراسات وتنامى الستراتيجي،
الخيرة الونة في الكبير الهتمام من ييلحظ ما يفسر ما هذا ولعل الجامعي، التعليم تواجه التي
التي المحتملة بالمشكلت والتنبؤ التعليمية، النظم في المخاطر لتوقع استراتيجيات بوضع
تحققت، إذا حدوثها تداعيات من التقليل أو لمنعها، استباقية حلول وضع ومحاولة والمتوقعة،

.)1( السلبية وتداعياتها الزمات وقوع من المؤسسة لحماية السلبية آثارها وتقليل

الستراتيجي والتخطيط والزمات المخاطر من الوقاية إدارة منهجية بين العلقة 4-3

التي الجراءات من مجموعة في وتتمثل الستراتيجية، الخاة من جزءاا المخاطر إدارة تيعد
المثل الستخدام خلل من للنشاة، المصاحبة المخاطر لمواجهة منظم، بشكل اتباعها يتم
إدارة إستراتيجية وتتضمن الهداف، تحقيق يضمن بما المخاطر، وجود ظل في المتاحة للموارد
على والعمل حدوثها، عند الخسائر حجم ومن آثاره من التقليل أو الخار، لمنع مجالا المخاطر
مستقبلا، أوتكراره وقوعه عدم لضمان الخار؛ حدوث أسباب دراسة خلل من تكرارها عدم
الهمية ذات المخاطر على التعرف ثم تحدث، قد التي الخسائر لتعويض اللزمة الموال وتوفير
على المعتمد التحديد خلل من لتفاديها، واستراتيجيات خاط ووضع وتحليلها، وتصنيفها
تجربة على والطلع المخاطر، ومراجعة للمخاطر، الميحتملة المصادر جميع وتحليل الهداف،
عنصر وتحديد المخاطر وتقييم المخاطر، مع للتعامل إستراتيجية لديها التي المؤسسات من عدد
قدرة يعنــي والزمات المخاطر لمواجهة الستـراتيجــي ،فالتخايط وأثاره)2( حدوثه واحتمال الخار
وييعتبـر والزمات، المخاطر لتجنب المستقبلية، فرصها لكتشاف وسيلة استخدام على المؤسسات
شـأنها مـن التـي العلميـة، الدارة وظائـف أهم من أساسي ارتكاز وعنصر رئيسياا منهاجاا التخايط
وكفاءة واقعية علــى مؤسسـة أي وتفوق نجـاح مـدى يعتمـد كمـا دومـاا، بالمؤسسـة والرقـي السـمو
أحد والزمات المخاطر لمواجهة الستـراتيجــي والتخايط )3(، بها الستـراتيجــي التخايـط ونجاح
تجنب على وتساعدها المستقبلية، فرصها اكتشاف من المؤسسة تيمكن التي والليات الوسائل أهم
باستراتيجية ودمجها المخاطر إدارة استراتيجية وضع أهمية تأتي هنا ،ومن والزمات المخاطر
،بما المخاطر جميع لعلج منظم مؤسسي نهج ترسيخ أجل من دائمة، بصورة وتاويرها المؤسسة

.65 ،ص سابق مرجع :)2000 ( الشافعي محمد محمد - 1

ص10. ، عمان :2020-2017 والزمات المخاطر إدارة إستراتيجية .)2017 ( والتعليم التربية وزارة - 2

4 مج الفلساينية، الحكومية المؤسسات فـي الزمات إدارة فـي الستـراتيجـي التخايط سلمة)2019(.دور سالم وليد محمد سلمة - 3

ص144. ص160-143، ص العربية. الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ، ع39 ،
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وفق المخاطر معالجة استراتيجية وإدراج للمخاطر، شاملة إدارة وتاوير امتلك للمنظمة يضمن
وغاياتها)1(. أهدافها

المخاطر من الوقاية إدارة أهداف راأعاا:

جميع في كبير باهتمام تحظى التي الدارات أكثر من المخاطر من الوقاية إدارة أصبحت
كان أياا منظمة أو مؤسسة توجد فل الخدمية، أو منها النتاجية القااعات سواء المؤسسات،
على تعمل الساس في المخاطر ،فإدارة المخاطر)2( عن بعيدة بيئة في تعمل انتمائها أو نوعها
لدارة أن كما الموضوعة، أهدافها تحقيق من يمكنها للمؤسسة الستدامة من قدر ضمان
العمل بابيعة تتعلق الخصوصية من بقدر تتمتع كانت وإن ومتعددة، محددة أهداف المخاطر
هذه ضوء وفي الهداف، هذه يحدد الذي هو المخاطر إدارة وفريق مؤسسة، كل داخل وأهدافه
لدارة الرئيسي الهدف إن القول ويمكن المخاطر، إدارة ومهام وأدوار نشاطات تتحدد الهداف
أثاره وتقليل الساس، في المحتمل الخار حدوث منع على العمل في يتمثل عام بوجه المخاطر
إلى تكلفتها وتقليل المخاطر تأثيرات من والتخفيف التقليل أي وقوعه، حالة في مستوى أدنى إلى
للمخاطر الجيد الفهم طريق عن حدوثها على المترتبة السلبية الثار وتخفي الدنى، الحد
وفي عليها، والسيارة معها والتعامل لها، الستعداد حسن على والقدرة جيداا، ودراستها المحتملة،

قسمين)3(: إلى تنقسم المخاطر إدارة أهداف فإن الصدد هذا

منع إلى المخاطر إدارة هنا تهدف حيث الخسارة، قبل ما أو الخطر: وقوع قبل ما أهداف أولا:
وحسن وقع، إذا الخار حدوث في والقتصاد الساس، في الخسارة منع وبالتالي الخار حدوث
عناصر باقي على والحفاظ الخار، عن الناتجة والمشاكل والقلق التوتر وتقليل له الستعداد

بالخار. تأثرها وتقليل واستقرارها العمل

عن المرحلة هذه في الهداف تيعبر حيث الخسارة، بعد ما أو الخطر: وقوع أعد ما أهداف ثانياا:
محاولة إلى هنا المخاطر إدارة تهدف حيث الخار؛ وقوع حالة في اتباعها يجب التي الجراءات
أدنى إلى الخار أثار وتخفيض واستقراره، العمل استمرارية على والبقاء الخار، على السيارة

1-Wayne Blanchard)2008(.Guide to Emergency Managemnt and Related Terms, Definitions,

Concepts,Acronyms, Organizations, Programs,Guidance, Executive Orders & Legislation: A

Tutorial on Emergency Management, Broadly Defined, Past and Present,Carl Von Clausewitz, On

War, Princeton University Press, P.1093.
.3 ،ص سابق ،مرجع بوشتا)2010( وإيشتفان ترزي، جيهان - 2
. ،ص2 سابق ،مرجع بوشتا)2010( وإيشتفان ترزي، جيهان - 3
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المخاطر فإدارة بعد، فيما حدوثه لعدم والتخايط الخار، مرحلة تخاي ومحاولة ممكن، مستوى
حالة في آثارها وتقليل لها، الستعداد حسن طريق عن المحتملة المخاطر حدوث منع إلى تهدف
للحماية اللزمة البرامج وتوفير العمال، استمرارية على للحفاظ ممكن، مستوى أدنى إلى وقوعها
لوسائل الدائمة والمراقبة النتاج، ومراحل العمل عناصر لجميع المستمرة والمراقبة المخاطر، من
إدارة خاط لتنفيذ الخرى الدارات مع والشتراك صلحيتها، من الدائم والتأكد والحماية، المن
ووضع المتوقعة، للمخاطر التقديرية الميزانية وضع في المالية الدارة مع كالشتراك المخاطر:
تأثير لتلفي خاط وضع لمحاولة التسويقية الدارة مع والشتراك لتكاليفها، تقديرية قيمة
لدى المؤسسة مكانة على التأثير من المخاطر هذه ومنع العملء، مع التعامل على المخاطر
لحدوث التابعة القانونية النزاعات نشوء لتلفي القانونية الدارة مع الشتراك وكذلك عملئها،
مع أيضاح والشتراك الفنية، الخبرة على المبنية القانونية بالدفوع القانونية الدارة وتزويد المخاطر،
حالة في أثاره تقليل أو الخار، حدوث لمنع المعنوي الدعم برامج لتقديم العامة العلقات إدارة
الجراءات وتتضمن استراتيجية، إدارة لي أساسي جزء المخاطر إدارة خاة ،فتعتبر وقوعه)1(
الخاة هذه وتهدف لنشاتها، المصاحبة الخاار لمواجهة منظم بشكل المؤسسة تتبعها التي

يلي)2(: ما تحقيق الى

الهداف.1- تحقيق من التأكد عدم لمواجهة الفشل احتمال وتخفيض النجاح احتمالية زيادة
وفاعلية.2- بكفاءة وإدارتها بالمخاطر، التنبؤ
الخاط3- أداء مؤشرات تحقق بنسب المتعلقة الدقيقة المعلومات على الحصول تسهيل

. والتنفيذية الستراتيجية
الى4- الوصول إعاقة دون للحيلولة ونوعاا كماا الاارئة الحتياجات تقدير في المساعدة

المختلفة. للموارد المثل والستخدام المرجوة، الهداف تحقيق

المخاطر من الوقاية إدارة أهمية خامساا:

إلى تهدف والتي المقصودة الفعال أو النشاة عن المخاطر من الوقاية إدارة عبر ت�ي
والعمل حدوثها، حالة في خسائرها من التقليل أو الساس في منعها بهدف المخاطر، في التحكم

الستراتيجي التسويقي القرار اتخاذ عملية تعزيز في المخاطر إدارة .دور )2007 ( السكارنة خلف وبلل الزعبي، فلح علي - 1
الردنية: الزيتونة جامعة ،2007/ نيسان شهر في ،المنعقد السنوي الدولي العلمي للمؤتمر مقدم بحث ، ) استالعية )دراسة

ص13. ، 27 ص1- ص ، عمان
ص4،متاح السعودية العربية المملكة العام: القطاع في المخاطر لدارة الرشادي (.الدليل 2018( العام القااع تاوير وزارة - 2

file:///C:/Users/data/Downloads.pdf عبر:
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وضرورية لزمة عملية المخاطر إدارة تعتبر المنالق هذا ومن أخرى؛ مرة وقوعها عدم أجل من
منظم علمي مدخل أو منهج كونها من المخاطر إدارة أهمية وتأتي مؤسسة، لكل ومهمة وأساسية
وتصميم ووضع والمتوقعة، المحتملة والضرار الخسائر توقع طريق عن المخاطر مع للتعامل
ممكن؛ حد أدنى إلى تقع التي الخسارة حدوث إمكانية تقلل أن شأنها من التي الجراءات وتنفيذ
فلبد الوقت، مع تتغير الضعف نقاط لن ذلك مستمرة؛ المخاطر إدارة عملية تكون أن يجب كما
مع بالموازاة ييوظف ،ككيان المخاطر لدارة استراتيجية وجود على تحرص أن مؤسسة لكل
،واهتمام المؤسسة)1( ستنفذه الذي المشروع استراتيجية أو المؤسسة، لستراتيجية العامة الهداف
التي والبيئة والممتلكات للحياة التهديدات من الحد من يمكنها المخاطر، لدارة نظم باعتماد المؤسسة
عليها، السيارة يمكن ل التي المخاطر الوقت نفس في تتقبل ويجعلها المعروفة، المخاطر تشكلها
تنفيذ من تتمكن كما الدارة، لسياسات المنهجي التابيق إطار في بها مرتباة فائدة أي وتعظيم
ما وتحديد الخار، ورصد ومعالجة وتقييم وتحليل بتحديد المرتباة والمهام والممارسات الجراءات
يتم ،وبهذا )2( أولوية" أي وفي إدارته يجب المخاطر أي وتقرير الخار؛ حيال به القيام يجب
حوادث وقوع احتمالية وتقليل الفشل، ضد لتأمينها بالمؤسسة والعمليات الممارسات أفضل ضمان
على الجوانب هذه من أي تأثير من للحد العمل، ومكان والخدمات المشاريع في وإخفاقات أمنية
والبيئية والمالية الفنية بالمور متعلقة جوانب المخاطر تتضمن وقد وسمعتها، العمال

بالسمعة)3(. المتعلقة والمخاطر والتنظيمية والجتماعي
ذلك ،يساعد لها الحاضن والسياق المخاطر بمناقشة القرار صنع عملية تبدأ عندما كذلك
برسالة مرتبط إطار في المخاطر تحليل إلى المستند القرار أهمية فهم على المشاركين المر
المخاطر مواجهة على المؤسسات قدرة تعزيز عملية تيعد )4(.كما وأهدافها واستراتيجيتها المؤسسة
على بالقدرة والمقصود المخاطر، من الوقاية إدارة أهمية تشكل التي الساسية العناصر من
والمقاومة التكيف على للخاار تعرضها يحتمل مجتمع أو جماعة أو نظام قدرة أي المواجهة،
من الحد تدابير وتحسين زيادة أجل من والتنظيم؛ الداء من مقبول مستوى إلى للوصول والتغيير،

. 51،50 ص ص القاهرة، والتوزيع: والنشر للاباعة الجامعية ،الدار المخاطر إدارة .)2007( حمادة العال عبد طارق - 1
2-Wayne Blanchard, Op. Cit. , p.1088.

3- )RICS(,)IFMA()2018(.Strategic FM Framework: Strategic Facility Management Framework
guidance note, Global.1st edition, Royal Institution of Chartered Surveyors )RICS( and International
Facility Management Association )IFMA( 19 April 2018, Texas, p.43.

4-Council of The Great City Schools )2016(.Enterpeise Risk Management in the Great City
Schools:national organization exclusively representing the needs of urban public schools,P,P5,6,
Accessed on 20-6-2019..available at:
UEL:https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/87/SouvenirJournal2016.pdf
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تعزيز من يمكنها مما بها، المخاطر إدارة وتفعيل تدابير اتخاذ خلل من ذلك ،ويتم المخاطر)1(
التالية)2(: الجراءات تنفيذ في النجاح طريق عن يتم الذي الخاار من الوقاية على قدرتها

المحتملة.1- المخاطر وتقييم وتحليل تحديد
لدارتها.2- التدابير اتخاذ
المبكر.3- النذار أنظمة إلى اللجوء
المسببات.4- ضد الدفاعية الوسائل وتعزيز الضعف، نقاط ووقاية تحديد
بالخاار.5- المحياة البيئة حماية

وتحديد المخاطر تقييم المخاطر إدارة تعزيز في والحاسمة الهامة الخاوات من تعتبر كذلك
المخاطر تحديد ثم ودوافعه، الخار إلى تؤدي التي العوامل تحليل طريق عن المخاطر، محركات
وتحويل المخاطر، لبعض والتنويع التجزئة أو والمنع، الوقاية طريق عن ،ومواجهتها )3( وتقييمها
اتخاذ يلزم ،وهنا أثاره)4( تحمل يمكن الذي الخار أوقبول تحمله، في تشارك أخرى لجهة الخار
والتدابير الولويات وتحديد مواجهتها، في البدء يجب التي المخاطر وتحديد المناسب، القرار

الدولية)5(. المعايير وفق المتعددة الستشارات وتقديم للتخفيف، اللزمة

وجهات الطراف جميع وتفهم والتشاور الفعال، التواصل خلل من المخاطر إدارة تعزيز ويتم
خلل من والتشاور التصال ويتم القرار، صنع في والمشاركة البعض، بعضهم نظر
الخبارية، والنشرات التعلم وحزم النترنت، عبر التصالت وأنظمة والتقارير الجتماعات،
التعاوني الفريق نهج يؤدي أن المرجح فمن الموظفين؛ وتدريب وتثقيف لتوعية والدورات

.159 ص القاهرة، والتوزيع: والنشر للاباعة الشرطة دار ،ماابع الكوارث لمواجهة العامة )2007(.الستراتيجية الجمال طارق - 1
.157 ،ص السابق المرجع - 2

3- Dale Cassidy et al.)2015(. Devloping a Strategy to Manage Enterprise Wide Risk In Higher

Education:National Association of college and University Business Officers Coopers, p9 accessed

on12-3-2020,Available at:URL:

https://www2cuny.edu/wpcontent/uploads/sites/4/page-assets/about/administration/offices/ ehsrm risk/

nacubo_rm.pdf www

ص30-27. ص عمان، والاباعة: والتوزيع للنشر المسيرة دار ، 2 ،ط المخاطر )2016(.إدارة وآخرون موسى، نوري شقيري - 4

5- Stefan Hunziker¬)2019(. Enterprise Risk Management: Modern Approaches to Balancing Risk

and Reward, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,Rotkreuz, Switzerland part of Springer Nature

2019Wiesbaden, p94. Available at: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-25357-8
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مناسب؛ بشكل السياق تحديد في المساعدة إلى - المشترك النشاء خلل من - والستشاري
.)1( عام بشكل المخاطر إدارة عملية تعزيز وبالتالي

المعاصر الفكر في وتصنيفاتها المخاطر مصادر ا: سادسا

الختلفة الدبيات في ورد ما تناول يتم الول المحور في أساسيين، محورين القسم هذا يتناول
في المخاطر تصنيفات الثاني المحور ويتناول المخاطر، حدوث في تتسبب التي المصادر حول

المعاصر. الفكر

المخاطر مصادر الول: المحور
لهم تلخيصاا يلى ما وفى المخاطر، مصادر أشخن النظر ووجهات الكتاأات تعددت
في شيوعا للخار المسببة المصادر أكثر ومن المخاطر، لمصادر الفكرية التوجهات

:)2( يلى ما الدبيات
حدوث1- احتمال إلى حدوثها يؤدي التي الابيعية الظواهر هي طبيعية: خطر مصادر

من الابيعية الكوارث مثل وممتلكاته، النسان صحة في خسائر إلى تؤدي قد مخاطر
مفاجئة. وعواصف وفيضانات زلزل

العالم2- في تحدث التي القتصادية للتغيرات نتيجة وتكون سياسية: خطر مصادر
تكون أن الممكن من عام بشكل السياسية فالبيئة والعولمة، الحرة التجارة اتفاقيات مثل
المالي الوضع على تؤثر أن الممكن من والتي الخاار، مصادر من هاماا مصدراا

والدول. القتصادية والمؤسسات للفراد
قد3- التي المخاطر على للوقوف القانونية البيئة دراسة من لبد قانونية: خطر مصادر

لها. نتيجة تظهر
كبير4- بشكل والمصانع الشركات في المصادر هذه :تتواجد تشغيلية خطر مصادر

سواء المخاطر، من بالكثير محفوفة تكون التي والتشغيل، النتاج بارق تحيط حيث
الخرى. الشركات من تشغيلية خار مصادر جانب إلى الممتلكات، أو الموظفين على

التي5- والسلوكيات القيم في التغير حالت عن الناتجة :هي اجتماعية خطر مصادر
وقت من تتغير وأن آخر إلى مكان من تختلف أن الممكن من والتي معين، مجتمع تحكم

1- The University of Adelaide. Risk Management Handbook; Legal and Risk Branch,The University
of Adelaide, South Australia ,Accessed on 20-7-2019 , p26 . available at URL: https://www
adelaide.edu.au/legalandrisk

ص الكويت، آفاق: ،مكتبة الستثمارية الشركات اتحاد كتاب المخاطر، إدارة وتاور، ابتكار الخار )2010(.إدارة عيد بن فهد - 2
: https://www.unioninvest.org/userfiles/booksdocAr/19Risk-Management.pdfعبر متاح ص37، 47-32 ص
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اقتصادياا المتقدمة الدول في لها يكون ل قد التي الضراب، حالت ومنها آخر، إلى
طبعا وذلك تقدماا، القل الدول في الحال هو كما العامة الممتلكات على السلبي التأثير
لحماية المتقدمة الدول في والعتصام الضراب لحالت المنظمة التشريعات لتوافر
إلى أدي ما للمخاطر المصدر هذا ولعل انتهاك، أية من العامة والمرافق المصالح
)SRM( Social Risk Management الجتماعية المخاطر إدارة مصالح ظهور
:الضمان مثل) التقليدية الجتماعية الرعاية سياسة عن فقط تعبر تعد لم التي
والصلح الجتماعي، المان وشبكات العمل، سوق في والتدخل الجتماعي،
وتستوجب مستقبلا، تحدث قد التي بالمخاطر التنبؤ لها-بيعد أضيف بل الجتماعي(؛
الفراد مساعدة إلى تسعى أصبحت التي الجتماعية، الرعاية سياسات مسار تغير
من أفضل، بشكل المحتملة الجتماعية المخاطر مع التعامل على والمجتمعات والسر
لتولي المام، إلى والتالع عليها، المترتبة الخارة الثار من والتخفيف إدارتها خلل
تركز المخاطر فإدارة الفرص، واغتنام التهديدات وتخفيف والظروف، الحداث مسئولية
مع تتناسب الضوابط أن من التأكد وتضمن قيمة، وتضيف المهمة، الشياء على
حد على والخااء النجاحات من والتعلم البتكار على وتساعد المحتملة، التهديدات

)1( سواء.
السبب6- تكون قد لنها القتصادية بالبيئة الهتمام من :لبد اقتصادية خطر مصادر

أو القتصادي النكماش عن الناتجة المخاطر مثل وهامة، رئيسية مخاطر خلق في
للفراد القتصادي الوضع على كبير بشكل سيؤثر وكلهما القتصادي، التضخم

.)2( والمؤسسات
:)3( يلى كما أخرى نظر لوجهة وفقا الخار مصادر تصنيف تم كذلك

-1. الطبيعية المصادر
الستعداد2- عدم منها متعددة، لسباب المخاطر هذه وتنشأ العمل: أفريق تتصل مخاطر

وبمهامه بدوره التزامه عدم أو لديه، اللزمة المهارات توفر عدم أو العمل لفريق اللزم
العمل. أثناء الرؤية وضوح وعدم

سواء3- للمخاطر، مصدراا التكنولوجيا تكون فقد والتكنولوجيا: أالجهزة تتصل مخاطر
أو مناسبتها عدم أو المناسب، الوقت في توافرها عدم أو استخدامها ضعف بسبب

عبر: ،متاح ،ص4 المخاطر لدارة GLA2018(إطار( كلرك مارتن - 1
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/risk-management-framework-feb18_1.pdf lLOH’V

،ص38. سابق مرجع .)2010( عيد بن فهد - 2
ص10-9. ،ص سابق .مرجع )2008( وأخرون المنعم، عبد عاطف - 3
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يعيق ،مما مفاجئ بشكل الستخدام أثناء تعالها أو استخدامها، سوء أو فيها السراف
استمراره. تعرقل مخاطر ويسبب العمل

يكون4- عندما المخاطر، من النوع لهذا معرضة المؤسسة وتكون أالدارة: تتصل مخاطر
المناسب الوقت في اللزمة القرارات اتخاذ على قادر غير أو خبرة، ذو غير الدارة فريق

للعمل. الذمني الجدول وفق
سواء5- المالوبة بالنتائج الوفاء على القدرة بعدم المتعلقة المخاطر وهي النجاز: مخاطر

المناسب. الوقت في إنجازها مدى أو كيفياا، أو كمياا

المخاطر تصنيفات الثانى: المحور
،فبعض والمؤسسات المنظمات تواجه التي للمخاطر وضعت التي التصنيفات من كثير هناك
والمان، والدارة، السمعة، ومخاطر المنية، المخاطر هي: أنواع ستة إلى صنفتها الدبيات
مخاطر إلى بالمجال والمهتمين الباحثين بعض صنفها ،وكذلك )1( والمالية القانونية والمخاطر
في تتسبب وسلوكيات أنشاة أو والتهديدات المجازفة نتيجة تحدث التي المخاطر تلك وهى نقية؛
البشرية، والموارد والستثمار، التمويل، مثل للعمال مصاحبة تأملية ومخاطر ضرر، حدوث
تهدف للمجازفات" "إدارة هي المخاطر إدارة تكون المنالق هذا ومن المعلومات، واستراتيجيات
،(2أما ( التأملية المخاطر من المنفعة وتحقيق ومراقبتها، وتقليلها النقية المخاطر إلغاء إلى
تحقيقها تهدد أو للحياة قابليتها على وتؤثر المؤسسة، بقاء تهدد التي فهي الستراتيجية المخاطر

3)(. لهدافها
تختلف والتي ، العمل وطبيعة المخاطر، لمصادر تبعاا المخاطر الخر البعض صنف كما
المساعدة والعوامل وأنشاتها، وبيئتها وظروفها مؤسسة كل طبيعة بحسب لخرى، مؤسسة من
ويمكن معه، التعامل وطبيعة له الستعداد ودرجة الخار لمحركات وتبعاا المخاطر، ظهور على

التالي: الشكل في التأكد ودرجة والتأثير المصدر حيث من المخاطر تصنيف تلخيص

المنظمات لكافة ،دليل المسلحة النزاعات في النساني التخل أثناء المنية المخاطر الجبوري)2016(.إدارة سامي محمود جمال - 1
ص13. جدة، فهد: الملك مكتبة ، والتوزيع للنشر مداد مركز )مداد(، والدراسات للبحاث الدولي المركز النسانية،

، والعشرين الحادي القرن في الحياة قيد على والبقاء للنجاح الحرجة المور المخاطر وإيانجليندون)2007(.إدارة وارنج، ألن -2
ص46-43. ص ، الرياض للنشر: المريخ دار سرور، إبراهيم علي سرور ترجمة الولى، الابعة

.55 ،ص سابق وإيانجليندون)2007(.مرجع وارنج، ألن -3
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المخاطر تصنيف :( 3 شكل(

الباحثة إعداد من المصدر:

ويوضح المخاطر، وتصنيفات الخار مصادر من سرده تقدم مما السابق الشكل استنباط تم
كالتالي: المخاطر تصنيف الشكل

خارجية مصادر عن ناتجة مخاطر : أولا

فيها التحكم على تأثيره ويكون النسان، لدى المنع قدرة نااق خارج تكون التى المخاطر تلك هي
إلى: وتنقسم ضعيف،

ضوء في بها، والتنبؤ توقعها يمكن التي المخاطر هي مؤكدة: متوقعة خارجية مخاطر )1(
حزام في ما مناقة في زلزال حدوث توقع مثل قبل، من حدثت مشكلت أو سابقة تجارب
الرصاد علماء تنبؤ أو الجيولوجية الدراسات على ء بنا�ا أعاصير حدوث توقع أو الزلزل،

العمل. على وتأثيرها حدوثها ييتوقع المخاطر وهذه الجوية،

ؤكد ي�ي ل ولكن حدوثها، ييتوقع مخاطر هي مؤكدة: غير ولكنها متوقعة خارجية )2(مخاطر
السياسات على وتأثيرها المجاورة، المناطق في الحروب مثل وسيره، العمل على تأثيرها مدى
على التأثير في تسبببها المؤكد غير من يبقى لكنه توقعها؛ من فبالرغم العملة، وسعر المالية

العمل.

الفنية المخاطر ثانيا:

: إلى وتنقسم الداخلية وعناصره العمل بفنيات المرتباة المخاطر تلك هي
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وجميع)1( المستخدمة التكنولوجيا من الناتجة المخاطر :وهي داخلية فنية مخاطر
بها. تحيط التي المشاكل

العمل)2( على القائمين أداء عن الناتجة المخاطر وهي الفنية: غير داخلية مخاطر
من المالوبة للنتائج الوصول من للتمكن عدمه من الجيدة السيارة على قدرتهم ومدى

العمل.
له)3( تتعرض وما القانونية، بالنواحي المتعلقة المخاطر :وهي القانونية المخاطر

مشاكل في يتسبب وما القانونية، بالنواحي متعلقة مشاكل من عليها والقائمين العمال
عن حرياتهم، أو حقوقهم على تؤثر لمشكلت عليه القائمين تعرض أو العمل، تعوق

. لمحاذيره واختراقهم القانون طائلة تحت وقوعهم طريق
الحدوث لحتمالية وفقا المخاطر : ثالثاا

يلى: كما تصنيفها يمكن المخاطر احتمالية ضوء في

عالية.)1( حدوث احتمالية ذات مخاطر
متوساة.)2( حدوث احتمالية ذات مخاطر
منخفضة.)3( حدوث احتمالية ذات مخاطر

تخثيرها لدرجة وفقا المخاطر راأعاا:

يلى: كما تصنيفها يمكن المخاطر تخثير درجة ضوء في

عالية.)1( تأثيرات ذات مخاطر
متوساة.)2( تأثيرات ذات مخاطر
منخفضة.)3( تأثيرات ذات مخاطر

خاورة المخاطر أكثر من يكون فسوف للمخاطر، الخيرين التصنيفين بين الدمج تم وإذا
تكون أن يجب لذلك العالي، التأثير وذات كبير بشكل الحدوث المحتملة المخاطر تلك وتأثيراا
وإدراك العمال طبيعة حسب يختلف قد المر كان وإن والمعالجة، بالهتمام المخاطر أولى
في الوضع مع تأثيرها ومدى احتمالا، أكثر المخاطر أي ومعرفة العمل، على القائمين ووعي
مثل مدمر أثر ذو ولكن الحدوث، احتمالية في متوسط أو قليل خار يكون قد أنه العتبار
احتمالية ذو كونه من بالرغم برمته العمل على الحريق هذا يقضي فقد مفاجئ، حريق حدوث

الحدوث. قليلة
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تصنيف يتم المخاطر تصنيف عند أنه العتبار في وضعها يجب التي المور ومن
في المتوقعة التخفيف نتائج تكون ل أن فيجب التخفيف، قبل القائم وضعها على المخاطر
التقييم، وقت في الوضع على المخاطر تصنيف تابيق ينبغي بل تصنيفنا، في مؤثرة المستقبل
،بينما )1( المكان في حالياا تعمل التي النهج أو السياسات أو الضوابط فقط العتبار في الخذ مع
تصنيف بشأن قرار اتخاذ عند العتبار في التخفيف وتوقيت المخاطر تصنيف أخذ يجب

. )2( والتنفيذ العداد عند للمؤسسة الجمالية المخاطر

المخاطر من الوقاية لدارة الساسية المقومات ساأعاا:

والقااع نشاطها طبيعة كانت أيا مؤسسة أى في المخاطر من الوقاية إدارة تاوير يمكن لكى
هذه منها تتشكل التي الساسية والمرتكزات المقومات تحديد فيجب إليه، تنتمى الذى التنموي

يلى: ما في المقومات هذه وتتمثل الدارة،

المخاطر ثقافة الول: المقوم

عند للحديث مجالا كانت حيث المستحدثة؛ المور من ليست المخاطر وثقافة فكر تبني إن

نمااا واعتبارها المخاطر ثقافة عن تحدثوا الذي الفلسفة أشهر ومن والفلسفة، الحكماء من كثير
يتأقلم أن لبد خاصة والفيلسوف عام بوجه النسان اعتبر الذي "نيتشة"، نفسها للحياة موازياا فكرياا
في هذا ،ويتضح )3( الحياة نحو توجهه هذا يكون وأن وأزماتها، للحياة المحتملة التهديات على
يجعل الذي السر إن صدقوني ! خطر في نعيش أن تعني "الحياة ل"نيتشة" المأثورة المقولة
ولترسلوا ! فيزوف بركان تحت مدنكم فلتبنوا ! خطر في تعيشوا أن هو ومثمراا ممتعاا الوجود
الحياة، في الخاار وجود حتمية عن هذه بمقولته " "نيتشة فعبر ،"! المجهولة البحار إلى سفنكم

. الحياة لمتعة مصدراا الخاار هذه وسط العيش واعتبر بل لها؛ والستعداد توقعها وضرورة

ثقافة وتعتبر المؤسسة، في المخاطر قضايا وإدراك لتأطير طريقة هي المخاطر وثقافة
الفهم عناصر من الكثير على تناوي التي المتراباة العوامل من عدد من ميركباا المخاطر

1- State of Victoria)2016(.Victorian Government Risk Management Framework:Victorian
Government Risk Management Framework Practice Notes Attestation, Collins Street, Melbourne, VIC
3000, P- 7. Accessed on 15-10-2019 Available at ARL: www.vmia.vic.gov.au
2- Ibid., P- 22
ودراسات للبحاث العربي ،الركز تبين ،مجلة ع28،ج7 المعرفة، أساس النقدي :الحس نيتشة عزديني)2019(. المولدي - 3

.30 7-34،ص ص ص ، قار السياسات،
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أن إما وهي ومتجددة، ومستمرة ديناميكية ولكنها ثابتة ليست المخاطر فثقافة وبهذا والمفاضلة،
بالسيارة، المان حزام ارتداء على كالحرص اليومية، السلوكيات في متأصلة نظامية غير تكون
بحيث وضوابط، قوانين وفق محكم بشكل مخااة والمنظمات، المؤسسات طريق عن نظامية أو
قراراتها، صنع في ومساهمين المؤسسة، في أساسيين مستشارين المخاطر إدارة ممثلو يكون
ثقافات ،وتنتشر المؤسسة)1( عن الدفاع خاوط أهم إحدى ومعلوماته المخاطر إدارة وإطار
في المبادأة إلى تؤدي للمخاطر، موجهة ثقافات إلى بدورها تنقسم التي المخاطر؛ مع المخاطر
،ويقوم حدوثها)2( ومنع لتجنبها تسعى للمخاطر، باغضة ثقافة أو ومجابهتها، للمخاطر التصدي
المشكلت على دائم اطلع على موظفيها بإبقاء المخاطر ثقافة بنشر المنظمة في المخاطر قسم
يقوم أن يجب حيث الستباقية، من المزيد باتخاذ لها يسمح مما أخرى، لمؤسسات حدثت التي
التحكم والثاني المخاطر، إدارة من الول دفاعية، خاوط ثلث على للمؤسسة المخاطر إطار
التقارير وإعداد وإدارة وتقييم والمراقبة التدقيق قسم به يتميز الذي والثالث المخاطر، في

يلي)4(: ما وقياس دراسة يجب ما بكيان المخاطر ثقافة ،ولدعم الداعمة)3(
الثقافية.1- التجاهات تحليلت
الخرى.2- المعايير أو الكيانات مع المقارنة
القرار.3- صنع على المحتمل والتأثير التعويض مخااات
المستفادة."4- "الدروس تحليلت
السلوكية.5- التجاهات مراجعات
-6. بالمخاطر والوعي الخار مواقف مسوحات

عملية تصبح أن لضمان والضرورية الحاسمة المور من المخاطر إدراك ثقافة نشر ويعتبر
مجموعة توجد ،كذلك )5(ERM إطار وفق منظمة أي داخل مؤسسية المخاطر من الوقاية إدارة

)6( يلى: ما في إجمالها يمكن والتي المخاطر، لثقافة الداعمة المبادئ من

1- Bertrand K. Hassan)2016( .Scenario Analysis in Risk Management : Theory and Practice in
Finance .Springer International Publishing, Switzerland,pp8-9.

،ص148. سابق وإيانجليندون)2007(.مرجع وارنج، ألن - 2
3- Bertrand K.Hassan, Op. Cit., p,11.
4- COSO )2016( .Enterprise Risk Management : Aligning Risk with Strategy and Performance :
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission June 2016 edition. P,95,
Accessed on 28-8-2019.. available at URL :https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-
Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
5- COSO )2016(. Op. Cit,.P.27.
6-Olajide Solomon Fadun )2013(. Promoting ‘Enterprise Risk Management’ Adoption in
BusinessEnterprises: Implications and Challenges, Volume 2, Issue 1, International Journal of
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وتوضيح1- العمل، استراتيجية في المخاطر إدارة لمسئوليات الدارة مجلس دمج
العمل. وأهداف الستراتيجية تحقيق في أهميتها

المخاطر.2- إدارة لطار والتشغيل الحوكمة ضوابط تحديد
المخاطر.3- تجاه المرغوبة التنظيمية السلوكيات تحديد
الخلقية.4- والقيم بالنزاهة اللتزام
وتحميلها5- المؤسسة، مخاطر لدارة المستويات جميع على المساءلة فرض

والتوجيه. المعايير توفير مسئولية
مع6- يتماشى بما البشري المال رأس لتكوين وتاويرهم الموهوبين الفراد جذب

العمل. وأهداف الستراتيجية

المخاطر من الوقاية إدارة في العامة أالقواعد اللتزام الثانى: المقوم

والنمو التاور من الخرى الدارية العلوم بباقي لحق ما لحقه المخاطر إدارة علم إن
إلى تؤدي التي قواعده ووضع العلم، هذا مبادئ بصياغة الكبير الهتمام إلى أدى مما المستمر،
إدارة تقنيات تفهم إلى تؤدي التي المخاطر إدارة قواعد ومن تنفيذه، وإجراءات للعلم الجيد الدراك

التية)1(: القواعد المخاطر مواقف على تابيقها على والقدرة المخاطر

الخلل1- مواطن وتحديد المتوقعة، التهديدات وتحديد الخار، مصادر عن المعلومات جميع
بالمؤسسة. الموجودة

المتوقع.2- التهديد حدث إذا لها تتعرض أن يمكن التي الخسائر تحديد
المحتملة.3- الخسائر لتجنب عليها العتماد يتم التي والدوات الساليب تحديد
والتشغيلي4- الستراتيجي المستوى مع تتوافق المخاطر لدارة واستراتيجية سياسة وضع

للمؤسسة.
المؤسسة.5- داخل للخار الثقافي الوعي بناء
في6- تسهم التي الوظائف مختلف بين والتنسيق المخاطر، إدارة عمليات ومراجعة تصميم

المخاطر إدارة

Business and Management Invention, School of Management & Business Studies )SMBS(, Lagos
State Polytechnic, Lagos ,PP.69-78,p.75 .
على ميدانية دراسة – السودان في المنظمات استراتيجية على وأثرها السياسية المخاطر إدارة الجعفري)2021(. الناجي محمد - 1
، والقانونية والدارية القتصادية العلوم مجلة ونشرالبحاث، للعلوم العربية المجلة ، ع9 ،5 مج الخرطوم-، ولية في العاملة المنظمات

.39 ص ، 52-36 ، ص ص غزة،
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المخاطروتقديمها7- التقاريرعن وإعداد المخاطر مواجهة لعمليات المستمر التاوير
للمسئولين.

تحملها،8- يمكن ول وتعوقه بالعمل تخل التي الكبيرة الخسائر حدوث لمنع المجازفة عدم
لحجم المحتملة القيم تقييم فيجب قليلة، مكاسب مقابل الكثير بخسارة المجازفة وعدم
الوهمية المكاسب ببعض النخداع وعدم فعلى بشكل المخاطر على المترتبة الخسائر

وخسائر. كوارث إلى بعد فيما تؤدي قد التي الوقتية،

المخاطر من الوقاية إدارة مداخل الثالث: المقوم
فى العملية هذه توجه التي المداخل تعددت المخاطر، من الوقاية بإدارة المتزايد الهتمام مع
مدخل أولهما المخاطر، من الوقاية لدارة عاميين مدخلين بالدبيات شاع ،وقد المعاصر الفكر
، ) ERM(المؤسسية المخاطر إدارة بمدخل يعرف ما أو المؤسسي، المنظور من المخاطر إدارة

.) COSO(لجنة منظور وفق المخاطر إدارة مدخل والثانى

" Enterprise Risk Management" ))ERMالمؤسسية المخاطر إدارة مدخل أول:

الفكرية1- المدخل مرتكزات
الولى اللبنة هو الستينات أواخر في ظهر الذي والتهديدات للاوارئ التخايط مفهوم ييعد
أنواع كل وتخفيف للتهديدات، حدود وضع إلى هدفت التي العمال مخاطر إدارة مفهوم لنتشار
القيمة لخلق المخاطر من للستفادة ذلك بعد التوجه أصبح ثم للمؤسسات، الميهددة المخاطر
في المخاطر إدارة أنشاة جميع بدمج )ERM(، المؤسسة مخاطر إدارة مفهوم فظهر للمؤسسة،

العامة)1(. الهداف

المخاطر، إدارة في ومتكامل شامل كنهج )ERM( المؤسسية المخاطر إدارة مفهوم ظهر وقد
لدارة فعالة كممارسة ، للمؤسسة العامة الهداف في وتدمجها المخاطر أنواع جميع ستوحد التي
المؤسسية المخاطر إدارة أضافت فقد الاويل، المدى على الكيان استقرار على تعمل المخاطر،
وتحديد مخاطرها، وتقييم بتحديد للمؤسسات سمح مما المخاطر، إدارة ساحة إلى نوعية نقلة
الرئيسي والتركيز تماماا، تجنبها أو تخفيفها يمكن التي أو المقبولة، المخاطر وتحديد أولوياتها

1- Abdul Khabir Rahmat, Ali Khatibi, and Ferdous Azam )2020(. Review of Literature Implementation
of Enterprise Risk Management into Higher Education, International Journal of Education and
Research, Vol. 8 No. 10,p.2.
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لتحسين منظمة لكل المؤسسية المخاطر لدارة ممكن عمل إطار أفضل تنفيذ أجل من
بها)1(. والداء الستراتيجية

نااق على تقوم التي العملية تلك بأنها )ERM( المؤسسية المخاطر إدارة عملية وتيعرف
هذه بتحليل والقيام أهدافها، تحقيق على تؤثر أن يمكن التي المخاطر لتحديد منظمة أو مؤسسة
تقوم حيث المؤسسة، في القيادة طريق عن وذلك معالجتها أجل من ورصدها وتقييمها، المخاطر
مختلف من عنها والبلغ بالمخاطر يتعلق ما كل وتحليل ودراسة القيادة، وتنظيم بتخايط
في أثارها من والتقليل منعها، على والعمل المخاطر تلك لوقوع للتحسب وذلك المؤسسة، إدارات
التخايط عمليات جميع على السيارة من المؤسسة في القيادة مكن ي�ي مما الوقوع، حالة
المنالق هذا ومن خسارتها، عدم وضمان بها، العمل وسير المؤسسة تأثر عدم لضمان والتنظيم؛
إدارة نهج ينجح ولكي المخاطر، إدارة في الممارسات أفضل من المؤسسية المخاطر اعتماد ييعتبر
هذا ويكون بها، العمل وطبيعة وأنشاتها ووظيفتها المؤسسة، حجم مع يتناسب أن لبد المخاطر
للمتغيرات الستجابة من المؤسسة يمكن مستمرة بصورة والتاوير للتحسين خاضعاا النهج

المستحدثة)2(. والظروف العارضة

صياغة في الدمج من تبدأ المحتملة، المخاطر لدارة متكاملة عملية المؤسسية المخاطر فإدارة
الوعي لتعزيز المؤسسة، لها تتعرض قد التي المخاطر من للتخفيف تابيقها ويتم الستراتيجية،
التي الخسائر حدوث احتمالية من وتقلل الفعالة، القرارات اتخاذ في وتساعد الخار، بعوامل
أهمية 2018على لعام ) )ISO للجودة31000 إطار يؤكد ،لهذا )3( متوقعة غير أحداث تسببها
من تصبح بحيث والستراتيجية والهداف والعمليات التنظيمية الهيكل في المخاطر إدارة إدراج
تكنولوجيا تقنية دور من وتثمن للكيان، اليومية العمليات في وتظهر المؤسسية، الثقافة أنماط
حمايتها، وتحقيق المؤسسة مرونة لتعزيز ، والدارة التشغيل في كبير بشكل )IT( المعلومات
تحقيق يدعم ومما والبتكار الداء، حسن وضمان بدقة، المستقبل توقع على قدرتها ودعم

الهداف)4(.

1-Angage Anoma Samanathi Perera )2019(. Enterprise Risk Management – International Standards
and Frameworks, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 9, Issue
7, ,p1.

،ص7. سابق )2010(.مرجع بوشتا إيشتفان ، ترزي جيهان - 2
3- Abdul Khabir Rahmat, Ali Khatibi, and Ferdous Azam )2020(. OP.Cit., p.3.
4- Abdul Khabir Rahmat, Ali Khatibi, and Ferdous Azam )2020(. OP.Cit.,pp.,7-10.
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2008 لعام المالية الزمة عقب المؤسسية" المخاطر "إدارة بمصالح الهتمام تزايد وقد
أساليب تشمل التي الواسعة العملية تلك بأنها: المؤسسية المخاطر المتحدة المم عرفت حيث
ومراقبتها؛ لعلجها تقنيات ووضع وتقييمها، بدقة وتحليلها بالمؤسسات، المخاطر إدارات تحديد
وأهداف الستراتيجية، الهداف تشمل التي المختلفة، أهدافها كامل تحقيق من المؤسسة لتمكين
من كبيرة التزامات على يناوي المؤسسات مخاطر إدارة فنظام القانونية، والهداف التشغيل،
وارتفاع خلق إلى تؤدي قد أخرى أنشاة في استخدامهم يمكن الذين والشخاص، والموارد الوقت
المخاطر وتقييم الهدف، تحديد من بداية المخاطر ادارة استراتيجيات طريق عن للكيان، القيمة
المؤسسة مستويات كل على والبيانات المعلومات وجع الرقابة، وأنشاة لها، والستجابة
يعتبر الذي العمل وسياق وأهدافه، الكيان لستراتيجية التام الفهم على الحرص ،مع وفروعها)1(
نفس في والممارسين العالمية البيئة تقييم كذلك المؤسسية، المخاطر لدارة الهمية بالغ أمراا
استراتيجية على الحداث تأثير مدى وتقدير والخارجية، الداخلية للبيئة شاملة رؤية لكسب المجال
التكنولوجيا، في السريع والتقدم العولمة، وأثار العالمية التجاهات ظل في وأدائه وأهدافه الكيان
مسئولي يمكن مما الجيوسياسية، والتأثيرات الديموغرافية والتحولت الابيعية، البيئة في والتغيرات
للكيان، الستدامة تحقق شمولية أكثر نظر وجهة لدعم الفهم، هذا من الستفادة المخاطر إدارة
عليها والحفاظ وتحقيقها، للكيان القيمة وخلق النتائج تحسين على الفعال )ERM( يساعد حيث
تؤثر التي والقتصادية المالية العوامل على الول المقام في القيمة هذه قياس تم النهاية، في

للكيان)2(. الملموسة الصول على
المؤسسية المخاطر لإدارة التطبيقية الخطوات -2

:)3( وهى خاوات، خمسة في المؤسسي المنظور من المخاطر إدارة عملية تتم

وأهدافها.1- استراتيجيتها أداء على تؤثر التي المخاطر المنظمة تحدد المخاطر: تحديد
للمخاطر2- الولوية ويعاي المخاطر، شدة بتقييم المنظمة تقوم المخاطر: شدة تقييم

تأثيراا. والكثر الشديدة
للمخاطر.3- الستجابات
وتختارها.4- المخاطر استجابات المنظمة تحدد المخاطر: استجابات تنفذ

1-Torben Juul Andersen )2014(.Contemporary Challenges in Risk Management: Dealing with
Risk, Uncertainty and the Unknown,Copenhagen Business School, Denmark, Palgrave
Macmillan ,p55.
2- COSO)2016( . Op. Cit.,pp23-24.
3- Ibid.P,93.
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وتقييم5- بتاوير المنظمة تقوم المخاطر(: تتضمن)مصفوفة التي المحفظة عرض تاوير
عليها تارأ قد التي والمتغيرات للظروف وفقاا عليها تؤثر التي المخاطر لمجموعة نظرتها

العمل. على وتؤثر
، المخاطر من والوقاية التوجيه من قدر أكبر إلى تحتاج التي المجالت الخاوات هذه وتغاي
المجالت في رسالتها أو أهدافها لكامل المؤسسة تحقيق على )ERM( مدخل يركز لذلك

:)1( التالية الربعة
وتدعمها.1- المؤسسة مهمة مع تتوافق التي المستوى رفيعة - الستراتيجية الهداف
المستمرة.2- الدارة عملية - التشغيلية الهداف
المؤسسة.3- أصول حماية - المالية الهداف
بها.4- المعمول واللوائح بالقوانين المؤسسة التزام - المتثال

) ERM مدخل) وفق المخاطر تصنيف -3

خدمية، أو اقتصادية كانت سواء مؤسسة، لية الضرورية المور من المخاطر إدارة أصبحت
قيمتها من وتخفض المؤسسة بإنتاجية تضر أن يمكن التي المخاطر على للسيارة تهدف حيث
ييصبح المؤسسات في واتساعها العمال تعقد ومع خدماتها، تقديم عن تعيقها أو المالوبة
التشغيلية المخاطر جميع المخاطر هذه ،وتشمل ومستمر)2( أكبر بشكل للمخاطر تعرضها
على مؤثر سلبي أثر ذات المخاطر هذه بعض أن العتبار في الوضع مع والستراتيجية،
أعلى وقيمة فائدة لتحقيق استثماره يمكن إيحابي أثر له يكون قد الخر والبعض المؤسسة،

.)3( للمؤسسة

.) ERM( مدخل وفق المخاطر أنواع التالي الشكل ويوضح

1- John Mattie )2007(.Risk Management in Higher Education :Meeting the Challenges of
Enterprise, National Association of College and University ,Business Officers and the Association of
Governing Boards of Universities and Colleges. Washington, p.3
2- Hardy,D.Karin)2010(.Managing Risk in Government: An Introduction to Enterprise, Risk
management. Washington: IBM Center for Business of government, p.10.
3- Bonić, Ljiljana)2012(.Potentials of Internal Auditing in Enterprise Risk Management: Facta
Universitatis Series: Economics and Organization, pp. 123-137.p123.
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) ERM( مدخل وفق المخاطر أنواع :)4 شكل(

Source: Olajide Solomon Fadun )2013(. pp.69-78,p.70(1)

والمخاطر السمعة، مخاطر هي رئيسية، مخاطر سبعة إلى المؤسسية المخاطر الشكل صنف فقد
المالية، والمخاطر البشري، المال رأس ومخاطر المعلومات، تكنولوجيا ومخاطر القانونية،

والسياسية. والتشغيلية،

المؤسسية المخاطر إدارة فوائد -4

لجميع المخاطر بإدارة المتعلقة المهنية المعايير ))ISO 31000: معيار2018 حدد
دمج أهمية أن على المعيار وأكد للربح، الهادفة غير أو والربحية، والخاصة، العامة الكيانات
وكذلك للكيان اليومية والعمليات والستراتيجية والهداف والعمليات الهيكل في المخاطر إدارة
المخاطر إدارة في المشاركة الطراف ومسئوليات أدوار حددت كما القرار، صنع عملية
إلى بسهولة، المخاطر إدارة ممارسات لتنفيذ للجهات واضحة عامة إرشادات توفير مع والمدققين،
لذلك كبيرة، فوائد المؤسسية المخاطر إدارة ،فلتابيق الخاصة)2( مؤسساتهم لابيعة المتثال جانب
وبذلك الداء، وإدارة الستراتيجية وضع مع الدارة ممارسات المؤسسة مخاطر تدمج أن يجب

ومنها)3(: بالقيمة المتعلقة الفوائد من العديد تحقق

-1. ومواجهاتها معها والتكيف المقبلة التحديات تحديد على المؤسسة قدرة رفع
تتحدى2- التي المخاطر مواجهة طريق عن القيمة خلق وتدعيم القرار، صنع في المشاركة

. القيمة تحقيق
فيمكن3- للمخاطر، والسلبية اليجابية الحتمالت جميع دراسة خلل من الفرص نااق زيادة

. الحالية بالفرص المرتباة الفريدة والتحديات للكيان الفرص تحديد للدارة
-4. الداء تحسين على الحفاظ
على5- قدرتهم بتحسين للمؤسسات المؤسسية المخاطر إدارة تسمح والخسائر: المفاجآت تقليل

أو والتكاليف المفاجآت من والحد المناسبة، الستجابات وتحديد المحتملة المخاطر تحديد
الصلة. ذات الخسائر

1- Olajide Solomon Fadun )2013(. Op. Cit,p.70
2- Angage Anoma, and Samanathi Perera )2019(. OP.Cit. ,p.5 .
3- COSO)2016( . Op. Cit.,pp.5-6.
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الداء.6- تقلبات حول الكبر التحدي يكون حيث الكيانات، لبعض بالنسبة الداء: تقلبات تقليل
الحتياجات7- بتقييم للدارة يسمح المخاطر عن قوية معلومات على فالحصول الموارد، تحسين

الموارد. تخصيص وتعزيز الموارد من الجمالية
منه.8- الحد أو الموارد فقدان ومنع والربحية الداء أهداف تحقيق
مستوى9- على شاملة عامة عملية المخاطر إدارة وجعل للمؤسسة، الجديدة الفرص نااق زيادة

،مما الداء تقلب من والحد السلبية المفاجآت وتقليل والمزايا اليجابية النتائج لزيادة الكيان
المؤسسة)1(. مرونة تعزيز في أثر له يكون

للعمال الخرى الجوانب جميع مع المؤسسة مخاطر إدارة تكامل على المدخل هذا ويؤكد
وعلى الداخلية، والرقابة الداء وإدارة والستراتيجية الحوكمة ذلك في ،بما المؤسسة بها تقوم التي
مخاطر إدارة على يشتمل الذي الوسع المفهوم والستراتيجية الحوكمة تيشكل التحديد وجه
المخاطر إدارة خارج الحوكمة جوانب بعض وتقع الداء، وإدارة الداخلية والرقابة المؤسسة
الساسية(، والقيم ورؤيته الكيان لمهمة التاوير الدارة؛ مجلس أعضاء وتقييم )توظيف المؤسسية
تركز حيث الداء، ادارة مع وتتقاطع الداخلية الرقابة جوانب المؤسسة مخاطر إدارة وتتضمن
وأهداف الكيان استراتيجية لتحقيق فعال وبشكل بكفاءة الموارد ونشر الكيان أداء على الداء إدارة

العمل)2(.

Committee of Sponsoring )COSO( إطار وفق المخاطر إدارة مدخل : ثانيا
Organization

للمدخل الفكرية المرتكزات -1

)Committee Of Sponsoring Organizations( للعبارة اختصار هو COSOمصالح
،وهي Treadway Commission للجنة التابعة المنظمات رعاية او دعم لجنة تعني والتي
هي: والتدقيق والرقابة بالمحاسبة تهتم راعية، دولية مهنية منظمات خمس من تتكون لجنة
ومعهد ) )IIA الداخليين المدققين و)معهد )AICPA ( القانونيين للمحاسبين المريكي "المعهد
ومعهد )AAA( ، المريكية المحاسبة وجمعية )FEI، الدوليين) الماليين التنفيذيين المديرين
الساسية مهمتها وكانت ، 1985م سنة اللجنة هذه تشكلت (وقد )IMA ، الداريين المحاسبين
المخاطر بجانب الساسي )COSO( تركيز كان وقد المالي الحتيال عن المالية التقارير إعداد
في مهمتها جانب إلى التقارير، إعداد فشل في أسهمت التي الداخلية الرقابة مشاكل وراء البحث

1- Angage Anoma Samanathi Perera)2019(. OP. Cit. ,p. 2.
2- COSO)2016( . Op. Cit.,p 4.
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المؤسسة مخاطر إدارة بشأن والتوجيهات الطر شامل تاوير خلل من فكرية قيادة توفير
)COSO و) وآثارها، التهديدات من والحد والحوكمة التنظيمي الداء وتحسين الداخلية، والرقابة
،وقد )1( النظام استراتيجية إدارية "رقابة باعتبارها المؤسسات مخاطر إدارة إلى يدعو إطار هو
تقديم إلى القتصادية الوحدات إدارة دعا حيث عام1987م، )COSO( لـلجنة تقرير أول صدر
عام وفي الداخلية، الرقابة فعالية عن يعبر بما الداخلية، للرقابة فعال نظام وجود عن تقريراا
يساعد الطار وهذا الداخلية، الرقابة نظم وتفعيل لتقييم إطار )COSO( لجنة أصدرت 1992
بالستخدام تتعلق التي التشغيلية الهداف مثل المختلفة، أهدافها إنجاز على القتصادية الوحدة
إلى ترفع بتقارير وتوثيقه النتاج بتوجيه المرتباة المالية التقارير وأهداف الموارد، لكل الفعال
العامة، للوحدات القانونية بالمتالبات القتصادية الوحدة التزام عن المعبرة اللتزام أهداف الدارة،
وفق الحوكمة لنظام الساسيات من فعال داخلية رقابة نظام إنشاء أصبح هنا ومن

.)2() )COSO إطار

بها، مرت التي التاور مراحل بتعدد الداخلية الرقابة موضوع تناولت التي المفاهيم تعددت وقد
وكل التنظيمية، الخاة تتضمن " بأنها الرقابة المريكيين والمدققين المحاسبين مجمع عرفها حيث
المحاسـبية البيانات دقة مدى واختبار الصـول، لحماية المؤسـسـة داخل المتبناة والمقاييس الارق
الدارية بالسياسات اللتزام وتشجيع ، الموارد اسـتخدام من الكفاءة لتحقيق بها، الوثوق ودرجة
العليا الدارة أو الدارة مجلس طرف من تنفذ عملية بأنها" COSO لجنة وعرفتها ، الموضوعة
بالهداف يتعلق فيما معقول تأكيد لتوفير والمصممة للمؤسسة، تنتمي التي الطراف ومختلف
واللوائح للقوانين المتثال التشغيلية، العمليات وكفاءة فعالية المعلومات، موثوقية التالية: الثلثة
المؤسسية، المخاطر يعالج الذي الطار تلك :بأنها إجرائياا ) ) COSOإطار ،ويعرفها )3(

الداخلية الرقابة عناصر )COSO(لجنة حددت حيث متراباة، عناصر عدة وفق إدارتها وينظم
هي)4(: عناصر خمسة في

1- Steven Christopher Deck )2015( .Enterprise Risk Management at Higher Education
Institutions: How Management Concepts Support Its Implementation ,PhD Dissertation, Faculty
of the Graduate School of the University of Maryland University College Published by ProQuest LLC
)2016( ,p. 22.
الداخلية الرقابة مخاطر إدارة لتقويم مقترح نموذج .)2018( الرضا عبد كاظم وثامر ، محيسن علي حسين علي، صباح خالد - 2
العلمي بالمؤتمر خاص ،عدد 2 ع ، Aالجزء، العلمية اربيل جيهان جامعة مجلة ، COSOإطار وفق على الحكومية الوحدات في

ص160-159. ص ص172-151، ص ، الدارية للعلوم اربيل جيهان لجامعة الثاني الدولي
ص401. ، ص410-393 ،ص سابق ا)2019(.مرجع ضيف الهادي ومحمد اللوي، عبد يحي - 3

الحسابات مراقبي من لعينة استكشافية دراسة الحسابات لمراقبي الداخلية الرقابة عناصر أهمية )2006(.تحليل الججاوي طلل - 4
ص5. ،26 -1 ص ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية ،المجلة بالعراق
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الرقابة.1- بيئة
المخاطر.2- تقدير
والتصالت.3- المعلومات
الرقابة.4- أنشاة
المتابعة.5-

التي وهي : الداخلية البيئة )COSO(وفق المخاطر لطار الرقابة عناصر تشمل وبذلك
والخلقي: القيمي النسق ذلك ويلي المخاطر، إدارة لعملية الموجهة الساسية الفلسفة تشمل
الهداف: وضع ثم بالمؤسسة، النزاهة وتضمن العمل ببيئة ترتبط التي الخلقية القيم كل ويشمل
على وقدرتها ورغبتها عملها طبيعة مع المتوائمة بالمؤسسة، الخاصة الهداف تحديد وتشمل
الحداث مجموعة تحديد ويتم المؤثرة، الحداث مراعاة مع لتحملها، والستعداد المخاطر قبول
السانحة الفرص لتحديد المؤسسة، أهداف تحقيق على تؤثر أن يمكن التي والخارجية الداخلية
جميع تحليل طريق عن للمخاطر: التقييم ثم الهداف، تحقيق تعترض قد التى والمخاطر
للمخاطر: والستجابة لدارتها، استراتيجيات ووضع عليها المترتبة والثار المخاطر احتمالت
وخفض تقليل أو وقوعها، تجنب طريق عن إما المخاطر، لدارة مناسبة الكثر الارق طريق عن
تنظيم ذلك بعد يأتي ثم قبولها، مسئولية تحمل من للتمكن تقاسمها أو عليها، المترتبة الثار
الارق تضمن التي والجراءات السياسات جميع وضع طريق عن وذلك فيها: والتحكم النشاة
التصال أهمية على والتأكيد تدعيم مع لتداعيتها، والستجابة المخاطر مع للتعامل الفعالة
لكل وتحليلها المؤسسية، بالمخاطر المتصلة المعلومات كل تحديد طريق عن وذلك والمعلوماتية،
الرقابة ثم المؤسسة، إدارات كل على المخاطر إدارة مسئوليات توزيع من للتمكن الدارة مستويات

المخاطر. إدارة لنشاة بالمؤسسة الدارة بها تقوم التي المراقبة عمليات جميع وهي والمراقبة:

المخاطر إدارة في الداخلية والمراجعة الرقاأة 2-دور
الداخلية الرقاأة مفهوم 1-2

بهدف الغير أو ذاته الشخص طريق عن والتصرفات الوضع تقييم إلى الرقابة مصالح يشير
تعني تعريفاتها أبسط في الداخلية فالرقابة المقبولة، والضوابط المعايير وفق تسير أنها ضمان
من للتأكد والتصرفات، الشياء ومراقبة بمتابعة يتم الذي والتقييم، والملحظة المتابعة أسلوب
لعودتها معالجتها من لبد النحراف من شيء أصابها قد أنها أو والقوانين، بالقواعد ملتزمة كونها
للمقاييس تبعاا الرقابة مفاهيم عن تحدثت التي الوجهات تعددت فقد لذلك القواعد، وفق لسياقها
المؤسسة، قبل من الموضوعة الخاة تلك عن تعبر ما لمؤسسة الداخلية فالرقابة والجراءات،
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لتتمكن بها الخاصة الصول وضبط حماية على تساعدها التي المقاييس مجموعة تتضمن والتي
النتاجية)1(. كفاءتها رفع من

الداخلية الرقاأة 2-2أهداف

مقاييس عدة أو المؤسسة، خاة الساس في وكونها الداخلية الرقابة مفهوم من انالقاا
رئيسي بشكل وتهدف فيها، العمل وضبط المؤسسة كيان على للحفاظ الساس في توضع
الداخلية الرقابة أهداف تفصيل المنالق هذا من فيمكن إنتاجيتها؛ وزيادة كفاءتها رفع إلى

: التالية النقاط في

في1- المسؤليها كافة تحديد مع وصلحيتها السلاات على الضوء وإلقاء العمل تنظيم
العمل.

والتنفيذ.2- النجاز عملية يصاحب تقويمي إطار وضع

ضرورة3- على والتأكيد القرارات اتخاذ في تؤثر والتي المقدمة البيانات دقة من التأكد
.)2( النتاج كفاءة زيادة أجل من وذلك الدارية بالقرارات اللتزام

مما4- أهدافها، تحقيق عن المؤسسة تعوق أو تهدد قد التي العمل مخاطر على التعرف
بكفاءة المؤسسة موارد كافة استخدام إلى تؤدي التي العمليات جميع مراقبة يتالب
من التأكد من ،للتمكن الثقة من عال بقدر تتسم التي السليمة البيانات إعداد مع عالية،

.)3( داخلها والمابقة للعمل المنظمة بالقوانين المؤسسة التزام

الداخلية الرقاأة ومقومات دعائم 3-2

لخرى مؤسسة من الداخلية الرقابة عملية أساسها على تقوم التي والمقومات الدعائم تختلف
النقاط بعض وضع يمكن إنه إل لها، المنظمة والقوانين بها العمل ونظام المؤسسة لابيعة تبعاا
طبيعة اختلفت مهما عام بوجه الداخلية للرقابة أساسية مقومات اعتبارها يمكن التي الساسية

: المقومات هذه ومن وأنظمتها المؤسسات

الداري1- الهيكل

.283 ص عمان، والتوزيع: للنشر الراية ،دار الواردات الداخلي، التدقيق .دليل )2013( ا عبد خلف - 1
.135 ص عمان، وموزعون: ناشرون البداية دار ، الحساأات تدقيق علم .)2010( الحدرب زهير - 2

.293 ص عمان، الجودة: ورقاأة للتدقيق الدولية المعايير للمحاسبين)2009(.إصدارت الدولي التحاد - 3



-88-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

جيد إداري هيكل وجود أهمية على الداخلية الرقابة نظام تعتمد التي المؤسسات جميع تتفق
العامة والقاعدة الرقابة، عملية أسس أهم من الداري الهيكل هذا ويعتبر بدقة، ومنظم
عن وذلك المؤسسة، داخل العمليات جميع ورقابة العمل وتنظيم لتخايط المرجعي والطار
حسب بالمؤسسة العمل على القائمين لكافة والمسئوليات الواجبات كافة تحديد طريق

كبيرة)1(. بدقة وأدوارهم اختصاصاتهم
المحاسبي2- النظام

والدلة والمستندات السجلت كافة وجود من لبد بنجاح الداخلية الرقابة عملية تتم لكي
فمما بها، العمل تنظم والتي بالمؤسسة الخاصة القوانين وفق دقيق، بشكل الموضوعة المحاسبية
المحاسبي النظام ذلك وجود دون سليم رقابي نظام عن الحديث يمكن ل إنه للشك مجالا يدع ل

والدقيق)2(. المنظم

الكفاء3- الموظفون
ذلك وهو الداخلية، الرقابة عملية ودعائم مقومات أهم من الكفء الموظف ييعتبر حيث
بشكل بعمله القيام من يتمكن حتى وإمكانياته قدراته وفق له المناسب العمل يشغل الذي الموظف
إتقان على غيره وتحفيذ لتحفيزه والتميز التقان عند بتقديره المؤسسة وتقوم عالية، وكفاءة جديد

فيه)3(. والبداع العمل

وجزئياته4- العمل تفاصيل تحديد دقة
وتوزيع بالمؤسسة، العمل خاوات يشرح عام إطار وضع العمل على القائمة الدارة على يجب
يتمكن حتى العدالة؛ مراعاة مع عمل، كل وجزئيات مهام يفسر بشكل داخلها، الفراد على العمل
طريق وعن وواضحة، ومدروسة شاملة عامة لرؤية فهمه وفق بسهولة، عمله أداء من فرد كل
الوسائل بكافة الستعانة في الكاملة الحرية للدارة يكون التنفيذ، أثناء والمستمرة الدائمة الرقابة

.)4( وإتقانه العمل إنجاز لسرعة المستحدثة والتكنولوجية اللية

التنفيذ5- أثناء الدائمة الرقاأة أدوات وضع

القتصادية العلوم مجلة ، 70 ع ، 19 مج ، COSO وفق الداخلية الرقابة نظام فاعلية الخيرو)2013(.تحسين مؤيد إيمان - 1
.406 434ص -398 ، ص ص بغداد، جامعة ، والقتصاد الدارة كلية ، والدارية

.294 ،ص سابق .مرجع )2013( ا عبد خلف - 2
.9 ص ص31-1، ،ص سابق مرجع الججاوي)2006(. طلل - 3

بحث الهلي: الجامعي التعليم في ))cosoاطار وفق على الداخلية الرقابة نظام وتقويم فحص )2018 احمد) ربة عبد اشرف - 4
ص السماوة، المثنى، جامعة والقتصادية، الدارية للعلوم المثنى مجلة ، 2 ع مج8، الهلية، الجامعة العرب شط كلية في تابيقي

ص146. ص156-140،
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المنشآة نظم وفق تسير كونها من والتأكد بدقة، التنفيذ عملية مراقبة في يساهم أن شأنه من هذا
بها والعودة مسبقاا الموضوع المسار عن انحراف أو بها خلل أي لحدوث والستعداد وقوانيننها،

)1( السليم. المسار إلى

الداخلية الرقاأة أنواع 4-2

وهذه الجيد الرقابة نظام لتيكون بينها فيما تتداخل أنظمة ثلثة إلى الداخلية الرقابة نظام ينقسم
هي: النظمة

الداري1- النظام رقاأة
للمؤسسة والنتاجية الدارية الكفاية تحقيق إلى تهدف التي والجراءات الوسائل مجوعة ويشمل
الموضوعة الدارية والقوانين بالسياسات اللتزام طريق عن أهدافها تحقيق على المؤسسة وتساعد

.)2( هذا لتحقيق المساعدة السبل كل وتتخذ مسبقاا

المحاسبي النظام رقاأة ب-
البيانات في والثقة الدقة ضمان من قدر بأكبر تتمتع المؤسسة جعل إلى بالساس تهدف
الخاصة النظم إعداد طريق عن وذلك ومسئولياتها، المؤسسة خاط عليها تبنى التي المحاسبية
مختلفين أخرين أشخاص طريق عن بدقة العمل ومراجعة ومنظم، دقيق بشكل المالية بالدارة

للعمل)3(. والثقة والشفافية الدقة من قدر أكبر لضمان مسبقاا، النظم هذه بإعداد قاموا عمن

الداخلي الضبط إجراءات ج-
ومراقبتها بها، العمليات لتحقيق المؤسسة تنتهجها التي والوسائل الجراءات عن عبارة هي
للضمان العمليات، لمراجعة آخرين أشخاص وتفويض العمال، وتنفيذ أداء أثناء دائم بشكل
التنفيذ عملية انحراف عدم على والحرص البيانات، ودقة الصول ،وحماية العمل لجودة الدائم
في سريع بشكل الخااء مع التعامل أو أخااء، بأي السماح وعدم الموضوعة، الهداف عن

حدوثها)4(. حالة

الداخلية الرقاأة وظائُ 5-2

.136 ص عمان، للنشر: وائل ،دار النظري الطار الحساأات (.تدقيق العزب)2012 وهاني نظمي، ايهاب - 1
.135 ،ص السابق المرجع - 2

وائل دار الخامسة، الابعة وتطبيق نظرية الدولية المعايير ضوء في الحساأات تدقيق .)2015 الذنيبات) القادر عبد على - 3
.178 ص عمان، للنشر:

ص146. سابق، مرجع . )2018 احمد) ربة عبد اشرف - 4
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استنباطها تم الداخلية للرقابة أساسية وظائف عدة تحديد على الدارية الدبيات من كثير اتفقت
: التي في تتمثل الوظائف وهذه وأهدافها، الرقابة ناام في تضمنة الم�ي الخاوات من

والحماية1- الوقاية

الساس في تعمل لكونها الرقابة، وظائف أهم من والحماية الوقاية أجل من الرقابة تيعتبر حيث
عن وذلك وقوعها قبل المستهدفة العمل أهداف عن انحرافات أو أخااء أي حدوث منع على

.)1( للعمل المكونة والممتلكات الصول جميع حماية طريق

الكش2ُ-

وظائف أهم من الهداف تحقيق تعوق أن يمكن التي والنحرافات الخااء اكتشاف ويعتبر
كلما العمل من متقدمة مراحل وفي مبكراا الخااء هذه عن الكشف كان وكلما الداخلية، الرقابة
ووضع تكرارها، منع على والعمل أفضل بشكل معها والتعامل معالجتها المؤسسة استااعت

.)2( كاملة الهداف تحقيق من التمكن وبالتالي هذا، تضمن التي الضوابط

التصحيح3-

وجب والمشكلت النحرافات اكتشاف حالة وفي الداخلية، الرقابة أدوار أهم من التقييم يعتبر
ذلك ،ومتابعة المسار لتصحيح علجها على العمل بهدف وتحديدها أسبابها لمعرفة بدقة دراستها
دراسة ضوء في المؤسسة، نظام في الجزاء بعض تعديل المر يتالب وقد تكرارها، عدم لضمان
حدوثها احتمالية تقليل لضمان دراستها وتتم التنفيذ، أثناء ظهرت التي والمشكلت الخااء
كونها ضمان من لبد الدور هذا أداء من الداخلية الرقابة تتمكن ،ولكي منها والتخلص مستقبلا

.)3( الرقابي دورها كامل أداء من تتمكن لكي الدارة لمجلس مباشر بشكل وتابعة مستقلة إدارة

الجامعية المخاطر من الوقاية وإدارة الداخلية المراقبة بين 3-العلقة

تأثير تقليل أجل من منظمة أنشاة ومعالجة وتنفيذ وتنسيق تخايط المخاطر إدارة مثل ت�ي
ونظام المخاطر إدارة نظام إنشاء ويعتبر المرجوة، النتائج على فيها المرغوب غير المخاطر

.145 ،ص السابق المرجع - 1
الشركات حالة الرقاأة: أهداف COSOعلى لطار وفقا الداخلية الرقاأة أنظمة هياكل أثر .)2011 السبوع) سند سليمان - 2
، 117-103 ص ص الردنية، الجامعة العلمي، البحث عمادة الدارية، العلوم دراسات ،مجلة 38،ع1 مج الردنية، الصناعية

. ص110
،ص150. سابق مرجع )2018 احمد) ربة عبد اشرف - 3
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أداء أجل (من ، للجامعة )الحاكمة المجالس أعضاء من أساسية مسئولية الداخلية الرقابة
مع صحيح بشكل تتماشى النظم أن ضمان بالجامعة المجالس هذه أعضاء على فيجب واجباتهم،
عند التصحيحي الجراء هذا اتخاذ ويتم فعال، بشكل تعمل وأنها للجامعة، الستراتيجية الهداف
أشار فقد ، المخاطر من الوقاية وإدارة الداخلية الرقابة بين الوثيقة العلقة ،ولتوضيح الضرورة)1(
هما: أساسيين دورين يتضمن الداخلية للمراجعة الحديث التعريف أن بإنجلترا المحاسبين معهد
وإدارة السيارة عمليات فاعلية مدى مراجعة على تركز الدارة لمجالس مستقلة تأكيدات تقديم
دور فيرتكز المخاطر)2(، إدارة عمليات عن الدارة إلى استشارات وتقديم والرقابة، المخاطر
التأكيد خدمات توفير على المؤسسية المخاطر إدارة نااق داخل الداخلي والتدقيق المراجعة
ضمان ،لتقديم وموضوعي مستقل استشاري بنشاط والمدقق المراقب يقوم حيث والستشارات،
يلعب وبهذا المخاطر، إدارة عملية وتقييم المخاطر، إدارة فعالية بشأن الدارة لمجلس موضوعي

.)3( المؤسسية المخاطر إدارة أنشاة تنسيق في مهماا دورا�ا التدقيق

إدارة عمليات وتحسين الستشارية الخدمات من كثير لتشمل المراجعة دور اتسع وقد
على والعمل المؤسسات حوكمة في كبير دور الداخلى للمراجع جعلت بدورها والتي المخاطر،

.)4( بها تنافسية بيئة وخلق عليها والحفاظ

لنظام الدقيق وبالفهم فيها، المتضمنة والعمليات الداخلية المراقبة عملية فهم واقع ومن
عن الحديث يمكن ل التي العمليات من العام بمفهومها المخاطر إدارة أن نجد الداخلية المراقبة

1- Philip Linsley,Philip Shrivesin,Monika Wieczorek)2019(.Multiple Perspectives Risk and Risk
Management:ERRN 8th European Risk Conference201, September 20–21, Katowice, pp.6,7.
2- The institute of Charatered Accountants in England & Wales )2003(. Guidance for Audit
committees :Reviewing Auditor Independence, Nov, 2003, p 4.

3- Anne E. Lundquist )2015(. Enterprise Risk Management )ERM( in U.S. Colleges and

Universities: Administration Processes Regarding the Adoption, implementation, and

integration of ERM: dissertation submitted to the Graduate College, in partial fulfillment of the

requirements, for the degree of Doctor of Philosophy, Educational Leadership, Research,and

Technology, Western Michigan University, Michigan,p,p52,53.

4- Jan Cattrysse )2005(. Reflections on Corporate Governance and the role of the internal auditor,

Master of Internal Auditing, Roularta Media Group, Roeselare, Belgium ,p p 1-67,p.34. available at
URL: file:///C:/Users/hp/Downloads/SSRN-id485364.pdf

file:///C:/Users/hp/Downloads/SSRN-id485364.pdf
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ومرتكزات أسس أهم من المخاطر من الوقاية فإدارة العتبار، في وضعها دون الداخلية المراقبة
الداخلية المراقبة نموذج تابيق على الجامعة قدرة من تزيد لنها وذلك الناجحة، الداخلية المراقبة

التنفيذ. أثناء تظهر قد التي للمشكلت التصدي على قدرتها من وتزيد فاعلية، أكثر بشكل

للتدقيق نظام وجود دون للمخاطر ناجحة إدارة عن الحديث يمكن ل أخرى ناحية ومن
فشل أو نجاح على الحكم ويستايع ومحددة، موضوعة معايير وفق العمل بتقييم يقوم الداخلي؛
مفهوم بين كبيراا تداخلا نجد هنا ومن التنفيذ، مراحل كل في - أخرى مؤسسة أي -أو الجامعة
على المخاطر معالجة تناوي حيث الجامعية)1(؛ المخاطر من الوقاية وإدارة الداخلية المراقبة
وجود على والحرص العلج تقنيات توفير الضروري فمن المناسبة، الرقابية التدابير وتنفيذ اختيار
في سبباا تكون قد ذاتها حد في المخاطر معالجة عملية لن عالية؛ كفاءة ذات فعالة داخلية رقابة
نشر عل الحرص يجب كما المخاطر، معالجة تقنيات فعالية عدم أو فشل نتيجة جديدة، مخاطر
مؤسسية المخاطر من الوقاية عملية تصبح أن لضمان بالجامعة، المخاطر تدارك ثقافة

تقنياتها)2(. على الجامعة في من جميع بتدريب وذلك داخلها،

: المخاطر من الوقاية عملية نجاح على الداخلية الرقابة دور تفعيل أثر التالي الشكل ويوضح

.561 ،ص سابق .مرجع )2013( ا عبد خلف - 1

2- Olajide Solomon Fadun)2013 (. Promotin ‘Enterprise Risk Management’ Adoption in Business
Enterprise : Implications and Challenges, international Journal of Business and Management Invention,

PP.69-78,p75.
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المخاطر من الوقاية على الداخلية الرقاأة تفعيل أثر شكل)5(

الباحثة إعداد من المصدر:

وأهدافها ووظائفها الداخلية الرقابة لمفهوم وشرح عرض من تقدم مما السابق الشكل استنباط تم قد
وظائف أهم من أن تبين أنه حيث المؤسسة، في المخاطر بإدارة الوثيق ارتباطها ومدى وأنواعها،
من الوقاية عمليات وتنظيم مأسسة وضمان منها، والوقاية التهديدات تقييم الداخلية الرقابة
وتمكنها الداحلية الرقابة فعالية وبتحقيق المؤسسة، واستراتيجية أهداف مع يتسق بما المخاطر،
مما منتظم، بشكل منها الوقاية لمتالبات والستجابة التهديدات تقييم تستايع أدوارها، أداء من
. للعمل الموضوعة الهداف تحقيق وبالتالي منها، والوقاية التهديدات هذه أثر تحجيم إلى يؤدي

المخاطر من الوقاية إدارة تطبيق وتقنبات وإجراءات خطوات ثالثاا:

المخاطر مع للتعامل الساسية 1-المراحل

بالرجوع بداية بالمؤسسة، العمل جوانب لكافة شاملة عملية المخاطر إدارة عملية تعتبر
وفي الستراتيجية، الهداف تحديد على المخاطر ادارة منهجية تقوم حيث الستراتيجية للهداف
الستراتيجية، المخاطر تحديد يتم الستراتيجية الخاة الى والرجوع الستراتيجية، الهداف ضوء
، لها)1( والعلجية الوقائية الجراءات وتحديد المخاطر هذه ومناقشة الهداف، تحقيق تعيق التي
الشكل يوضحها كما مراحل بعدة المخاطر إدارة عملية وتمر المتنوعة، التهديدات رصد يتم ثم

التالي:

ص9. ،عحمان، 2019-2017 المخاطر إدارة الدولي)2016(.خطة والتعاون التخايط وزارة - 1



-94-
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

المخاطر مع التعامل مراحل : )6 شكل(

.)1(12 ص ،)2018("w F P" العالمي الغذيه برنامج المصدر:

ثلث على تتم بأنها المخاطر مع التعامل ومراحل المخاطر إدارة دورة )6( شكل يوضح
عملية وتتم التصحيحية، المرحلة وتليها اكتشافيه، والثانية وقائية، مرحلة الولى أساسية، مراحل
،ثم الستراتيجية الهداف تحقيق تعوق قد التي المحتملة المخاطر بتحديد بداية المخاطر إدارة
تصميم ثم ومن التخفيف، سياسات ووضع المخاطر رصد من تمكن التي السياسات تاوير
والمسئوليات، الدوار تحديد مراعاة مع المخاطر، من التخفيف شأنها من التي الجراءات واتخاذ
النتائج ضوء في إجراءات من تم ما ومراجعة المينفذة، السياسات كفاءة مدى واختبار وتقييم

والثر.

الستراتيجية الدارة من أساسياا ا جزءا الخار إدارة للمخاطر المصرية الجمعية اعتبرت وقد
ست في المخاطر إدارة خاوات ولخصت المؤسسات، تتبعها التي والجراءات مؤسسة لي
وتتضمن الخار، وتقييم ووصف وتعريف وتحليل فحص تتضمن الولى: الخاوة خاوات:
وفي القرار، اتخاذ الثالثة الخاوة ثم والفرص، التهديدات حول التقارير إعداد الثانية الخاوة
الخامسة، الخاوة في المتبقية المخاطر حول تقارير إعداد ثم الخار، مواجهة يتم الرابعة الخاوة

.)2( المتابعة يتم الخيرة الخاوة وفي

كالتي: مراحل بعدة تمر المخاطر من الوقاية إدارة عملية أن يتضح سبق ما ضوء وفي

ص روما، الثانية، العادية ،الدورة 2018 لعام المؤسسية المخاطر إدارة سياسة . )2018("W F P" العالمي الغذيه برنامج - 1
: عبر متاح ,12

https://docs.wfp.org/api/documents/ceb02b602f1149579ea22767412b53bb/download/

: عبر متاح بتاريخ2019-5-19 الطلع ص1-4.تم ص الخاار، لدارة المصرية الجمعية ترجمة الخطر: إدارة معيار - 2
https://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-arabic-version.pdf
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الخرياة1- ووضع المخاطر، إدارة لعملية التخايط يتم الخاوة هذه في التحضير: مرحلة
المخاطر تقييم أساسها على يتم التي الساسية، العمل خاة لها وفقاا يتم سوف التي

جزئياتها. وتحليل المخاطر إدارة لعملية العام الطار وتعريف

الهمية2- ذات المخاطر على والتعرف التحديد الخاوة هذه في يتم المخاطر: تحديد مرحلة
هذه تبدأ وقد للعمل، معرقلة مشاكل إلى حدوثها يؤدي سوف التي المخاطر أو الكبر،
في ومصادرها كبير، بشكل الحدوث المحتملة المشاكل على التعرف من انالقاا الخاوة
حلول ليجاد البحث لمحاولة السيناريوهات ووضع وتصنيفها، العمل، أهداف ضوء

حدوثها. وسابقة الشائعة المخاطر مراعاة ،مع لها استباقية

تنفيذ3- فعالية تقيس التي المخاطر إدارة دورة في الخاوة هو التقييم المخاطر: تقييم مرحلة

ترجيحاا الكثر النواتج قياس به يقصد مصالح المخاطر ،فتقييم المخاطر)1( إدارة خيار
المجازفات وتعريف الخار حدود تحديد خلل من المخاطر تقييم ويتم الحداث، من
المترتب الضرر وحجم الخار، قيم وتقدير وتوابعها، تأثيرها وتحليل والتهديدات،
وتحديد ل، أم مقبولة المخاطرة كانت إن وتحديد مرتفع(، - منخفض - متوسط عليه)
احتمالية الول أساسيين: عنصرين خلل من التقييم ،ويتم وكيفيتها)2( المراقبة إجراءات
كبير أو كبير، أو متوسط، أو ضعيف، أو جداا، ضعيف أما فالخار الخار؛ حدوث
الخار وقوع احتمالية بين العلقة ويوضح المخاطر، تقييم يبين الثاني: والعنصر جداا،
صعبة، أو سهلة تكون أن الممكن من الخار حدوث احتمالية تحديد ،إن تأثيره وشدة
الخار حول السابقة المعلومات وتوافر منخفض، أو متوسط، أو كبير، تأثير ذا ويكون
مسبقة معلومات تتوافر لم إذا وبالمقابل المستقبل، في حدوثه احتمالية معرفة في يساعد
تقييم منهجية ،وتكون )3( قليلة ستكون الخار حدوث احتمالية تحديد فإن الخار، حول
المخاطر لتقييم القواعد أو المبادئ أو الساليب من مجموعة وهي نوعية؛ إما المخاطر
أو الساليب من مجموعة وتعني كمية: أو العددية، غير المستويات أو الفئات على بناءا
وتناسبها معانيها حيث الرقام استخدام أساس على المخاطر لتقييم القواعد أو المبادئ

التقييم)4(. سياق وخارج داخل القيم على الحفاظ يتم

1- Institute for Crisis, Disaster, and Risk Management )2010(. Op.Cit., p, 38.
.71 ،ص سابق وإيانجليندون)2007(.مرجع وارنج، ألن - 2

،ص12. سابق مرجع والزمات، المخاطر إدارة إستراتيجية .)2017( والتعليم التربية وزارة - 3
4- Institute for Crisis, Disaster, and Risk Management )2010(. Op. Cit., p82.
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خاواتها منظمة عملية في الخبراء ومساهمة وجهد تعاون يتالب للمخاطر الدقيق والتقييم
:)1( كالتالي

الموجودة.1- المخاطر تحديد
الخار.2- كل وقوع احتمالية تقييم
طريق:3- عن وذلك الخار لكل المحتملة )العواقب( الثر تقييم

الحتمالية. من للحد إجراءات واتخاذ تحديد -
الثر. من للحد الجراءات واتخاذ تحديد -

متبقية. مخاطر أي قبول مدى تقييم -
وقائية. واستجابة تأثير ذات تكون قد محتملة مبكر إنذار معايير أي تقييم -

الرئيسية الجوانب الجراءات هذه تغاي بحيث الخار، حدوث حالة في للعمل خاة وضع -
للوقاية.

والنتعاش. التخفيف خاة وضع -
السلبية. آثاره إزالة أو منعه طريق عن الخار ذلك -إزالة

تخفيفها، أو المخاطر مستوى خفض إلى تهدف المخاطر تقييم عملية أن يتضح تقدم ومما
للحد اتخاذه يتم إجراء أي المخاطر: ،فتخفيف )2( إيجابي أثر إلى السلبى الثر تحويل ومحاولة
احتمالية وتقليل عليها القضاء أو والممتلكات، النسان حياة على الجل طويلة المخاطر من
تحليل ذلك وبعد وتحديدها، المخاطر على التعرف المرحلة هذه ،وتلي الضرر)3( في تسببها
عملية وتتضمن المخاطر: تقييم مع مترادف بشكل المخاطر تحليل مصالح ويستخدم المخاطر،
عن ،والمعلومات المخاطر أهمية وتحديد المخاطر، وتقييم المخاطر، وتحديد المخاطر، تحليل
وقوتها شدتها منها اعتبارات، لعدة وفقاا وترتيبها المختلفة، المخاطر تقييم يتم ،وهنا المخاطر)4(
توفر طريق عن وذلك السابقة، حدوثها ومعدلت عليها المترتبة والخسائر حدوثها احتمالية ودرجة
المعلومات توفر عدم المرحلة هذه يعوق وقد وكيفياا، كمياا السابقة الحوادث عن الكافية المعلومات
المخاطر هذه تصنيف ويتم الكافي، بالقدر السابقة الحوادث عن الحصائية والتحليلت الوافية
تقييم لعملية اللزمة السابقة الخاوات التالي الشكل ،ويلخص المخاطر بمصفوفة ييعرف فيما

المخاطر.

1- RICS(, )IFMA( )2018(. Op. Cit..,p,36
،ص6. سابق ونيس)2015(.مرجع إبراهيم لافي أحمد - 2

3- Institute for Crisis, Disaster, and Risk Management )2010(. Op. Cit.,p., 47.
4- Wayne Blanchard)2008(. Op. Cit.,p.,1068.
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المخاطر تقييم دورة :) 7 ) شكل
. )1( ص6 ،) ونيس)2015 إبراهيم لافي أحمد المصدر:

المحياة والمهددات المخاطر إلى للوصول تمهيداا المخاطر( )تقييم السابقة الخاوة وتيعد
وعرض لترتيب أداة تيعتبر التي المخاطر؛ مصفوفة في ييعرف فيما ووضعها لتنظيمها بالمؤسسة،

عليها)2(. المترتبة والثار التبعات نااقات تحديد خلل من المخاطر

من الوقاية إدارة عملية وخاوات مراحل يوضح الذي التالي الشكل استنباط يمكن تقدم ومما
المخاطر.

ص6. ، سابق مرجع (، ونيس(2015 إبراهيم لافي أحمد - 1
ص26. السابق، المرجع - 2
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المخاطر من الوقاية إدارة عملية :)8 شكل(

ص ،)2007( الجمال طارق التالي: المصدر إلى استناداا استنباطه وتم الباحثة إعداد من المصدر:
.)1(146-141 ص

مع التعامل في وآلياتها المخاطر، من الوقاية إدارة عملية خاوات السابق الشكل ويوضح
المعلومات على والحصول وتقييمها، وتحليلها المخاطر وتحديد التحضير من بداية الخار،

منها. والوقاية فيها التحكم من التمكن ثم لمواجهتها، اللزمة

تيعبر المخاطر كانت فإن ومتكاملة، متسقة عملية المخاطر إدارة عملية أن سبق مما يتضح
من يتحدد كما حدث، أو حادثة عن ناتجة فيها مرغوب غير أونتيجة الخار، وقوع عن)احتمال(
إلى يشير المخاطر فتقييم هدف، على و)عواقبها( وتأثيرها بها المرتباة والعواقب احتمالها خلل
خلل )من الحتمالية إدارة طريق عن المخاطر معالجة ويمكن والهدف، الخار بين علقة وجود
يسمى ما وهو والتعافي(، والستجابة والتأهب التخفيف خلل )من التأثير إدارة أو التخفيف(
التأثير لتقييم للخار التعرض درجة تقييم يستخدم الذي والتخايط النهج أو الخار" "بسيناريو
أهم ومن المنظمة، لها تتعرض أن يمكن التي المختلفة التهديدات على بناءا المنظمة، على
وذات ومفهومة موجزة معلومات تقديم عملية وهي المخاطر؛ عن البلغ المخاطر إدارة مراحل
حيث المخاطر؛ تحديد يتم وبعدها المخاطر، بشأن فعالة قرارات لتخاذ الحاجة حسب مصداقية،
وهي المخاطر: تقييم أداة استخدام ثم ووصفها، عليها والتعرف المحتملة المخاطر عن البحث يتم
برامج الدوات تتضمن أن ويمكن المخاطر، وتقييم تحديد في يساهم برنامج أو عنصر أو نشاط
تقييم بيانات وعرض بـتسجيل الخاصة المراجعة قوائم أو القياسية النماذج أو والجهزة الكمبيوتر
الثار مدة أو حجم لتقليل الجل طويلة تدابير ثم المخاطر؛ تقليل مرحلة ويتبعها المخاطر،

.146-141 ص ،ص سابق مرجع ،)2007( الجمال طارق - 1
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بعد تبقى التي المخاطر وهي المتبقية: المخاطر تبقى ثم المااف، نهاية في للمخاطر السلبية
كيان إلى المخاطر كل أو بعض تيحول حيث المخاطر نقل يتم أو المخاطر، إدارة تدابير تنفيذ
على التعرف من السابقة الخاوات تأمين)1(.وبعد شركة إلى المالية المخاطر كنقل آخر،

التالية: للخاوات وفقاا المخاطر مع التعامل يتم وتقييمها المخاطر

المخاطر مع التعامل أساليب -2

:)2( هي المخاطر مع التعامل في استخدامها يمكن أساليب ثلثة هناك

في1- الرغبة عدم نتيجة ذلك وينشأ معين، خار قبول رفض يتم حيث الرفض:
وعاء وتفضيل معين ادخاري وعاء في الستثمار تجنب مثل معينة، خسارة مواجهة

. خاورة أقل آخر ادخاري
إل2- الصفر؛ إلى الخار وقوع احتمال من يقلل الخار تجنب أن ورغم التجنب:

الخوف أو المهنية المسئولية لتجنب معينة خدمات وتقديم سلعاا إنتاج من يحرم قد أنه
ييعد أنه إل الخار، مواجهة أساليب أحد هو الخار تجنب أن ورغم الخسارة، من
المؤسسة أو الشخص يحرم قد الخاار، مع التعامل في إيجابياا وليس سلبياا أسلوباا
الخاار مع التعامل يتالب كلهما لن القتصادي، والتقدم الشخصي التقدم من
من كثير مع التعامل في مناسب غير يكون قد السلوب فهذا لذا إيجابية، باريقة

الخاار.
عن3- المخاطر من تقلل المؤسسة فإن السلوب هذا في أما المخاطرة: تقليل

الضارة. أثارها تقليل لمحاوله التدابير واتخاذ الخار رصد طريق
ل4- شخص من المخاطرة نقل وسائل كإحدى التأمين شراء مثل المخاطرة: نقل

ثمن، مقابل لتحملها استعداده يبدي التأمين( )شركة آخر طرف إلى تحملها في يرغب
المخاطرة: اقتسام هو آخر عنصراا المخاطر مع التعامل طرق إلى يضيف من وهناك
بين الاريقة هذه تجمع حيث بعضها، وتحويل المخاطر بعض قبول يعني والذي

والنقل. التجنب
هنا5- يتم حيث بالفعل، المخاطرة وقوع تحقق حالة في ذلك ويتم الخطر: قبول

ذات المخاطرة كانت إذا هذا ويتم إجراءات، أي وضع دون هي، كما بحالتها قبولها
عن تيعبر المقبولة فالمخاطر أيضاا، منخفضة الحدوث واحتمالية جداا منخفض أثر

1- Institute for Crisis, Disaster, and Risk Management )2010(. Op. Cit.,p p.83-91.
ص24-23. ،ص سابق الدولي)2016(.مرجع والتعاون التخايط وزارة - 2
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، معه)1( مرتاحاا المجتمع يكون بحيث الكفاية فيه بما المنخفض المخاطر من المستوى
واختيار اللزمة، القرارات أخذ يتم بحيث المخاطر إدارة خاة وضع المرحلة هذه ويلي
إدارة عملية في والسير تنفيذها، ثم المخاطر، مع للتعامل اتباعها الواجب الارق
مع المخاطر، أثر من التخفيف أجل من تخاياها، تم التي الارق وفق المخاطر
استكمال يتم بحيث باستمرار، المخاطر إدارة خاة وتقييم مراجعة العتبار في الوضع
الخاة، تنفيذ نتيجة تظهر التي الناتجة، الخبرة ضوء في وتعديلها المخاطر إدارة خاة
الخاة في تعديلت المر يتالب فقد العمل، واقع على خسائر من عنها ينتج قد ومما

. التنفيذ عن الناتجة الجديدة المعلومات ضوء في

المخاطر مع التعامل 3-آليات
من مجموعة في بالكامل وحصرها المخاطر تحديد كيفية المؤسسة قادة يتفهم أن بمجرد
التي والمؤسسات المخاطر، لدارة خاة وضع عليهم يجب يواجهونها، قد التي المخاطر
غيرها، من فعالية أكثر بارق المخاطر تدير أن تستايع التي هي للمخاطر فعالة إدارة لديها
عن أسفرت الماضية، سنوات العشر مدى على كبير بتاور المخاطر إدارة تقنيات مرت وقد
المخاطر، إدارة أنماط تاوير إلى أدت المؤسسات من كثير في فعالية أكثر نماذج وجود
تصنيف ويمكن مختلفة، بارق المخاطر إدارة مع تتعامل اليوم مؤسسات فأصبحت

كالتالي: مستويات)2( خمسة إلى المخاطر مع التعامل في المؤسسات

الرسمية1- المخاطر إدارة برامج من قليل عدد هناك حيث الول؛ المستوى منظمات
مشكلة إلى تتحول ل حتى المخاطر على السيارة آليات تابيق إلى وتميل بها، المعمول

أزمة. أو
وبالرغم2- التأكد في وقيمتها المخاطر إدارة حول عام وعي هناك الثاني، المستوى منظمات

رصد يوجد ل أنه إل مخاطرها، لمراقبة شيئاا تفعل العمال وحدات معظم أن من
المخاطر. لدارة محددة مساءلة ول منهجي،

لرصد3- الليات بعض أقامت وقد المخاطر إدارة الثالث المستوى منظمات تيدرك
التدقيق يقوم داخلي، تدقيق وظيفة الثالث المستوى لمؤسسات يكون قد المخاطر،
للمخاطر، الذاتي التقييم أيضاا يعزز وقد المخاطر على التركيز مع تدقيقات بتصميم

تحقق. قائمة يستخدم ما وغالباا

1- Wayne Blanchard)2008(. Op. Cit.,p. 3.
2 -Dale Cassidy et al.)2015(. Op. Cit., p,p13-14.
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"الهامة،4- النقاط لمراجعة المخاطر لدارة أوسع مكانة إنشاء يتم الرابع، المستوى في
والمنظمات النتيجة على والحفاظ العمل، وحدات داخل والتقييم المخاطر في والمساعدة
سواء، حد على والكمية النوعية العوامل العتبار في تضع المستوى هذا إلى تصل التي
التأثير ومدى والحكم المعرفة على كبير بشكل تعتمد بأكمله المخاطر إدارة برنامج وقوة

الفعال.
يعتقد5- حيث كامل، بشكل المخاطر إدارة تاور في مستوى- أعلى الخامس- المستوى

المنظمة، من جزء كل في متضمنة تكون أن يجب المخاطر إدارة أن التنفيذي الرئيس
العمليات بتصميم المخاطر مدير ويقوم العليا، القيادة فريق مع بالتنسيق العمل ويكون
عمل وحدة كل وتصمم المخاطر، مدير من مستمرة بمساعدة التدريب ويتم والنماذج،
أن من للتأكد العمل خاط ومراقبة ووضع والمعلومات الدوات وتتضمن بها، خاصة

فعال. بشكل وتعمل الصحيح مكانها في العملية

خمسة إلى المخاطر مع تعاملها حيث من تيصنف المؤسسات أن يتضح سبق ومما
قيمة ترى ل الول المستوى فمؤسسات المخاطر؛ إدارة مكانة مستوى كل في يختلف مستويات،
أزمة، أو مشكلة إلى تحولها لمنع المخاطر على بالسيارة وتكتفي الستباقية، المخاطر إدارة في
عمليات توجد ل لكن وقيمتها؛ المخاطر بإدارة الوعي رغم الثاني، المستوى مؤسسات في بينما
لرصد آليات بعض أقامت فقد الثالث المستوى مؤسسات أما المخاطر، لدارة منظمة مركزية
ومراجعة المخاطر لدارة أوسع منصب إنشاء يتم الرابع، المستوى وفي وتقييمها، المخاطر
النتيجة على والحفاظ العمال، وحدات داخل المخاطر تقييم في والمساعدة الهامة، المخاطر
وهو الخامس؛ المستوى منظمات وفي والكمية، النوعية العوامل العتبار في الوضع مع النهائية،
وتم بالكامل، تاورت قد وإجراءاتها المخاطر بإدارة الخاصة المفاهيم تكون حيث مستوى، أعلى
المؤسسة)1(. من يتجزأ ل جزءاا المخاطر إدارة تيصبح ،بحيث ومأسستها أهميتها وإدراك بها الوعي

المخاطر من الوقاية إدارة وتقنيات أدوات -4
على تساعد التي والتقنيات الدوات، وتنفيذ وإعداد تصميم المخاطر إدارة وظائف أهم من
ومن ممكن، مستوى أقل إلى عليها المترتبة الخسائر تقليص أو المتوقعة، المخاطر حدوث منع

يلي: ما المخاطر إدارة في المستخدمة والدوات التقنيات أهم

1- Rick Harwell)2003(.A Study of Effective Risk Management Practices in Higher Education.
PhD Dissertation, Graduate Faculty of Baylor University in Partial Fulfillment, Pro Quest Information
and Learning Company. North Zeeb Road ,P.17.
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عن1- وذلك فيها: التحكم ومحاولة لها، التعرض من والحد منها والوقاية المخاطر منع
حدوثها، احتمالية تخفيض أو المخاطر، منع محاولة على تعمل أساليب استخدام طريق
والوقاية، والتحكم الرقابة أنشاة تنفيذ طريق عن الخسائر، حدوث احتمالية على والقضاء
الوضع مع عليها، المترتبة المحتملة السلبية للثار التام والتجنب المخاطر، لتجنب وتدابير
المخاطر وبعض آثارها، وإزالة عليها القضاء يمكن ما المخاطر من هناك أن العتبار في
،فالوقاية )1( حد لضعف آثارها بتقليص ييكتفى وسوف تام، بشكل عليها القضاء يمكن ل
لحماية للمخاطر السلبية الثار من للحد المناسبة والتأهب التدابير اتخاذ تعني المخاطر من

والممتلكات)2(. الشخاص

-2، تحمله)3( يمكن الذي المخاطر من المستوى هي المقبولة: والمخاطر المخاطر، قبول
ويعتمد مقبولا، أو محتملا الخار يعتبر مدى أي إلى عن يعبر مهم؛ فرعي مصالح فهي
والتقنية الثقافية والظروف والسياسية، والقتصادية الجتماعية الوضاع على هذا تقييم

الحالية)4(. والبيئية

المخاطر من الوقاية لدارة التنظيمى الهيكل راأعا:

وطبيعة بالمؤسسة، المخاطر من الوقاية إدارة ومسئوليات مهام الدراسة من القسم هذا يتضمن
المخاطر. من الوقاية عليات على القائمين أدوار لابيعة وبيان لها، التنظيمي الهيكل

المخاطر من الوقاية إدارة ومسئوليات 1-مهام

الرئيس الكيان)أي قائد من بداية المخاطر إدارة عن المسئولية المؤسسة في من جميع يتقاسم
أن يجب لذلك وأهدافه؛ المؤسسة استراتيجية تحقيق عن الساسي المسئول الرئيس أو التنفيذي(
على والشراف الستراتيجية، تحقيق تعوق قد التي العوامل لتلك عميق فهم ذا الشخص هذا يكون
الخرين، للفراد الداء ومراقبة المعلومات، نظم أدوات من والستفادة المؤسسة، مخاطر
مخاطر إدارة وممارسات مجالهم، في العمل وأهداف الثقافية والسلوكيات المعايير مع والمواءمة
وتحديد الستراتيجية تحقيق على الشراف في الدارة مجلس وإشراك الصلة، ذات المؤسسة
الدارة مجلس وإشراك والمخاطر، للستراتيجية واضحة بصورة والمساءلة والمسئوليات، الدوار

1- United Nations Office for Disaster Risk Reduction)2016(, Op. Cit.,pp. 12-37.
2 -Institute for Crisis, Disaster, and Risk Management )2010(.ICDRM/GWU Emergency
Management Glossary of Terms,: The George Washington University, Washington, D.C. p.32.
3- Ibid., p2.
4- United Nations Office for Disaster Risk Reduction)2016(, Op. Cit.,p.37., P.6.
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ومجلس الدارة، مجلس مثل الحوكمة، وهياكل المختلفة الكيانات وإنشاء المتخصصة، واللجان
الوقت وتخصيص الطار، في المخصصة واللجان العاملين، الشركاء أو والمناء الشراف،
إدارة الدارة مجلس يختار وقد والمساءلة، المخاطر مراقبة عن اليومية بمسئولياتهم للوفاء اللزم
محددة مهام تسند أوقد بالكامل، الدارة مجلس مستوى على المخاطر على الرقابة مسئوليات
من الرقابة مسئوليات تنفيذ يتم للمخاطر، معينة لجنة إنشاء عدم حالة وفي مخصصة، للجان
السلاة لديها يكون وقد المخاطر، لمراقبة المراجعة لجنة تشكل حيث نفسه، الدارة مجلس قبل
ولجنة المؤسسة، مخاطر لدارة بمسئولياتها قيامها كيفية حول الدارة لستجواب والمسئولية

المؤسسة)1(. في المخاطر إدارة على المباشر بالشراف تقوم التي المخاطر

المخاطر2- من الوقاية إدارة عن المسئولون
عملية نجاح في المؤثرة العوامل أهم من المخاطر من الوقاية إدارة عن المسئولون ييعتبر
إدارة عن المسئولين من فرد كل ومهام دور تحديد الهامة المور ومن المخاطر، من الوقاية

يلي: كما بدقة المخاطر من الوقاية

المؤسسة قيادة دور 1-2

سياستها مؤسسة ولكل كلها، المؤسسة تشمل مؤسسية عملية المخاطر إدارة كانت لما
لدارة الخاصة سياستها المؤسسة تضع أن أيضاا فيجب الدارية، شئونها كل في الخاصة
وتحديد المخاطر، إدارة عملية في تتبعه سوف الذي ومنهجها وأهدافها ميولها وفق المخاطر،
إطار ووضع مراحلها، كافة في المخاطر إدارة بعملية المرتباة المتالبات وجميع المسئوليات
العتبار في الوضع مع المخاطر، إدارة تتالبها التي والنشاة والمهام التقنيات لجميع تنفيذي
رصد على العمل ضرورة القيادة على يستوجب مما القيادي، السلوك على تؤثر المخاطر أن

دوراا للقيادة يصبح المنالق هذا ،ومن مستمر)2( بشكل العمل لبيئة المواجهة والتحديات المخاطر
عدة تحقق يجب فعالة المخاطر إدارة عملية تكون ولكي المخاطر، إدارة في أساسية ووظيفة كبيراا

التالية)3(: بالمهام تقوم أن عليها حيث المؤسسة لقيادة متالبات
الستراتيجي.1- التخايط في المؤسسية المخاطر إدارة دمج
-2. القيادة هرم في يليه ممن لغيره المهمة تفويض للرئيس يجوز
المؤسسية.3- المخاطر إدارة لجنة رئيس هو المخاطر لدارة الول المسئول

1-COSO)2016( . Op. Cit.,pp.37 - 107-109 .
، الموصل جامعة في الدارية القيادات من عينة لراء دراسة القياسي والسلوك التنظيمية )2013(.المخاطر خليف أحمد سلاان - 2

ص228. ،240 -220 ص ،ص القتصادية للعلوم النبار جامعة ،مجلة 10 ع ،5 مج
،ص27. سابق مرجع .)2010 بوشتا) إيشتفان ، ترزي جيهان - 3
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المجال4- هذا في الخبراء من خارجي عضو المخاطر إدارة لجنة تضم أن يفضل
. موضوعية نظر وجهة تقديم من للتمكن

العمل.5- بخاة ومدرائها التنفيذي المؤسسة رئيس التزام على التأكيد
بالمؤسسة.6- البشرية الموارد لجميع والمسئوليات والمهام للدوار العادل التوزيع
والوعي7- الفهم وتاوير المستمر للتدريب الموارد من والمناسب اللزم القدر توفير

المصلحة. أصحاب لدى المخاطر إدارة بأهمية
الوجهة8- لتحديد المخاطر، إدارة عملية هيكل في الدارة مجلس إشراك

من المخاطر إدارة هياكل تمكن التي البيئة خلق على والعمل للمؤسسة الستراتيجية
تنفيذية، لجان تشكيل أو المدراء عمل خلل من ذلك ويتم فعالة، بصورة العمل
مجلس يتمكن وكي الدوار، بهذه تقوم وظيفة أي إيجاد أو ومراجعة، متابعة ولجنة
عدة عينيه نصب يضع أن عليه الداخلية المراقبة أنشاة بتقييم القيام من الدارة

كالتالي: أمور

أنشتاها- ضمن وتتقبلها تتحملها أن للمؤسسة يمكن التي المخاطر حجم
الخاصة.

المخاطر.- هذه لتحقق الحتمالية
المقبولة.- غير المخاطر إدارة طرق
سير- علي تأثيرها وتقليل المخاطر احتمالية تقليص علي المؤسسة قدرة مدى

. العمل
فيها،- للتحكم المنفذة والنشاة المخاطر إدارة عملية من الناتجة والعوائد التكلفة

المخاطر. لدارة الدارة مجلس اتخذها التي القرارات على المترتبة والثار
المخاطر3- إدارة فريق قائد دور 2

والتفكير والتيسير التصال على القدرة المخاطر إدارة فريق قائد مهارات أهم من
وضع في المشاركة من يحد المهارات هذه ونقص القيادية، الشخصية وامتلك الستراتيجي،

.)1( استراتيجي مستوى على القرار صنع أو الستراتيجية،

1- Council of The Great City Schools )2016(. Enterprise Risk Management in the Great City
Schools: national organization exclusively representing the needs of urban public schools: P6.
Accessed on 20-6-2019..available at UEL:
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/87/SouvenirJournal2016.pdf
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:)1( يلي ما المخاطر إدارة فريق قائد مهام ومن

المؤسسة، بيانات موجز على الدارة مجلس أعضاء وإطلع المخاطر إدارة ومراقبة الشراف أ-
مباشرة وإبلغها منتظم، وبشكل المناسب الوقت في وإجراءاتها المخاطر أنشاة ملئمة ومدى

المخاطر. ولجنة الدارة ومجلس التنفيذي الرئيس إلى

المخاطر. ولجنة الدارة مجلس مع دورياا يجتمع ب-

الدارة. مجلس أو المخاطر لجنة من بموافقة استبداله أو تعيينه يتم ج-

المؤسسة. في الخاصة المكانة وله العمل خاوط عن مستقل د-

. المخاطر منظور من الرئيسية القرار صنع عمليات في يشارك ه-

العمل. لوحدات بالمخاطر المتعلقة الداء مؤشرات وضع في يشارك و-

عمل وتغاية النااق لمناقشة المؤسسة رئيس مع أشهر ثلثة كل القل- -على يجتمع ز-
المخاطر. إدارة وظيفة

ولديه العمل، خاوط عن مستقلا يكون أن لبد المهام بهذه المخاطر إدارة فريق يقوم ولكي
إنشاء عن ومسئول للمخاطر؛ المؤسسة تعرض على تؤثر التي القرارات على التأثير سلاة
عن وكاملة مختصرة معلومات إلى الوصول حق ولديه المؤسسة مخاطر لدارة دورية ومراجعة
)التدقيق مسئولي مع والتنسيق العليا، والدارة الدارة مجلس إلى المعلومات يوفر ثم المخاطر،

وسلمة. اكتمال لضمان الداخلي(

المخاطر فريق مهارات 3-2

تكون وأن المؤسسة، إدارات لجميع تمثيله منها أسس، عدة المخاطر فريق اختيار في يراعى
تحديد في خبرة ولديه التنظيمية، بالبنية الصلة وثيق يكون وأن عمله، لنجاز كافية تكليفه مدة
المتوقع المخاطر تحديد في المتمثلة عمله مهام أداء من ليتمكن وذلك صحيح، بشكل المخاطر
درجة حسب ترتيبها وبالتالي المنظمة، في العاملين تواجه التي المخاطر وتحليل ودراسة حدوثها،
بالخاة المرتباة المخاطر إدارة خاة وتقديم المخاطر، تقييم عن تقرير وتقديم خاورتها،

1- OECD)2014(.Risk Management and Corporate Governance: Corporate Governance, OECD
Publishing ,p.89.
.available at: http://www.oecd.org/daf/ca/risk-management-corporate-governance.pdf

http://www.oecd.org/daf/ca/risk-management-corporate-governance.pdf
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ومن الراجعة التغذية طريق عن المخاطر إدارة خاة وأمان وفاعلية كفاءة وقياس الستراتيجية،
الداء)1(. مؤشرات وفق المتحققة النجاز نسب خلل

التمويل خامسا:
ميزانية تخصيص يتم بحيث المخاطر من الوقاية إدارة أنشاة متالبات أهم من الموارد
توفير طريق عن ،وذلك )2( المخاطر من الوقاية إدارة نجاح لضمان المخاطر كافية وموارد
إدارة عن المسئول وعلى للمخاطر، نتيجة تحدث قد التي الخسائر حجم لتعويض اللزمة الموال
حدوثها، واحتمالية المحتملة، الخسائر لحجم والتحليلية المستفيضة بالدراسة يقوم أن المخاطر
اللزمة والتقنيات والتابيقات التقارير وضع ذلك وبعد لتعويضها، اللزمة الموارد توافر ومدى
إدارة في الفشل وعواقب المنظمة، ونااق لحجم مناسبة الموارد تكون أن وينبغي مخاطرة، لكل
المباني تصميم مثل المادية، والموارد البشرية، والموارد المالية، الموارد تشمل قد المخاطر
والتواصل التخايط في الستراتيجية خلل من المصلحة، أصحاب إشراك ينبغي كما والمعدات،
الدارة ثقافة تكوين من يتجزأ ل جزء واعتبارهم والخارجي، الداخلي الصعيدين على والتشاور

للمخاطر)3(. الفعالة

الخلصة

والمفاهيم به، الهتمام وسياق نشأته المخاطر، مفهوم الحالي الفصل في الباحثة تناولت
إدارة مع المتداخلة المفاهيم وكذلك والمأزق، والمشكلة والكارثة الزمة مثل معه، المتداخلة
والدارة الزمات، وإدارة المدنية، والحماية الوقاية، ونظام الصناعي، المن مثل المخاطر،
نشأة يتضمن والذى الجامعية، المنظومة في المخاطر إدارة لعملية الفكري والطار بالزمات،
من الوقاية لتناول كمدخل الستشرافية والدراسات المخاطر، من الوقاية إدارة مفهوم وتاور
الفكر في وتصنيفاتها المخاطر ومصادر وأهدافها، المخاطر من الوقاية إدارة وأهمية المخاطر،
تناوله سيتم لما تمهيداا وذلك ومداخله، المخاطر من الوقاية لدارة الساسية ،والمقومات المعاصر
الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة تسهم كيف والتحليل بالدراسة يتعرض الذي التالي الفصل في

تنافسيتها. مستوى ورفع الجامعة كفاءة تحسين فى استراتيجى كمدخل

،ص22. سابق مرجع ،)2016( الجبوري سامي محمود جمال - 1
2- State of Victoria)2016(. Op. Cit.,pp.37-12.
3- The Australian Council on Healthcare Standards )ACHS()2013(.Op.Cit.,pp.37 -24.
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مستوى ورفع الجامعة كفاءة لتحسين استراتيجى مدخل الجامعية: المخاطر من الوقاية
تنافسيتها

مختصرة عامة نظرة : المصري الجامعي التعليم منظومة الول: المحور

العالمية التنافسية مقاييس في المصري الجامعي التعليم واقع الثاني: المحور

المصري الجامعي التعليم منظومة تواجه التي والتحديات المخاطر الثالث: المحور

الحترازية والجراءات التعليم على وأثرها )COVID-19(كورونا وباء جائحة أزمة الراأع: المحور

الجامعة في المخاطر أإدارة المرتبطة والعمليات الدارية الوحدات الخامس: المحور

فكرى إطار المخاطر: من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تحسين السادس: المحور

إدارة نموذج ضوء في المخاطر من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تحسين الساأع: المحور
)ERM( Enterprise Risk Managementالمؤسسية المخاطر

للجامعات التنافسية الميزة تحسين في المخاطر من الوقاية إدارة دور الثامن: المحور
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الجامعة كفاءة لتحسين استراتيجى مدخل : الجامعية المخاطر من الوقاية
تنافسيتها مستوى ورفع

تمهيد

كفاءة لتحسين مدخلا باعتبارها الجامعية المخاطر من الوقاية أبعاد وتحليل رصد الحالي الفصل يستهدف
عامة نظرة بالعرض يتناول الول المحور في أساسية: محاور ثمانية ويتناول تنافسيتها، مستوى ورفع الجامعة
وسياسة وأهدافه وأهميته مصر في الجامعي التعليم نشأة فيتناول المصري؛ الجامعي التعليم منظومة عن مختصرة
أما العالمية، التنافسية مقاييس في المصري الجامعي التعليم واقع يتناول الثاني المحور وفي والتمويل، القبول
مكانة كتأخر المصرية، الجامعة منظومة تواجه التي والتحديات المخاطر لبعض فيتعرض الثالث المحور
جائحة أزمة يتناول الرابع المحور وفي الستقللية، وإشكالية التاوير، في والبطء الخريجين، وباالة الجامعات،
الوحدات الخامس المحور يعرض كما مصر، في الجامعي التعليم على وأثرها )COVID-19(كورونا وباء
والتصالت المعلومات تكنولوجيا منظومة فيتناول الجامعة؛ في المخاطر بإدارة المرتباة والعمليات الدارية
بالجامعة المخاطر من الوقاية لدارة التنظيمي والهيكل بالجامعة، المخاطر من الوقاية إدارة في ودورها وتكويناتها
الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة لتحسين الفكري الطار السادس المحور ويتناول عليها، القائمين ومسئوليات وأدوار
إدارة نموذج ضوء في المخاطر من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تحسين السابع: المحور وفي المخاطر، من
الميزة بين العلقة يتناول الثامن: المحور )ERM( Enterprise Risk Management، المؤسسية المخاطر
قدرتها وتحسين الجامعة كفاءة رفع في المخاطر من الوقاية لدور فيتعرض المخاطر، من الوقاية وإدارة التنافسية

. التنافسية

مختصرة عامة نظرة المصرى: الجامعي التعليم منظومة الول: المحور

تعليم مؤسسات داخل تتم والتي الثانوية المرحلة بعد الموجهة والبرامج الدراسات كل عن العالي التعليم ييعبر

وبضوابط رسمية وغير رسمية قواعد وفق والمعاهد والجامعات الكليات في ،وتقدم الدولة)1( من بها معترف عالي

مقرراتها بتنوع العالي التعليم مؤسسات باقي عن الجامعة وتتميز محددة)2(، أهداف وفق منظمة وتنظيمية قانونية

1- UNESCO, )1998(. world conference on higher education,Higher Education in the Twenty-First Century: Vision

and Action 9 October 1998,p.3.

2- Asian Development Bank)2010(. Education Sector Risk Assessment: Guidance Note ,Mandaluyong City, Asian

الايلث الفصل
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.)1( تخصصاتها وتعدد الدراسية لمقرارتها الواسع والمدى وتخصصاتها،

بالمتخصصين البلد تزويد في الرئيسية أداتها وييعد بل الدولة، وظائف أهم من الجامعي التعليم وييعتبر

،ومصدراا مستوياته أرفع في النساني للفكر معقلا الجامعات وتيعد والعلوم، المجالت مختلف في والخبراء والفنيين
حيث العلمي، والبحث العلمية الروح لحياء ومكاناا البشرية، الثروة وهي وأغلها المجتمع ثروات وتنمية لستثمار

، ونشرها)2( المعرفة ونقل العلمي البحث خلل من المعرفة توالد هو الجامعي التعليم من الساسي الهدف أن
القبول، وسياسة وأهدافه، وأهميته وتاوره نشأته حيث من المصري الجامعي التعليم الدراسة من القسم هذا ويتناول

. المصرية الجامعة كفاءة تحسين في الجامعية المخاطر من الوقاية عمليات دور ثم والتمويل،

المصرى الجامعي التعليم نشخة أولا:

٩٦٩م، سنة في الزهر الجامع بناء من سنوات بعد م، ٩٨٨ عام إلى المصري الجامعي التعليم تاريخ يرجع
درجات وتمنح تعمل زالت ل والتي الشريف، الزهر في المتمثلة جامعة أقدم الفاطميين دولة في أيسس الذي
والشريعة الدينية، العلوم فيها تدرس مدارس صورة في فردية كليات لها المر بداية في ،وكانت أكاديمية
بعد توسعت ثم والمناق، الولى السلمية ،والفلسفة السلمي الفلك وعلم العربي، والنحو والقضاء، السلمية،
،وأسيوط، والسكندرية القاهرة، هي حكومية جامعات عدة هناك كانت ١٩٥٧ عام وحتى العلوم، كافة في ذلك
على قادرة مصر ،كانت الخمسينيات وحتى القاهرة، في المريكية الجامعة ،هي خاصة واحدة وجامعة والزهر
العالي التعليم في توسع عملية بدأت ،ثم العلمي والبحث العالي التعليم مجالي في الدولية المعايير على الحفاظ
مستقلة جامعات إلى بعد فيما ،تحولت البلد أنحاء مختلف في للجامعات فروع إنشاء طريق عن الستينيات خلل

السبعينيات)3(. في

المصري الجامعي التعليم أهمية ثانياا:

الفنية الكوادر إعداد في لدوره وذلك الشاملة التنمية مرتكزات أهم من المصري الجامعي التعليم ييعتبر
والعالمية، المحلية التغيرات مواكبة على القادرة الكفاءات من المختلفة المجتمع مؤسسات لكل والمهنية والكاديمية
على أدل ،وليس الدولية)4( الساحة على تارأ التي المستحدثات مع للتعامل النسان تاوير في دوره جانب إلى

Development Bank )ADB( www.adb.org, , P.28.

. ص63 عمان، والتوزيع: للنشر الوراق مؤسسة المعاصر، الداري الفكر في حديث مفهوم الجامعي: التعليم إدارة .(2008 فوزي( هاشم العبادي - 1
المخرج مصر في القتصادية الزمات مصر: في التعليم لمنظومة المؤسسي الشكل لتاوير الخاصة المقترحات بعض . )2016( وأخرون غنيم، محمد - 2

1-17ص11. ص-ص 7/11/2016 الندوة تاريخ القتصادية، للدراسات المصري المركز المتاحة،ع3، والحلول
الدولي: والبنك القتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة مصر، في العالي التعليم الوطنية التعليم السياسات .مراجعات الدولي)٢٠١٠( البنك - 3

.66 ص باريس،
الزاوية جامعة ناصر، التربية لكلية الثاني العلمي المؤتمر في منشور بحث ليبيا، في العالي التعليم مخرجات جودة .)2018( الفلح فرج مفتاح فاطمة - 4
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مواده، من مادة من أكثر في الجامعي للتعليم المصري الدستور تناول من أكثر مصر في الجامعي التعلم أهمية
فتنص أهميته؛ على تؤكد ضوابط ووضع الجامعي، التعليم عن للحديث مادة من أكثر 2014 دستور أفرد فقد
وفقا الجامعي التعليم وتوفير واللغوية العلمية والمجامع الجامعات استقلل الدولة تكفل أن" )٢١(على المادة

وفقاا ومعاهدها الدولة جامعات في مجانيته وتكفل الجامعي التعليم تاوير على وتعمل العالمية، الجودة لمعايير
القومي الناتج %من ٢ عن تقل ل الجامعي للتعليم الحكومي النفاق من نسبة بتخصيص الدولة وتلتزم للقانون،
- الهلية الجامعات إنشاء تشجيع على الدولة وتعمل العالمية، المعدلت مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد الجمالي
من الكثير إنشاء المصرية الدولة بدأت حيث 2020 عام فيه التوسع تم ما وهو الربح- تستهدف ل التي
الدولة و"تلتزم التعليم-، ونوعية العمل وطبيعة المكانيات حيث من الجامعات أكبر تحاكي التي الهلية الجامعات
أعضاء من كوادرها وإعداد العالمية، الجودة بمعايير والتزامها والهلية الخاصة الجامعات في التعليم جودة بضمان

. والبحثية" التعليمية العملية لتاوير عوائدها من كافية نسبة وتخصيص والباحثين التدريس هيئات

الدولة وتكفل للتعليم، الساسية الركيزة ومعاونيهم التدريس هيئة وأعضاء المعلمين أن" المادة)٢٢(على وتنص
أهدافه، وتحقيق التعليم جودة يضمن ،بما والدبية المادية حقوقهم ورعاية المهنية، ومهاراتهم العلمية كفاءاتهم تنمية
لتحقيق وسيلة باعتباره مؤسساته وتشجيع العلمي البحث حرية الدولة تكفل أن" على ) ٢٣ ( المادة تنص كما
ل الحكومي النفاق من نسبة له ،وتخصص والمخترعين الباحثين وترعى المعرفة، اقتصاد وبناء الوطنية السيادة
بل سي الدولة تكفل كما العالمية، المعدلت مع تتفق حتى تدريجيا تتصاعد الجمالي القومي الناتج %من ١ عن تقل

العلمي)1(. البحث نهضة في الخارج في المصريين وإسهام والهلي الخاص للقااعين الفعالة المساهمة

والتنمية الجامعي التعليم أن نقول أن يمكننا حتى البشرية، والتنمية الجامعي التعليم بين قوية علقة وهناك

هاماا دوراا العالي التعليم يلعب ،حيث وسلباا)2( إيجابا�ا بالخر منهما كل يدفع بحيث واحدة لعملة وجهان البشرية
ويقـوم والتعليم)3(، البحث خلل من المستدامة التنمية في فعالية أكثر بشكل يساهم دور والتعليم فللعلم التنمية، في
الـذي السـاس ييعـد إذ المختلفـة؛ العالـم لـدول والسياسـية والجتماعيـة القتصاديـة التنميـة فـي أساســي بـدور التعليـم
فالتعليـم السياسية، أو الجتماعية، أو القتصاديـة، الناحيـة مـن سـواء تحقيقـه، إلـى الـدول تصبـو مـا كل عليـه يبنــى
لرفــع الاريــق وييعــد النتاجيــة، وتحسيـــن المنظمــات، تنتجهــا التـــي والخدمــات الســلع بجــودة الرتقــاء مفتــاح

طرابلس ، 2018 أبريل 25 في المنعقد ومستقبل، حاضراا المعرفية التحديات العام التعليم مؤسسات احتياجات تلبية في ودوره التربية، لكليات المعرفي ،السهام
. 118 ،ص 130-116 ص ص ،

. ص12 ،)2014( العربية مصر جمهورية دستور - 1
للدراسات العربي الديمقراطي المركز الولى، ،الابعة التحول وأزمة الراهنة التحديات الجامعي التعليم تطوير .(2017) الدين بهاء محمد هاني - 2

ص137. برلين، : والقتصادية والسياسية الستراتيجية
3- Karl Herweg, and Anne B. Zimmermann)2017(. Integrating Sustainable Development into Higher Education:
Vice-Rectorate Quality and Vice-Rectorate ,Teaching Centre for Development and Environment )CDE( and
Educational Development ,Unit University of Bern,Switzerland,P10.
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أعلــى معيشــية مســتويات نحــو الســبيل إنــه كمــا مرتفعــة، نوعيــة ذات عمــل قــوى وبنــاء التوظيــف، مســتويات
، 2021-2014 الفترة ففي الجامعة، أهداف أهم من والستدامة التنمية أصبحت وقد المجتمــع، أفــراد لجميــع

رئيسية)1(. أهداف خمسة من كهدف الستدامة، 2021 الجامعة إستراتيجية أصبحت

علــى المصري المجتمــع فــي والقتصاديــة الجتماعيــة للحـــركة المرتكــزات أهــم مــن الجامعي التعليــم يعــد كمــا
والجامعــات والبحثيــة والتدريبيــة التعليميــة المؤسســات وتشــكل والسياســية، والقتصاديــة الجتماعيــة الصعــدة جميــع
المعرفــة اكتســاب عمليــات عبـــر المتبادلــة، التعلم عمليــات المجتمــع فــي الفــراد يتولــى خللــه مــن الــذي الفضــاء
وتقــوم ككل، المجتمــع فــي مهمــا حيـــزا تشــغل مؤسســات أنهــا علــى للجامعــات النظــر ينبغــي لــذا والبحــث؛ والتعليــم
المجتمــع، أفــراد أمــام المجــال الجامعــات وتفســح الجامعــي، الحـــرم تتخاــى واقتصاديــة اجتماعيــة بعمليــات
مواكبــة فــي لتصبــح الجامعات أهميــة تنالــق هنــا ومــن المختلفــة، الزمنيــة الفتـــرات عبـــر التحديــات ليواجهــوا
فـي قصـوى أولويـة يشـكل الجامعات بتاويــر الهتمـام فــإن لــذا القائمــة؛ التحديــات ومواجهــة التنمويــة العمليــات
حـل فـي ويسـاهم والزراعـة، والصناعـة للتجـارة الروافـد أهـم مـن العلمــي البحـث يعـد كمـا المسـتدامة، التنميـة

.)2( المســتدامة التنميــة فـي مهمـة خاـوة العلمــي البحـث فـي السـتثمار ويعـد الجتماعيـة، المشـكلت

المصري الجامعي التعليم أهداف ثالثا:

التي والمعلومات بالمعرفة طلبها وإمداد لعداد للجامعات، الصيلة الوظائف أهم من التعليمية الوظيفة تيعتبر

القتصادية التحولت ظل ،وفي المجتمع)3( في العالية والتقنية المهنية بالوظائف يلتحقوا أن من وتمكنهم تؤهلهم

مالوبة باعتبارها للمعرفة ناقل مجرد من وجهتها المصرية الجامعات تغير لن الوقت حان قد العولمة، وتحولت

على للتأكيد المجتمع)4(، ومتالبات حاجات العتبار في وتضع لدورها الوظيفي بالمفهوم تهتم أن إلى ذاتها حد في

أن لبد مجتمعها، وليدة الجامعة باعتبار والمجتمع، الجامعة بين الوثيقة وللعلقة المجتمع، خدمة في الجامعة دور

1- Karl Herweg, and Anne B. Zimmermann)2017(. Op. C ,,P15.
المنظمة للدارة، العربية ،المجلة 3 ،ع 37 مج منشور ،بحث المستدامة والتنمية المن على الكاديمية السياسات أثـر .)2017( الكساسبة مفضي محمد - 2

ص30-29. ص ،44 ص25- ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية

ص عمان، والتوزيع: للنشر الشروق دار ترجمة، الجامعي: التدريس في البداعية )الساليب . الخاايبية(2002 محمد وماجد بعارة، اللايف عبد حسين - 3

.26
ص49. سابق، مرجع ( ،2017 الدين( بهاء محمد هاني - 4
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استراتيجية أهداف للجامعة جعل ،مما وأنشاتها)1( برامجها جميع خلل من متالباته وتؤدي وأهدافه واقعه تعكس

لتحقيقها. تسعى جديدة

المجتمع ثروات وتنمية لستثمار ومصدراا مستوياته، أرفع في النساني للفكر معقلا الجامعات كون منالق من

بالمتخصصين البلد إمداد منها أساسية أهداف عدة تحقيق على المصري الجامعي التعليم يحرص البشرية؛

من المعرفة وتوالد العلمي، والبحث العلمية الروح إحياء جانب ،إلى والعلوم المجالت مختلف في والخبراء والفنيين

والحراك ، والقتصادية المجتمعية التغيرات مواكبة جانب إلى ،هذا )2( ونشرها المعرفة ونقل العلمي البحث خلل

وعالمياا)3(. إقليمياا للجامعات التنافسي الوضع وتعزيز ، والقتصادي الجتماعي

:)4( يلي ما - 2030 ِصُ استُاتيَية َوِْتَا ُِا ِصُ- َي الجامعي ّلتًليْ اّستُاتيَية الهدُ وَِ

والخاص. الهلي القااع مع بالمشاركة الجامعات إنشاء في التوسع -1
بالجامعات. متميزة تدريسية كوادر بناء -2
بالجامعات. البحوث مراكز دور تفعيل -3

ودولياا. وإقليمياا محلياا العمل سوق داخل التوظيف بمؤسسات الخريجين ربط -4
. )التدويل( الدولية العليا بالشهادات الشهادات معادلت نظام تابيق -5

للمؤهلت. القومي الطار إلى استناداا المناهج تاوير -6
القبول. نظم وتحديث بالجامعات، الجودة تحسن -7

الليات توضح لم أنها إل ومتفائلة؛ سامية أهداف وضعت أنها فبرغم حالمة؛ الستراتيجية هذه أن ويتضح
الستراتيجية هذه أن من أكثر هذا على دليل وليس الهداف، هذه لتنفيذ والدقيقة المفسرة الزمنية والخاة الجرائية

. الواقع أرض على الفعلي التنفيذ حيز عن بعيداا نظرياا، شكلا تأخذ مازالت

للوزراء عشر الثالث المؤتمر العربية: العالي التعليم مؤسسات في والبيئة المجتمع خدمة إدارة )2011(.واقع البستان الباقي عبد المحسن عبد أحمد - 1

أبو والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي، الوطن في العالي التعليم إدارة ،تاوير العربي الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم عن المسئولين

. ص102 ،107- ص96 2011،ص ظبي7-8ديسمبر

. 13 ص ، سابق ،مرجع وآخرون غنيم محمد - 2

. 7 ص ، سابق ،مرجع ) سلمة)2011 الفتاح عبد عادل - 3
: عبر متاح ، 2020-7-4 باريخ الطلع ص29،تم ،2030 مصر راية المستدامة: التنمية )اسراتيجية :2015 )2030 مصر استراتيجية - 4

www.sdsegypt2030.com
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القبول سياسة راأعا:

تزال ل التعليم هذا إلى الوصول فرص لكن الجامعي، للتعليم كبيرة أهمية تولي الدول معظم أن من وبالرغم

من أنه من بالرغم )1(، العمل فرص في المساواة عدم وجود في يسهم قد حد إلى الدول من كثير في متكافئة غير

.)2( الجميع متناول في ميسوراا ،وجعله دعمه الساسية الجامعي التعليم أهداف أهم

موحد اختبار بعد المرحلة بهذه اللتحاق ويتم الثانوية، للمرحلة التالية المرحلة هي الجامعي التعليم ومرحلة
الاالب يثبته ما على الجامعي التعليم إتاحة فتعتمد الجدارة؛ وهي مباديء عدة هذا يدعم بحيث الالب، لجميع
يجب حيث العدالة، جانب ،إلى اختبارات في حققه ما ذلك إلى يشير ،حسبما معين مستوى تحقيق على القدرة من
فيجب الشفافية جانب إلى ظلم، أو أمانة عدم أو تحيز أي من وخالية محايدة، بالتاحة الخاصة القرارات تكون أن
للتدقيق خاضعة المعايير هذه تابيق عمليات تكون أن ،ويجب للجميع معلنة القبول قرارات معايير تكون أن
، بالجامعات اللتحاق عند والفني المهني الثانوي التعليم طلب ،أما للجميع)3( متاحة الفرصة تكون ،بأن والمساواة
الحكومية المؤسسات في لهم المتاحة والماكن النهائية، السنة امتحان في درجاتهم مجموع على يعتمدوا أن فعليهم
هؤلء إلحاق في مرونة أكثر الحكومية المؤسسات تكون أن ،ويمكن العالي التعليم وزارة تقرره بما محدودة
في التوسع منها مصر، في العالي التعليم لصلح مقترحات بعدة الدولة للبنك دراسة أوصت ،وقد الالب)4(
في المقبل النمو لستيعاب أيضا أساسي ،وهذا القيد حالت في النمو من كبيرة حصة لتلبية الخاصة الجامعات
الحكومية)5(. المؤسسات في الجودة مشاكل تفاقم في التسبب ،دون التكلفة حيث من فعالة باريقة الالب رغبات

منهم 2018/2017 عام طالبا 2985476 العالى بالتعليم المقيدين الالب أعداد إجمالى بلغ وقد
عدد أن ،ويلحظ )6( ٪49,2 بنسة الإناث من 1469157 ٪مقابل 50,8 بنسبة الذكور من 1516319
بالتعليم المقيدين الالب إجمالي بلغ حيث مستمر، ازدياد في والجامعات العالي بالتعليم الالب التحاق

لغربي والجتماعية القتصادية المتحدة المم لجنة من فريق وتنسيق العربية اللغة إلى ترجمة عمل: كل في .)التنمية 2015 البشرية( التنمية تقرير - 1

ص21. المريكية، المتحدة الوليات ، المتحدة للمم النمائي البرنامج البشرية، التنمية من عام آسيا،25
وراى أحثية ،أجندة الولى الابعة وقضايا، اتجاهات والعشرين: الواحد القرن في العالي التعليم . جاد)2002( القادر عبد وسمير غنايم، محمد مهني - 2

.12 ص عمان، ترجمة مستقبلية:
ص147. سابق، .مرجع الدولي)٢٠١٠( البنك - 3

.154 ،ص السابق المرجع - 4
. ص331 ، السابق المرجع - 5

،اصدار 2018-2017 العالي للتعليم التدريس هيئة وأعضاء المقيدون الطلب السنوية 2019.)النشرة والحصاء( العامة للتعبئة المركزي الجهاز - 6
القاهرة. والحصاء: العامة للتعبئة المركزي الجهاز ،2019 مارس
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الدراسي العام خلل طالب مليون 3.339 ثم 2019 /2018 الدراسي العام خلل طالب مليون العالى3.104
.)1(%7.6 بنسبة طالب ألف 234.703 بلغت بزيادة 2020/2019

خامسا:التمويل

الغرض لهذا خصص -الذي ٢٠١٤ دستور -حسب الدولة من الجامعي التعليم لتمويل الساسي المصدر
أن أي مليار- ١٥ حوالي حالياا المخصص – جنيه مليار ٤٠ حوالي أي الجمالي، القومي الناتج %من ٢ نسبة
العالي التعليم وزير يعترض لم هذا ورغم له، الموازنة تخصصه ما نصف من أقل الجامعي التعليم على يينفق الذي
العلمية البحوث منح إلى بالضافة ، -! أساساا المر يناقش ولم بل للجامعات، العلى المجلس ،ول هذا على
إلى هذا بالخارج، علمية مؤسسات مع المشتركة البحاث أو الصناعة، أو العلمي البحث وزاراتي من تمول التي
للالب منح على الموارد هذه إنفاق ،ويتم بالكامل الدخل ضريبة من تخصم أن على الفراد من التبرعات جانب
، المتفرغين التدريس هيئة لعضاء مجزية مرتبات وتوفير والمنشآت، والمكتبات والبحوث المعامل وإعداد المتفوقين

للتقاعد)2(. إحالتهم وبعد عملهم خلل لهم المناسبة الصحية والخدمات الصحي التأمين توفير وكذلك

من أصبح فقد والهلية، الخاصة الجامعات إنشاء في التوسع مثل المستحدثة التمويل مصادر من هناك كذلك
للتعليم موازية وسيلة لتكون للربح، الهادفة غير الهلية الجامعات إنشاء تشجيع الجامعي التعليم تاوير ركائز
بمعايير والتزامها والخاصة الهلية الجامعات في التعليم جودة بمعايير الجامعات هذه إلزام ،مع الحكومي الجامعي
لتاوير مواردها نسبة وتخصيص والباحثين التدريس هيئة أعضاء من الخاصة كوادرها وإعداد العالمية، الجودة

بها)3(. العلمي والبحث التعليم

كان ما طبيعة عن خرجت الحالي الوقت في إنشائها في التوسع تم التي الهلية الجامعات هذه كانت وإن
مئات فيها الدراسة تكاليف بلغت حيث فيها، مبالغ بصورة الربحية وهدفت بل قديماا، الهلية بالجامعات ييعرف
رغم للدولة، ينتمي تعليماا وليس الخاص، للتعليم آخر وجهاا يعتبرها المجتمع جعل ما وهو الجنيهات، من اللف

بها. للقبول الدنى الحد بتقليل الخاصة الجامعات على لها تنافسية ميزة ليجاد الدولة به قامت ما

،الجهاز 2020-2019 العالي للتعليم التدريس هيئة وأعضاء المقيدون الطلب السنوية 2020.)النشرة والحصاء( العامة للتعبئة المركزي الجهاز - 1
القاهرة. والحصاء: العامة للتعبئة المركزي

المخرج مصر في القتصادية الزمات مصر: في التعليم لمنظومة المؤسسي الشكل لتاوير الخاصة المقترحات بعض . )2016( وأخرون غنيم، محمد - 2
1-17ص14. ص ص 7/11/2016 الندوة تاريخ القتصادية، للدراسات المصري المركز ،3 ع المتاحة، والحلول

ص12. ، سابق مرجع وأخرون، غنيم، محمد - 3
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العالمية التنافسية مقاييس في المصري الجامعي التعليم واقع الثانى: المحور

وعالمياا، عربياا متأخرة مرتبة في خاص- بوجه -والجامعي- عام -بوجه المصري العالي العليم واقع زال ما
115 المركز في 2017-2016 عام العالمية التنافسيىة تقرير في المصري العالي التعليم جودة جاءت حيث
في مصر كانت حيث 2014-2013 عام عن 6% بنسبة وبتحسن ، 10/ 3,7 نقاط بنسبة 138 على
خمس نفت وصي الدولية، التنافسية وضع في متأخرة مازالت التقدم هذا من بالرغم ولكن ،148/ 118 المركز
،2016 لعام العربية المناقة جامعات أفضل ضمن سايموندز" "كوارللي تصنيف في فقط مصرية جامعات
جامعة اعيتبرت حين ،في ) السكندرية الزهر- شمس- عين – -القاهرة بالقاهرة المريكية الجامعة وهي)
تايمز تصنيف في العالم في جامعة ١٠٠ أفضل ضمن تصنيفها تم التي مصر في الوحيدة الجامعة المنصورة
في كانت أن بعد ال94 المركز في أصبحت فقد ٢٠٢١ لعام الناشئة للقتصاديات للجامعات البريااني

.)1( 2020 عام 102 المركز

أداء على تؤثر والتي المصري الجامعي التعليم منها يعاني التي المشكلت لبعض التأخر هذا يرجع وربما
هذا ولعل مخرجات، من الجامعي قبل التعليم مؤسسات تقدمه ما نوعية المشكلت هذه أهم ومن لدوارها، الجامعة
وحفظ للمعلومات، اللي والستظهار التلقين مثل الجامعي التعليم منها يعاني التي السلبية المظاهر بعض سبب ما
أو الجامعي بالكتاب والكتفاء الواقع، وتجاهل المتخلف، الدراسي والمحتوى التعلم، عملية في المتعلمين وسلبية
جديدة مناهج بإدخال الجامعي، قبل التعليم بتاوير الجامعي، التعليم مدخلت تاوير يتالب مما المذكرات)2(؛
يمكن حتى المتاورة، التكنولوجية الجهزة على بالعتماد التدريس أساليب وتاوير والبداع، البتكار روح تنمي
تعانيه ما جانب إلى )3(،هذا مستحدثة ومشاكل مواقف من يستجد ما مع التعامل يستايع جامعي طالب إعداد
غياب إلى بالضافة التدريس، هيئة بأعضاء بالمقارنة الالب عدد وتزايد استقللية، ضعف من الجامعة
مصر تخايط الى البيانات وتشير العمل)4(، لسوق المخرجات مواكبة وعدم العلمي، للبحث اللزمة التجهيزات
من لديها الدوليين الالب عدد رفع التدابير هذه ومن العالمية، المرتبة في التقدم من تمكنها تدابير عدة لتخاذ
التعليم يعرض قد بدوره كان وإن ،)5( ) 2019-2015( أعوام بين مرات أربعة تضاعف حتى وأفارقة عرب

: التالي الرابط عبر متاح :2021/3/15 بتاريخ الطلع تم ، المنصورة لجامعة الرسمي الموقع - 1
https://www.mans.edu.eg/mans-news/5249-mansoura-university-is-among-the-top-100-universities-in-the-world-
in-the-times-ranking-of-emerging-economies-2021

.11 ص ، السكندرية الوفاء: دار ،مابعة المستقبل وتحديات الجامعي التعليم نجيب)2006(. وكمال ، بدران نبيل - 2

.101 ص ، السكندرية واليمان: العلم ،مابعة الجامعي قبل التعليم في التربوي التجديد أحمد(2008.) جاد محمد - 3
كندا في العالي التعليم بمؤسسات الدولي الالبي الحراك تعزيز آليات .)2017 ( مصافى الحكيم عبد نجم وعماد محمد، رشاد محمد الناصر عبد - 4

ص118. .169-61 ص ص ، الزهر ،جامعة التربية كلية مجلة ،2 ج ، 172 ،ع مقارنة دراسة - ومصر
ص107. .169-61 ص ص السابق، المرجع - 5
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من عنه ينتج قد لما للالب، الدولي الحراك على العتماد نتيجة تواجهه قد التي المخاطر لبعض الجامعي
.)1( كالهجرة للمشاعر المثيرة القضايا في العام للرأي متوقعة غير تحولت

عام "التايميز" تصنيف ففي عالمية، تصنيفات عدة في المصرية الجامعات بعض تقدمت الخيرة السنوات وفي
سويف بني جامعة تقدمت والقتباسات- العلمي والبحث التدريس طرق وفق الجامعات يصنف -الذي 2018
الابية، العلوم في )500-401 ( من مركزاا شمس عين جامعة واحتلت 401إلى600(، )من بين المركز واحتلت
المنصورة- شمس-السكندرية-أسيوط-القاهرة- )عين التوالي على التصنيف بهذا المصرية الجمعات ترتيب وكان
ترتيب تقدم والدبية، العلمية للتخصصات البريااني" QS" تصنيف في بينما السويس(، قناة الوادي- جنوب
"الجامعات تصنيف وفي المريكية(، الجامعة – المنصورة شمس- عين )القاهرة-السكندرية- هي جامعات خمس
كأولى 114 المركز تشغل أن سويف بني جامعة استااعت 2018 لعام الناشئة القتصاديات لدول البريااني"
-201( بين بالمدى والمنصورة والسكندرية القاهرة جامعة ترتيب وجاء التصنيف، هذا في المصرية الجامعات
-301 ( بين الوادي وجنوب أسيوط وجامعة ،)300-251 ( بين السويس وقناة شمس عين وجامعة ،)250

. )2( )350

من وتمكنها العالمية، التصنيفات في وضعها بتحسين الخيرة السنوات خلل المصرية الجامعات اهتمام ورغم
من كثير في تأخرها أو وغيابها مكانتها وتواضع السئ الواقع هذا من تعاني زالت ما أنها إل أهدافها؛ بعض تحقيق
الوضع وتحسين الواقع هذا لتعديل تامح مصر أن ،إل )3( التنافسي وضعها على يؤثر مما العالمية التصنيفات
مؤشر وحول والتدريب العالي التعليم محور وفي ،2030 مصر استراتيجية في جاء كما للجامعات؛ التنافسي
بحلول والهدف درجة، )3.1( 118بنسبة /148 المصرية الجامعات ترتيب الحالي الوضع العالمية: التنافسية
التعليم مؤسسات خريجي من المتعالين بنسبة يتعلق وفيما ،40 ال المصرية الجامعات ترتيب يكون أن 2030
أن 2030 بحلول والهدف ، % 35,1 الترتيب الحالي الوضع التخصص حسب المتعالين إجمالي من العالي
أفضل ترتيب في المدرجة المصرية الجامعات عدد جاء بينما ،%20 تقدم بنسبة الترتيب في تغير يحدث
،2030 بحلول جامعات إلى7 الوصول والهدف واحدة، جامعة الن شنغهاي( في)مؤشر العالم في 500جامعة
%80 الهدف % 7,50 الن الجودة ضمان هيئة من العتماد على الحاصلة العالي التعليم مؤسسات ونسبة

ص82. سابق، ،)مرجع 2017 ) مصافى الحكيم عبد نجم وعماد محمد، رشاد محمد الناصر عبد - 1
مقدم بحث العالمية، التصنيفات في المصرية الجامعات ترتيب تحسين في العلمي البحث دور لتفعيل مقترحة التربي)2018(.استراتيجية محمود هويدا - 2
18-19يوليو2018، في المنعقد " وتحديات 2030"أفاق استراتيجية منظور من العلمي والبحث والبحوث العليا الدراسات لقطاع الثاني الدولي للمؤتمر

.451-450 ص ص ،480 ص429- ص الغردقة،
ص448. سابق، التربي)2018(.مرجع محمود هويدا - 3
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،والهدف الن1,42 متوساه التخصص على بناء التدريس هيئة عضو كل إلى الالب معدل ،2030 بحلول
.)1(2030 بحلول 1,35

الوضع على أثرت والتي المصري، الجامعى التعليم منظومة تواجه التي والتحديات المخاطر سبق مما ويتضح
. التالى المحور في التفصيل من بشىء تناوله يتم سوف ما وهو المصرية، للجامعات التنافسي

المصري الجامعى التعليم منظومة تواجه التي والتحديات المخاطر الثالث: المحور

مما للمجتمع، والثقافية القتصادية بالتحولت وسلباا إيجاباا تأثرت التي الميادين أهم أحد الجامعى التعليم
، للمجتمع)2( القتصادي النشاط وتيرة مع ليتلءم التحولت هذه مع يتواكب بما الجامعي للتعليم التخايط استوجب
بعض جانب إلى وتحديات، تهديدات من وعالمياا إقليمياا أمثاله يعانيه مما المصري الجامعي التعليم ويعاني
تيشكل جميعها والتحديات التهديدات وهذه المصرية، والبيئة المحلي المجتمع خصوصية من النابعة التحديات

يلى: ما في تتمثل التهديدات وهذه الهام القااع لهذا ومهددات محتملة مخاطر

المصرية الجامعات مكانة تخخر أول:
ومع ،)3( التحولت كافة مع التعامل على القدرة وتوفير الزمات، ومنع التاورات، توقع في ميهم دور للجامعة

والعالمية)4(. المحلية المنافسة، تحقيق من وتمكن بالجودة تتميز تعليمية خدمة بتقديم الهتمام

لنشاء نتيجة وعالمياا، إقليمياا مكانتها تأثر المصرية الجامعات لها تعرضت التي التحديات أكثر من ولعله
مواردها، من هاماا مورداا وأفقدها شديدة منافسة تواجه جعلها مما والفريقية، العربية الدول في متاورة جامعات
ول لنفسها، التسويق تجيد ل المصرية الجامعات أن وخاصة إليها، الوافدين الالب التحاق من يأتي كان الذي
تحديات من – العربي والوطن - مصر في الجامعات تواجهه ما جانب ،إلى العالمية)5( التاورات مع تتفاعل
جانب إلى بها الدراسة ونظم برامجها بتحديث ميلزمة تجعلها التي التكنولوجية الثورة في تتمثل كبرى عالمية

،ص28. سابق )مرجع :2015 )2030 مصر استراتيجية - 1
،ص41. سابق )مرجع 2017) الدين بهاء محمد هاني - 2

3- Karl Herweg, and Anne B. Zimmermann)2017(.Integrating Sustainable Development into Higher Education: Vice-

Rectorate Quality and Vice-Rectorate Teaching Centre for Development and Environment )CDE( and Educational

Development Unit University of Bern,Switzerland,P12.
4- James JF Forest, and Philip G Altbach) 2007( .International handbook of higher education: Springer. p3.
،مشروع مصر في العالي التعليم لتمويل مقترحة كبدائل العالي التعليم وتدويل الوافدين الطلب استقبال في التوسع .)2013( الحكيم عبد جعفر فاروق - 5

ص12. ،13-4 ص ص القاهرة، والتدريب: والستشارات للبحوث التنمية مصر،شركاء في العالي التعليم إصلح
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على فرضت التي العالمية التنافسية جانب إلى للجميع، ومالب ضرورة الجامعات جعلت التي المجتمعية التغيرات
العالمية)1(. المستويات مع متواكبة جودة تحقيق العالي التعليم

الخريجين أطالة ثانيا:
جانب إلى الجامعات، خريجي أعداد في المفرطة الزيادة مجتمعنا في واقعاا أمراا أصبحت التي المور من

خريجي مثل التخصصات بعض خريجي منه يعاني ما وهو عمل، فرصة على الحصول في منهم العديد عجز

من أكثر قدراا لديهم خريجين العمل يتالب بينما بالنظرية تتسم حيث والزراعة، والتجارة النسانية العلوم كليات

وحل الفريق، بروح ،والعمل التصالت "في الولية المهارات بعض ،واكتساب الفنية الموضوعية المعرفة

ملئمة غير مهارات لديهم الجامعات خريجي من العديد بينما التكيف، على ،والقدرة ،والموثوقية المشكلت

على ينعكس مما الجامعي، للتعليم التالية القتصادية السوق تضخم ضوء ،في لشغلها يتقدمون التي للوظائف

التي التحديات أكثر ،فمن الجامعية)2( دراستهم عن راضين -غير المر غالب في ويجعلهم- الجامعيين الالب

في الجامعات خريجي من الكثير بين الباالة انتشرت فقد الخريجين، باالة مصر في الجامعي التعليم تواجه

التي والذهنية الفنية بالمهارات تزودهم ول العمل، لسوق خريجيها تؤهل ل المصرية الجامعات أن وشاع مصر،

مستوى في ضعف مع الخريجين أعداد في زيادة من الن هو كما الوضع جعل مما العمل، سوق يتالبها

ما حسب الباالة من يعانون المصرية الجامعية الشهادات على الحاصلين من قليل غير عدد زال ،وما كفاءتهم)3(

من العمل قوة بلغت ، 2019 لعام العمل قوة تقرير ففي والحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز تقرير في جاء

،بينما )5( عمل فرصة إيجاد من منهم تمكن48716 )4( 58473 الجامعية فوق والشهادات الجامعات خريجي

تناقصت قد الباالة نسبة كانت ،وإن )6(% 16.6 المتعالين نسبة فبلغت عمل، على الحصول 9757 على تعثر

على الحاصلين من المتعالين عدد بلغ حيث ، 2020 عام في المركزي للجهاز التالي التقرير في جاء ما حسب

. ،ص7 سابق .)مرجع سلمة(2011 الفتاح عبد عادل - 1
ص192. ، سابق الدولي)٢٠١٠(.مرجع البنك - 2

سابق،ص115. )مرجع 2017 الدين( بهاء محمد هاني - 3

.46 ص القاهرة، :2020 إبريل إصدار ،2019 لعام العاملة القوى لبحث المجمعة السنوية .)النشرة 2020 والحصاء( العامة للتعبئة المركزي -الجهاز 4

.74 ،ص السابق المرجع - 5

،ص204. السابق المرجع -6
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أي ، %15.7 باالة بنسبة 59180 بلغت التي العمل قوة إجمالي من ،9294 فوقها وما الجامعية الشهادات

الماضي)1(. العام عن ا% حوالى تقل بنسبة

فرصة على حصل المشتغلين هؤلء من أيح يوضح لم حيث الدقة؛ عدم من بعض يشوبه التقرير هذا إن إل

لكي الجامعية دراسته تخصص عن للتنازل اضار منهم ومن الجامعية، دراسته تخصص نفس في مناسبة عمل

إحباط ومصدر الجامعية للدراسة ميقنعاا هدراا ييعد ومما المصري، المجتمع في شائع هو كما العمل على يحصل

العمل، على للحصول خريجيها تؤهل لم أنها عبارة المصرية بالجامعات تلصق أن والنتيجة الجامعات، لخريجي

في الدولية العمل منظمة أجرته الذي الرأي استالع مع يتفق وهذا الباالة، لمخاطر الجامعات خريجي وتعرض

سجل ،حيث العلمي التحصيل مستوى ارتفاع مع يزيد الباالة معدل ارتفاع أن أظهر والذي 2012 عام مصر

التعليم يتخاوا لم الذين للشباب %2.4 مع ،بالمقارنة بمعدل%34 باالة مستوى أعلى الجامعات خريجو

فيختار المؤهلين، الجامعات خريجي الختيارية“بين ”الباالة بظاهرة عرف ما ظهر لذلك ،ونتيجة الساسي)2(

الباالة. مشكلة حدة من يزيد الذي المر تخصصهم، مجال خارج العمل عن المتناع الخريجون

عن العاطلين الشباب من %30 أن العمل سوق تناولت مصر في الدولية العمل لمنظمة دراسة أشارت كما

التعليم بين التوافق ولعدم العلمية مؤهلتهم مستوى مع تتناسب ”ل أنها شعروا لنهم الوظيفة رفضوا العمل

اختصاصهم في للعمل لتحضيرهم والمعرفة بالمهارات مجهزين غير الجامعات خريجو يكون حيث والوظائف،

الوضع هذا ولعل ؛ )3( العلمي تحصيلهم مع تتناسب ل وظائف يشغلون %48 يقارب ما وأن عام، بشكل

العمل أسواق متالبات مع يتلءم بما وتحسينها برامجها لتاوير أكبر مجهوداا المصرية الجامعات من يتالب

.)4( أيضاا والعالمية بل المحلية

الخلقية الممارسات ببعض المتعلقة المشكلت ثالثا:
من عدد من الخصوص- وجه -على والمصرية العربية والجامعات عامة-، -بصفة الجامعات تعانى

أغراض لتحقيق السلاة واستغلل أحياناا، الدقيق غير الجامعي كالتقويم الخلقية، بالممارسات المتعلقة المشكلت

.202 ص القاهرة، :2021 إبريل إصدار ، 2020 لعام العاملة القوى لبحث المجمعة السنوية .)النشرة 2021 والحصاء( العامة للتعبئة المركزي 1-الجهاز

. 2-1 ص ص الدوحة، بروكنجز: معهد السياسة، موجز المصري، الشباب :معضلة العمل عن عاطلون ولكن متعلمون .)2016( النجار عادل - 2

.5 ،ص السابق المرجع - 3

ص50. دمشق، الثقافة: وزارة للكتاب، السورية العامة ،الهيئة العالي التعليم في معاصرة )قضايا معل(2014. وائل - 4
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النزاهة معيار وييعتبر الخر، الجانب في والتعيين الختيار موضوعية في وضعف الوقات، بعض في شخصية

من - والتوثيق والبحث المعلومات ونقل التدريس، في والخلص بالمانة التدريس هيئة أعضاء كالتزام - العلمية

العربي الجامعي التعليم جودة على والحكم الجامعي التعليم منجزات لقياس استخدامها يمكن التي المعايير

بلوغ سـبيل في المبذول البشـري بالمجهود يــرتبط الجامعات ومنها للمؤسسات الكلي الداء مسـتوى فإن والمصري،

العمل في البشرية الموارد بـرغبة البشري المجهود ذلك يتحدد حيث إنجازه، المالوب للعمل المحددة الهداف

المجهود توازن عدم إلى يؤدي أن شأنه من بالخرى، مقارنة إحداهما في تعال أو نقص وأي أدائه، على وقدرتها

، منخفض)1( للمؤسسة الكلي والداء سيئاا، تنفيذه المراد للعمل البشري الداء يكون وبالتالي المبذول، البشري

والمعاملت بها العلقات تبني أن يجب التي المؤسسات أولى هي الساس في تربوية مؤسسة باعتبارها والجامعة

من النابع الخلقي اللتزام جانب إلى ولوائحها، قوانينها تفرضه مؤسسي التزام من نابعة أخلقية، أسس على

نوع تحقيق تستايع التي الجامعة/الكلية، في الدارية القيادات اختيار فيجب التدريسية، الهيئات وأعضاء إدارتها

ويتم القسم، / /الكلية الجامعة في التدريس هيئة وأعضاء الالب من كل مع العلقات في الناجح التصال من

بالقيم اللتزام على الحرص ضرورة ،مع )2( والتخصص الحاجة ضوء في قياسية معايير وفق وتدريبهم ، ذلك

التربويين شيخ به طالب أن سبق ما وهذا الساس، في تربوية كمؤسسة الجامعة بها تلتزم أن يجب التي الخلقية

والسوكية القانونية المخالفات في التهاون وعدم الجامعي الشرف ميثاق إحياء بضرورة فاالب عمار" حامد "دكتور

.)3( الجامعة سمعة على الحرص دعاوى تحت الجامعي الستاذ أخلقيات مع تتنافى التي والخلقية

التعليمية العملية تطوير في البطء مخاطر راأعا:

نتيجة تنشأ التي التاوير في البطء مشكلة مصر في الجامعي التعليم تواجه التي والمخاطر التحديات أهم من
المشكلت من كثير وجود والنتيجة بالتمويل، المرتباة المعوقات جانب إلى القرارات، اتخاذ في الشديدة للمركزية
المخاطر أهم من والتعليمي التربوي العلج وضع في البطء مجرد وييعتبر لها، والعلج الحلول وضع في وتباطوء

،ع 39 مج العامليـن، أداء على أثـرها وقياس السعودي الحكومـي بالقااع الوظيفية الحياة جودة تحسيـن كيفية .(2019 شميلن( بـن شباب بـن عبدالوهاب - 1
ص222. ص236-215، ص ، العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية ،المجلة 2

بحث الشاملة، الجودة ادارة متالبات ضوء في العالي التعليم تاوير .) ٢٠١٦( مجدي شاكر وحسن احمد، الهادي عبد ومازن الربيعي، داود محمود - 2

ص ،54-13 ص ص بيروت، المريكية، الجامعة ٢٠١٦ ديسمبر اول كانون ١-٢ في المنعقد للتعليم، الثامن السنوي المؤتمر فاعليات ضمن منشور

ص22-19.
،ص158. سابق مرجع ، تربوية واقتضاءات ثقافية :إضاءات المجتمعي اصالح )2008 ( عمار حامد - 3
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الخريجون الالب للتعليم والتحديث التاوير في التأخير هذا ثمن ويدفع والتأخر، التخلف إلى تؤدي التي
. ومكانتها الجامعة بسمعة بالضرر النهاية في ينعكس مما كله)1(، والمجتمع الكاديمين من والمعلمون

الستقللية إشكالية خامسا:

العصور إلى المفهوم هذا جذور تعود حيث الجامعة، بمنظومة واللصيقة العريقة المور من الجامعات استقلل
معظم تحرص الوقت ذلك ومنذ الستقلية، لهذه ورسخت مهدت التي الوربية الجامعات وخاصة الوساى،
هيئات أعضاء يناضل كما عملها، في حاسماا عنصراا وتعتبرها وتدعمها استقلليتها على الحفاظ على الجامعات
،فمن بحرية)2( بالجامعة للعمل لهم المان صمام ويعتبرونها عنها والدفاع الستقللية هذه على للمحافظة التدريس
العلمي الستقلل وتحقق الكاديمية الحرية تحقق ضرورة في تتمثل التي الستقللية الجامعي التعليم أسس أهم
مؤكدة حقيقة فهي مصر في الجامعي التعليم لستقللية ،وبالنسبة للجامعة)3( والمالي الداري والستقلل والبحثي،
الجامعات أن على نص الذي ،1972 لسنة 79 رقم الجامعات تنظيم بقانون وموضحة ،1971 دستور منذ
مفهوم كان وإن الدولة، في به المسموح النظام إطار في الذاتي بالستقلل وتتمتع بنفسها، أمورها تصرف
العلمية النواحي في للجامعات الكامل الستقلل تحقيق أنه على يابقه فالبعض خلف، موضع مازال الستقللية
كثير يشوبه مازال والمر الخارجية)4( الرقابة وإلغاء الذاتية الدارة أنه على البعض يفهمه بينما الرأي، وحرية والفكرية
من كثير تداخل ضوء في المهني وضعهم عن راضين غير الكاديميين من قليل غير عدد زال فما الوضوح، عدم من
الدورات خلل من الجامعية القيادات وترقية اختيار ويتم لعملهم، معوقاا تسلاياا عنصراا ويعتبرونه الرقابية، الجهات

التعليم تاوير مركز مثل الجامعات في والمنتشرة بذلك، المنوطة الجهات بعض خلل من تتم التي التدريبية
شمس)5(. عين بجامعة الجامعي

جانب إلى هذا المصري، الجامعي التعليم منها يعاني التي والمخاطر والمشكلت التهديدات بعض كانت هذه
القائمين لبعض الكافي اللمام وعدم القرار، صنع في المشاركة ضعف عن تنتج التي الدارية المشكلت بعض
الداء تقويم وصعوبة الدارية الهداف وضوح عدم مع والتنظيم، التخايط بأسس الجامعي التعليم إدارة على
عدم نتيجة الالب( )الكاديميين-الداريون- من كل لها يتعرض التي القانونية المخاطر ،وبعض الداري
للجامعات، المخصص التمويل ضعف نتيجة المالية والمخاطر الجامعي، المجتمع وضوابط قوانين ببعض إلمامهم

إدارة ،أكتوبر2002، 26 الزمات لبحوث الساأع السنوي المؤتمر منشور، :بحث مستقبلية رؤية – الواقع – التعليم .أزمة )2002( دياب شحاته مغاوري - 1
ص106. 114-85 ص ص شمس عين جامعة ، التجارة كلية الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد ،وحدة مصر في التعليمية الزمة

تربوية دراسات مجلة مج14،ع2، ومصر، المريكية المتحدة الوليات بين مقارنة دراسة إدارتها وفعالية الجامعات استقلل )2009( حنفي طه محمد - 2
.156 ص ،227 ص،151- ص حلوان، جامعة التربية، واجتماعية،كلية

،ص17. سابق .)مرجع سلمة(2011 الفتاح عبد عادل - 3
السابق،ص19. المرجع - 4

ص24. سابق، مرجع سلمة(2011). الفتاح عبد عادل - 5
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التمسك من الجامعي للمجتمع فلبد مشكلت، من تعانيه ما رغم القيم ببعض الجامعة تحلى ضرورة جانب إلى
على المجتمع قيم طغت المصري، بالمجتمع لحقت التي التاورات ظل في ولكن النسانية، القيم من بمجموعة

نموذجاا كان الذي الجامعي الستاذ قيم اضاراب إلى أدى مما العكس، يحدث أن من بدلا بالجامعة الخاصة القيم
أدى مما الثراء، عن والبحث الجتماعي الحراك في الخلقي التزامه بعضهم على فهان بقيمه، وتمسكه مكانته في

سعياا الجامعية المذكرات وكتابة الخصوصية، الدروس مثل القيمية بمنظومته تليق ل التي الممارسات بعض إلى
والثراء)1(. المادية المكاسب وراء

المحلي والسياسي الجتماعي الحراك نتيجة مستحدثة، تحديات من المصرية الجامعات تعانيه ما جانب إلى هذا
ييشكل أصبح مما الفكرية، التارفات مخاطر من لكثير عيرضة البشرية طاقتها جعل إلى أدت التي والعالمي؛
وضعف منشآتها، بعض تقادم من الجامعات معاناة إلى بالضافة المجتمع، كيان على به- ييستهان ل تهديداا-
مقابل بالجامعة المعاونة والهيئات الساتذة عليها يحصل التي والمكافآت المرتبات وتواضع لديها، التحتية البنية
تكنولوجيا أنظمة في القصور بعض جانب إلى المبذولة، ومجهوداتهم العلمية لمكانتهم مناسبتها وعدم أعمالهم

والتصالت. المعلومات

من عرضه سبق ولما الجامعة، بمنظومة تحيط التي والمخاطر المهددات من ذكره سبق وما كله لهذا واستنادا
التي الستراتيجيات في وردت كما خاص- الجامعية-بوجه والمخاطر – عام بوجه – للمخاطر مختلفة تصنيفات
شمس عين لجامعة الستراتيجية الخاة في جاء كما المجال، هذا في المصرية الجامعات بعض وضعتها
لجامعة الستراتيجية والخاة ، )3( 2018 عام القاهرة جامعة استراتيجية في ،كذلك شمس)2( 2023عين -2018
هذه معظم أوضحت ،حيث حلوان2025-2021)6( لجامعة السترايجية والخاة المنيا)5( )4(وجامعة المنصورة

ص79. ، سابق )مرجع 2017) الدين بهاء محمد هاني - 1

: عبر متاح ، شمس عين لجامعة الستراتيجية الخاة - 2
https://asu.edu.eg/141090/_mediacenter/2018/pdf/cb4049efff14b6b614a63ffc9a6b61e9.pdf

: عبر متاح ، القاهرة جامعة استراتيجية - 3
http://gsrs.cu.edu.eg/FINAL%20BROCHURE.pdf

: عبر متاح المنصورة، لجامعة الستراتيجية الخاة - 4

https://spu.mans.edu.eg/
http://www1.mans.edu.eg/FacMed/arabic/units/qaap/plan2010-2014.pdf

: عبر متاح المنيا، لجامعة الستراتيجية الخاة - 5
https://www.minia.edu.eg/Minia/StrategicPlan.aspx

: عبر متاح حلوان، جامعة الستراتيجية الخطة - 6
http://spu.helwan.edu.eg/wp-

https://asu.edu.eg/141090/_mediacenter/2018/pdf/cb4049efff14b6b614a63ffc9a6b61e9.pdf
http://gsrs.cu.edu.eg/FINAL%20BROCHURE.pdf
https://spu.mans.edu.eg/
http://www1.mans.edu.eg/FacMed/arabic/units/qaap/plan2010-2014.pdf
https://asu.edu.eg/141090/_mediacenter/2018/pdf/cb4049efff14b6b614a63ffc9a6b61e9.pdf
https://www.minia.edu.eg/Minia/StrategicPlan.aspx
https://asu.edu.eg/141090/_mediacenter/2018/pdf/cb4049efff14b6b614a63ffc9a6b61e9.pdf
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تشكل والتي الجامعية، المؤسسة تعترض التي والتحديات المهددات بعض وجود الجامعات لتلك الستراتيجيات
المرغوب التنافسي للوضع الوصول من وتمنعها أدوارها، وأداء أهدافها تحقيق وبين بينها يحول قد وعائقاا خاراا

وعالمياا. عربياا

لمصفوفة التالي الشكل الباحثة تقترح والتهديدات، للمخاطر تصنيفات من سرده سبق ما على واستناداا
المصرية. الجامعة أمنظومة تحيط التي والتهديدات المخاطر

الجامعية المخاطر مصفوفة شكل)9(
الباحثة إعداد من المصدر:

بالجامعة تتعلق التي المخاطر وهي رئيسية، أقسام ستة إلى عام بوجه الجامعية المخاطر السابق الشكل يقسم
البشرية، بالموارد المرتباة والمخاطر التصالت، تكنولوجيا ومخاطر والمعلومات، الوثائق ومخاطر كمنشأة،
والخارجية الداخلية البيئة تقتضيه لما تبعاا المخاطر، هذه من قسم كل عن يتفرع ما مراعاة مع المفتعلة، والمخاطر
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عارضة، خاصة لظروف طارئة مخاطر من يستجد وما بها، المحياة المجتمعية والظروف الجامعية، للمؤسسة
ولم يتحقق خار فأي السابقة، المخاطر من نوع أي تحقق عن تنتج تابعة، مخاطر هي السمعة مخاطر واعتبار
الكاديميين وسمعة كمؤسسة، الجامعة بسمعة ضرراا ويلحق السمعة، تهدد مخاطر عنه ينتج أن يمكن مواجهته تتم
الجامعة سمعة على يحافظ منها والوقاية واستباقها السابقة للمخاطر التصدي وبالتالي الالب، وسمعة

. والالب والكاديميين

)COVID-19(كورونا وباء جائحة أزمة الراأع: المحور

العالم مستوى على كبيرة لثار المستجد، ) )COVID-19كورونا فيروس عن الناتجة الجائحة تفشي أدى لقد
على للتغلب التدبير من كثير والحكومات الدول اتخاذ تبعه مما واقتصادها، الدول على كيرة سلبية أثار عنها نتج
سياسات بسبب دخولهم من كبير لجزء الفراد من كثير فقدان أكبرها من كان والتي الوباء لنتشار السيئة الثار
على السكان لجبار وقائية تدابير وفرضت العدوى، انتشار لمكافحة معارك العالم دول خاضت ،وقد الغلق)1(
إلى بالغموض يتسم العالمي القتصاد مصير وأصبح السواق، استقرار لتحقيق أموالا وأنفقت الجتماعي، التباعد
من الكثير )COVID-19(كورونا فيروس لزمة كان حيث هذا، عن بمنأى التعليم يكن ،ولم مسبوق)2( غير حد
الجائحة أحدثته الذي فالتأثير ، الجامعي- أو الجامعي قبل التعليم –سواء بمؤسساته التعليم هددت التي التأثيرات
ويتوقع جداا، كبيراا كان – وفقراا معاناة الكثر وخاصة - العالم بلدان من كثير في والتعلم التعليم نظام على
انتهاء بعد المدرسة إلى يعودوا وأل الطفال من العديد يتسرب أن هو الكبر الخار يكون أن الخبراء بعض
العيش بكسب ارتباطها لعدم أولوية، لديهم المدرسة تمثل ل ،حيث ضعفا الكثر المجموعات أوساط في الجائحة،
، كالكونغو الفقيرة الدول بعض مثل إنسانية؛ أزمات من أصلا تعاني التي الدول على خاصة الواقع أرض على
تضع )19- كورونا)كوفيد وباء جائحة أن للقول البعض دفع مما وموزمبيق، ومالي ونيجريا، السودان وجنوب
، خاير محك وأمام الريح مهب في 2030 عام بحلول المتعلمين لكافة جيد تعليم بتحقيق الدولي المجتمع وعود
المدارس إغلق كان وإن تقريبا، الفريقية الدول جميع في أبوابها المدارس أغلق بعد مضى)3(، وقت أي من أكثر

خاراا عنه ينتج قد الغلق هذا أن إل الالب، حياة تهدد التي ، )COVID-19(جائحة انتشار لتفادي ضروريا
استااعت التي الدول بعض سوى الخار هذا من يستثنى ،ولم ككل التعليمي النظام من تسربهم احتمال هو آخر،

م،مج4، 2020 ديسمبر وحتى يوليو من الفترة خلل المستجد(بالسودان 19 )كوفيد كورونا بفيروس بالصابة التنبوء )2021 عبده) إبراهيم محمود ايمان - 1
206-222،ص212. ص ص العربي:برلين، الديمقراطي المركز القتصاية، للدراسات العربية المجلة ع15،

عبر: متاح 10/9/2020 بتاريخ الطلع تم نيوز، العربي موقع - 2
https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-52204277

٢٠٢٠،تقرير يونيو أفريقيا، لعموم سياسة ورقة المخاطر، من جيل حماية يمكن كيف أفريقيا أطفال على ١٩وآثاره كوفيد- .)2020( وأخرون هازارد، إريك - 3
ص10. نيروبي، أفريقيا: وجنوب لشرق القليمي ،المكتب الطفولة رعاية منظمة عن صادر
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التعلم لخيارات محدودة فرص ووفرت التعليمية، ونظمها خااها سياق في والكوارث النزوح إستراتيجيات دمج
فترة عن الدارسين لتعويض التعليم نسق نفس على للمحافظة بديلة وخاط سيناريوهات وتاوير بعد عن البديل

.)1( )COVID-19(كورونا وباء جائحة فيها تسببت التي الغلق
وبعد خلل والاجتماعي العاطفي والتعليم النفسية الرعاية من أخرى مكونات توفير يتالب المر كان وإن
المر امتد بل لحتوائها، اللزمة والستجابات الصحية المسألة على يقتصر ل الوباء فتأثير كورونا؛ جائحة
التنقل على المفروضة القيود أدت ،فقد والسياسية والقتصادية الجتماعية والحياة النفسية، الحالة على للتأثير
على الجتماعي التباعد سببها التي القيود جانب ،إلى الدول معظم اقتصاد تأثر إلى الجتماعي التباعد بسبب
قام ما هذا يؤكد ومما التعليم، تحقق مدى على كبير أثر له كان مما الجامعات، وحتى المراحل جميع على التعليم
أثناء الوباء- قبل العادية الظروف في – التعلم انقااع آثار لتوثيق دراسات من المتحدة الوليات في الباحثون به
، المكتسبة والمهارات المعارف فقدان إلى ا أيضا يؤدي قد الدراسة عن الماول النقااع أن ،ووجدوا الصيف إجازة
العالة في الدراسة بتوقف اكتسبوها التي والمهارات المعرفة يفقدون قد الالب أن إلى البحاث توصلت حيث
بديلة تعليمية فرص وتوفير الباء بدعم إل هذا تعويض يمكن ول والرياضية، العلمية المهارات وخاصة الصيفية،
وباء حالة وفي النترنت، وعلى مستقل بشكل التعلم في ومهاراتهم ودافعيتهم الالب مرونة توفر ،مع المنزل في
أنحاء جميع في التعليمية الفرص في خلل أكبر إحداث إلى الوباء يؤدي أن المحتمل من أنه الخبراء يتوقع كورونا
الوباء أثر من تخفف استراتيجيات وتنفيذ لوضع فورية خاوات التعليم قادة يتخذ أن الضروري فمن ولهذا العالم،
يتبنى أن فيجب الوباء،)2( أثناء التعليمية الفرص لحماية الدول بين المعرفة وتبادل التعاون وتدعيم التعليم، على
التباعد فترة خال التعلم فقدان ومنع الوباء تأثير مخاطر من التخفيف في للمساهمة استباقياا نهجاا التعليم قادة
على الشراف عن مسئولة توجيهية لجنة أو مؤهلة قيادة مجموعة إنشاء طريق عن ،وذلك الضرورية الجتماعي
، الستراتيجية تنفيذ ،ومراقبة واضحة تنفيذ بخاط مصحوبة استراتيجية ،ووضع للوباء التعليمية الستجابة
فيها التعلم ،وتسريع ونتائجها الجارية المماثلة الجهود على للطلع الخرى التجارب من والستفادة والطلع

الوباء)3(. يفرضها التي التحديات مواجهة في لستراتيجيتها المستمر التحسين

مع كبيراا ارتباكاا العالم مستوى على الجامعات فشهدت الجامعي، التعليم على الوباء انتشار تأثير يخص وفيما
بصفة التعليم على هائلة كانت عواقب من له لما الحالي؛ العصر في الكبر الخار اعتبر الذي الفيروس، انتشار

بلداا 161 في التعليم عن وشاب طفل مليار 1.6 من أكثر انقااع في كورونا فيروس جائحة تسببت فقد خاصة،
أخرى مشكلة أضاف مما العالم، مستوى على بالمدارس الملتحقين الالب من %80 من يقرب ما أي ،

ص11. ، سابق مرجع .(2020 وأخرون( هازارد، إريك - 1
لدول العربي التربية وتحريرمكتب ترجمة تقريرمنشور المستجد، كورونا فيروس جائحة تجاه التعليم استجابة لتوجيه عمل إطار شليشر)2020(. وأندرياس ريمرز، فرناندو - 2

ص3. ، الخليج

. ص7 السابق، المرجع - 3
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البنك مؤشر يظهر كما عالمية تعليمية أزمة من بالفعل يعاني الذي العالم منها يعاني التي التعليمية للمشكلت
ولكن النترنت، وسائل وعبر بعد، عن للتعليم النتقال هو والوحيد بل البديل، الخيار ،وكان التعللم فقر عن الدولي
واختلف بل التحتية، البنية توفرها التي الممكنة الوسائل وجميع وإمكانياتها، المتفاوتة البلد بقدرات اصادم المر
الالب لبعض الموارد من وغيرها التعليمية، للدروس الفيديو مقاطع إتاحة إلى الكثير دفع مما سكانها؛ إمكانيات
إلغاء تم ،كما )1( البيانات من أقل قدراا تستهلك التي الخرى والموارد الصوتية والتسجيلت بالمدونات والستعانة
التي الجتماعات هذه والباحثين، العالم دول مستوى على العالي العليم مسئولي ومؤتمرات اجتماعات من كثير
المؤسسات ليرادات الرئيسي المصدر تكون ما غالباا أنها كما المعلومات، وتبادل للتواصل أساسيا�ا مصدراا كانت
في الفيزياء علماء تضم رائدة دولية منظمة -وهي الميركية الفيزيائية الجمعية تجتمع إلغاء فتم تعقدها، التي
قامت أن بعد الخيرة، اللحظة في الجتماع ألغى فقد كولورادو، بولية دنفر مدينة في سيعقد كان الذي العالم-
كوفيد-19، فيروس من المتوقع التهديد مستوى برفع المتحدة الوليات في منها والوقاية المراض مكافحة مراكز
،كذلك 2021 عام حتى اجتماعها كندا فانكوفر في مؤتمرها الدولي للتعليم الهادئ والمحيط آسيا راباة أجلت كما
،)2( الصين في الوباء انتشار منذ يوهان جامعات من بداية العالم، مستوى على الجامعات بمعظم الدراسة تعليق تم
انتشار صاحبت –التي بعد" عن "التعلم دعوات وارتفعت العالمية، والمدن البلد في الجامعات بباقي ومروراا
أن لـ"اليونسكو" تقرير ذكر له"، والتصدي الجديد كورونا فيروس بسبب التعليم "اضاراب عنوان ،فتحت الفيروس-
وحتى الجامعة أو المدرسة إلى الذهاب عن انقاعوا الذي والشباب للطفال قياسييا ا رقما سجل الفيروس "انتشار
عن الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسط والشرق وأوروبا وآسيا أفريقيا في ا بلدا 61 أعلن مارس، 12 تاريخ
على أثر مما أنحائه، جميع في المدارس ا بلدا 39 أغلق إذ الغلق؛ بتنفيذ قام أو والجامعات، المدارس إغلق
انتشار لمنع المناطق بعض في المدارس بإغلق إضافييا ا بلدا 14 قام كما وشاب، طفل مليون 421.4 من أكثر
الوطني، الصعيد على والجامعات المدارس إغلق إلى البلدان هذه لجأت ما وإذا لحتوائه، أو الفيروس
التعليم وتغير بعد عن للتعليم والتحول المنظمة، وفق آخرين وشاب طفل مليون 500 من أكثر تعليم فسيضارب
"الجامدة" التعليمية العملية من تجعل وسمعية، بصرية بمؤثرات مصحوب "تفاعلي" أسلوب إلى "التلقين" أسلوب من
الموارد ثروة أن إلى "اليونسكو" منظمة وتشير المحتوى، إلى الدخول على الالب وتساعد جذباا، أكثر عملية
ابتكارية مناهج تاوير تشمل التي العالي، التعليم ومؤسسات أنظمة على جديدة طلبات قدمت الرقمية التعليمية
بيعد عن والتعليم النترنت، عبر تيسيره يمكن ذلك وكل للتعليم، وطرق بديلة تعليمية ومسارات دراسية وبرامج
بعد، عن التعلم على تساعد التي البرامج من مجموعة المنظمة ووضعت المهارات، على القائمة القصيرة والدورات
والواجبات والمهمات المقررات تصميم على يعتمد تابيق وهو ،)Black Board( بورد" "بلك تابيق ومنها

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic: عبر متاح 10/9/2020 بتاريخ الطلع تم الدولي، البنك موقع - 1

عبر: متاح 10/9/2020 بتاريخ الطلع تم والثقافة، والبحوث التعليم عن للعلن الفنار موقع - 2
https://www.al-fanarmedia.org/ar/

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/10/17/new-target-cut-learning-poverty-by-at-least-half-by-2030
https://ar.unesco.org/themes/higher-education/digital
https://ar.unesco.org/themes/higher-education/digital
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://units.imamu.edu.sa/deanships/elearn/elearning/Pages/elearning_6.aspx
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عن تحميلها يتم وتابيقات افتراضية بيئة خلل من الالب مع والتواصل إلكترونييا، وتصحيحها والختبارات
"إدراك. وتابيق ، )Edmodo( إدمودو" منصة" وكذلك الذكية، الهواتف طريق

إلى دفعها مما ، الجائحة بانتشار العالم مستوى على الجامعات من كغيرها المصرية الجامعات تأثرت وقد
بسبب ،" الدراسة على وتأثيره كورونا، وباء جائحة انتشار فبعد لمواجهتها، والجراءات التدابير اتخاذ
/ 3/14 منذ أسبوعين لمدة الدراسة تعايل بعد كورونا فيروس انتشار أحدثها التي والتأثيرات المستجدات

سابقا�ا المعلنة المواعيد بعد الدراسة تعايل استمرار حالة في أنه للجامعات" العلى المجلس أعلن حيث ،2020
الفرق امتحانات على والقتصار النقل لصفوف بأبحاث واستبدالها التاني، الدراسي الفصل امتحانات إلغاء سيتم
السبت قبل تنعقد أل على الثاني الدراسي الفصل نهاية امتحانات تأجيل الجامعات وأكدت فقط"، النهائية
المور، لمستجدات وفقاا لحقاا إعلنه يتم موعد في أو جامعة، كل من تعلن سي التي للجداول ،وفقاا 2020/5/30
إعلنه تم لما إضافية يوما 15 والجامعات بالمعاهد الدراسة تعليق فترة مد عن ذلك- بعد الوزراء- رئيس وأعلن
المدمج كالتعليم بعد عن للتعليم أخرى بنظم التقليدي التعليم المصرية الجامعات استبدلت لذلك قبل)1(،ونتيجة من
البنية ومونكونات لستعداها تبعاح جامعة لكل بالنسبة المر ،وتفاوت اللكترونية)2( المنصات عبر الهجين والتعليم

اللكتروني. التعليم من النمط لهذا الداعمة التكنولوجية التحتية

الجامعة في المخاطر من الوقاية أإدارة المرتبطة والعمليات الدارية الوحدات الخامس: المحور

. الجامعة في المخاطر من الوقاية بإدارة المرتباة والعمليات الدارية للوحدات الدراسة من القسم هذا يتعرض

والتصالت المعلومات تكنولوجيا منظومة : أول
: يلي ما والتصالت المعلومات تكنولوجيا منظومة وتضمن

المعلومات إدارة نظم -1
مؤسسة لي ليمكن أنه إذ وبقائها، والمؤسسات المجتمعات تقدم في الساسية الركيزة المعلومات تعتبر
المؤسسة خصوصية بين والموازنة المعلومات، من اللزم القدر توافر دون ونجاحها، استمراريتها على الحفاظ

أخرى)3(. ناحية من المعرفي والنفتاح التكنولوجي ،والتقدم ناحية من معلوماتها وسرية

البلد صدى عبر: متاح :1/4/2020 بتاريخ الزيارة تمت اللكتروني، البلد صدي عبر منشور خبر : 20 20 مارس 24 بتاريخ الشربيني نهلة - 1

https://www.elbalad.news/4229201
: عبر متاح 2020/4/10 بتاريخ الطلع تم للجامعات، العلى المجلس موقع - 2

https://scu.eg/index
.515 ص السكندرية، للنشر: الجديدة الجامعة ،دار المعلومات لحماية القانوني النظام المعلوماتي: )المن .2009 عاية( الدسوقي ابراهيم طارق - 3

https://www.new-educ.com/what-is-edmodo
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والمعلومات البيانات بمعالجة تقوم التي اليدوية، وغير اليدوية البيانات سجلت بأنها المعلومات نظم وتعرف
حالي تصور على بناء والتحليل، والتحكم التنظيم ودعم القرار لتخاذ داعم أساس ويكون يساعد منهجي؛ بشكل
ونظم الدارية المعلومات ونظم المعلومات لنظم الستراتيجي التخايط عملية في المعلومات نظم ،وتفعل ومستقبلي
عصر في المعرفة على القائم القتصاد لمجابهة التغير الجامعات على لزاماا أصبح فقد العامة)1(؛ المعلومات
تصنيفها من تمكن بصورة تعد التي المنظمة الجراءات مجموعة المعلومات بنظم ويقصد المعلومات)2(،
يجب التي السس أهم من المعلومات نظم وتعتبر منها، جديدة معلومات واستخلص ومعالجتها واسترجاعها
الستراتيجية القرارات جودة في هام دور المعرفة تلعب بها)3(،حيث القرار اتخاذ لدعم المؤسسات لدى توافرها
مشكلتها حل في المؤسسة دعم جانب إلى والملئمة السليمة الخيارات على المرتكز القرار صنع على وتساعد
وصلحية معها والتعامل للمعلومات الوصول إمكانية على ضوابط ضمان طريق عن ،وذلك مبتكرة)4( بحلول
تلك إلى يشير الذي المعلومات، تكنولوجيا مفهوم منها مفاهيم، عدة حديثاا المعلومات بمفهوم وارتبط استخدامها)5(،
مع وتبادلها ونشرها واسترجاعها تخزينها إمكانية لتتيح للمستخدم، المعلومات تقديم أجل من أنتجت التي التقنيات
لبد أنه على يؤكد الذي وحمايتها المعلومات أمن مفهوم كذلك فائقتين)6(، وسرعة بسهولة يشاء وقتما يشاء من
لضمان معها، تتعامل التي والدوات والجهزة المعدات حماية خلل من ويتم أمنها، يضمن نظام من للمعلومات
أمن ،ويعني المعلومات)7( بأمن يعرف ما وذلك والختراق، والضياع والتلف ،والسرقة التزوير من حمايتها
أي قبل من إليها الوصول إمكانية لمنع والكاملة، المباشرة السيارة تحت المعلومات إبقاء ضمان المعلومات
التي التهديدات ومن التهديدات، جميع من وحمايتها ذلك، على المترتبة المخاطر لتجنب إذن، دون آخر شخص
سوء أو البرامج تصميم سوء عن تحدث التي البشرية الخااء عن الناتجة مخاطر من المعلومات لها تتعرض قد
ومكونات المعلومات، لتأمين التدابير اتخاذ من ولبد كثيرة)8(، أماكن في وتخزينها المعلومات تشتت أو الستخدام،

العالي التعليم عن المسؤولين للوزراء عشر الثالث المؤتمر العربية، العالي التعليم مؤسسات في الدارية القدرات وتعزيز .تاوير )2011( حجازي بسام - 1
،ص 2011 7-8ديسمبر ظبي أبو والعلوم، والثقافة للتربية العربية ،المنظمة العربي الوطن في العالي التعليم إدارة تطوير العربي، الوطن في العلمي والبحث

ص168. 190 ص148-
المارات مركز الثالثة، اللفية تحديات العربي والعالم ،التعليم العولمة لعصر :استراتيجيات أالجودة والدارة البشري المال )2000(.رأس بدران عدنان - 2

.136 ص ظبي، أبو الستراتيجية: والبحوث للدراسات
والتوزيع: والنشر للاباعة الفكر دار المعلومات، ومراكز المكتبات في المحسوبة المعلومات وشبكات )قواعد .2000 ) السامرائي وإيمان قندلجي، عامر - 3

ص39. عمان،
التربوية، للعلوم المارات ،كلية والنسانية التربوية العلوم مجلة ع6، ، الستراتيجية القرارات جودة في وأثرها المعرفة مهدي)2021(.إدارة قاسم تهاني - 4

.123 113-126،ص ص ص المارات،
.152 ص ، الرياض : الوطنية فهد الملك مكتبة ، ع41 الثانية، :السلسلة والتنفيذ التخطيط بين اللكترونية 2005.)الحكومة العبود( ناصر فهد - 5

المكتب وميدانية(، تابيقية :)دراسة والذاعي التلفزيوني النتاج في التصال تكنولوجيا .)استخدامات محمد(2005 الوهاب عبد محمد الباسط عبد - 6
ص87. السكندرية، الحديث: الجامعي

.34 ص عمان، والتوزيع: للنشر حامد دار المعلومات، أنظمة نينو(2007.)حماية إبراهيم وماركو الحميد، دباس محمد - 7
.48 ص الرياض، المؤلف: الناشر ، 2 ،ط المعلومات أمن إلى 1434هـ(.المدخل – )2012م القحااني عايض بن ذيب - 8
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اللزمة التدابير واتخاذ المعلومات وسلمة المعلومات، لسرية اللزمة التدابير باتخاذ وذلك المعلومات، أمن
عدم حالة في قيمة ذات غير المعلومات تكون حيث للمعلومات، الوصول ضمان مع والتغيير، العبث من لحمايتها
اختيارها يتم مرور بكلمة الجهزة وتأمين يريده)1(، الذي الوقت في ذلك من عليها الطلع له يحق من تمكن
باستخدامها، المتعاملين عدد تقليل على المكان قدر والعمل المعلومات)2(، نظم مكونات أحد هي جيدة بصورة
يكون قد ،ولكنه العمل وتيسير المعلومات حفظ وسائل من فهو حدين ذو سلح المعلومات مشاركة في التوسع لن
منها الستفادة من المستخدم تمكن صحيحة باريقة استخدامها يجب لذلك المعلومات أمن حماية في وثغرة مهدداا

مخاطرها)3(. من وتقيه
المناسب1- الوقت في المعلومات تداول أهمية 1

البيانات لمعالجة طويل زمنا تتالب والتكنولوجى العلمى للتقدم المواكبة غير التقليدية الارق استخدام إن

سلحاا وتابيقاتها المعلومات نظم تقنيات تمثل ،لذلك الوان فوات بعد لكن المخاطر لمواجهة والتحرك وتحليلها،
المناسب الوقت فى الدقيقة المعلومة تتيح فهى المختلفة، والمخاطر الزمات مواجهة فى وفعال�ا رئيسيا�ا

الصحيح)4(. القرار عليها يبنى التى الداة لتكون حدوثه قبل بالخار والتنبؤ المناسبة، وبالصيغة

يلي)5(: لما عملياا اليومية الستراتيجيات بوضع المتعلقة القرارات لتحسين حاسماا أمراا المخاطر معلومات نقل وييعد

الجامعية1- الدارة يساعد مما والهداف العمل إستراتيجية على المخاطر تأثير بمدى الجامعة مجلس إعلم
الفرص. واغتنام مستنيرة قرارات اتخاذ على

للقرارات.2- ومستمر أفضل لدعم بالجامعة المتعلقة الحاسمة بالمخاطر الوعي تعزيز
الكافية.3- الموارد وتخصيص القرار صنع
يحدث.4- ما بفهم لهم والسماح الجامعة في الموظفين وإشراك بها، الوعي ثقافة وتشجيع المخاطر، معالجة
التصالت5- إعداد عند ذلك مراعاة مع والستدامة، الشاملة الفعالية على والحفاظ للمخاطر الستجابة

الجامعة. حددتها التي التصعيد مسارات أساس على الطراف، كافة مع الخاصة
الجغرافية2-1 المعلومات نظم

العمليات من مجموعة لتنفيذ اللكتروني الحاسب على تستند أداة )GIS( الجغرافية المعلومات نظام يعد

ص22. الرياض، الوطنية: فهد الملك مكتبة ميسرة، بلغة المعلومات 2009.)أمن القحااني( ا عبد بن ومحمد الغثبر، سليمان بن خالد - 1
،ص55. السابق المرجع - 2

،ص131. سابق مرجع .)2009( القحطاني ا عبد بن ومحمد الغثبر، سليمان بن خالد - 3
السنوي للمؤتمر مقدم بحث والزمات، المخاطر إدارة فى المختلفة وتابيقاته الصاناعي الذكاء دور .)2019( الخيارى حسين الدسوقى محمد دعاء - 4
كلية الزمات، بحوث وحدة – 2019 ديسمبر 7 السبت في ،المنعقد 2030 مصر راية لتحقيق الرقمي التحول إدارة الزمات، لبحوث والعشرون الراأع

.2 ص ،28-1 ص ص شمس عين جامعة التجارة،
5- COSO)2016( . Op. Cit., p p.87.
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وتحديثها أوكليا جزئيا واستردادها وترتيبها وتنظيمها ومعالجتها وتخزينها الحاسبة، إلى المعلومات إدخال مثل:
الجغرافية، أوالمواقع المناطق بخصائص النظام هذا في المعلومات وترتبط مخرجاتها، على والحصول وتحليلها،
المعلومات هي أوما أوالحداث؟، الشياء تقع أين مثل: مكانية، تساؤلت عن الجابة في النظام هذا ويساعد
المعلومات نظم موضوع في علمية شهادات الجامعات بعض وتمنح محددة؟، أومناقة معين موقع عن المتوافرة
المستندة وإجراءاتها المكانية بالبرمجيات الخاصة بالبحوث معني ،وهو " الجغرافية المعلومات أو"علم الجغرافية
بمهمة الجغرافىة المعلومات نظام ،ويقوم الخرائاية)1( والمعالجات التحليل مجال في الحاسب استخدام على
وآثاره الزمة أو الحدث تستتبع التى والخسائر المخاطر وتقدير توقع المفهوم هذا ويتضمن الزمة، تخايط

.)2( والبيئة والممتلكات الرواح على المحتملة
المخاطر3-1 من الوقاية أإدارة المعلومات نظم علقة

المعلومات نظم فتوافر وثيقة، علقة فهي وأمنها المعلومات بنظم المخاطر من الوقاية بعلقة يتعلق فيما أما
المعلومات، أمن على الحفاظ في الجامعة دعائم -إحدى المحتملة المخاطر -ومنها الجامعة في شيء كل عن
بحيث ، الدارة ومجلس والمديرين التنفيذية السلاة إلى المقدمة والمعلومات البيانات على المخاطر إدارة وتعتمد
البيانات جمع لعملية فقط وليس للجامعة، بالنسبة أهمية الكثر القضايا والمعلومات البيانات هذه تعكس أن يجب
مشكلت تحليل على الجودة لتحسين استخدامها يمكن التي الدوات من مجموعة تابيق مع نفسها، والمعلومات
بشكل المعلومات على تعتمد معينة مخاطر ونوعية المخاطر إدارة عملية من مراحل هناك أن كما المخاطر)3(،
تستند التي للتشغيل، والجتماعية البيئية التحليلت على تعتمد أن ينبغي والجتماعية البيئية المخاطر فتقييم أساسي،
توافر أن ،كما )4( الابيعية بالكوارث المتعلقة والمعلومات المناخ تغير مثل العام، السياق عن إضافية معلومات على
تعتبر أصبحت والتي المعلومات مخاطر الجامعات- المؤسسات-ومنها يجنب جيدة بصورة للمعلومات أمن نظم
والخارجية الداخلية المخاطر من لحميتها الضمان هو المعلومات فأمن منشأة، لي المهددة المخاطر أكثر من
المخاطر؛ إدارة عملية في ودورها الكبيرة المعلومات أهمية ومع استخدامها)5(، سوء أو عليها بالعتداء تهدد التي
تتعرض التي المخاطر ومن تجنبها، يجب التي للمخاطر عرضة تكون قد ذاتها حد في المعلومات أن مراعاة يجب

المعلومات)6(: لها

-1. السرية المعلومات على والطلع الكشف خار
إليها.2- الحاجة عند عليها الطلع من مالكها وحرمان المعلومات على الساو خار

.20 ،ص سابق .)مرجع 2019 الخيارى( حسين الدسوقى محمد دعاء - 1
.24 ،ص سابق مرجع .)2019( الخيارى حسين الدسوقى محمد دعاء - 2

3- The Australian Council on Healthcare Standards )ACHS()2013(. Op. Cit.,p. , 15.
4- World Bank)2014( . Systematic Operations Risk-Rating Tool (SORT): Interim Guidance Note, June 25, 2014, P19 .

.298 عمان،ص للنشر: وائل دار الدارية، المعلومات نظم في الخفاف(2011.)مقدمة مجدي ومها الااهر، ماجد أسمهان - 5
سابق،ص12. 2009.)مرجع القحااني( ا عبد بن ومحمد الغثبر، سليمان بن خالد - 6
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الوسائط3- على المدونة المعلومات الخار لهذا يتعرض وغالباا وتغييرها بالمعلومات العبث خار
تغيير. أو عبث أي عليها يلحظ ورقياا المحفوظة المعلومات أن إذ اللكترونية

ومنها مؤسسة أي في المخاطر من الوقاية وبين وتوافرها المعلومات بين الوثيقة العلقة تلك تتضح سبق ومما
على مبنية تكون أن يجب التي المخاطر من للوقاية التخايط لعملية الولى الخاوة هي فالمعلومات الجامعات،
المخاطر من الوقاية عملية مراحل لكافة وداعماا مصاحباا المعلومات توافر ويظل وصحيحة، ووفيرة كافية معلومات
المعلومات لحماية نظم المخاطر من الوقاية خاة تتضمن أن فلبد أخرى ناحية ومن ناحية-، من وإدارتها-هذا
لها والتي مؤسسة لي الساسية المكونات أهم من أصبحت المعلومات لن العبث؛ من ووقايتها عليها والحفاظ

وتنافسيتها. تقدمها وتحقيق مكانتها تحديد في الكبيرة دورها

الجامعية4-1 المخاطر من الوقاية إدارة تحسين في المعلومات إدارة نظم دور

وهي التأثير، هائلة جديدة تحديات بروز إلى العالمي المعلومات لمجتمع المفاجئ النفجار أدى لقد
في جاء كما المعلومات، مجتمع بمصالح يعرف ما وظهر مضت، قليلة عقود قبل متوقعة تكن لم التي التحديات
تكنولوجيات اعتبر الذي اليونسكو، ومرصد الجديدة والتكنولوجيات العلوم لخلقيات الوروبية المجموعة توثيق
ليس مهمة، أموراا الحسابية والموارد والتصال المعلومات واستخدام وإدارة إنشاء وعمليات والتصال، المعلومات
مـن المعرفـة أصبحت ،فقد وهويتنا)1( لنفسنا الذاتي تقييمنا في بل معه؛ وتفاعلنا للعالم بفهمنا يتعلق فيما فقط
في والبداع الفاعلية وإدامة تنشيط فـي فاعـل دور مـن لهـا لمـا الحـالي، الوقـت فـي المهمـة الموضـوعات
تسـتخدم التي التابيقات تلك عن المعرفة إدارة ،وتعبر العـاملين)2( أداء تحسين على أثر من لها ولما المؤسسات،
يوجدهـا التـي العمـال، لمعلومـات المختلفـة النـواع في والمشـاركة والمعالجة التنظيم لغرض أدوات، مجموعة
بعمليـة الصلـة ذات الفعاليـات بجميـع والمرتباـة الجامعات، ومنها المختلفة المؤسسات فـي العمـل وفـرق الفـراد
مصادرها من عليها الحصول بعد استعمالها إعادة بهدف ،وذلك المعرفـة واسـتخدام المشـاركة إيجـاد علـى الحصـول
البيئة وإيجاد العمل، تواجه التي للمشكلت الحلول ليجاد أكبر؛ بشكل الفكري المال رأس وجذب واستثمارها،
الجوهرية المعرفة تحديد مع معارفهم، مستوى لرفع بالمعرفة المشاركة على العمل أفراد كل تشجع التي التنظيمية
المعلومات، قواعد إلى للفراد الشخصية المعرفة ونقل بسهولة، استخدامها وإعادة وحمايتها عليها الحصول وكيفية
في بسـهولة عليها بالحصول المنظمة لفراد والسـماح بيانات، قاعدة في وتنظيمها وتصنيفها، وتنقيتها وفصلها

ص15. القاهرة، والثقافة: للتعليم هنداوي مؤسسة طنااوي، سعد محمد ،ترجمة جدا قصيرة مقدمة )المعلومات: فلوريدي(2014 لوتشانو - 1
من عينة لراء استالعية "دراسة بالمعرفة المشاركة إمكان على وتأثيرها المعرفة لصناع الشخصية الخصائص )2016( الشاهر الفتاح عبد علي - 2
ص31-54،ص42. ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية 2،المجلة ،ج ع1 مج36، الموصل، جامعة في التدريسيين
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وتوزيعها وتخزينها وتوليدها واكتسابها المعرفة تشخيص المعرفة؛ إدارة عمليات تشمل وبهذا المناسـب، الوقت
وتابيقها)1(.

الذاتية التقييمات خلل من عليها الحصول تم التي المعلومات على العتماد المخاطر إدارة تنفيذ وتتالب
خصوصية على الحفاظ مع منظم، بشكل والمعلومات البيانات هذه واستخدام والبيانات، المخاطر على للسيارة
البيانات من قيمة معلومات لستخراج المتقدمة الساليب من غيرها أو التنبؤية التحليلت واستخدام المعلومات،
تحسين وبالتالي القرار، صنع في الثقة من مزيد لتحقيق البيانات، في الدقة على الدائم الحرص مع المتاحة،

أفضل)2(. بشكل المخاطر من الوقاية إدارة وتحقيق التكاليف وخفض التشغيلية، الكفاءة

معالجة خاوات أهم من حدوثها واحتمالية وتبويبها وتحليلها التهديدات حول المعلومات جمع عملية تيعتبر كما
مخاطر على والتصال المعلومات تكنولوجيا ،وتناوي مواجهتها)3( كيفية عن ألية وضع من تيمكن لنها المخاطر؛
تكنولوجيات تجاوزت فقد لذلك، نتيجة البيئة مع الممكن تفاعلنا ونااق المتشابك، للعالم فهمنا حول كبيرة
ومعقدة، كثيرة ومشكلت تهديدات من أثارته بما المفهومية، وتداعياتها لابيعتها فهمنا والتصال المعلومات
عند الحرص شدة يستوجب مما خاورة)4(، أكثر تصبح يجعلها مما بسرعة؛ العالمية وأبعادها تعقدها درجة تزداد
أخااء التحيزات وتعبر المعرفية، بالتحيزات يسمى فيما الوقوع يتم ل ،حتى المخاطر بشأن المعلومات مع التعامل
قرارات لتخاذ آليات وتوفر والحكام، القرارات عليها يبنى التي المدخلت على تؤثر قد التفكير، في منهجية
عدة إلى التحيزات هذه وتنقسم سابقاا ملحظتها تمت أنماط على بناءا والمعقدة، الهامة المواقف في سريعة

كالتالي)5(: مستويات

قرارات1- واتخاذ معينة، معلومات على والاعتماد التركيز عند خايرة أخااء ارتكاب يتم الحصر: تحيز
حاسمة. تكون قد أخرى معلومات العتبار في الوضع دون المعلومات، من معين جزء على مبنية

الحداث2- إلى بالستناد المخاطر بإدراك خاصة صلة له الذي المستمر المعرفي التحيز التوفر: تحيز
بالمستقبل التنبؤ محاولة عند تابيقها يتم مختصرة طريقة غالباا وهي متكرر، بشكل تحدث التي )الخايرة(

اليقين. وعدم المخاطر مواجهة أثناء القرارات ووضع

،37 مج السعودية، التصالت شركات مديري لدى الستراتيجي البديل اختيار في المعرفة إدارة دور .)2017( العايد إبراهيم وسرى الايط، عدنان أحمد - 1
.24،25 ص ص21-38ص ،ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ،1 ع

2- Bertrand K. Hassan )2016( .Scenario Analysis in Risk Management : Theory and Practice in Finance, Springer
International Publishing, Switzerland,pp.12,26.

.288 ص الرياض، والتقنية: للعلوم العزيز عبد الملك ،مدينة المعلومات 2015.)أمن القحااني( عايض بن زينب - 3
. ص15-14 ،ص سابق ،مرجع جدا قصيرة مقدمة المعلومات: )2014( فلوريدي لوتشانو - 4

5- Stefan Hunziker ¬)2019(. Enterprise Risk Management: Modern Approaches to Balancing Risk and Reward,
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Rotkreuz, Switzerland part of Springer Nature 2019Wiesbaden, P-P25-28.
Available at:https://doi.org/10.1007/978-3-658-25357-8.
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هذا3- ويسمى الوقت نفس في المتناقضة الفكار مع بسهولة التعامل يستايع ل العقل لن التنافر: تحيز
غير المعلومات تجاهل أو أهمية من التقليل في الرغبة عنه وينتج المعرفي، التنافر عن الناتج النزعاج
الفرص مع لتعارضها معينة مخاطر حول معلومات تجاهل وبالتالي الحالية، التفكير لاريقة المناسبة
التحيز هذا انتشار وييلحظ اليقين، عدم ظل في القرارات جودة على بوضوح يؤثر أن يمكن ،بما المحتملة

العمل. أماكن من كثير في للضغوط رئيسي مصدر وييعتبر
تقليل4- إلى تؤدي التي للخيارات الفرد تفضيل الصفرية المخاطر تحيز المخاطر:يصف صفر التحيز

المخاطرة. يتجنبون من على بوضوح هذا ويلحظ عليها( التام القضاء الصفر،)أي إلى الصغيرة المخاطر

لــذا المعلومات، تكنولوجيا دور ديمومة في الفاعلة الداة يمثل البشـري العنصر وكون المعلومات لهمية ونظراا
القــدرات مســتوى لرفــع المعلومــات؛ تكنولوجيــا مجــال فــي دائمة تخصصيــة دورات بإقامــة الهتمــام من لبد
القــرار متخــذي وتدريب العاملـة، المنظومـات فـي التحديثـات وإجــراء الفنيـة المشـكلت لمعالجـة والمعرفيـة المهاريــة
يصيـب الـذي المعرفـي التحيــز عــن للبتعــاد ممكنــة، كفــاءة درجــة بأعلى والمعلومات البيانات مع التعامل على

القـرارات)1(. متخـذي أغلـب

لتكنولوجيــا الملئمة التحتيــة البنيــة توافر من التخكد يجب أالمعلومات مدعومة مخاطر إدارة عملية ولضمان
)2( يلي: ما خلل من قياسها يمكن ،التي المعلومــات

للعاملين.1- والمتاحة المتوافرة الحاسوبية الجهزة عدد

المتوافرة.2- البيانات قواعد عدد

المتوافرة.3- المعلومات وأنظمة البرامج عدد

الحديثة.4- التكنولوجيا فيها تستخدم ل أو تستخدم التي المعاملت عدد

علـى5- القـدرة وامتلك الجامعة، تمتلكهـا التـي المعرفيـة والصـول المـوارد بإدارة تتحقق التي المعرفـية الدارة

الصول)3(. لهذه المثل والستخدام والمشاركة البداعية، العملية وزيادة والتعلم، التكيف

القرار صنع من وكل المعلومات تكنولوجيا بيـن العلقة في وسيط كمتغيـر التنظيمي الهيكل دور .)2018( كاظــم بدر ووسـام البـرو، الوهاب عبد هادي - 1
الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ،1 ،38،ع مج العراقية، الوزارات من عدد في ميدانية دراسة التنظيمية: والتصالت

ص81-108،ص101. ص العربية،
التجارية المصارف في ميدانية دراسة التنظيمي: التعلم على المعرفة لدارة التحتية البنية توفر .أثر )2016( الزعبي عمر ومحمد البااينة، تركي محمد - 2

ص281. ص296-275، ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ع2، - ،مج،36ع الردنية
. ،ص276 السابق المرجع - 3
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التصالت تكنولوجيا منظومة -2

من المؤسسات عمل مجال في التصال أهمية تأتي حيث ناجح، تنظيم أي أسس أهم من التصال يعتبر
إلى بالضافة بها، المحياة والبيئة بها، العاملين جميع إلى وتعليماتها رسائلها بإيصال للدارة المستمر الهتمام
زيادة على ينعكس مما دورهم، وإيجابية بأهمية وإشعارهم العمل، أطراف كل معنويات رفع في التصال دور
جميع في التصال دور أهمية جانب إلى أدائهم، وتحسين العمل محيط إلى انتمائهم وزيادة مشاركتهم، معدلت
التصال ،فلعملية العمل)1( نتائج على والحكم والرقابة القرارات إصدار وحتى التخايط، من بداية العمل مراحل
يتم إذ العمل، نجاح أسس من عتبر ت�ي حيث العمل لتسيير مهم عنصر فهي مؤسسة، لي كبيرة أهمية وتيسيرها
تعتبر حيث وفاعليته، التصال سهولة على كبير حد إلى يعتمد الذي العمل وحدات بين الجيد التنسيق خللها من
متعددة أدوار للتصال أن ،كما الداري)2( التنظيم أجزاء كافة تجمع التي الربط أو الوصل همزة التصال عملية
بين والتنسيق أعمالهم، لداء اللزم المعلومات كم على الحصول على الفراد مساعدة من بداية مؤسسة، أية في
باستخدام معقدا�ا اجتماعيا�ا نظاماا التصال يعتبر حيث المؤسسة؛ في العاملين لجميع والمهام العمال جميع

المعلومات)3(. تدفق على وتعمل التنظيمي الهيكل تخدم اتصال شبكات

في والبشرية الفنية الساليب إلى التكنولوجيا مفهوم ويشير التكنولوجيا، مفهوم التصالت بمفهوم ارتبط وقد
ملزمة التكنولوجيا تصبح المنالق هذا ومن والجهزة، واللت للدوات النسان وابتكار الشياء، وعمل صناعة
والدوات المصنوعات من ،بداية الدوات صانع دائماا كان النسان أن باعتبار الخليقة بدء منذ النساني للنشاط
والمعاصرة المتقدمة بالتكنولوجيا توصف التي الحديثة العصور في النسان ابتكرها التي التكنولوجيا وحتى البدائية،

الفائقة)4(. بالتكنولوجيا المعروفة

جميع إلى يشير الذي التصالت، تكنولوجيا مفهوم والتكنولوجيا التصالت مفهوم بين الدمج عن ونتج
الهواتف مثل التصالت في المستخدمة الدوات جميع وتشمل بالتصال، القيام على تساعد التي والنظم الدوات
والتي المعلومات، بتبادل والمتعلقة الحديثة التكنولوجيات كل عن تعبر فهي والشبكات، اللكترونية والحاسبات

.)5( الشبكات ومنظومة الحاسوب أجهزة في أساسا وتتمثل المؤسسة اتصال تسهيل في تساهم

.469 ،ص القاهرة الكتب: ،عالم والشركات العامة المؤسسات في الدارية العاروزي(1996.)العلقات فهمي محمد - 1
.248 الحديث:السكندرية،ص الجامعي والتطبيق،المكتب النظرية بين بدوي(2003.)التصال حافظ هناء - 2

.235 ص ، المعارف:السكندرية ،دار المنظمات في السلَو حسن)2001(. راوية - 3
.10-9 ص ص ، :القاهرة الجامعية المعرفة دار التصال، لتكنولوجيا والعلمية النظرية الأعاد في التصال:دراسة تكنولوجيا . (2005 محفوظ( محمد - 4

،ص805. القاهرة والتوزيع: للنشر الفجر دار ج2، العلمية، )الموسوعة . 2003 حجاب( منير محمد - 5
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والتصالت المعلومات تكنولوجيا مكونات 1-2

والتصالت. المعلومات لتكنولوجيا الساسية المكونات التالي الشكل يوضح

والتصالت المعلومات تكنولوجيا مكونات :)10( شكل

.)1( 223 ص السمان)2015(. سعدون أحمد وثائر حنـا، دريد رشـا : المصدر

والتصالت والبرمجيات والمعدات، الجهزة في والتصالت المعلومات تكنولوجيا مكونات السابق الشكل حدد وقد
المكونات. هذه لكل داعم كعنصر المعرفة تدفق مكون أهمية مع البشرية، والموارد

المخاطر2-2 من الوقاية إدارة فى والتصالت المعلومات تكنولوجيا دور
:)2( يلي فيما المخاطر من الوقاية إدارة فى والتصالت المعلومات تكنولوجيا دور إجمال يمكن

المستخدمين.- كفاءات تنظيم طريق عن العليا الدارة أدوات تاوير
الساسية.- المهام على والتركيز الدارية العمال وخفض ، للمنظمات الداخلي التوظيف تحسين
والمنتجات.- الخدمات وتاوير والكفاءة النتاجية وتحسين المصروفات، لتخفيض وسيلة
تكلفة.- وأقل سرعة بأحسن المتالبات تنوع إلى والستجابة خارجية، فرق مع العمل
المنافسة.- في البقاء لضمان المتواصل والتجديد والبتكار المنافسين، تحركات مع التفاعل في التأخر عدم
العملء.- لمتالبات الملئمة العروض وتقديم مكان كل في التواجد
تنافسية- ميزة يحقق مما جديدة، وأسواق جديدة، خدمات أو منتجات وخلق والتنمية البداع ركيزة على العتماد

الطراف. جميع مع وانفتاح مثالية علقات وإنشاء الخدمات، أفضل بتقديم تسمح
اللكترونية.- التجارة وتوسع ،وانتشار الفروع متعددة الكبيرة للمنظمات بالنسبة المفضلة الوسيلة
ممارسـة- أسـاليب وتعـديل سوقية، حصة أكبر على الحصول خلل من للمنظمة التنافسي الموقف تعزيز

،1 مج35ع ، برمجي" "نموذج المعرفة تدفق تابيقات في والتصالت المعلومات تكنولوجيا السمان)2015(.استخدام سعدون أحمد وثائر حنـا، دريد رشـا - 1
.223 ص221-240،ص ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة

ص229،230. ص ، سابق السمان)2015(.مرجع سعدون أحمد وثائر حنـا، دريد رشـا - 2
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ارتباطهم من تزيـد مبتكـرة، واتصـالية معلوماتيـة وأدوات آليـات اسـتخدام بفضـل لعمـالهم، البشـرية المـوارد
للمعلومات. امتلكهم وتزيد ببعض بعضهم واتصالهم

المتعـاملين- وبـين الواحـدة المنظمـة أجـزاء بـين التـرابط مـن المزيـد لتحقيـق والجغرافـي، الزمنـي البعـدين تقلـيص
. المعرفية وقدراتها المنظمة ذاكرة وتنمية معها،

المخاطر3-2 من الوقاية في التصالت تكنولوجيا أهمية
مؤسسة أي في المخاطر من الوقاية عملية كون من المخاطر من الوقاية في التصالت تكنولوجيا أهمية تأتي
جانب إلى المخاطر، من الوقاية فريق وبين العمل أطراف جميع بين وسريعة جيدة اتصالت شبكة وجود تستلزم
وشرح عمالها، لدى بالمؤسسة المحياة الظروف كافة عن المعلومات توفير في الكبير دوره له التصال أن
نظم طريق فعن الفوضى، لشاعة زريعة الشاعات مروجي يتخذه الذي الغموض وإزالة القرارات، جميع وتفسير
وهي أل العواقب محسوبة غير المخاطر إحدى من المؤسسة وقاية يمكن والشفافية بالسرعة تتميز جيدة اتصال
غير التصالت من آخر نوع لظهور المجال يتسع بالتصال الهتمام الدارة تجاهل حالة وفي الشائعات،

عنها)1(. الناجمة المخاطر وتفاقم وانتشارها وتداولها الشاعات لنمو خصبة تربة تمثل التي الرسمية

الجامعية المخاطر الوقاية إدارة تحسين في التصالت تكنولوجيا دور 4-2

تحبنـت قـد أداري نشـاط أو وظيفـة كل فـي العملـي الواقـع فـي بالـغ اهتمـام علـى التنظيميـة التصـالت تسـتحوذ
المنظمــة تصميـم كذلك التصـال، مـن كبيــراا قـدراا والسـيارة التخايـط يتالـب حيـث بأخــرى، أو باريقـة التصـال
التـــي التنظيميــة الثقافــة عــن فضــلا والتوظيــف، القيــادة وأنشاة المشــكلت حلــول وإيجــاد القــرار واتخـاذ وتاويــرها
البــريد ورسـائل والرسـائل، لوجـه، وجهـا والمناقشـة )الجتماعـات، منهــا المديـريــن عمــل فـي تتبلــور أن يمكــن ل
فالمسئولون التصالت، تكنولوجيا تفعيل بها العمل يتالب غيرها مثل كمؤسسة ،والجامعة اللكتــروني)2(
على وتوصيلها دقيقة معلومات إلى الوصول إلى الحاجة أشد في الجامعي الحرم مجتمع في الخرون والعضاء
لدارة للتواصل جيدة وسيلة ،فهي الويب( )ومواقع الخبارية النشرات التواصل وسائل أهم ومن واسع، نااق
الحرم وتثقيف" "تعزيز يجب كما والشفوية المكتوبة كالتصالت للتواصل، جديدة طرق تعزيز وكذلك المخاطر،
على القدرة ضمان هو المرحلة هذه من ،والهدف المؤسسية)3( مخاطر لدارة كتدعيم المخاطر بثقافة الجامعي
وظائفهم أداء من الجامعة في الطراف مختلف تمكين أجل من وقت، أي في المعلومات وتبادل وجمع تحديد
جميع وعبر أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى من التجاهات جميع في المعلومات تدفق لضمان بنجاح،

-117 ص ص قسناينة، منتوري: الخوة ،جامعة النسانية العلوم مجلة ، 22 عدد النسانية، والعلقات الفعال التصال نوار(2004). بن صالح - 1
ص125. ،130

ص83. سابق، .)مرجع 2018 كاظــم( بدر ووسـام البـرو، الوهاب عبد هادي - 2
3- John Mattie )2007(. Op. Cit,, P.8.
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استلم أجل من للتصالت الرئيسى المحور بمثابة تعتبر والعلم التصالت ،فإدارة التنظيمية)1( المستويات
وكافة والبيانات الصوتية التصالت خدمات التصال قنوات وتقدم العاجلة، والرسائل المعلومات وإرسال
أساس وتوفر الحادث، بعد لما والتحليل والتوثيق والعلم الكوارث, اخاار تقديم أجل من الصلة، ذات المعلومات
الموارد واستخدام الستجابة وعمليات القرار، صنع عملية لدعم الاوارئ أثناء الستجابة إدارة فى الموظفين لتدريب
في التصالت أهمية ،وتتمثل الاوارئ)2( لدارة الستجابة لفريق والفعالة الشاملة العمليات لتنفيذ الجامعة حرم فى
بالظروف تتعلق التى المعلومات تبادل طريقها عن يتم التى الوسيلة كونها في والمخاطر الزمات مواجهة
من المعلومات على والحصول الدنى، للمستوى العلى المستوى من والتعليمات الوامر إعااء وكذلك المحياة،
الواضحة التصال وسائل فتوفير الزمات؛ إدارة حالة فى الهمية تلك وتزيد العليا، القيادة الى الدنيا المستويات
حالة فى ودقته الموقف وحساسية الوقت، لضيق نظرا الضروريات، من ضرورة يعتبر التقليدية وغير والسريعة
)كوفيد19( كورويا وباء جائحة أزمة مع الجامعات تعامل حالة في بوضوح ظهر ما هذا ولعل الزمة)3(-
ومدى الزمة، مع تعاملها في ا حاسما دوراا جامعة كل تمتلكها التي التصال لتكيولوجيا كا، حيث الخيرة،
الخصوصية تضمن التي الليات بعض توافر التصال وسائل مع التعامل ويحتاج ، إدارتها- في يجاحها
،ومن بأنواعها البيانات أو اللكترونية الجهزة أو الشخاص مع التعامل أثناء والموثوقية والسلمة والمصداقية

التصال)4(: تحكم التي القواعد

غاية. وليس وسيلة فهو تحقيقها، المالوب الهداف التصال يدعم أن لبد – أ

والمعلومات. والوامر التعليمات نقل تأمين – ب

والمستقبل. للمرسل مفهومة بلغة تكون وان العملى والاابع بالبساطة التصالت خاة تتسم أن -يجب ج

يكونوا أن من العاملين لتمكن محتملة، سيناريوهات أساس على والخارجية الداخلية التصالت خاة توضع د–
بتجاهلهم. الزمة أطراف أحد يصبحوا ول المناسب، الوقت فى المعلومات بتلقيهم الولى الدفاع خاة

بالمرونة)5(. ومتصفة وقوية بسياة تكون أن يجب المخاطر ادارة في فعالة التصال عملية تكون ولكي ه-

أالجامعة المخاطر من الوقاية لإدارة التنظيمي الهيكل ثانيا:

1- Anat Even Zahav, and Orit Hazzan)2017( .Risk Management of Education Systems: The Case of STEM
Education in Israel ,Springer Briefs in Education, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland,P.14.
2- The university of Memphis )2015(.Crisis Management Plan, the university of Memphis, p.10, accessed on 10-3-
2019,avilable at :URLhttp://bf.memphis.edu/crisis/plan.php.

ص25. القاهرة، شمس: عين جامعة مكتبة الزمات، إدارة فى التصالت دور (.1999 ) الحملوى رشاد محمد - 3
.294 ص الكويت، والتوزيع: للنشر العربية المة ،مؤسسة المعلومات وأمن اللكترونية المشد(2017.)القرصنة أحمد - 4

، الهندسة كلية والبحوث، العليا الدراسات تاوير العالي، للتعليم المؤدية الارق مشروع المخاطر، وإدارة وأخرون(2008.)تقييم المنعم، عبد عاطف - 5
ص10-9. ص القاهرة، جامعة
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في وحملت العلمية النظريات تقدمت فمهما إدارية، عملية أي نجاح ومقومات دعائم أهم من البشرية الموارد إن
العنصر بتدخل إل الواقع أرض على متواجداا يكون أن النجاح لهذا يكتب فلن النجاح، مقومات جميع طياتها
الواقع؛ أرض على وممارسات أنشاة صورة في وترجمتها النظريات هذه وتنفيذ تفهم على القادر الكفء، البشري
إدارة تكون بحيث الجامعة، أعضاء جميع ومسئوليات أدوار رسمياا الجامعة مخاطر سياسة تحدد أن يجب لذلك
الااقم جانب ،إلى الجامعة في والالب والعاملين الكاديميين جميع مسئولية الجامعة في ورصدها المخاطر
مع للتعامل المسئولية تجعل المخاطر لدارة التشغيلية فالستراتيجية المخاطر، إدارة عن والمسئول المحترف
الجامعة في المخاطر إدارة عملية تكون ولكي بالجامعة)1(، الكيانات جميع وموظفي الفراد لجميع المخاطر
ومهام ومحدد، دقيق بشكل الجامعي الداري الهيكل في الفراد جميع ومهام أدوار بتحديد تبدأ أن لها لبد ناجحة،

كالتالي)2(: المخاطر إدارة عملية في للجامعة التنظيمي الداري الهيكل وأدوار

الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة ومسئوليات 1-أدوار

الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة في العليا القيادات 1-1دور

بنـاء الداريـة القيـادة تاويـر برامـج إعـداد الجامعات- ومنها مؤسسة- أي في العليا القيادة مهام أهم من أصبح
التــي الســتراتيجية والتحديــات التنظيمــي للداء لتمتـد كفـرد، الداري القائـد مهـارات تاويـر مـن أشـمل مفهـوم علـى
المترسخة والخلقيات القيم على الدارية القيادة تاوير ،واستراتيجية ومســتقبلا الراهــن الوقــت فــي المنظمــة تواجــه
تدريبهــم خــلل مــن الداريــة، القيــادات لــدى بالــذات الوعــي مهــارة وتاويــر حدة، على بلد لكل الوطنية الثقافة في
القيادات لدى بالنظمة والتفكير الستراتيجي التفكير مهارات وتاوير المعاصــرة، العلميــة بالســاليب ذلــك علــى
إلــى والسعـي المسئولية وتحمل والنصاف، مثل)العدالة الخلقية، القيادة ضوابط على الحفاظ ،مع الدارية)3(
مدى على المعايير أهم ومن الذات، وتقديــر واحتــرام الخـريــن، مصالح ورعاية والمانة، والثقة والصدق التميــز،
القيادة تدعم أن يجب ،لذا الشـخاص)4( وخصائـص المجتمـع قيـم مع تتفق أن أغيرها القيادية السلوكيات أخلقيات
قيـام حالـة عن تعبر التي الخلقية، بالقيادة تتصف بحيث الرفيعة، والخلقيات القيمي النسق بالجامعة العليا
بـه، يحتـذى الـذي الجيـد والنمـوذج والقـدوة الخلقيـة، والمعاييــر القيـم مثـل للتابعيــن المنافـع مـن العديـد بتوفيــر القائـد
مـن القائـد، هـذا يمثلهـا التـي الجامعة ومـع القائـد مـع اليجابيـة السـلوكيات هـذه بتبـادل التابعـين لدفع سبباا يكون مما

1- The University of Adelaide. Op. Cit., p p-11-12.
2- John Mattie. Op. Cit., pp.10 -12 .
العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ، 37،ع1 الحكومية،مج الجهزة في الدارية القيادة تاوير استراتيجية العصيمي)2017(. ا عبد بن عايد - 3

.176 ص ص180-167، ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية
وسيط كمتغيـر النفسـي التمكيـن لدور ميدانية دراسة العمل، مكان وروحانية للقيادة الخلقي السلوك بيـن العلقة .)2019( أبوليفة محمد مصافـى سناء - 4

ص213 ص245-209، ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ،4 39،ع مج العلقة، هذه فـي تداخلـي
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أهمها من لعل متعددة أدوار ،فللقيادة الجامعة)1( نحـو العاطفـي التــزامهم وزيـادة بالعمـل، ارتباطهـم زيـادة خـلل
والبتكار)2(. النجاح ثقافة تنمي التي والسياسات النظم وبناء والمعتقدات القيم تدعيم

واتخـاذ المشــكلت وحــل التغييـــر إدارة معاييـــر من التمكن –حديثاا- العليا للقيادة الساسية الكفاءات ومن
والستـــراتيجية، الرؤيــة ،وتحديــد المخاطــر وتحمــل والبتــكار الخريـــن، علــى والتأثيـــرات السياســات وإدارة القــرارات
العليا الدارة تدعمها أن يجب التي النجاح سياسات أهم من ،ولعل والمهــارات)3( المعرفــة وتعزيـــز العمــل وإدارة
في المتمثلة العليا القيادة مهام تتحدد المخاطر بإدارة يتعلق ،وفيما وإدارتها المخاطر من الوقاية إجراءات للجامعة

يلي)4(: فيما - عنه ينوب من أو – الجامعة رئيس

-1. وتحديدها المخاطر بأهم والوعي المعرفة
بفعالية.2- المخاطر ادارة خاة أسس تابيق من التأكد
للمخاطر.3- المحتملة التأثيرات معرفة
والتوصيات.4- القتراحات كافة على المصادقة

مدير من مستمرة بمساعدة والتدريب والنماذج، العمليات بتصميم يقوم أن بالجامعة العليا القيادة فريق فعلى
المستمر التحسين لضمان الهادفة التدريب برامج وإعداد المخاطر، تخفيف خاة تصميم في والمشاركة المخاطر،
الصحيح)5(. مكانها في العملية أن من للتأكد العمل خاط ومراقبة البيانات، وقواعد والمعلومات الدوات توفير مع

الدارة مجالس دور 2-1

الدارة ،ولمجالس المؤسسة)6( نجاح في رئيسياا عنصراا ييشكل الستراتيجية العقلية ذو الدارة مجلس إن
،ومن الجامعة)7( استراتيجية مع ميتسقة العملية هذه تكون أن لضمان المخاطر إدارة عن مالقة مسئولية بالجامعة

القائد وتمثيل بالعمل الرتباط وجود ظل في المباشرة وغيـر المباشرة الثار العاطفي: التنظيمي واللتـزام الخلقية )2018(.القيادة عاية عادل غادة - 1
ص22. ص43-21، ص ، العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ،4 38،ع مج للمنظمة

،ع 39 مج والمتوساة، الصغيـرة الشركات في والداء والبتكار للمديـريـن التحويلية القيادة نمط بيـن العلقة وآخرون)2019(. جارحـي، محمد على محمد - 2
.216 ص ،223 -211 ص ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ، 3

،1 ع ، 39، ،مج مقتـرحة" العامة"رؤية المنظمات في المؤسسي النضج تحقيق في الستـراتيجية القيادة دور الرحيم)2019(. عبد محمد الرحيم عبد - 3
ص156. ص163-145، ص ، العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة

ص8. عمان، ،2019-2017 المخاطر إدارة الدولي(2016.)خطة والتعاون التخايط وزارة - 4
5- Rick Harwell )2003(. A Study of Effective Risk Management Practices in Higher Education, PhD Dissertation ,
Graduate Faculty of Baylor University in Partial Fulfillment, ProQuest Information and Learning Company. North Zeeb
Road ,P18.
النيل مجموعة ، إصلح أحمد عل ترجمة روفيد، جونثان ،تحرير الولى ،الابعة أعمالَ لحماية عملي دليل العمال مخاطر ليس(2008.)إدارة جليان - 6

ص52. القاهرة، : العربية
، الخرى الدول تجارب ضوء في العالمية دبي مجموعة أزمة لمواجهة عملي كمدخل المخاطر وإدارة الداخلية المراجعة .(2010 علي( نصر الوهاب عبد - 7

ص193. السكندرية، السكندرية: جامعة الجامعية، الدار
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وضع عند والضبط والتقييم بالتابيق الهتمام خلل من تنافسية ميزة وراء السعي الستراتيجية الدارة ركائز أهم
مراقبة في الستراتيجية- الدارة نمط في الجامعات- في الحاكمة الدارات مجالس دور ،ويتلخص الستراتيجية)1(
، الفضل)2( الخيارات لتحديد والمبادرة والمقترحات، النصائح وتقديم القتراحات، واختبار والتقييم الجامعة، أعمال
اللزمة المقاييس ويضع الجامعي، المجتمع أهمية يوضح أن المجلس رئيس على يتعين الجامعي المجتمع فداخل
التدريس هيئة أعضاء كل ويشرك الولويات، وتحديد لذلك، اللزمة الموال واعتماد المخاطر إدارة عملية لنجاح
التنفيذي المجلس فعلى نظيراتها، بين تنافسي بشكل جامعته تعمل أن على ويحرص التحديات، لمواجهة والموظفين
للتنفيذ وقابلة حاضرة للجامعة المخصص الداخلية المخاطر إدارة نظام أن من التأكد الجامعة لرئيس المعاون

يلي)3(: ما على وتشمل
لمواجهتها.1- المصممة الرقابة وتدابير والنشاة الساسية المهام لداء الملزمة الرئيسية للمخاطر وصف
والبحث2- التدريس جودة عن وتقارير الموازنة وبيانات المالية والتقارير الهيكلية الدلة بتقديم التدعيم

الجامعة. في العامة التجاهات لتوضيح اتباعها الواجب الجراءات وكذلك العلمي،
والنتائج3- الفعالية حول معلومات تقديم التنفيذي المجلس على فيجب التقارير: وإعداد مراقبة نظام

مشتبه مخالفات أي عن البلغ على الموظفين قدرة من والتأكد الداخلية، المخاطر إدارة لـنظام الرئيسية
الالب أن التنفيذي المجلس يضمن بحيث الجامعة، داخل المالي أو التشغيلي أو العام الاابع من بها

فيه. مرغوب غير سلوك أي عن البلغ على قادرون والموظفين
إذا – المخاطر إدارة في ومتخصص خبرة لديه يكون الجامعة خارج من أمستشار الستعانة الباحثة وتقترح
التخصصات كافة في أالكاديميين مدعومة كمؤسسة الجامعة من الستفادة إلى أالضافة هذا- المر تطلب
من الوقاية إدارة فريق في يشارك أكاديمي مجلس بتكوين المخاطر فريق في ودمجهم الكاديميين إشراك بتنظيم

كالتالي: المجلس هذا دور ويكون المخاطر

والتقنية1- الفنية الستشارات لدعم مجالتهم في البارزين المتخصصين من اختيارهم يتم المستشارون:
خبراتهم. مجال في والعلمية

الوقاية2- إدارة عمليات في والمساهمة بالستشارات المخاطر فريق دعم في بهم يستعان أكاديميين: أعضاء
المخاطر. من

.20 ص- بيروت، ناشرون: لبنان مكتبة الولى، ،الابعة الستراتيجية الدارة .)ركائز ويلين(2014 إل وتوماس هانجر، جيه.دافيد - 1
.42 السابق،ص المرجع - 2

3- Joris Hutter )2014(. Op. Cit., p.28.
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المالي -3المدير 1

ومحاولة المخاطر، إدارة تمويل مسئولياته أهم ومن الجامعية، المخاطر عن رئيسياا مسئولا المالي المدير ييعتبر
المخاطر أو التخصصات، ببعض المتعلقة البحوث تمويل كانخفاض المستوطنة، المالية للمخاطر حلول إيجاد
على الجامعة لمساعدة الخارج من بالخبراء الستعانة المر يتالب ،وقد الالب)1( إقراض بممارسات المتعلقة
هؤلء مساعدة ضرورة مع هذا، أجل من المالية المقدرات توفير المالي المدير على يقع وهنا المخاطر، إدارة

عملهم)2(. أداء على لمساعدتهم بالجامعة الخاصة المعلومات بكافة وتدعيمهم الخبراء،

المخاطر إدارة مسئول 4-1

الهداف وضع في المشاركة من بداية بالجامعة، المخاطر إدارة في أساسي دور المخاطر إدارة لمسئول
المخاطر إدارة مسئول ،فيقوم بها)3( ملماا يكون أن يجب التي التشغيلية العمليات بجميع ومروراا الستراتيجية،
في الحديثة التكنولوجية الوسائل كافة واستخدام المتاحة، والفرص المحتملة المخاطر وتحديد البيانات، بتحليل
الجامعة، ورئيس المالي للمدير الخرى اللجان تقارير على والطلع الخرى، الناجحة بالخبرات والستعانة عمله،
المسئول هذا في تتوافر أن ولبد مدير، وليس )قائد( المخاطر إدارة لمسئول المسمى يكون أن الباحثة وتقترح

القائد. وسمات صفات

المخاطر فريق قائد 5-1

والقائد؛ الرئيس بين اختلف فهناك رئيسا، وليس للفريق قائدا بالجامعة المخاطر إدارة على القائم يكون أن لبد
الجماعة من سلااته يستمد القائد أما وظيفته، نتيجة أعلى من له الممنوحة السلاة على الرئيس يعتمد حيث

هي)5(: صفات عدة القائد في تتوافر أن ولبد وتابعين شخص بين علقة القيادة وتتعد نفسها)4(.

الحرجة.1- والمواقف اللم وتحمل الحتمال وقوة والحيوية الجيدة الصحة في وتتمثل جسمانية:
وحسن2- والتكيف والقناع المعنوية الروح رفع على والقدرة للتعاون والستعداد الشخصية قوة سيكولوجية:

الخرين. ثقة وكسب التصرف
القرارات.3- واتخاذ المور وتقييم المعرفة وتابيق "الفهم الفكرية الصفات
المجموعة.4- وميول واحتياجات بأهداف الشعور :مثل الجتماعية الصفات

1- John Mattie)2007(. Op. Cit., p.11.
2- Joris Hutter )2014). Op. Cit., p.30.
3- Rick Harwell )2003(. Op. Cit., p.19.

. 222 ص ، السكندرية الحديث: العربي ،المكتب القرارات اتخاذ / الفراد إدارة / التنظيم / التخطيط – الذكية الدارة (.2008 النجار( العزيز عبد - 4
.219-218 ص ص ، السابق المرجع - 5
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وظروفه، ومواقفه بالعمل تتعلق أخرى عوامل فهناك قائداا؛ الشخص لكون كافية الصفات هذه وجود مجرد وليس
والتكيف والقيادة الفريق وبناء التنظيمية، والعناصر التواصل هي: مجالت ستة إلى القيادة مهارات صنفت وقد
هذه تاوير ضرورة مع الفنية، والمهارات المفاهيمية والمهارات البشرية، المهارات على يعتمد الفعال ،والقائد والتقنية
للتنفيذ، وقابلية أهمية ويزيد بل يختلف، ل فالمر الجامعة داخل المر عن الحديث وعند مستمر، بشكل المهارات
من يجعل مما والمهارات- بالمعارف وتهتم المستمر، التعلم مبدأ -تيقر تعليمية -كمؤسسة الجامعة أن وخاصة
بمواجهة تقوم التي القيادة وخاصة قيادة أي في تكون أن يجب التي المهارات ومن التنفيذ)1(، في أيسر المر
أهم من والتنظيم الوقت وإدارة التخايط على القدرة أن كما والكفاءة، الشخصية الفعالية الجامعية، المخاطر
من تمكنهم لنها -؛ القيادات -وخاصة موظفيها في تواجدها على الجامعة تحرص أن يجب التي المهارات
مهامهم)2(. لتمام والتخايط الهدف، وبلوغ المحدد، الوقت في العمل وإنجاز والجدولة، الولويات وتحديد التنسيق،

وليس قائداا يكو، أ، مهمته- أداء م، يتمك، بالجامعة-كي المخاطر ع، للمسئول لبد أيه يتضح تقدم ومما
لتحقيق بينهم التعاون روح لخلق الخرين على التأثير على القدرة أهمها من التي القيادة، بسمات يتصف ا، رئيسا
والمناسب الصائب القرار واتخاذ الحازمة والدارة بالهدوء القائد يتصف أن يجب ،كما التأمينية العملية أهداف
المخاطر شئون رئيس باعتباره الجامعية المخاطر فريق لقائد القيادية المهارات ،ومن المؤسسة)3( نظم مع والمتفق
إدارة ممارسات أفضل يتبنى لكي القيادة تولى والذي بها، المؤسسية المخاطر إدارة وظيفة يدير الذي بالجامعة،
خط بوصفه المؤسسية المخاطر إدارة تنفيذ على والشراف الداخلية، الرقابة لبيئة المستمر والتحسين المخاطر،
المخاطر لدارة والتوجيه والقيادة الشاملة، الرؤية توفير أدواره أهم فمن لذلك المساءلة، حيث من الثاني الدفاع

التالية)4(: بالمهام يقوم حيث المؤسسية

المصلحة.1- ولصحاب العليا الدارة لعضاء المخاطر إدارة عن وسياسات استراتيجيات ويبلغ يمثل
للمخاطر.2- التعرض عن البلغ عند وتخفيفها وتصعيدها المخاطر تقبل وبروتوكول بيانات باعتماد يوصي
-3. عنها والبلغ ورصدها وتقييمها المخاطر، لتحديد وأدوات منهجيات يضع
المخاطر.4- تقبل مقاييس باستخدام واللتزام المؤسسية، المخاطر إدارة إطار يرعى
القرار.5- صانعي مع المساءلة وعمليات المخاطر إدارة إطار تنفيذ على يشرف
الممارسات.6- أفضل وفق واختصاصاتها أدواتها وتاوير المؤسسية، المخاطر إدارة لدراج الجهود يقود
الخرى.7- الجهات مع المخاطر إدارة ممارسات أفضل لتبادل محورية تنسيق كجهة يعمل

1- Ira Pant, and Bassam Baroudi )2008( . Project management education: The human skills imperative, El svier
International Journal of Project Management 26 )2008( 124–128 pp.2-3 .
2- Heather Fry , and Steve Ketteridge)2009 (. A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing,
Academic Practice, Third edition, Routledge, 270 Madison Ave, New York, p 124 .

ص20. الجيزة، )بيمك(:الدقي، للدارة المهنية الخبرات مركز ، أالمنشآت المنية المخاطر السامحي(2008.)إدارة شريف - 3
.11-10 ص ،ص سابق ،مرجع )2018( العالمي الغذية برنامج - 4
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على8- والموافقة التدريب، وتوفير المعايير، ووضع والفساد، التدليس لمكافحة الثاني الدفاع خط يعتبر
إلى بالضافة المؤسسي، المستوى على والفساد التدليس مكافحة لرصد بالنسبة المخاطر تقبل مقاييس
الفساد، ومواجهة لكتشاف المناسبة المقاييس لوضع الميدانية العمليات ومنفذي القرار صناع مساعدة

مخاطره. من والحد
يتعلق9- فيما للتدقيق ويستجيب المؤسسية، المخاطر إدارة تنفيذ بشأن الثالث الدفاع خط مع التعاون يدير

التفتيش ووحدة الخارجي، الحسابات مراجع ذلك في بما الخارجية، الطراف جانب من المخاطر بإدارة
المانحة. والجهات المشتركة،

:)1( التالية النشاة المخاطر فريق قائد ويتولى

القرار.1- لتخاذ التصعيد ومحركات بحدود التوصية
حسب2- المخاطر أولويات وتحديد الصلة، ذات والضوابط والعمليات التقييم، منهجيات تحديد

الهمية. مستوى
التنفيذ.3- أجل من المؤسسية المخاطر وتوجيهات سياسات ونشر تحديد
المخاطر4- قضايا عن والبلغ المخاطر، عن معلومات على للحصول وأنظمة أدوات استحداث

الهامة المسائل لتوضيح الداخلية الرقابة بشأن التنفيذي المدير بيان وإعداد التخفيف؛ وإجراءات
العليا؛ بالدارة والخاصة المعتادة الدارية الرقابة تقارير وإعداد الداخلية؛ والرقابة بالمخاطر المتعلقة

الهامة. الجراءات ومتابعة
المعنيين5- الستشاريين الموظفين عن وظيفية مسئولية أيضا المخاطر شئون رئيس يتحمل

معقدة وعمليات وعالية، كامنة مخاطر ذات سياقات الدوار هذه تحديد معايير ،وتشمل بالمخاطر
المديرين مع التنسيق على المستندة والتوجيه المشورة وتقديم الموظفين، قدرات حسب الموارد لستخدام

مستوياتهم. كافة على القرارات لصانعي التنفيذيين

الجامعية المخاطر إدارة فريق مهام 5-1

:)2( يلي مما الجامعية والزمات المخاطر إدارة فريق يتكون

المخاطر(.1- )قائد الرئيس

التالي:2- النحو على الجامعة قيادات من وتتكون العضاء

والمالية.1. للعمال الرئيس نائب

.11-10 ص ،ص سابق مرجع ، )2018( العالمي الغذية برنامج - 1
2- The University of Memphis )2017(. Crisis Management Plan, the university of Memphis: accessed on 10-8-2019,
p.14,avilable at :URL http://bf.memphis.edu/crisis/plan.php.
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الالب.2. لشئون الرئيس نائب

المعلومات.3. مكتب رئيس

والتسويق.4. للتصالت الرئيس نائب

القانوني.5. المستشار

الحاجة.6. لابيعة تبعاا آخرين أعضاء

المخاطر من الوقاية إدارة فريق ومسئوليات مهام 5-5-1

كافة لديهم الموكلة والمسئوليات المهام ضوء في المخاطر من الوقاية إدارة فريق لفراد يكون أن يراعى

الجراءات أخذ والمسئوليات المهام هذه ومن ومسئولياتهم. مهامهم أداء من تمكنهم التي والمكانيات الصلحيات

المعلومات جميع وتوثيق توفير على القدرة لديهم يكون أن يجب كما السيارة، تحت الخار لوضع اللزمة الوقائية

التهديدات لستشراف جديدة معلومات واستحداث السابقة، المعلومات استخدام على والقدرة الخار، بهذا المتعلقة

ووضع فرعية، مخاطر من عنها يتفرع وما الساسية للمخاطر مصفوفة في تصنيفها في والمشاركة المحتملة،

وتوعية المخاطر، هذه تحديد في والمشاركة المخاطر، ومراجعة وتقييم الحاجة، حسب الخار لمواجهة أليات

والتأكد المباشر، للمدير الخار حول المعلومات بتقديم والمشاركة بعملهم، والمرتباة المحتملة بالمخاطر الموظفين

القدرة لديم ليكون الموظفين وتدريب المخاطر، إدارة حول المعلومات بأحدث دراية على الموظفين جميع أن من

المخاطر)1(. إدارة لعملية والداعم الناجح التواصل لخلق المخاطر حول المعلومات توصيل على

الداخلي المدقق 6-1

كمدير ا أيضا يعمل للجامعة الداخلية المراجعة فمدير المخاطر، من الوقاية إدارة في مساند دور الداخلي للمدقق

الترتيب هذا أن إل الجامعات، من العديد في مناسباا هذا يكون ل قد أنه من الرغم ،على الخارة للعمليات تنفيذي

في متخصصون مستقلون موظفون لديها يكون أن في الخرى الجامعات بعض ترغب وقد اقتصادية، الكثر هو

جهودهم)2(. تنسيق ويتم داخلي تدقيق وموظفو المؤسسات مخاطر إدارة

الطلع تم ص.14، مكة، السرية: للتنمية المودة جمعية التمكين إلى التكوين من السرة المخاطر، إدارة دليل وأخرون، راض، آل علي بن محمد - 1
: https://almawaddah.org.sa/sites/default/files/.pdfعبر 12/6/2020،متاح

2- John Mattie)2007(.Risk Management in Higher Education , Op. Cit., p.13.



-145-

فكرى إطار : المخاطر من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تحسين السادس: المحور

مفاهيمى إطار الجامعية: المنظومة فى الداء كفاءة أول:

والداء1- والفاعلية الكفاءة

في الداء كفاءة تحسين وكيفية الداء بمفهوم وعلقتهما والفاعلية الكفاءة مفهوم تحليل يتم القسم هذا في
المخاطر. من الوقاية

Efficiency الكفاءة مفهوم 1-1
وإن الدارة، مجال في وخاصة والدارسين الباحثين قبل من قليل غير باهتمام حظيت الذي المفاهيم من الكفاءة
الداري، بالنظام وثيقاا ارتباطاا ارتباطها على اتفقوا قد أنهم إل للكفاءة؛ محدد مفهوم وضع في بينهم فيما اختلفوا
تعريفات وأبسط أبرز من وكان الكفاءة، لمفهوم الدارية العلوم في والمفكرين الباحثين تعريفات تعددت فقد
مما صحيحة باريقة الشياء فعل بأنها: الكفاءة عرف الذي )Peter F. Drucker( داركر" "بيتر تعريف الكفاءة

والمدخلت)1(. النشاة تتضمن يجعلها

من من كثير بها غل شي بل فقط؛ الدارة علماء اهتمام محط والهتمام مفهومها وتحديد الكفاءة تكن ولم
"الكفاءة بمصالح عيرف بما بالقتصاد رباوها الذين القتصاد، علماء ومنهم العلمية المجالت شتى في العلماء
الفراد ورغبات حاجات لتلبية للمجتمع والمتاحة المحدودة الموارد تخصيص كيفية بها: قصدوا التي القتصادية"
فيما )Vilfredo Pareto( باريتو" فلفريد الياالي" القتصادي إلى الكفاءة مفهوم ويرجع ومستمر، متكرر بشكل
الموارد تخصيص طريقة على الحكم أنها في ولخصها الكفاءة مفهوم طور حيث باريتو، بأمثلية ع�يرف
كفء غير بشكل التخصيص أو الكفاءة، تتحقق وهنا كفء، بشكل التخصيص هذا يكون أن فإما المستخدمة،
القتصادي النظام ،أو المستهلك أو المنتج على باريتو عند الكفاءة عن المفهوم هذا وينابق كفاءة، ل فيكون
عوامل توزيع يتم عندما أمثل وضع وفي عام توازن حالة -في باريتو تعريف حسب ككل- القتصاد ويكون ككل،
المستهلكين)2(، على أمثل بشكل والخدمات السلع ،وتوزيع المنتجة والخدمات السلع على المثل بالشكل النتاج
وتعبر النتائج من قدر أعلى لتحقق مرشدة بصورة للموارد المثل الستخدام القتصادية الناحية من الكفاءة فتعني
على وقدرته البشري بالعنصر مباشرة بصورة وتتصل )الموارد( والمدخلت ) النتائج ( المخرجات بين العلقة عن
أن حول اتفقت القتصادية الكفاءة تعريفات معظم أن الملحظ ومن الهداف، لتحقيق للموارد المثل الستخدام
في المحدودة الموارد توزيع يعني والذي للموارد، المثل والتوزيع التخصيص أنها القتصادية: بالكفاءة المقصود

1- Parastoo Roghanian, Amran Rosli and Hamein d Gheysaria,)2012(. Productivity Through Effectiveness and
Efficiency:The Banking Industry”, Social and Behvioral Sciences, Vol.40, No.2, 2012, p.551.
2- Alan , Grifhiths , and Stuart Wall )2000(. Intermediate MicroeconomicsTheory and Application : second edition
)Prentice Hall, 2000(, pp.433-434.
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الصعب من أنه إل الكفاءة تعريفات كثرة ،ورغم للمنتج ربح وأقصى للمستهلكين إشباع أقصى يحقق بما المجتمع،
كان فإن منها، إليه يينظر التي الزاوية حسب يختلف الكفاءة مفهوم لن ذلك لها، مانعاا جامعاا واحداا تعريفاا وضع
مهامه انجاز من للتمكن واستخدامها، معارفه من الستفادة على الفرد قدرة عن يعبر الموظفين عند الكفاءة مفهوم
المهام لتحقيق التنفيذ، حيز في معارفه وضع طريق عن المشكلت حل على والقدرة قياسها، يمكن التي الواضحة
عن تعبر حيث مغايراا، شيئاا تعني الدارة نظر وجهة من فالكفاءة للقياس؛ والقابلة والواضحة والمحددة المالوبة

سلفاا المحددة الهداف إنجاز أجل من والمالوبة اللزمة الموارد تكاليف تخفيض على الداري النظام قدرة
ومخرجاته، النظام مدخلت على تعتمد الساس في فهي النظام، مخرجات من أي عن التنازل دون والمالوبة
هي الدارة وتكون المستخدمة، مدخلته مخرجاته تفوق الذي النظام ذلك هو الكفء فالنظام المنالق هذا ومن
،عن بكفاءة الدارية المهام جميع إنجاز بها المنوط هي لنها أساسي، بشكل الكفاءة هذه تحقيق عن المسئولة

تعريفاا وضع في الصعوبة هذه من ،وبالرغم )1( الدائم الداري التوجيه مع والرقابة والتنظيم التخايط حسن طريق
مستمر، بشكل والتاور النمو تريد مؤسسة أي عن الحديث يمكن ل أنه يتضح سبق مما أنه إل للكفاءة، قاطعاا
المدخلت، جميع على العتماد طريق عن مسبقاا، المخااة أهدافها تحقيق على وقدرتها كفاءتها مدى تحديد دون
على نجاحها تحقيق من لتتمكن العملية، ومهاراتها المهنية وأخلقياتها وسلوكياتها البشرية الموارد إدارة ومنها
فمن الكفاءة، من اللزم القدر بتحقق إل يتحقق ل الذي واستمرارها، وجودها لضمان التنافسية على قدرتها أساس
التي التنافسية، الميزة تحقيق على وتساعدها أهدافها تحقيق في النجاح للمؤسسة تضمن أنها الكفاءة وظائف أهم
الكفاءة فهناك الكفاءة، أنواع وتتعدد الستراتيجية، أهدافها وتحقيق مشاريعها إنجاز على قدرتها خلل من تأتـي
تشير بينما المدخلت، من معين قدر باستخدام المخرجات من جداا محدود قدر إنتاج إلى تشير التي الفنية
واحتياجات والنتاجية السعر مراعاة ،مع أمثل بشكل المدخلت استخدام فيه يتم الذي للوضع التخصيصية الكفاءة
ويقاس خاطئة، بنسب أو سيء بشكل المدخلت هذه استخدام يتم عندما الكفاءة تتحقق ل المقابل وفي المجتمع،
بالنظام الخاصة النتاج نسبة أي المدخلت، إلى المخرجات نسبة حساب طريق عن للكفاءة المؤسسة تحقيق مدى
كانت ،سواء الكفاءة أنواع كافة على ينابق ،وهذا )2( )المدخلت( النظام لنفس المكونة الموارد إلى )المخرجات(
أو فيه، وتؤثر العمل في تستخدم التي والخبرات المعارف مجموعة تتضمن ما وهي مهنية، أو فردية الكفاءة
بين التفاعل عن وتعبر الفردية، الكفاءة عناصر جميع بين الفعال الجيد التصال عن تعبر التي الجماعية الكفاءة
على الحكم يمكن ول العمل، أثناء تحدث قد التي المشكلت ومعالجة بينها، التصال وجودة العمل عناصر جميع

. نظيرتها بين للمنشأة التنافسية القدرة رفع على قدرتها تثبت عندما إل الكفاءة جودة

التالية: الساليب تتبع أن عليها الكفاءة المؤسسة تحقق لكي أنه يتضح تقدم ما على وتخسيساا

. 23 ص القاهرة، : والتوزيع للنشر جوانا دار والفاعلية، الكفاءة التوأمان )2016 ( نسيم على محمد - 1
.28-16 ص ،ص السابق المرجع - 2
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المؤسسة.- في المعرفية الثغرات لسد المتميزة والمهارات الكفاءات ذوي من الموظفين تعيين
الخبرات.- بناء أجل من داخلها البشرية للقوى المستمر التدريب
-. لتحقيقها المؤسسة تسعى التي الهداف على التعرف
غير- الخاطئ التجاه في الكفاءات ببناء تقوم ل حتى صحيحة بصورة المؤسسة استراتيجيات على التعرف

أهدافها. مع المتوافقة
المؤسسة كفاءة فرفع المخاطر، من الوقاية إدارة وعمليات الكفاءة، تحقق بين الوثيقة العلقة يتضح تقدم ومما
–بل العمليات هذه بين ومن بها، العمليات وتحسين مواردها استغلل حسن ومن المختلفة، قدراتها من يزيد
المخاطر من الوقاية إدارة عمليات في النجاح إن كما المخاطر، من الوقاية إدارة عملية – أهمها من وتعتبر

. كفاءاتها من ويرفع ويدعم الخسائر من كثير المؤسسة يجنب الخار حدوث ومنع منها الوقاية وتحقيق
Effectiveness الفاعلية مفهوم 2-1

التاور من الكبير القدر لهذا نتيجة وذلك مؤسسة، لي الهامة المور -من الحالي الوقت -في الفاعلية تعتبر
بنجاح المهتمين الباحثين من الكثير وسعى بحث المنالق هذا ومن والستمرار، البقاء أجل من الشديدة، والتنافسية
تعقد مع ولكن فعالة، تكون حتى المؤسسات تعتمدها أن يمكن أسس عدة أو نظرية إيجاد أجل من الداري الكيان
حدثت التنظيمات، بفعالية تحيط التي الظواهر تحديد وصعوبة أخرى، مفاهيم مع وتشابكه وتداخله الفاعلية مفهوم
تعريفات تعددت وقد وقياسها، مؤشراتها وضبط بالفاعلية، الخاص المفهوم تحديد حول الختلفات من كثير
هؤلء رضا ودرجة العملء عدد زيادة أو الرباح تحقيق على المنظمة قدرة بأنها الفاعلية عيرفت فقد الفعالية،
أخرون عرفها بينما العاملين، رضا تحقيق الساس في الفاعلية تعني حيث لهم، المقدمة الخدمات عن العملء
الفعالية )Peter F. Drucker( دراكر" "بيتر وعرف للمجتمع، قيمة ذات أشياء تقديم على المنظمة قدرة بأنها
مسبقا تحديدها تم التي الهداف تحقيق على المنظمة قدرة الفاعلية تقيس حيث الصحيحة، الشياء فعل باعتبارها
التوجه ،وضرورة الوقت إدارة حسن وهي الفعالية؛ لتحقيق توافرها يجب أساسية متالبات خمسة "دراكر" واشترط
، )1( البناءالتنظيمي وتقوية وتعزيز المناسب، القرار صنع على ،والحرص مسبقاا الولويات وترتيب ،وتحديد بالنتائج
برايس "جيمس فقدعرفها متوقع، كان وما النتاج من واقعياا تحقق الذي بين النتائج حساب نتيجة الفاعلية فتعني

الهداف. تحقيق درجة أنها على )James Brice("

لفعالية البعض تعريف من بالرغم الفاعلة، المؤسسة تعريف حول شاملا إجماعاا يوجد لم أنه يتبين تقدم ومما
الداخلية وظروفها تكيفها من قدراا وضمان أهدافها، تحقيق على المؤسسة هذه قدرة بمدى تتحدد بأنها المؤسسات
والهداف المحققة النتائج بين العلقة بأنها: أخرى بصورة الفاعلية تعرف كما فاعلة، بقاءها لضمان والخارجية،
مهما أهدافها تحقيق على قدرتها بمدى تتحدد المؤسسة ففاعلية مسبقاا، المحددة المعايير وفق والمحددة، المخااة

1- Saeid Farahbakhsh,) 2007(. Managerial Effectiveness in Educational Society: Administration: Concepts and
Perspectives,Mangement and Administration vol.21,issue 2,2007,p.34.
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مؤسسة بأنها وصفها يمكن أهدافها تحقق أن استااعت التي والمؤسسة المستخدمة، ومواردها إمكاناتها كانت
العملء رضا عن وتعتبر المنظمة مخرجات على تركز الفاعلية تعريفات جميع أن سبق مما ويلحظ فاعلة)1(،
تحسين في وفاعليتهم العملء ومشاركة معهم، الدارة تعامل أسلوب وعن لهم، المقدمة والخدمات المنتجات عن
تأثيرات مع وانفتاح بوعي التعامل على القادرة هي الفاعلة فالمنظمة العتبار، في البيئة وضع كذلك الخدمات،
التكاليف، وخفض الموارد وحماية المشكلت لحل وتسعى صحيحة، باريقة الشياء فعل تستايع والتي البيئة
قدرة الدارية الفاعلية وتتضمن المتوقعة، غير الحداث أو البيئية القيود ظل في التنظيمية الهداف وتحقيق
المؤسسة تلك هي الفاعلة: الناجحة فالمؤسسة المنالق هذا ومن الاويل، المدى على والتكيف النمو على المنظمة
طريق )الفاعلية(عن وتحقيق الناجحة، النتائج بتحقيق عليها تعود التي النشاة على مصادرها تركيز على القادرة
خاص، باهتمام تحظي المدير وظائف أن نجد الفاعلية منظور فمن ثم ومن الصحيحة، الشياء عمل قيمة تبنى
مهام أهم من هو الذي قوياا ارتباطاا بالتخايط ترتبط التي الرقابة، وظيفة جوهر يمثل الفاعلية قياس لن وذلك
أجزائها لحد الجزئي القياس أو عام، بشكل للمؤسسة الكلي الداء قياس طريق عن يتم الفاعلية وقياس المدير،
المحدد)2(. الهدف أو النشاط طبيعة مع تتلءم التي المعايير لمجموعة طبقاا المحقق ونجاحه تقدمه مدى ومعرفة

المالوب التأثير يحقق الذي بالشكل اللزم العمل القيام على القدرة عن تعبر الفاعلية أن يتضح تقدم ومما
تتكامل وعندما الحتياجات مع الداء توافق إذا وتتحقق الهداف لتحقيق بالموارد النتفاع مدى عن وتعبر
إطار في يوضع الذي الفعال التخايط العتبار في الوضع مع ، شاملة بصورة الهداف لتحقق الدارية الوحدات
الفاعلية مفهوم ارتباط مدى يتضح وهنا ، المستقبل)3( متغيرات تغفل ل التي والمرونة والواقعية الموضوعية من
هذه بين ومن إداراتها، جميع وتحسنت قدراتها زادت فاعلة المؤسسة كانت فكلما المخاطر، من الوقاية بإدارة
إدارة عمليات في النجاح وتحقق المخاطر، شأن في السليمة القرارات واتخاذ المخاطر، من الوقاية إدارة الدارات

مثيلتها. بين والمنافسة النجاح لها ويضمن المؤسسة فاعلية يدعم منها الوقاية
والفاعلية3-1 الكفاءة بين العلقة

لهذا تارقوا ممن كثير لدى التداخل هذا ليوحظ وقد والفاعلية، الكفاءة مفهومي بين التداخل يتضح تقدم مما
من الصحيحة بالاريقة العمال وأداء الهداف تحقق مدى عن تعبر الكفاءة البعض اعتبر حين ففي الموضوع،
من وتقاس الهداف، تحقق مدى عن الكفاءة تيعبر المنالق هذا ومن المتاحة، للموارد المثل الستخدام خلل
مفهوم يعبر بينما الهداف؛ هذه تحققت مدى أي وإلى مسبقاا الموضوعة الهداف ضوء في المتحققة النتائج خلل

-181 ص ص جدة، العزيز: عبد الملك جامعة السلمي، القتصاد معهد والداء، والفاعلية والفعالية الكفاءة بين التمييز (.2011 بورقبة( شوقي - 1
.186-185 ص 197،ص

2- Parastoo Roghanian, Amran Rosli and Hamein d Gheysaria,)2012(. Op.Cit., p.555.
.90-67 ص ،ص ساَُ 2016،)َُِع ) يسيم على محمد - 3
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المراد الهداف تحقيق مع الصحيحة العمال أداء في المستخدمة الموار في الترشيد على القدرة عن الفاعلية
الموارد تقليل طريق عن الهداف تحقيق تعني الفاعلية أي الموارد، بتقليل الهداف هذه تأثر دون اليها الوصول
الكفاءة مفهوم أن يتضح هذا ومن المالوبة، العمل غاية لتحقيق النتائج على يؤثر ل سليم بشكل واستغللها
مغاير أخر رأي هناك ولكن وكيفيته)1(، العمل نتيجة بين الفصل يمكن ل أنه حيث واحدة، لعملة وجهين والفاعلية
المالوبة بالصورة المحددة أهدافها حققت إذا فعالة المؤسسة فتكون بالنتائج، يرتبط الذي هو الفاعلية مفهوم يعتبر
بين وللتمييز لمواردها)2(، استغللها وحسن المؤسسة تستخدمها التي بالوسائل الكفاءة ترتبط بينما سلفاا، والمحددة
نفس انتاج يتم أن الفاعلية فتتحقق محدداا، منتجاا تنتج ما مؤسسة في إنتاجية عملية خلل من والكفاءة الفاعلية
ولكن المدخلت بذات المنتج نفس انتاج فالفاعلية إسراف، دون وقيمتها للمدخلت المثل الستغلل مع المنتج
في والهدر الستخدام خلل ومن المتاحة، للموارد المثل الستخدام عند فتتحقق الكفاءة أما أعلى، بقيمة
وتتحقق الجيدة، بالدارة الكفاءة مفهوم يرتبط بينما القيادة، بحسن الفاعلية ترتبط ثم ومن النتاج، عند المدخلت
التاوير وسائل وكافة والقيم والمبادئ والستراتيجيات المحددة والهداف الواضحة الرؤية وجود عند الفاعلية
والهتمام الوقت، إدارة وحسن والتنظيم التخايط وجود مع الكفاءة تتحقق بينما الجيدة، القيادة صفات من وغيرها
على منهما كل ويؤثر النتاج عملية في الهمية نفس ولهما متلزمان والفاعلية والكفاءة والمتابعة، الرقابي بالدور
يحققها من تجد لن والهداف الرؤى أن هذا عن ينتج فسوف كفاءة، دون وجدت إن الفاعلية إن حيث الخر،
وضوح بدون ولكن تنجز العمال فإن الفاعلية، غياب مع كفاءة وجود حالة في العكس وعلى صحيحة، بصورة
بخسارة، ولكن أهدافها تحقق أن تستايع كانت إذا كفء غير ولكنها فاعلة المؤسسة تكون أن ،ويمكن للهداف
البقاء على قدرتها وهددت أهدافها حققت تكون التكاليف ارتفاع مع لنه فاعليتها على بعد فيما سلباا يؤثر مما
ونفس استمراريتها، على والحفاظ أهدافها تحقيق على المؤسسة قدرة مدى تقيس الساس في فالفاعلية أساساا،
الكفاءة أن إذ مالوب، غير ولكنه جيد منتجاا تنتج عندما فاعلة غير ولكنها كفء المؤسسة تكون قد المر
المدخلت بين والعلقة بالتكلفة ترتبط فهي الممكنة، التكاليف بأقل أهدافها تحقيق تستايع عندما للمؤسسة تتحقق
على فتحرص معاا، والفاعلية الكفاءة تحقق أن تستايع التي هي والمتميزة الناجحة فالمؤسسة لذا والمخرجات،
تهتم ،فالكفاءة )3( ) الفاعلية الموضوعة) الهداف بلوغ وكذلك ،) الكفاءة فيها) والقتصاد مواردها استخدام حسن
بشكل إدارتها يستلزم مما المحدودة الموجودة للموارد الجيد الستغلل طريق عن المحددة الهداف بتحقيق

. الهداف تحقيق في النجاح على القدرة للمؤسسة تتحقق عندما الفاعلية تتحقق بينما اقتصادي،

خضير محمد ،جامعة القتصادية والعلوم الحقوق كلية النسانية، العلوم مجلة ، الول العدد ، والفعالية الكفاءة بين 2001(.الداء مزهودة) المليك عبد - 1
ص87. ، ص100-85 بسكرة–ص

،ص187. سابق مرجع ، )2011( بورقبة شوقي - 2
ص187. ، السابق المرجع - 3
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على الدارة علماء من كثير عند المفهومين كل تعريف على والفاعلية الكفاءة مفهومي بين الخلط انعكس لقد
رأى بينما منفرداا، الفاعلية دون الكفاءة مفهوم تحقيق يمكن أنه إلى بعضهم فذهب المفهومين، بين العلقة طبيعة
تلزمية المفهومين بين العلقة اعتبروا ،حيث فاعلية وجود دون الكفاءة تحقق الصعب من أنه إلى الخر البعض
والمخرجات المدخلت تربط الفاعلية أن على معظمها في تركز للفاعلية السابقة التعريفات كانت وإن وجوبية)1(،

نظراا ،وذلك بالكفاءة مقارنة الفاعلية تحديد صعوبة إشكالية يثير ،مما حدوثها المتوقع الثار أو النهائية بالهداف
الثار بين التمييز في صعوبة توجد حيث عليها تؤثر قد التي والبيئية الخارجية العوامل بعض لوجود
من اللزم القدر وتحقيق البيئة مع التكيف على المؤسسات وقدرة المرتفعة النتاجية تعني فالفعالية والمخرجات)2(،

هما: اتجاهين إلى والفاعلية الكفاءة بين للعلقة النظر في العلماء انقسم وقد والبتكار)3(. الستقرار

المفهومين استقلل : الول التجاه

عن منفصلن أو مستقلن مفهومان باعتبارهما والفعالية الكفاءة مفهومي إلى التجاه هذا أنصار ينظر
المفهومين أحد على التركيز حالة في ذلك ،ويتحقق الحيان بعض في النقيضين عن يعبران ،بل البعض بعضهما
- العمال قااع ،ففي العكس أو الفعالية حساب على الكفاءة لتحقيق المنظمات بعض تسعى ،فقد الخر وتجاهل
مجرد ليست الكفاءة أن ذلك الفعالية، دون وحدها الكفاءة على أساسي بشكل التركيز يكون قد المثال- سبيل على
ذلك يرجع ،وربما العمليات نجاح مدى عن يعبر مقياس تمثل أيضا ولكنها العمل، بيئة في النجاح لمدى مقياس
كفاءة القل المنظمات بأن المنظمات تلك لدى الراسخ للعتقاد ،العمال منظمات في بالكفاءة الكبير الهتمام
وتعظيم التكاليف بتقليل الكفاءة بتحقيق الهتمام يزداد لذلك وكنتيجة السوق، من تخرج ما غالبا بمنافسيها مقارنة
في المتواصل النمو تحقيق على المنظمة قدرة على المترتبة الثر بفكرة المرتباة الفاعلية حساب على الرباح،

والبتكار)4(. والتاوير البحوث في الستثمار يتالب قد ،والذي العمل بيئة

والفعالية الكفاءة مفهومي بين الرتباطية :العلقة الثاني التجاه

المفهومين بين العلقة أن يفترضون حيث والفعالية، الكفاءة لمفهومي المزدوجة النظرة التجاه هذا أنصار يرى
،فالعلقة الخر تحقيق في منهما كل يسهم حيث كبير بشكل ومعقدان متراباان، المفهومين وأن متعارضة، ليست
مبررين إلى التجاه هذا أنصار واستند المفهومين، بين المتبادل العتماد عن تعبر علقة هي والفعالية الكفاءة بين

1- Iana Marieta Mihaiu, Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu) 2010(. Efficiency, Effectiveness and Performance
of The Public Sector, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol.5, No.3, 2010, p.137.
2- Rekim Kameron )2005(. Organizational Effectivenes: Its Demise and Re- Emergence Through Positive
Organizational Scholarship, Ken G. Smith and Michael A. Hitt )edition(, Great Minds in Management, Press Inc,
Oxford University, New York, p.307 .

.222 ص ، الفنية:السكندرية الشعاع ومابعة ،مكتبة الدولي والستثمار العمال قحف(2001.)اقتصاديات أبو عبدالسلم - 3
4- Roberto Biloslavo, Carlo Bannoli and Ronald Rusjan Figelj )2013(. Managing Dualities for Efficiency and
Effectiveness of Organizations,Industrial Management and Data Systems, Vol.113, No .3,2013, p.423 .
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وبين وبينها ذاتها المنظمة داخل المتبادل العتماد بفكرة الول المبرر يرتبط التراباية، العلقة تلك لتبرير أساسين
موارد من الستفادة على العملء قدرة خلل من الفعالية عن التعبير يمكن حيث إطارها، في تعمل التي البيئة
ذاتها حد في تناوي الفعالية تحقيق متالبات أن يعني الذي ،المر للمخرجات تحويلها (بعد )المدخلت المنظمة
مخرجات عن العملء رضا من مرتفعة درجات تتحقق أن المتوقع غير ،فمن المنظمة كفاءة لزيادة محاولت على
الفاعلية تحقيق فيعتمد المنظمة، لموارد المثل الستغلل في المتمثلة الكفاءة تتحقق أن دون )الفاعلية(، المنظمة
بالساس ترتبط الفاعلية أن حيث الزمن، بعنصر الثاني المبرر ويرتبط الكفاءة، تحقيق -على ويتوقف -بل
تيعبر بينما سلفاا، المحددة بالهداف بالمقارنة الفاعلية قياس يمكن ثم ومن المد، طويلة والستراتيجيات بالهداف
لتحقيق مدخل باعتبارها للكفاءة النظر يمكن ثم ومن القصير، المدى على الموارد بين التنسيق كيفية عن الكفاءة
العلقة يؤكد الذي المر الكفاءة أهداف على يؤثر إستراتيجياا هدفاا تعد الفاعلية أن عن فضل ،هذا الفعالية
السعة تعني التي الكفاية، مصالح ظهور إلى أدى ما هو التداخل هذا يكون ،وقد المفهومين)1( بين الرتباطية
بالقتدار ،وتسمى تعلم أو تدريب أنسب على حصل إذا الفرد، إليه يصل أن يحتمل مستوى أفضل وهي والقدرة،

وفعالية)2(. بكفاءة شيء على المقدرة الدائية والكفاءة

والفاعلية الكفاءة بين الرتباطية العلقة التالي الشكل ويوضح

والفاعلية الكفاءة مفهومي بين والرتباطية التكاملية العلقة :)11 شكل(

Source: Diana Marieta Mihaiu, ]Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu )2010(,p.137(3)

1- Timathy P. Hedley )1998(. Measuring Public Sector Effectiveness Using Private Sector Methods: Public
Productivity and Management Review vol.21, No.3, Mar.1998, p.251.

.246 ، القاهرة اللبنانية: المصرية الدار عربي، إنجليزي-إنجليزي عربي والنفسية التربوية المصطلحات معجم (2003 النجار( وزينب ، شحاته حسن - 2

3- Diana Marieta Mihaiu, ]Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu (2010). Efficiency, Effectiveness and

Performance of the Public Sector,Article in Romanian Journal of Economic Forecasting · January 2010 p

p132-147,p.137. Available at URL:
file:///C:/Users/hp/Downloads/Efficiency_Effectiveness_and_Performance_of_the_Pu.pdf
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بينما مادية؛ غير أو مادية موارد كانت سواء الموارد من بالمدخلت الكفاءة ارتباط السابق الشكل يوضح
بالثر. الفاعلية ارتباط يعني وهذا الهداف، وتحقيق النتائج عنها تيعبر التي المخرجات بنوعية الفاعلية تتصل

ضروري شرط والفعالية الكل، من جزء علقة هي والفاعلية الكفاءة بين العلقة الباحثين بعض اعتبر وقد
وإدارة التخايط حيث من استخدامها وحسن موارد من بالمدخلت الكفاءة ارتباط على التأكيد مع الكفاءة، لتحقيق
الهداف، تحقيق بدرجة مباشرة أكثر بصورة أو بالمخرجات مباشرة الفاعلية ترتبط بينما والمتابعة، والرقابة الوقت
عن يعبر فهذا كفاءة دون الفاعلية وجدت فإذا الفاعلية)1(؛ تتحقق كي والرؤية الهداف وضوح ضرورة يتالب مما
دون منجزة أعمال عن يعبر فهذا الفاعلية دون الكفاءة وجدت وإذا يحققها، من وجود عدم مع محددة أهداف وجود

إنجازها. أهداف وضوح
نجاح ومدى مؤسسة أي في وتحققهما والفاعلية الكفاءة مفهومي بين الوثيق الرتباط مدى يتضح تقدم ومما
المؤسسة كفاءة رفع في ومنعه الخار من الوقاية في النجاح تأثير ومدى بها، المخاطر من الوقاية إدارة عملية

فاعليتها. وتحسن

يتم ما وهو الداء، مفهوم ظهور إلى أدى ما بينهما؛ والخلط والفاعلية الكفاءة مفهوم بين التداخل هذا ولعل
التالية. النقاة في تناوله

)Performance evaluation( الداء تقييم 1-4مفهوم

الذي الداء مفهوم على التركيز أصبح منهما كل وأهمية والفاعلية، الكفاءة مفهومي بين التداخل منالق من
ومسئولياتها الوظيفة بأعباء القيام أو النجاز يعني اصالحاا والداء والفاعلية، الكفاءة مفهومي بين دمج
الداء عن ييعبر حيث الميدرب)2(، الكفء العامل من المفروضة والقواعد والضوابط المعدلت وفق وواجباتها،
القيمة تعظيم في يساهم من/ما كل الداء: ويمثل الموارد، بأقل الجيد النتاج على القدرة أنه على باختصار
، فقط القيمة رفع في أو فقط التكاليف تخفيض في يساهم من/ما كل : أداء ذا يكون ل حيث التكاليف، وتخفيض
من كل يعتبر حيث والفاعلية، الكفاءة بين الداء يجمع وبهذا الهدفين، تحقيق في يساهم من أداء ذا يكون ولكن

الداء)3(. تقييم عناصر من هامين عنصرين والفعالية الكفاءة

1- Diana Marieta Mihaiu, ]Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu (2010). Op. Cit., p,p.136.

ص، بيروت، والتوزيع: والنشر للاباعة اللبناني الكتاب ،)دار –عربي –فرنسي )إنجليزي القتصادية المصطلحات معجم .)2003( بدوي زكي أحمد - 2
.١٠٧

ص87. ، سابق مرجع : والفعالية الكفاءة بين الداء .)2001( مزهودة المليك عبد - 3
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والداء. والفاعلية الكفاءة مفهوم بين العلقة التالي الشكل ويوضح

والداء والفاعلية الكفاءة بين العلقة : ) 12( شكل

الباحثة. إعداد من المصدر:
الداء تقييم عملية وتعتبر معا، والفاعلية الكفاءة يشمل الذي الداء تقييم مفهوم من السابق الشكل استنباط تم
فتقييم تحقيقه، يجب كان ما ضوء في المؤسسة، أهداف من تحقق ما قياس إلى تهدف رقابية عملية الساس في
المؤسسة وضعتها التي الموضوعة الهداف وفق يتحقق أن يجب كان وما تحقق ما بين المقارنة ناتج الداء
أو العمل، لابيعة تبعاا وعامة محددة مؤشرات ضوء في العمل ناتج تقييم هو أو بها، العمل خاة وفق وأعلنتها
التي المسئوليات وتحديد تفسيرات بيان مع للعمل، كنواتج استهدافها وأيعلن مسبقاا وضعت للمؤسسة خاصة أهداف

ذلك. غير أو بشرية الهداف هذه كانت سواء الهداف هذه تحقيق في قصور أي عنها نتج

إحدى المالية والخسارة المالية المكاسب كانت حيث للقياس، مالي منحى البداية في أخذ الداء تقييم كان وإن
الداء تقييم مداخل أهم إحدى أصبح حيث ذلك، بعد تغير المر أن إل عليه؛ والحكم الداء تقييم طرق أهم
ضوء في المفهوم وتحليل والمالية، والبيئية البشرية الجوانب كافة من الداء إلى ينظر الذي الستراتيجي، المدخل
بيئة بين تدمج والتي ضوئها، في المؤسسة أنشاة تقيم التي القياسية القيم بعض تحديد وتم التنافسية، البيئة
سهولة من يبدوا مما وبالرغم وإجراءاته، التقييم وطرق المؤسسة ووظائف والخارجية الداخلية بنوعيها المؤسسة
خللها من القياس يتم التي والقيم المعايير وتشعب الحديثة الدارية المعايير ضوء في أنها إل الداء، تقييم عملية
خصوصية مع يقاس، كمي إطار في وضعها يصعب التقييم عناصر من كثير أن حيث التعقيد، من كثير يشوبها

تقييمها)1(. يصعب قد التي النتائج في

من التغيير إحداث في الرغبة حركته قد تحققها، على والحرص المفاهيم تلك عن بالحديث الهتمام هذا ولعل
الداء تاوير على ويساعدها منشأه، لكل الدائمة المتغتيرات مع التعامل من يمكن الذي الداء، تحسين أجل
تحقق على تحرص أن يجب التي المنشأت أكثر من والجامعات وغايتها، أهدافها لتحقيق والفاعلية بالكفاءة والتميز
كل اتخاذ من لبد كان المنالق هذا ومن بالمجتمع، المباشر وارتباطه دورها لدينامية بها، الداء مستويات أعلى
هذه أهم ومن الداء، معدلت أعلى تحيق من وتمكنها فاعلة، وتجعلها عالية، كفاءة لها تحقق التي التدابير

ص95-98. ،ص سابق 2001(.مرجع ( مزهودة المليك عبد - 1
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قد مواتة، غير وظروف مشكلت أو مهددات أو أخاار أي من الجامعية المؤسسة تأمين وأولها بل التدابير؛
الجامعة؛ بابيعة الصلة وثيق أمر الجامعية المخاطر من فالوقاية بها، العمل تعرقل أو أهدافها تحقيق عن تعوقها
إلى بالضافة سابق- محور في توضيحه سبق –كما والتهديدات بالمخاطر المحاطة المؤسسة تلك وهي خاصة
بكافة )الخريجين( مخرجاتها على أساسي بشكل تنميته في يعتمد حيث اهتمامه؛ ومحور المجتمع آمال محط كونها
القوة يعتبر الذي البحثي دورها جانب إلى المجتمع، لتنمية اللزمة البشرية الااقة سيشكلون والذين تخصصاتهم
إل الدوار هذه بكل الوفاء الجامعة تستايع ولن المجتمع؛ في والبتكارية البداعية والااقة والتقدم للتميز الدافعة

. والزمات المشكلت وقوع من ووقايتها المخاطر من تأمينها بعد

الجامعى التعليمي النظام كفاءة 5-1

تمكن عن يعبر التي والخدمية، النتاجية المجالت كافة في والنتاجية الكفاءة بمفهوم الهتمام ازداد لقد
وتمنحها غيرها عن تميزاا أكثر المؤسسة تجعل التي الكفاءات تلك المميزة، الكفاءات مع قيمة خلق من المؤسسة
من للتعليم( النتاجية )الكفاء مصالح فنجد التعليم، إلى الهتمام نفس ينتقل أن بالغريب وليس تنافسية)1(، ميزة
واعتباره للتعليم، القتصادية بالنظرة الهتمام تزايد إلى هذا يرجع وربما كبير، باهتمام تحظى التي المصالحات
وعن التعليم، إنتاجية عن الحديث الخيرة الونة في زاد قد أنه نجد المنالق هذا ومن المدى، طويل بشرياا استثماراا
ذات مخرجات على للحصول المدخلت اختيار حسن على يعتمد التعليمية النظم كفاءة من قدر تحقق ضرورة
ينتج الذي المخرج أو الاالب نوعية إلى العلماء بعض عند التعليمية النظام كفاءة مصالح ويشير عالية، كفاءة
التي والتجاهات والمهارات والمفاهيم المعارف مجموعة هي التعليمية الكفاية أو فالكفاءة التعليمي)2(، النظام عن
التمكن، من مستوى إلى بأداءه وترتقي سلوكه توجه معين، تعليمي برنامج وفق إعداده، نتيجة الاالب يكتسبها
بالمهارات المتعلمين بإمداد يهتم الذي هو الكفاءة على المبني والتعليم بسهولة)3(، مهنته بممارسة له وتسمح
تيعد فهي العالي، التعليم كفاءة وبالنسبة ،)4( المالوبة والقدرات المعارف وفق أداء من تمكنهم التي والعمليات
التي الخارجية ،أو نفسه النظام داخل من الداخلية كانت سواء فيه، المؤثرة والعوامل القوى لمجموعة انعكاسا�ا
انعكاس عن التعليم عن تنتج التي المخرجات ونوعية كمية تعبر حيث به، المحياة البيئية بالمؤثرات ترتبط
يرفضها وقد المجتمع، يتقبلها قد بمواصفات المخرجات هذه لعداد وكيفاا كماا بينها فيما تفاعلت التي للمدخلت
التي والمعايير المواصفات وتتحقق بالجودة، التعليم مخرجات اتصاف هي أو فيه، المتاحة العمل مجالت في

1- Jaap Schaveling, and Bill Bryan )2018 ( .Making Better Decisions Using Systems Thinking: How to Stop
Firefghting, Deal with Root Causes and Deliver Permanent Solutions, Springer Nature , Springer International
Publishing AG , 6330 Cham, ,Library of Congress , p.55.

ص241. عمان، للنشر: وائل ،دار التعليم اقتصاديات في .)2015( الرشدان زاهي ا عبد - 2
ص28. ، المنامة السياسية: للتنمية البحرين معهد ، السياسية المصطلحات 2014.)معجم السياسية( للتنمية البحرين معهد - 3

ص17. سابق، 2016(،مرجع ( نسيم على محمد - 4



-155-

المكسب حساب أو وهدر)2(، ونفقه جهد بأقل مالوبة تأثيرات تحقيق أو إنتاج على القدرة هي أو لها)1(، وضعت
الجامعي؛ التعليم في الكفاءة تحقق مؤشرات من ييعتبر ،كما

النهائية)3( صورتها في التعليمية العملية من والخسارة
وجودة النفاق، ومصادر اللزمة المالية الموارد وتوافر التدريس، هيئات أعضاء واختيار القبول وضوابط شروط
سوق لمتالبات الخريجين ومواكبة العلمي، والبحث كالتعليم الجامعي، التعليم مؤسسات في تتم التي العمليات

والتنمية. العمل

والنتاجية التعليمية الكفاءة بين العلقة 1-5-1

فقد دائماا، إيجابية تكون ل قد العلقة هذه طبيعة أن إل وثيقاا، ارتباطاا بالنتاجية التعليمية الكفاءة ارتباط رغم
وقد ومتناقصة، قليلة مخرجاته كفاءة تكون قد الوقت نفس في لكن كبيرة، عددية إنتاجية ذو التعليمي النظام يكون
طلب تخريج في التعليمي النظام يحرص فقد المجتمع، وأهداف التعليمي النظام هذا بين التنسيق لقلة ذلك يرجع
وهنا العمل، سوق يتالبها ل التي المهارات بعض أو للمجتمع، مالوبة وغير مفيدة غير المهارات ببعض مزودين
والميجهز المبنى فيتوفر قليلة كفاءة ذو التعليمي النظام يكون وقد مينتج، ليس ولكنه كفء بأنه النظام هذا يوصف
تبعاا)4(. النتاجية وضعف التعليمية، الكفاءة ضعف إلى يؤدي مما المدربين، المعلمين يوجد ول التجهيزات بأحدث

يمكن ل – الجامعي التعليم يخص فيما وخاصة – التعليم إنتاجية أو التعليمي النظام كفاءة عن الحديث وعند
من لها لما المخاطر، من الوقاية إدارة أهمها من شك بل والتي التعليمية، للعملية الداعمة العمليات دور تجاهل
التي الخاار أثر تجنيبها طريق عن الستمرار، على قدرتها على والحفاظ الجامعة توازن حفظ في كبيرة أهمية
له التحسب يتم ولم يواجه، لم الذي التهديد ظل في فاعلية أو كفاءة أو مكانة عن الحديث يمكن فل تهددها،
لهذه الستعداد حسن أن بل المخاطر، ببعض القبول حتى أو والتخفيف، والمواجهة المنع بخاط والستعداد
وتميزها وجودها وترسخ أسهمها من وتزيد كفاءتها ترفع المكاسب من أكبر قدراا الجامعة يمنح قد بفاعلية المخاطر
عن الول الدفاع خط تكون مؤسسي، بشكل مانفذة المخاطر من وقاية تدابير بالجامعة يكون وعندما مثيلتها، بين
على تحافظ المخاطر من فالوقاية أدائها، وتعوق تواجهها التي التهديدات ضد وموارها عناصرها بجميع الجامعة
ييعتمد التي المدخلت فهي الكفاءة، تحقق عناصر إحدى الموارد هذه تعتبر حيث بالجامعة والبشرية المادية الموارد
استمراريتها وتضمن بالجامعة العمليات جميع المخاطر من الوقاية عمليات تدعم كما الكفاءة، تحقيق في عليها
إلى هذا وإنتاجيتها، الجامعة لفعالية ضمان وبالتالي الهداف تحقيق ضمان في إسهامها جانب إلى عقبات، دون

. ص211 العربي:القاهرة، الفكر ،دار التعليم:السرة,العلم التربوي والتخطيط التربية حجي(2002.)اقتصاديات إسماعيل أحمد - 1
ص107. طرابلس، للكتاب: الحديثة ،المؤسسة التعليم اقتصاديات في منهجية دراسة التربوي القتصاد في .معالم 2016م( ( الشعراني ناصر ربى - 2

القتصاد لحالة تابيقية دراسة العالي، التعليم مؤسسة في التعليمية للعملية الداخلية النتاجية الكفاءة قياس .)2017 ( وآخرون الجروشي، عبدالسلم علي - 3
ص4. ،17 ـ ص1 ص خاص، عدد ،س5 والعمال القتصاد دراسة مجلة السياسية، والعلوم

ص107. سابق، :.مرجع 2016م( ( الشعراني ناصر ربى - 4
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وتقديم البقاء في الجامعة نجاح إلى يؤدي العمل تهدد التي الكبيرة المخاطر على التغلب في النجاح أن جانب
ويدعم وفعاليتها الجامعة لكفاءة مضافة قيمة يعاي مما هذا، على الخرون يعجز قد الذي الوقت في خدماتها

نظيراتها. بين تنافسية ميزة ويمنحها أدائها

التعليمية( )النتاجية للتعليم النتاجية الكفاءة مفهوم 2-5-1

ذلك ويتالب النهائية، صورته في والخسارة المكسب حساب التعليمية" "النتاجية للتعليم النتاجية بالكفاءة يقصد
العقول – البشري المال رأس في الستثمار ويعتبر منها)1(، العائد ومقدار التعليم في المستثمرة الموال حجم معرفة
القااعات كافة في القادة بصناعة يتعلق فيما الفنية، الكوادر يؤهل والذي بأنواعه، التعليم خلل من – البشرية
بشكل محدد غير مفهوماا مازال التعليم كفاءة مفهوم كان ،وإن القتصادية)2( التنمية في الساس هو النتاجية
تقليل محاولة مع والخارجية الداخلية كفاءته مستوى رفع مع التعليم نفقات ترشيد البعض لدى يعني حيث قاطع،
تحقيق على التعليمي النظام قدرة بأنه التعليمي النظام كفاء آخرون يعرف بينما المكان، قدر التعليمي الفاقد

توضيحه. سيلى كما والخارجية الداخلية الكفاءة إلى للتعليم النتاجية الكفاءة .وتنقسم أهدافه

الداخلية1- الكفاءة

عن الكفاءة هذه وتعبر للمجتمع، والقتصادية الجتماعية الحتياجات تلبية على التعليمي النظام قدرة بها يقصد
-: إلى ونتائجه)3(وتنقسم التعليمي النظام مدخلت بين العلقة

للتعليم1- الكمية الداخلية الكفاءة
الهدر حجم وتقليل المدخلت لعدد بالنسبة المخرجات من عدد أكبر إنتاج على التعليمي النظام قدرة عن تعبر

النوعية)4(. على التأثير دون مستوى أقل إلى

النوعية2- الكفاءة
النوعية الكفاءة وتقاس للجودة، وضعت التي للمعايير وامتلكه التعليمي المخرج أو المنتج نوعية بها يقصد

. )5( والمتحانات والكتب، والمناهج، البرامج، بنوعية

التعليم كلفة ج-كفاءة

.263 – ص262 ص عمتان للنشر: وائل دار ط3، التعليم، اقتصاديات .)في 2008 ) الرشدان زاهي عبدا - 1

.131 ،ص عمان شهرزاد: دار ، القتصادية التنمية في وأثره ،التعليم )2017م( محمود علي محمود - 2
ص4. سابق، .)مرجع 2017 ) وآخرون الجروشي، عبدالسلم علي - 3

ص5. سابق، المرجع - 4
،ص110. سابق مرجع 2016م(. ( الشعراني ناصر ربى - 5
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التعليم، نوعية على التأثير عدم بشرط قدر، بأقل الاالب تكلفة تكون أن تتالب حيث بالتكلفة، الكفاءة هذه ترتبط
المعلمين)1(. أداء فاعلية على التركيز طريق عن جيد، تعليمي مستوى على الحفاظ مع

يلي)2(: ما طريق عن الداخلية الكفاءة تحسين ويمكن

المثل.- الستخدام واستخدامها المدخلت، ونوع كم بتعديل الداخلية الكفاءة بتحسين المسئولين قيام
التعليم- مثل: للتعليم جديدة وطرق الحديثة، التقنيات إدخال طريق عن التعليمي النظام تعديل إعادة

الاالب. تشرك التي التدريس استراتيجيات من وغيرها بالفريق، التعليم التعاوني،
مدروسة.- جديدة تعليمية نظم إدخال

الخارجية2- الكفاءة
المختلفة التخصصات من العمل سوق ومتالبات المجتمع باحتياجات الوفاء على التعليمي النظام قدرة هي
وقدرة التعليمية، العملية مدخلت بين العلقة قياس خلل من إليها التوصل ويتم الملئمين، والكيف بالكم
ممارسة وكذلك المخرجات، نوعية عن العمل أصحاب رضى لتحقيق عملهم، أداء على التعليمية العملية مخرجات
الحقوق وممارسة الصالحة، المواطنة بدور القيام في للمخرجات الجتماعية والقدرة المجتمع، تخدم التي النشاة

المخرج)3(. بدور المرتباة الجتماعية والواجبات

التعليمية النتاجية قياس 3-5-1

عن تقديرية صورة إعااء بها يمكن محاولت توجد التعليمية والمخرجات المدخلت تقدير صعوبة رغم
من معين لفوج الالبي التدفق تتبع طريق عن تكون النتاجية لقياس تتبع التي المعروفة الارق ومن النتاجية،
من معين لعدد ومعدلته الالبي التدفق طريق عن أو معين، تعليمي لنظام أو معينة لمدرسة أو الالب
، الشاملة)4( الاريقة أو تخرجه حتى تتبعه ويتم الفوج، اسم عليهم ويالق ما، سنة في ما دراسي صف في الالب
المعروفة الارق استخدام طريق عن طبعاا وذلك المدارس، بعض اختيار على الدراسة بتابيق العينات باريقة أو

وقياسها)5(. العينات لختيار

في كبير دور من له لما التعليمية، النتاجية مفهوم به يحظى أصبح الذي الهتمام قدر يتضح سبق ومما
عليها، والحكم التعليمية النظمة تقييم من وتمكن القياس، سهلة ونوعية كمية صور إلى التعلم مخرجات تحويل

.242 سابق،ص .مرجع )2008( الرشدان زاهي عبدا - 1
ص110-109. سابق،ص مرجع 2016م(. ( الشعراني ناصر ربى - 2

.246 عمتان،ص والتوزيع: للنشر العلمي الكتاب ،دار وتخطيطه التعليم .)اقتصاديات 2006 ) خلف حسن فليح - 3
.278 ،ص سابق مرجع (. 2008 ) الرشدان زاهي عبدا - 4

ص127. والنشر:السكندرية، الاباعة لدنيا الوفاء ،دار التعليم اقتصاديات في والمنشور الموجود آدم(2016.) طلعت - 5
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التي المعايير أهم من فأصبح الجامعة، على التعليمية النظم في الكفاءة لوسائل المدعم التجاه هذا انعكس ولقد
من بداية مكوناتها، كل في والفاعلية الكفاءة تحقيق على قدرتها مدى الجامعية، المؤسسة نجاح بها يقاس
إدارة عمليات أهمها من والتي – بها والتفاعلت بالعمليات ومروراا الموارد، جميع من وغيرها التعليمية المدخلت
المخاطر من وقايته طريق عن التعليمي، النظام وإنتاجية كفاءة من الخرى هي تدعم التي - المخاطر من الوقاية
أو خريجيها في يتمثل بشري المنتج هذا كان سواء للمجتمع تقدمه الذي بالمنتج ونهاية لها، يتعرض قد التي
الكفاءة معايير أصبحت ولقد بها، العلمي البحث أنشاة عن الناتجة والختراعات والمعلومات كالبحاث معرفي
والتفوق النجاح لها تضمن والتي الجامعات تصنيف ضوئها في يتم التي الجامعات تقويم معايير أهم من والنتاجية

. مثيلتها على المنافسة وتحقيق

النتاجية مفهوم ضوء في الجامعي التعليم تقويم 1-5-4معايير

كالتالي)1(: وأسس مبادئ عدة وفق الجامعي التعليم تقويم يتم

يجب1- كمسلمات وأهدافها الجامعة فلسفة قبول ويفترض وأهدافها فلسفتها ضوء في الجامعة تقويم مبدأ
. عليها والحفاظ مراعاتها

-2. الجامعة لتحسين ملموسة خاوات التقويم عن لينتج الجامعة تاوير بمشروع التقويم عملية ربط مبدأ
التقويم3- أهمها مستويات من وتتكون والجودة، الستمرارية التقويم عملية وتشمل المستمر، التقويم مبدأ

والتقويم وتاويرها، لتحسينها التعليم عمليات أثناء التكويني ،التقويم التعليمية المقاييس ختام في الختامي
الهيئة أعضاء يبديها التي والمبادرات المحاولت خلل من أكاديميا ذاته بتقويم نفسه للستاذ الذاتي

الداء. نوعية لتحسين التدريسية
الخارجية.4- البيئة مع التواصل جسور وربط المجتمع خدمة مبدأ
وغيره.5- النترنت مثل العلمي البحث في التكنولوجيا توظيف مبدأ
والشراف6- التدريس في بالجودة اللتزام الجامعي، العمل تسود أن يجب التي والمباديء القيم أهم ومن

اليجابي)2(. والتعاون الدارة في الفريق بروح والعمل التقويم، في العادل
والستراتيجيات7- الدوات كل تقديم بمعنى المؤسسي، التميز تحقيق أيضاا الجامعات تقويم معايير من

التدريب إلي بالضافة المتميز، الداء متالبات تناسب مرنة هياكل ووجود جذرياا، تغييراا لحداث اللزمة

القتصادية، والعلوم الحقوق كلية ، النسانية العلوم مجلة ، 8 ع ، استشرافية نقدية رؤية المعلومات ثورة ظل في الجامعي التعليم .)2005( قوي بوحنية - 1
.17 ص ص20-1 ص بسكرة، خيضر محمد جامعة

العالي التعليم عن المسئولين للوزراء عشر الثالث المؤتمر العربي، الوطن في العالي التعليم مؤسسات إدارة واقع سلمة)2011(. الفتاح عبد عادل - 2
2011ص 7-8ديسمبر ظبي ،أبو والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي، الوطن في العالي التعليم إدارة تاوير العربي، الوطن في العلمي والبحث

،ص25. 40– ص4
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والتكامل التفاعل تحقيق ذلك ويتالب بها، التميز ثقافة بناء بهدف بالجامعة، البشرية للموارد المتواصل
بالمرونة تتميز متعددة، كفاءات ذات واعية إدارة ووجود للجامعة، المكونة النتاجية المنظومة عناصر مع
العلقات وإدراك تحليل على والقدرة بالداء وبالتفوق ومتغيراته، العصر طبيعة مع التكيف على والقدرة
منظومة عن يعبر الذي الكاديمى، التميز لتحقيق الجامعات تسعى ،لذلك الصائبة)1( القرارات واتخاذ
أكاديمية مكانة الى الوصول سبيل فى الجامعة تابقها أن يمكن التى والمهام، الجوانب مختلف تتضمن

. وخارجيا داخليا المستفيدين رضا ،وتحقيق المستدامة التنافسية الميزات اكتساب على تساعدها متميزة،
الكاديمى)2(: التميز معايير أهم ومن

خاط1- ووضع الستراتيجية، الهداف وتحديد الجامعة/الكلية، ورسالة رؤية بتحديد الستراتيجي، التوجه
الستراتيجية. الهداف لتحقيق وسياسات وبرامج

صناعة2- فى الشفافية تنتهج والتي للجامعة/الكلية، الستراتيجى التوجه تحقيق على القادرة الفعالة القيادة
اتخاذ فى والمشاركة والحرية والثقة بالمان يتسم مناخ وتوفر والبتكار، للتعلم داعمة بيئة وتوفر القرارات،

. المستمر التحسين تحقيق على وتعمل القرارات،
التدريس، هيئة أعضاء أداء تقييم فى ومعلنة ومحددة واضحة معايير تتوافر حيث البشرية، الموارد معيار ج-

والداريين. التدريس هيئة أعضاء من البشرية الموارد وتاوير وتنمية
العملية بأداء الخاصة والمعلومات البيانات وتحليل جمع ويشمل والتحليل، والقياس المعرفة ادارة د-معيار

مستوياتها. كافة على التعليمية

ومدى المتاحة، العمل وفرص العمل وسوق الاالب على بالتركيز والعميل، السوق على التركيز -معيار هـ

للخريجين. ملءمتها

فى يسهم وبما التعليمية العملية يدعم بما بها العمليات وتدير الجامعة تحدد ،حيث العمليات إدارة معيار و-
الداء. فى والتميز الجودة تحقيق

المستفيدين ورضا الجودة، معايير وتابيق الستراتيجية، الهداف تحقيق مدى عن ويعبر النتائج، معيار ز-
التنافسية وتحقيق ،والمجتمع) العمال وأصحاب والداريين، التدريس، هيئة وأعضاء من)الالب، والعملء

الراأع السنوي للمؤتمر مقدم بحث الرقمي، للتحول المؤسسي التميز معايير تابيق الدماطي)2019(. أحمد السيد وحنان عواد، أحمد محمد عمرو - 1
عين ،جامعة التجارة ،كلية الزمات بحوث وحدة ،2019/ 12/ 7 في المنعقد "2030 مصر راية لتحقيق الرقمي التحول الزمات"إدارة لبحوث والعشرون

ص2. 17-1 ص شمس،ص
الراأع السنوي للمؤتمر مقدم بحث ،2030 مصر رؤية إطار في الرقمي والتحول الكاديمى التميز الدين)2019(. حسام ياسر ومها خااب، سيد عايدة - 2
عين جامعة التجارة، كلية ، الزمات بحوث وحدة ، 2019/ 12/ 7 في المنعقد "2030 مصر رؤية لتحقيق الرقمي التحول الزمات"إدارة لبحوث والعشرون

.2،3 ص ص 11-1 ص شمس،ص
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وبراءات والجنبية، العربية والدوريات المؤتمرات فى نشرها تم التى الأبحاث من)عدد يتضح الذي والبتكار
.) الختراع

إدارة نموذج ضوء في المخاطر من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تحسين الساأع: المحور
)ERM( Enterprise Risk Managementالمؤسسية المخاطر

من – تمر أنها نجد المجتمع، مؤسسات من غيرها مع تتشابه متكاملة، مؤسسة باعتبارها الجامعة إلى بالنظر
في تبنيها يتم جديدة ممارسات من المؤسسية المخاطر إدارة تحدده لما مماثلة بعملية - المخاطر إدارة عملية حيث
تصبح بحيث ERM،ودمج واستخدام البرنامج، وتصميم القرار اتخاذ من بداية الخرى، المؤسسات من غيرها
الجامعات، إلى نقله يمكن المؤسسية المخاطر إدارة فمفهوم التنفيذ)1(، إطار مراجعة تتم ذلك، وبعد مقبولة ممارسة
ثقافتها ضمن وتضمينها المؤسسية، المخاطر مواجهة لمفاهيم تبنيها من الجامعية المؤسسات يمنع سبب يوجد فل

الدارة)2(. أداء تحسين على قدرتها من لتزيد المؤسسية،

والمخاطر التهديدات لكافة معرضة فهي الكليات، للجامعات/ اليومية الحياة من جزءا الخار أصبح لقد
على الشراف لجنة لخصت ،وقد الهداف تحقيق على قدرتها أو عملها على سلباا تؤثر قد التي
والمالية، والتشغيلية، الستراتيجية، المخاطر في الجامعات لها تتعرض التي )COSO(المخاطر المنظمات

السمعة)3(. ومخاطر والمتثال،

)ERM( المؤسسية المخاطر إدارة نموذج وفق الجامعية المخاطر من الوقاية ادارة 3-1ملمح
)Enterprise Risk Management(

على والعمل المخاطر، لإدارة المناسبين القرار صانعي اختيار إلى بحاجة المؤسسات من كغيرها الجامعات
ذلك ومع الجامعة، على تؤثر قد التي المحتملة الحداث "تحديد هو المؤسسية المخاطر إدارة من الهدف أن أساس
المخاطر من للوقاية ) ERM( إطار وفق للجامعات يستلزم مما معقدة، ظاهرة كونه حيث من للخار وبالنظر

1- Steven Christopher Deck )2015( . Op. Cit,,p p22-37.
2- Anne E. Lundquist )2015(. Enterprise Risk Management (ERM) in U.S. Colleges and Universities:
Administration Processes Regarding the Adoption, implementation, and integration of ERM, PhD Dissertation
Graduate College, Western Michigan University, Michigan,p.63.
3- Abdul Khabir Rahmat, Ali Khatibi, and Ferdous Azam )2020(. Review of Literature Implementation of Enterprise Risk
Management into Higher Education, International Journal of Education and Research, Vol. 8 No. 10 October 2020,
Faculty of Business Management, Science University, Selengor,p-p,11-13.
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أثار له يكون ،مما الغامضة المخاطر تقييم على الفراد لتدريب بعد، عن الستشعار إلى مستندة منهجية استخدام
المخاطر)1(. مع التعامل على للتدريب فعالة

الجامعي للتعليم ERM إطار 3-2مكونات

:)2( التالية الساسية المقومات من ERMوفق الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة إطار يتكون

خلل1- من تكشف التي والقيم الجامعة، ثقافة وتشمل المخاطر إلى النظر في الساس هي الداخلية: البيئة

سلوك وقواعد البيئية، المؤشرات من وغيرها العاملين، وتصرفات الخارجية، والتصالت الداخلية، الوثائق

الدارة. مجلس وممارسات القرارات، واتخاذ التصالت وأسلوب الدارة، وقيادة للعمل، المنظمة

ورسالتها.2- الجامعة رسالة مع تتماشى أهدافاا تضع الدارة أن الهداف بتحديد يقصد الهداف: تحديد

تحقيقها3- على قدرتها على تؤثر قد التي النشاة تحديد الجامعة من الحدث تحديد ويتالب الحدث: تحديد

والفرص. المخاطر بين التمييز هو الحدث لتحديد المهمة الجوانب أحد للهداف

العليا4- الدارة إلى المقدمة التقارير خلل من للجامعة المهددة والمخاطر التهديدات تحديد المخاطر: تحديد

لها. المخاطر تنسيق بعد للغاية فعالة فهي الدارة مجلس أو

واحتمالية5- قوتها، ومدى وأثرها المخاطر تأثير تحليل التقييم يتضمن لها: والستجاأة المخاطر تقييم

خرياة تصميم يتم تقدم ما كل ضوء وفي منها، المحتمل قبول أو وتخفيفها، علجها وأساليب حدوثها،

سواء لها والستجابة المخاطرة، وتأثير واحتمالية بالجامعة المخاطر أنواع كافة توضح التي المخاطر

. القبول أو النقل أو التخفيف أو بالمنع

ERM نموذج تطبيق مراحل 3-3
التعليم في المؤسسية المخاطر من الوقاية إدارة عملية لتنفيذ ERMنموذج تابيق مراحل التالي الشكل يوضح

الجامعي.

1- Steven Christopher Deck )2015( . Op. Cit.,p 79.
2- John Mattie )2007(.Risk Management in Higher Education: Meeting the Challenges of Enterprise, National
Association of College and University, Business Officers and the Association of Governing Boards of Universities and
Colleges. Washington, ,P. P4-7.



-162-

ERM.نموذج تطبيق مراحل :)13( شكل

Source : Steven Christopher Deck )2015( . p.147 ( .1)

المخاطر، إدارة بتبني القرار اتخاذ من بداية بالجامعية، المؤسسية المخاطر إدارة خاوات السابق الشكل يوضح
الجامعة، أنشاة باقي مع المخاطر إطار دمج ثم والتكثيف، التركيز ومرحلة تنفيذه، ذلك وبعد الطار، إنشاء ثم
التالية: الخاوات وفق بالتفصيل ذلك ويتم بها، المخاطر ثقافة ونشر تبني طريق عن بالجامعة الوقاية إدارة ودعم

المدخل وفق المخاطر الوقاية ممارسات اعتماد بشأن قرارها الجامعة فتتخذ التبني؛ مرحلة الولى: المرحلة
لستراتيجية الجامعة تبني تضمينها يتم التي للجامعة، الستراتيجية الخاة من بداية التبني هذا ويظهر المؤسسي،
السباب وتشرح الطار، لهذا تبنيها أسباب وتوضح وتبنته، الجامعة حددته إطار وفق المخاطر من للوقاية
أهداف تحقيق في المخاطر من الوقاية إدارة مأسسة وأهداف وفوائد أهمية عرض طريق عن التبني لهذا المناقية

للمخاطر. المؤسسي الطار هذا تنفيذ وراء من ستجنيها التي اليجابية والثار الجامعة،
بالمؤسسة الفريق قائد بتعيين بداية المخاطر، من الوقاية فريق تكوين يتم حيث النشاء؛ الثانية: المرحلة
البرامج تصميم في الفريق ويبدأ العمل، سيشاركه الذي التنفيذ فريق وتعيين باختيار بدوره يقوم الذي الجامعية،

بدقة. الدوار وتوزيع والمسئوليات المهام وتحديد وتقسيم المخاطر، لدارة

1 - Steven Christopher Deck )2015( . Op. Cit,,p.147.
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العناصر لجميع مكوناتها وشرح بالجامعة المخاطر ثقافة نشر المرحلة هذه في ويتم التنفيذ؛ الثالثة: المرحلة
.) ERM( إطار وفق التقييم طرق على وإطلعهم بالجامعة البشرية

على والوقوف المخاطر، تقيم أدوات استخدام المرحلة هذه في ويتم والتكثيف؛ التركيز مرحلة الراأعة: المرحلة
تعايله. أو العمل إعاقة إلى وأدت التنفيذ أثناء ظهرت التي والثغرات الطار تنفيذ إمكانية

وخاواتها وعناصرها محتوياتها بجميع المخاطر من الوقاية إدارة عملية دمج يتم حيث الدمج؛ الخامسة: المرحلة
وتعزيز دعم مع بالجامعة، القرار صنع عملية في المخاطر تقييم دمج ويتم الجامعية، بالمؤسسة العمل في
المخاطر ثقافة وترسيخ وتكوين لبناء النهاية في يؤدي مما بالجامعة، المخاطر من الوقاية إدارة استمرارية

الجامعة. بمنظومة ومحتوياتها جوانبها بكل المؤسسية

للجامعات التنافسية الميزة تحسين في المخاطر من الوقاية إدارة دور الثامن: المحور

عمليات بها تساهم التى الكيفية ضوء في التنافسية للميزة والفكري المفاهيمي الطار القسم هذا في الباحثة تتناول
. تحقيقها في المخاطر من الوقاية

والنشخة المفهوم التنافسية: الميزة أولا:
-1)Competitive advantage( التنافسية الميزة مفهوم

ونافست نفيساا، عندهم وصار أعجبهم أى أنفسهم ويقال وتسابق، تحاسد بمعنى "تنافس" من اللغة في التنافسية
النفيس الشئ من وهو رغبوا، أى فيه وتنافسوا الكرم، فى المباراة وجه على فيه رغبت إذا ونفاساا منافسة الشئ فى
بالدراسات البداية في ارتبات التي المصالحات من فهي الصالح، في التنافسية ،أما نوعه)1( فى الجيد
التي الدولي، المستوى على تكون حيث عنه؛ الحديث يتم الذي للمستوى وفقاا مفهومها في وتختلف القتصادية،
كالتنافسية المؤسسة، داخل أو المؤسسات، كتنافسية ما، نشاط مستوى على أو الدول، وتسابق تنافسية عن تعبر
تعني التي التنافسية، الميزة تحقيق من يمكن التنافسية في ،والنجاح المؤسسة)2( داخل قسم أو بقااع المرتباة
ومدربة، متاورة إنتاج عوامل استخدام طريق ،عن والجودة النوعية حيث من المستهلك حاجة تلبية على التركيز
هذا عن بالبعيد ليست التعليمية النظمة وتنافسية بها، مقبولة مكانة وتحقيق المتاورة، السواق اقتحام من للتمكن

.4503 ص د.ت، القاهرة، المعارف: دار ،6 ،مج العرب لسان : منظور ابن - 1

ص -ص بالجزائر، ورقلة مرباح قاادى ،جامعة الباحث مجلة ع10، مقترح، إطار العالى التعليم مؤسسات تنافسية الصالح)2012(. ا عبد بن عثمان - 2

ص297. 310-297،
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قدر أكبر تحقيق من للتمكن ومواردها إمكاناتها استثمار حسن على التعليمية المؤسسات قدرة تعني حيث المفهوم،
مثيلتها)1(. بين ومتقدمة جيدة مكانة تحقيق جانب إلى عنها، الرضا من

التنافسية2- مفهوم حداثة
النمو كمفهوم أخرى مفاهيم عدة مع ويختلط يتداخل إذ وذلك، النسبية؛ بالحداثة التنافسية مفهوم يتصف
بشكل التنافسية مفهوم تحديد الصعب من يصبح ثم ومن الدول، وازدهار والرقي التقدم أو القتصادية والتنمية
في يرتبط كان حيث العصور، مر على مستمر تغير من التنافسية مفهوم على يارأ ما إلى بالضافة هذا دقيق،
فقد التسعينيات وفي الصناعية، بالسياسة يرتبط الثمانينيات خلل أصبح ثم الخارجية، بالتجارة السبعينات بداية
تعبر المعاصر الوقت في الدول بين التنافسية أصبحت ثم للتكنولوجيا، الدول تاورات واستخدام بالسياسة ارتبط
من أنها فنجد المؤسسات، يخص فيما للتنافسية ،وبالنسبة مواطنيها)2( معيشة مستويات رفع على قدرتها مدى عن
استراتيجية على والعتماد مواردها كل استغلل طريق عن وتتحقق للمؤسسة، الشاملة الجودة تحقيق مكونات أهم
عن تعبر فالتنافسية والمنافسة)3(، والجودة السرعة مثل الخدمة أو للمنتج، الساسية الخصائص لتحسين التنافس
والوقت والسعر العالية، بالكفاءة ييقدم ما يتميز أن على الحرص مع خدمة تقديم أو منيتج إنتاج على القدرة
تقدم التي للجهة مضافة قيمة ويقدم كفاءة أكثر بشكل منه المنتفعين حاجات تلبية المنتج يستايع وبهذا المناسب،
أكبر السوق في ونتائج أهداف تحقيق على المؤسسة بقدرة تقاس الساس في ،فالتنافسية وعالمياا)4( محلياا المنتج
متفوقة سوقية حصـة امتلك استاـاعت إذا المنافسة على قادرة أو تنافسية تمتلك "فالمؤسسة منافسيها من نسبيا

بمنافسيهـا. مقارنة

التنافسية3- الميزة أنواع
هما)5(: التنافسية الميزة أنواع من نوعين بين التمييز يمكن إذ وطبيعتها، مصدرها حسب التنافسية الميزة تتنوع

بتكلفة منتجها وتسويق إنتاج على المؤسسة لقدرة نتيجة القل التكلفة ميزة تتحقق أن يمكن القل: التكلفة -ميزة أ
. المجال نفس في منافسيها من أقل

بتقديمها المنافسين على المؤسسة تفوق طريق عن العالية الجودة ميزة تتحقق أن يمكن العالية: الجودة ميزة ب-
. المستهلك لدى كبيرة قيمة وذا الجودة، وعالي متميزاا، منتجاا

. 303 ،ص سابق المرجع - 1
ص66-64. ص ، القاهرة العربية: الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة قياسها، ومؤشرات التنافسية (. 2005 الايب( محمد - 2

ص28. عمان، والتوزيع: للنشر جرير ،دار الستراتيجية والبدائل .)المنافسة-التنافسية 2011 ) أحمد زغدار - 3

ص6. ,28-1 ص ص الكويت، للتخايط, العربي ،المعهد 24 وقياسها،ع التنافسية .القدرة )2003( وديع عدنان محمد - 4

المؤسسة حول الول الوطني للملتقى مقدم أحث القتصادية، للمؤسسة التنافسية الميزة لتاوير مدخل الشاملة الجودة إدارة ( ،2003 يحضيه( سمللي - 5

.173 ص ورقلة، جامعة الجديد، القتصادي المناخ وتحديات الجزائرية القتصادية
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تحققها4- وأساليب التنافسية الميزة مصادر
هذه كانت سواء تحققها، على تساعد التي والعوامل وبواعثها، لمصادرها تبعاا التنافسية الميزة مصادر تتنوع
تؤثر ولكنها الخارجية، البيئة من خارجية عوامل أو للمؤسسة، الابيعية العمل بيئة في متضمنة داخلية العوامل
اللجوء يتم التي الخرى العوامل إلى بالضافة هذا والتميز، النجاح على وقدرتها فيها العمل وطبيعة المؤسسة على

يلي)1(: فيما وأساليبها التنافسية الميزة مصادر وتتعدد التنافس، على وقدرتها المؤسسة لدعم قصد عن إليها

والااقة1. النتاج عوامل مثل الملموسة، وغير الملموسة المؤسسة بموارد ترتبط التي الداخلية: المصادر
بما والمعرفة، والبداع والتاوير والبحث كالتحفيز الماورة، الدارية والنظم التوزيع وقنوات الولية والموارد

المنتجات. وتحسين التكاليف ضغط من المؤسسة يمكن
الدائم والطلع مستمر، بشكل وتغيرها للمؤسسة الخارجية البيئة خلل من تتحقق الخارجية: المصادر ب.

. منها والستفادة استغللها للمؤسسة يمكن وميزات فرص خلق إلى يؤدي مما الخرى، المنتجات على
على والعتماد والرأسي، الفقي المستوى على التاور بين بالتكامل يعرف ما منها الستراتيجية: الخيارات ج.
التميز تحقيق أجل من الخرين مع والعلقات والبتكار التكنولوجيا استغلل وحسن الستراتيجية، التحالفات

المقدمة. الخدمة أو المنتج في
التنافسية5- الميزة خصائص

اختلف مع حتى الخصائص هذه ثابته ما حد إلى تبقى التنافسية، للميزة عامة وسمات خصائص عدة هناك
يلي)2(: ما فيها يتوافر أن لبد التنافسية الميزة أن في الخصائص هذه تلخيص ويمكن ونوعياتها، المؤسسات

العملء.1- وحاجات ورغبات متالبات عن تعبر
العمال.2- نجاح في تساهم
البيئة.3- في المتاحة والفرص المنظمة موارد بين توائم
المنافسين.4- من وتقليدها نقلها وصعب المد طويلة
اللحقة.5- للصلحات مستمرة بيانات قاعدة تتيح
المؤسسة.6- لكل والتحفيز بالتوجيه تقوم

المدى على للمؤسسة السبق وتحقق ومستدامة، مستمرة أنها التنافسية الميزة خصائص من أنه سبق مما يتضح
زمنية فترات في مقارنتها عند أو بالمنافسين، مقارنة بالنسبية وتتسم فقط، القصير المدى على وليس الاويل،
الخارجية البيئة معايات وفق متجددة التنافسية والميزة مالق، إطار في الميزات فهم الصعب فمن ولذلك مختلفة،

والتوزيع: للنشر اليام ،دار التنظيمي التغيير استراتيجيات منظور وفق التنافسية الميزة (. الخفاجي(2014 عباس ونعيمة سويسي، علي الدين عز - 1

. ص73 عمان،

،ص27. العامة الدارة معهد الول، الحديثة،الجزء والتجاهات والساليب العمليات:النظم 2001(.إدارة ( نجم عبود نجم - 2
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تنافسية ميزات إحلل يمكن أنه بمعنى مرنة وهي أخرى، جهة من الداخلية المؤسسة وموارد وقدرات جهة، من
وجدارات وقدرات موارد تاور أو الخارجية، البيئة في الحاصلة التغيرات اعتبارات وفق ويسر، بسهولة بأخرى
المؤسسة تريد التي والنتائج الهداف، مع التنافسية الميزات هذه استخدام يتناسب وأن أخرى، جهة من المؤسسة

والبعيد)1(. القصير المديين في تحقيقها

المؤسسة6- قدرة رفع في التنافسية الميزة دور
التحديات ظل في لتحقيقه القتصادية المؤسسات تسعى استراتيجيا�ا هدفاا التنافسية الميزة وتاوير امتلك يمثل
تحقيق على المؤسسة قدرة " أنها على التنافسية للميزة ينظر إذ الجديد؛ القتصادي للمناخ الشديدة التنافسية
فهي وبالتالي العالية، الجودة ،مثل الخدمة أو المنتج من عليها الحصول يتمنى التي القيمة أو العميل، حاجات
احتياجات تلبى التي الخدمة أو المنتج إنتاج بهدف والتكنولوجية والبشرية المالية الصول لمجموعة استثمار
على تفوق لتحقيق المنظمة لدى والقدرات للموارد الستراتيجية القيادة طريقة عن التنافسية الميزة فتعبر العملء،
يستطيع ل ما وتحقيق أداءها، لتحسين الداخلية قوتها مصادر استغلل حسن على المؤسسة وقدرة منافسيها)2(،
سماتها لها التي التنافسية الميزة منها تشتق مصادر عدة هناك فإن المنالق هذا ومن تحقيقه)3(، المنافسين
يتم التي الجديدة والجراءات والساليب الارق إلى يشير التنافسية الميزة فمصالح المختلفة، وأنواعها الخاصة
في أثرها لها ويكون المنافسين، قبل من المستعملة تلك من فاعلية أكثر جديدة طرق اكتشاف إلى وتؤدي اكتشافها،
والمهارات التقنيات أوهي الواسع، بمفهومه البداع على قائمة تفوق عملية وإحداث ميدانياا، الكتشاف هذا تجسيد
مما المنافسون، لهم يقدمه ما على تتفوق للعملء، منافع وتقديم إنتاج من المؤسسة تمكن الذي المميزة الموارد أو
تتفوق التي والقيم المنافع من لهم تحققه بما العملء، لدى المنافسين من غيرها عن واختلفها تميزها على يؤكد
أي ع، تعبر مضمويها في لكيها ؛ التيافسية الميزة مفهوم تحديد حول اليظر وجهات اختلف ،فبرغم غيرها)4( يقدمه ما على

ميافسيها)5(. على إيجابي تميز المؤسسة يميح شيء

.309 ص عمان، للنشر: وائل دار الثانية، الابعة ، متكامل منهجي منظور الستراتيجية .)الدارة 2009 ) صبحي محمد ووائل منصور، محسن طاهر - 1

للنشر العلمية البازوري دار وبحوث قراءات ، العمال منظمات نجاح على وانعكاساته الستراتيجي )الفكر .2009 علي( وأحمد ، الدوري صالح زكريا - 2

. 205 ص ، عمان : والتوزيع

3- Pitts,R ,and Lei,D.,)1996(.Strategic Management: Building and Sustaining Competitive Advantage, West Publishing
Co. ,p. 68.

ص104. القاهرة، والاباعة: للنشر غريب دار الستراتيجية، البشرية الموارد إدارة (. السلمي(2001 علي - 4

فكرية، دراسة : العمال لمنظمات الخضراء الستراتيجية بناء إطار في المستدامة التنافسية الميزة تحقيق متالبات .)2013( سعيد الرحيم عبد سناء - 5

133-165،ص136 ص-ص بغداد جامعة ، والدارية القتصادية العلوم مجلة ع73، مج19،
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ووسائل معينة لستراتيجية اتباعها حالة في تحقيقه يتم للمؤسسة، تفوق عنصر عن تعبر التنافسية فالميزة
من تحقيقها ويمكن الحياة، قيد على للبقاء المحدد العامل التنافسية والميزة التنافس)1(، أجل من ومبتكرة مختلفة
عندما التنافسية الميزة ،فتتحقق العولمة)2( عصر في الناشئة الحتياجات لتلبية منافسة بشرية موارد إعداد خلل
قبل من المستعملة تلك عن تختلف والتي فاعلية، والكثر الجديدة، الارق كل اكتشاف إلى المؤسسة تتوصل
الميزة جوهر يعتبر البداع أن أي البداع؛ لعملية المنظمة إحداث بمجرد آخر وبمعنى المنافسين، من غيرها

التنافسية)3(.

وتعبر التنافس، استراتيجية مصادره أهم يعتبر والذي البداع، هو التنافسية الميزة جوهر أن يتضح سبق ومما
ميزة تحقيق إلى تؤدي التي والمبتكرة المتكاملة والتصرفات الجراءات مجموعة )4(:عن التنافس استراتيجية

. المنافسين عن ومستمرة متواصلة

الجامعي التعليم في التنافسية الميزة ثانياا:

هذا عليها فرض ما ولعل الجامعات، إليها تسعى التي الهدف أهم من التنافسية للميزة الجامعة امتلك أصبج

امتلك على قدرتها على متوقفاا أصبح الجامعات هذه بقاء أن القول ويمكن بل الشديدة والتنافسية التحديات كثرة

التنافسية القدرة وتقوم والعالمية، المحلية الحتياجات تلبي وبحثية تعليمية لخدمات تقديمها من نابعة تنافسية مزايا

كونها والثانية وأنشتاها، وبرامجها عملها مجالت في التميز على قدرتها أولهما أساسيين محورين على للجامعة

الدوليين)5(. للالب جاذبة

الجهود بذل على ومؤسساته مصر في الجامعي التعليم قااع قدرة تعني المصري، الجامعى التعليم فى والتنافسية
عالية مضافة قيمة تحقيق من تمكنه التي الدارية، والنماط والوسائل الموارد كافة واستخدام اللزمة، والجراءات

)6( . العالمية والتاورات التغيرات مع تتماشى لمخرجاته

.37 ص السكندرية، مركز العمال": مجال في التنافسية الميزة (. خليل(1998" مرسي نبيل - 1

مركز الثالثة، اللفية تحديات العربي والعالم الولى،التعليم ،الابعة العولمة لعصر استراتيجيات أالجودة: والدارة البشري المال 200.)رأس بدران( عدنان - 2

.129 ص- ظبي، أبو الستراتيجية: والبحوث للدراسات المارات

. ص79 دمشق, دمشق، جامعة القتصاد كلية ماجستير, ،رسالة التنافسية الميزة تحقيق في ودورها المعرفة إدارة داسي(2007.) حسين وهيبة - 3

.81 ،ص سابق مرجع (. 1998 خليل( مرسي نبيل - 4

العربي السنوي المؤتمر المصرية، بالجامعات التنافسية الميزة لتحقيق كمدخل التدريس هيئة لعضاء المهنية التنمية التربي)2019(. محمد محمود هويدا - 5

،كلية مج2 مستقبلية، رؤى العربي- والوطن مصر في العلمي للبحث والمعلوماتية التنافسية القدرة وتاوير النوعي التعليم عشر،- الحادي –الدولي عشر الراأع

.694 ص ص727-681، ص المنصورة، جامعة النوعية، التربية

نخبة تصنيفات في مؤسساته واقع لتطوير مدخلل المصري العالي التعليم تنافسية تعزيز مصطفى)2018(. الحكيم عبد نجم وعماد بدوي، أحمد فوزي محمد - 6
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هذه ومن بينها من يلئمها ما تتبنى أو تنتهجها مداخل عدة طريق عن التنافسية الميزة تحقيق للجامعة ويمكن

التخايط ومدخل لتحقيقها، هاماا ومدخلا التنافسية الميزة لتحقيق أساسي شرط تحقيقها يعتبر التي الجودة المداخل

التكنولوجية والدارة الوقت، إدارة كذلك والمخاطر، التهديدات وتجنب الفرص استثمار على القائم الستراتيجي

. )1( البتكار ودعم

جيدة بصورة والمجتمعية والبحثية التعليمية الخدمات توفير طريق عن التنافسية الميزة الجامعة تحقق كما

التميز معوقات على التغلب من تتمكن وعندما منافسيها، من أقل وبتكلفة عملئها واحتيجات متالبات مع ومتوافقة

رؤيتها وقصور المجتمع واحتياجات الكاديمي العلمي النتاج بين الربط وقلة البيانات قواعد ضعف بينها من التي

ووجود الدولية المواصفات معايير تغير مثل وخارجيا بها، المعتمدة البرامج وقلة فقط المحلي المجتمع على

للجامعة)2(. الخارجية الكفاءة وانخفاض الجنبية الجامعات تخدم تشريعات

الجامعات1- في المخاطر من الوقاية وإدارة التنافسية الميزة بين العلقة
حيث السمعة، إدارة ومنها الدارية، النماط أنواع كافة بانتهاج الخيرة الونة في الجامعات اهتمت لقد
جودة وتقديم طيبة، سمعة لتحقيق الخاصة العالي التعليم مؤسسات محاكاة على الحكومية الجامعات حرصت
المنظمات من نوع باعتبارها للجامعات ينظر ،وأصبح المنافسين)3( مع المساواة قدم على تضعها التعليم من عالية
عند قوة كنقاط الخصائص هذه استخدام يجب لذا الصلح، بعمليات تتأثر فريدة، وخصائص خاصة طبيعة ذات
فقد الخرى)4(، المنظمات في نجاحاا أثبتت التي الصلح أنماط تابيق في عقبات اعتبارها من بدلا الصلح،
أنها الحاضر الوقت في الجامعات- مقدمتها –وفي والمؤسسات المنظمات تواجه التاي التحديات أهم من أصبح
مما نظيراتها، بين لها متقدمة مكانة إيجاد على العمل أجل من وسعها في ما كل وبذل المستمر، للسعي مضارة
حدود تتخاى الحيان من كثير في يجعلها قد مما ية، التنافسي الميزة تحقيق على الحرص إلى دائماا يدفعها
السبق لها ليكون هذا من يمكنها ما كل واستحداث المستقبل، إلى التالع إلى الحاضر حدود وتجتاز الحاضر،

. ص335 412-327، -صص سوهاج جامعة التربية، ،كلية التربوية ،المجلة ،ع53 العالمية الجامعات
696 ص سابق، مرجع التربي)2019(. محمد محمود هويدا - 1

،698.697 ص ص السابق، المرجع - 2

3- Hanne Annmarie Puntervold )2017(. Reputation management in Higher Education Institutions: A Comparative

Analysis of Public and Private, Norwegian and American Higher Education Institutions, Reprosentralen, Universiteteti

Oslo,p.22.
4- Ipid, p.27.
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ا تهديدا يشكل ذاته حد في التنافسية الميزة فقدان إن اعتبرت الدراسات بعض إن حتى مثيلتها)1(، على والتفوق
بمنأى الجامعات وليست ،)2( المؤسسة تواجه قد التي والمخاطر التحديات أهم من ويعتبر وبقائها المؤسسة لكيان
الهتمام، بعين المخاطر إدارة موضوع والعربية العالمية الجامعات من كثير تناولت حيث التصور هذا عن
ذلك من لها مقصد أهم وكان بجامعتها، تحيط التي المخاطر هذه لدارة محكمة استراتيجيات لوضع وسارعت
أوضحت فقد المخاطر، لدارة الستراتيجيات هذه مقدمات من يتضح وهذا لجامعتها، والتنافسية الستمرارية ضمان
تحقيق الساس في هي المخاطر إدارة استراتيجية في رؤيتها أن الردنية، الزيتونة جامعة وهي الجامعات إحدى
تابيق هي رسالتها أن أيضاا وأوضحت للجامعة، المستدامة والتنمية العلمي والبحث العمل سوق في المنافسة
لدارة الستراتيجية هذه وضع من الجامعة غايات بين من أن أوضحت ،كما الجودة وضمان التنافسية معايير
لدارة خاة وضع وأن والدولية المحلية التصنيفات في المتقدمة المراكز وتحقيق الجودة، ضمان هو المخاطر
مستوى وتحقيق والقليمية المحلية البيئة في والمخاطر التحديات مواجهة على الجامعة مساعدة شأنه من المخاطر
التي سعود الملك جامعة في المر ،ونفس المجتمع)3( وخدمة العلمي والبحث التعليم مجال في التنافسية في أفضل
الجامعة في المخاطر إدارة أن المخاطر لمواجهة الستراتيجية هذه وضع من الرئيسي السبب أن أوضحت
والتصنيف التقييم جهات واهتمام والعالمي، المحلي الكاديمي والعتماد الجودة هيئات اشتراطات من أصبحت

المخاطر)4(. لدارة جيدة استراتيجيات وجود واشتراطها العالمية
هام وعنصر الجامعات رأسها وعلى التعليمية المؤسسات أنشاة من يتجزأ ل جزءاا المخاطر إدارة فتعتبر
التنظيمي النهج خلل من أعمالها، قرارات جميع تدعيم في فعالة بصورة والمساهمة الستراتيجية أهدافها لتحقيق
وأسهم قيمة زيادة على وتأثيرها المخاطر من الوقاية إدارة ”تؤديه الذى الهام الدور من انالقاا المخاطر، لمواجهة
قدرتها زيادة إلى يؤدي أن شأنه من الذي المخاطر إدارة لتقييم قوية أنظمة على ارتكازها خلل من المؤسسة،
بها، المحياة المخاطر إدارة في وكفاءتها قدرتها على المؤسسة استمرارية تتوقف حيث السواق، في التنافسية

منافسيها)5(. مواجهة في أسهمها ارتفاع على العمل وكيفية قيمتها، تحسين فى فعاليتها على تنعكس والتي

التنافسية: والميزة المخاطر من الوقاية إدارة بين العلقة التالي الشكل ويوضح

.134 ،ص سابق مرجع 2013 سعييد) يم الرحي عبد سناء - 1

.138 ،ص السابق المرجع - 2

. 8-2 ص ص سابق، ،مرجع الزيتونة جامعة - 3

ص9. سابق، مرجع ( ،2013 سعود( الملك جامعة - 4

– التجارة كلية - شمس عين جامعة المال: سوق لتنشيط السهم ربح على المخاطر إدارة فعالية :)أثر 2016) أبوالعل السلم عبد مصافى نورا - 5

. 2 ص ، ماجستير رسالة ، المحاسبه
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التنافسية أالميزة المخاطر إدارة علقة :)14( شكل

Source: Elahi, E. )2010(. How Risk Management Can Turn into Competitive Advantage,P.21 )1) .

دائرية علقة تعتبر حيث التنافسية، والميزة المخاطر إدارة بين الوثيقة العلقة السابق الشكل من يتضح
بالضرورة تتالب التي العالمية، التغير لمتالبات نتيجة الناشئة والمعقدة المتراباة الخار حالة فتفاقم ومتداخلة،
لدارة وفعال جيد إطار صورة في القائمة الدارة عمليات في وتضمينها المخاطر، بإدارة استراتيجياا الهتمام
خاورة، الكثر العمال تحري طريق عن وذلك الزمة، وقت النتاج على القدرة من المؤسسة يمكن المخاطر،
أكبر قدرة النهاية في عنه ينتج مما مرنة، صورة في المؤسسة وجعل اليومي، الداء في التفوق على والحرص
التنافسية، ميزتها تحقيق تعزيز وبالتالي مثيلتها، بين متميزة مكانة ،وتحقيق أهدافها وتحقيق المؤسسة، في للعمل
قدراتها من الستفادة على قدرتها خلل من التنافسية، الميزة على الحصول يمكنها مؤسسة أي مثل والجامعة
وتزيد وجودها من تعزز تنافسية، ميزة إلى تواجهها التي الخاار تحويل خلل من المخاطر، إدارة في الخاصة
إدارة فنجاح للسوق، وتقدمه تنتجه ما كل أو جزء في منافسيها على والتفوق العملء ثقة وتكسبها أرباحها، من
وتعززها الجامعية المؤسسة قدرة المخاطر إدارة ممارسة كبير بشكل تحسن حيث تنافسية، ميزة تشكل المخاطر
عن ومستمر، شامل لتاوير متكاملا منهجاا بامتلكها الشاملة، الجودة تحقيق من ،وتمكنها بمثيلتها)2( بالمقارنة

1 - Ehsan Elahi(2010). How Risk Management Can Turn into Competitive Advantage, College of
Management Working Papers and Reports, College of Management , University of Massachusetts Boston,P
P,1-26,P.21, Available atURL:

file:///C:/Users/hp/Downloads/How_Risk_Management_Can_Turn_into_Competitive_Adva%20(2).pdf

2- )RICS(, )IFMA( )2018(.Strategic FM Framework: Strategic Facility Management Framework guidance note,

Global , 1st edition, Royal Institution of Chartered Surveyors )RICS( and International Facility Management Association

https://scholarworks.umb.edu/management_wp
https://scholarworks.umb.edu/management_wp
https://scholarworks.umb.edu/management_wp
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أدائها عن رضا نسبة أكبر وتحقيق أهدافها لتحقيق والعمليات؛ والبشرية المادية العناصر كل ومشاركة تفعيل طريق
)1( ومخرجاتها.

التنافسية2- قدرتها وتحسين الجامعة كفاءة رفع في المخاطر من الوقاية إدارة دور
فقد الدولي، للبنك تقرير في جاء كما التنمية لتحقيق قوية أداة تكون أن يمكن للمخاطر الفعالة الدارة أن
استباقيين مخاطر" “مديري إلى الزمات” “مكافحي من التحول إلى والمؤسسات الفراد الدولي البنك تقرير أوصى
ملموسة أدلة هناك لنه ، الحالية- الدراسة إليه وتؤسس تنتهجه الذي المنحى مع يتفق ما وهو ونظاميين-
السلبية الثار من الحد طريق عن الوفير مردوده له يكون أن يمكن لها والستعداد المخاطر إدراك أن على
تضيع الفرص من العديد أن كما أحواله، لتحسين المتاحة الفرص من بالستفادة أيضاا لهم بالسماح ،بل فحسب
النجاح قيمة التالي الشكل ،ويوضح اللزمة)2( بالمجازفات القيام عن والنكوص للمخاطر الستعداد ضعف بسبب

: بكثير تتكلفها التي النفقات تفوق التي المخاطر مواجهة في

تكلفتها على المخاطر إداراة منفعة تفوق )15( شكل

.)3(8 ص .)2014( الدولي البنك : المصدر

)IFMA( 19 April 2018, Texas ,p.37.

1- )RICS(, )IFMA( )2018(.Strategic FM Framework: Strategic Facility Management Framework guidance note,

Global , 1st edition, Royal Institution of Chartered Surveyors )RICS( and International Facility Management Association

)IFMA( 19 April 2018, Texas ,p.37.
،48-1 ص واشنان،ص الدولي: البنك ،مجموعة العالم في التنمية عن ،تقرير التنمية أجل من المخاطر :إدارة والفرص المخاطر الدولي)2014(. 2-البنك

،5.3 ص ص

8 ص ، السابق المرجع -3
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نسبة إلى المخاطر من الوقاية عملية في النجاح من تعود التي المنافع نسبة متوسط السابق الشكل يوضح

من للوقاية المتوقعة المنافع تفوق حيث المجالت، كل في المتقاع الخط فوق يظهر مما هذا ويتضح التكلفة،

وملموسة. كبيرة بدرجة العملية تلك على نفقتها المتوقع التكاليف المخاطر

خريجي إعداد في أساسياا دوراا يلعب حيث المستدامة، التنمية تحقيق في هام دور ذو الجامعي التعليم ويعتبر
والصناعة بالدارة المرتباة العمال شتى في المسئولية تحمل على بالقدرة المختلفة الوظائف في الجامعات
لخريجي الكفاءات تاوير في دوره جانب إلى المسؤولية، وتحمل التعلم مجتمع بتحقيق والسياسة المدني والمجتمع

التعليم كفاءة تحسين على فالعمل للمجتمع)1(، المستدامة التنمية تشكيل في حاسما�ا دوراا يلعبون من وهم الجامعة،

قدرته جانب إلى تقدمه، استمرارية وضمان بل وتقدمه، المجتمع تنمية تحقيق في مباشرة بصورة يسهم الجامعي
ويتم والتاور، الدائم التغير تعني التي المستدامة التنمية ومواكبة الجامعات في التحويلية الكفاءات تاوير على

منافسيها)2(. بين بقوة البقاء للجامعات يحقق بما والعمل النظرية المعرفة بين الفجوة سد بذلك

التخايط واستراتيجيات ومفاهيم مناهج باستخدام المخاطر من الوقاية إدارة بمجال المتزايد الهتمام تجسد وقد
المخاطر لتوقع استراتيجيات بوضع الشديد الهتمام من الخيرة الونة في نلحظه ما يفسر ما وهذا الستراتيجي،
ومحاولة بعد، فيما أزمات وتسبب تحدث أن الممكن من التي المحتملة بالمشكلت والتنبؤ التعليمية النظم في
التعليمية المؤسسة تتعرض ل حتى ممكن، مستوى أدنى إلى السلبية آثارها لتقليل أو لمنعها استباقية حلول وضع
من وتزيد القرار وصناع والمديرين الجامعة سمعة تعزز للمخاطر الفعالة ،فالدارة للزمة)3( السلبية للتداعيات
حول اليقين وعدم المدروسة، غير القرارات من وتقلل والثقة، الموثوقية من قدراا وتمنحها التواصل، على قدرتها
وتجنبها لها، المخاط غير السلبية؛ أوالعواقب السلبية الحداث وتجنبها القرار صنع في والتناقض الهداف،
رفاهية، أو ترفا تعد لم التي التنافسية، الميزة تحقيق من وتمكنها السيئة)4(، النتائج من السمعة تشويه أو الحراج
المحلي المستوى على نظيراتها بين المناسبة مكانتها لتجد لتحقيقه، الجامعة تسعى أساسياا مالباا وأصبحت بل

. العالمية التصنيفات في وتتقدم والعالمي، والقليمي

1- Karl Herweg,and AnneB.Zimmermann) 2017(.Integrating Sustainable Development into Higher Education,

Educational content: competences, and teaching–learning arrangements of Education for Sustainable

Development, Vice-Rectorate Quality and Vice-Rectorate Teaching Centre for Development and Environment )CDE(

and Educational Development Unit, University of Bern, Switzerland, p.17.

2- Karl Herweg,and AnneB.Zimmermann) 2017(. Op. Cit., p.25.
. ص1 الردنية، والتكنولوجيا العلوم جامعة مواجهتها: وإجراءات المخاطر إدارة خاة .)2018( والتكنولوجيا العلوم جامعة - 3

4 - The University of Adelaide. Op. Cit., p- 9 .
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الجيد المخاطر من الوقاية إدارة إطار بين العلقة أوضح الذي المحور هذا في سبق مما نستنبط أن ويمكن
المنافسين من مثيلتها بين العالمية التصنيفات في أسهمها ورفع تنافسيتها وتعزيز الجامعة وفاعلية كفاءة ورفع
الميزة تحقيق ودعائم أسس أهم من الجيدة المخاطر إدارة عمليات جميع تكون حيث وعالمياا، وإقليمياا محلياا
إدارة في نجاحها حالة -في تستايع قد الجامعة أن الباحثة ترى بل فحسب؛ هذا ليس للجامعة، التنافسية
بقدرتها لها، تنافسية ميزات تحقيق في النجاح عناصر من عنصراا إلى المخاطر هذه بعض تحول أن مخاطرها-
المخاطر كتلك نفعي، مردود له يكون أن يمكن ما المخاطر من فهناك المخاطر، تلك إدارة على المتفوقة
ومكآفات عوائد على الجامعة حصول عنها وينتج تحملها، يمكن والتي الجامعة قبل من والمقدرة المحسوبة
أو والعالمي، المحلي العمل سوق يتالبها جديدة علمية ومجالت وأقسام كليات إنشاء مثل تنافسية، ميزة واكتساب
للجامعة جديدة قيمة يضيف إنه إل مخاطرة، من هذا في مما فبالرغم أوضاعها، وتحسين القائمة، الكليات تعديل
والزمات، للكوارث المحتملة كالثار نفعي مردود وراءها من يوجد ل التي المخاطر وحتى تنافسيتها، من تزيد
تنافسية ميزة يعتبر معها التصرف وحسن والكوارث والمشاكل الزمات حالة في التأثر وعدم للجامعة، البقاء فمجرد
كان التي المدمرة المخاطر وجود برغم البقاء الجامعة تستايع عندما المر ونفس منافسيها، بين رصيدها من تزيد
ميزة يكسبها المخاطر من النوع هذا أمام الجامعة وصمود الجامعة، في العمل توقف إلى تؤدي أن المكمن من
شأنه من بالمرونة تتميز بصورة والمتكررة اليومية المخاطر إدارة على الجامعة قدرة جانب إلى هذا عالية؛ تنافسية

باستمرار. التنافسية الميزة تحقيق على قدرتها وتعزيز للجامعة، التنافسي الوضع على إيجابياا يؤثر أن

الخلصة

هذا ويؤدى المخاطر، من الوقاية إدارة في الجامعة كفاءة رفع أهمية تتضح الدراسة في تقدم ما على بناءا
لمنع استباقي بشكل ،وعلجها المحتملة والعقبات المشكلت تجنب على الجامعة قدرة رفع إلى بالضرورة المر
من الوقاية لدارة ناجحة تقنيات استخدام فإن وبالتالي أهدافها، تحقيق عن الجامعة تعوق أزمات إلى تحولها
الجامعات حالة وفي لها، الستدامة وضمان كيانها على الحفاظ في الجامعة تساعد التي السس أهم من المخاطر
مما تواجهها، التي التحديات وكثرة الجامعات، تلك في العمل بيئة لتشعب أهمية، المر يزيد والمصرية العربية
ولضمان بل الجامعات، على للحفاظ فقط ليس منها، مفر ل ضرورة الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة جعل
تهديدات وتمثل تواجهها التي والتحديات المصرية الجامعات واقع وبتحليل لها التنافسية من قدراا وتحقيق استدامتها
للخذ الحاجة أشد في المصرية جامعاتنا إن وخاصة بها، المخاطر من الوقاية إدارة وواقع لها، محتملة ومخاطر
إليها الشارة تمت والتي منها، تعاني التي المخاطر من كثير على التغلب من لتتمكن الحديثة التقنيات بتلك
فكرى إطار من الفصل هذا في تناوله وما العالمية، التصنيفات في بها اللئقة للمكانة الوصول من وللتمكن
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بعض يتناول الذي التالى الفصل فى ييعرض سوف لما أساسياا مرتكزاا ييعتبر المخاطر، من الوقاية لدارة وتابيقى
منها. المستفادة الدروس واستخلص لتقييمها المخاطر، من الوقاية إدارة في والعالمية العربية التجارب



من الوقاية فى الجامعة أداء كفاءة تطوير في العالمية والممارسات الخبرات أعض
المخاطر

العربية والممارسات الخبرات أعض أول:

السعودية1- العربية المملكة خبرة

الهاشمية2- الردنية المملكة خبرة

العالمية والممارسات الخبرات أعض ثانياا:

المتحدة1- المملكة خبرة

استراليا2- خبرة

الساأقة الخبرات من المستفادة الدروس ثالثاا:

الرابع الفصل
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الجامعة أداء كفاءة تطوير في العالمية والممارسات الخبرات أعض
المخاطر من الوقاية فى

تمهيد

استراتيجيات وتنفيذ وضع في والعالمية العربية الجامعات بعض وممارسات خبرات عرض الفصل هذا يتضمن
فيعرض الجامعية، المخاطر من الوقاية إدارة في الجامعات هذه تجارب على للوقوف المخاطر، من الوقاية لدارة
وخبرة المخاطر، من الوقاية في سعود العزيز عبد الملك جامعة تجربة تمثلها التي السعودية؛ العربية المملكة لخبرة
الردنية، الزيتونة جامعة هي: أردنية، جامعات ثلث تجربة القسم هذا يتناول حيث الهاشمية؛ الردنية المملكة
المملكة مثل الوروبية: الدول خبرات لبعض ذلك بعد يتعرض ثم الهاشمية، والجامعة والتكنولوجيا، العلوم وجامعة
،وتجربة المتحدة بالمملكة ))University of Aberdeenالسكتلندية ابردين جامعة تجربة فيعرض المتحدة،
Curtin ( كيرتن جامعة ومنها استراليا، خبرة ،ثم بانجلترا مانشستر في )University of Salford(سالفورد جامعة
التعرف بهدف التجارب هذه وتحليل عرض ويتم (؛ Federation University(التحاد وجامعة )University
ضوء في التجارب تقييم ثم نجاح، من حققته وما الجامعي، العمل لنمط التجارب هذه مواءمة ومدى مفرداتها، على
وباء جائحة انتشار خار لمواجهة الجامعات هذه وإجراءات الدولية، والمواثيق المخاطر من الوقاية إدارة مفاهيم
وضع في منها للستفادة رؤية وضع من والتمكن منها، المستفادة الدروس ،لستنباط )Covid 19( كورونا
والعالمية العربية الخبرات ذات الدول هذه اختيار تم ولقد المصرية، الجامعات في المخاطر من للوقاية استراتيجية
الجامعات من التجارب هذه محل الجامعات ولكون الجامعي، التعليم في والمتميزة المتقدمة الدول من لكونها
أداء كفاءة لرفع استراتيجيات وتنفيذ واعتماد وضع في السبق لها كان والتي العالمية، التصنيفات في المتقدمة
الجامعة بخاة ومدرجة ومعلنة منشورة الستراتيجيات هذه كون جانب إلى المخاطر، من الوقاية في الجامعة
المستفادة الدروس واستخلص ومكوناتها عناصرها على للتعرف وتحليلها ودراستها عليها، الحصول يمكن وموثقة

منها.

العربية والممارسات الخبرات أعض أول:

جامعة وتجربة المخاطر، إدارة في السعودية العربية بالمملكة سعود الملك جامعة تجربة القسم هذا يشمل
الردن. في الهاشمية والجامعة والتكنولوجيا، العلوم وجامعة الردنية، الزيتونة

الرابع الفصل
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السعودية1- العربية المملكة خبرة

، الرياض مدينة في تقع مستقلة حكومية سعودية جامعة وهي سعود، الملك جامعة تجربة القسم هذا يعرض
جامعة أكبر ،وثاني القرى أم جامعة بعد المملكة في تأسست جامعة ثاني وتعتبر ،1957 عام منذ أنشأت
في العربية الجامعات وأسبق أول من تيعتبر لـنها سعود الملك جامعة اختيار وتم المساحة)1(، حيث من بالعالم
وضعت حيث الجامعة، استراتيجية ضمن منتظم بشكل وإدراجها الجامعية المخاطر من الوقاية أساليب اعتماد
بشكل التنفيذ وآليات الستراتيجية تفصيل على وحرصت ،2013 عام المخاطر لدارة المنهجية استراتيجيتها

للتحليل. وقابلة واضحة تجربة يجعلها

السعودية)2(:1-1 العربية أالمملكة سعود الملَ جامعة
أهمية الخاة تضمنت وقد بالجامعة، المخاطر لمواجهة كاملة استراتيجية خاة سعود الملك جامعة وضعت

التالية: للسباب المخاطر مواجهة من تمكنها للجامعة جيدة خاة وجود وضرورة بالجامعة، المخاطر إدارة

الرواح.1- على الحفاظ على الجامعة حرص
الصول.2- على الحفاظ على الحرص
الخيرة.3- الونة في وخاصة للجامعة المهددة الكوارث وتنوع تعدد
والعالمي.4- المحلي الكاديمي والعتماد الجودة هيئات اشتراطات من الجامعة في المخاطر إدارة أصبحت
المخاطر.5- لدارة جيدة استراتيجيات وجود واشتراطها العالمية والتصنيف التقييم جهات اهتمام

أصبح حيث المخاطر؛ لمكافحة الستراتيجية هذه بوضع للهتمام مبرراتها الجامعة أوضحت المنالق هذا ومن
وبدائل حلول ووجود خسائرها، وتقليل للجامعة، المهدد الخار لدرء كبرى أهمية ذات فهي منه، مناص ل المر
مثل جامعة في ،وخاصة والمان)3( الامأنينة من جو وتوفير الجامعة، لها تتعرض قد التي المشكلت مع للتعامل
كيان على بالحفاظ والتزامها وعالمياا، محلياا به معترف كيان ذات تعليمية مؤسسة باعتبارها سعود الملك جامعة
سياسة تنفيذ استوجب مما المادية، وأصولها وزائرين وعاملين وأساتذة طلب من البشرية مواردها وحماية الجامعة،

: عبر متاح 2020/4/14 في الطلع تم السعودية الوطنية المنصة موقع - 1
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC087
العالي، التعليم وزارة التاوير، ،عمادة والجودة للتاوير الجامعة وكالة مواجهتها، وإجراءات أالجامعة المخاطر إدارة خطة (. 2013 سعود( الملك جامعة - 2

عبر: متاح الرياض،
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/kht_dr_lmkhtr_fy_jm_lmlk_swd.pdf

. ص9 ، السابق المرجع - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
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بصفة المخاطر نظام بمراجعة اللتزام مع والعالمية، المحلية والقوانين اللوائح وفق متالباتها وتوفير المخاطر
منتظمة)1(.

سعود1- الملَ جامعة في المخاطر إدارة خطة أهداف
يلي:)2( فيما المخاطر إدارة خاة أهداف الجامعة لخصت

-. الجامعة في المخاطر لدارة العامة السياسة توضيح
-. المخاطر رصد آلية توضيح
تداعياتها.- من والحد المخاطر هذه لمواجهة والسيناريوهات الجراءات توضيح
ما- وأوضحت المخاطر، من نوعاا إلى(11( الجامعة تواجة أن يمكن التي المخاطر الخاة صنفت وقد

الخار. لهذا المسببة العناصر من نوع كل يتضمنه
المخاطر2- تصنيف

:)3( التالية المخاطر في الجامعة تواجه التي المخاطر الستراتيجية صنفت
الصحية.- المخاطر
-. الابية المخاطر
-. الكيميائية المخاطر
والمعلومات.- الوثائق مخاطر
-. القانونية المخاطر
-. اليسمعة مخاطر
-. الحريق مخاطر
-. المالية المخاطر
-. الابيعية المخاطر
-. البشرية الموارد مخاطر
والمرافق.- المينشآت مخاطر

هذه ووصف وتحديد السابقة، المخاطر من نوع بكل الخاصة الفرعية المخاطر من مجموعة إدراج وتم
التي الجزئية المخاطر تصنيفات كل تتضمن جداول، هيئة على الستراتيجية صنفت وقد بدقة، المخاطر

كالتالي: الخار عن شيء كل تتناول جداول في تناولها يتم نقاة وكل الخاة، تضمنتها

. ص11 سابق مرجع . )2013( سعود الملك جامعة - 1
.9 ،ص سابق مرجع . )2013( سعود الملك جامعة - 2

.7-4 ص ص ، السابق المرجع - 3
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المخاطر.1- لحدوث المرشحة بالجهات قائمة يتضمن الول: الجدول
-2. الخار يتضمنها التي التفريعات يتضمن الثاني: الجدول
يلي:3- ما يتضمن الثالث: الجدول

الخار ومستوى الخار، ووصف المسئول، والشخص الموقع، وبيانات المحتمل، والخار الخار، شرح
عالي ( : حدوثه حال الخار وتأثير الخار، درء وسياسة الخار، ونوع منخفض(، – متوسط – عالي الحالي)

. منخفض( – متوسط –
ويتضمن:4- حدوثها، حال المخاطر مع التعامل إجراءات يوضح الراأع: الجدول

عند الفوري والجراء بالمسئول، التصال ووسائل الخار، وقوع عند به التصال المسئول والشخص الخار، نوع
الخار. لمعالجة الجهة تتخذها التي والجراءات الخار، معالجة عن المسئولة والجهة بالخار، العلم

ويتضمن:5- حدوثها حال المخاطر مع للتعامل إجراءات من يتبع ما :يشرح الخامس الجدول
المخاطر. تلك حدوث لتفادي اتباعها الواجب والجراءات سببها، التي الضرار من والتخلص الخار إنهاء

-5) )Covid كورونا19 وباء جائحة انتشار خطر لمواجهة سعود الملَ جامعة إجراءات
اتخذت الوباء انتشار ففور والتنظيم، بالسرعة كورونا وباء انتشار خار مع سعود الملك جامعة تعامل تميز

كالتالي: الجراءات تلك ،وكانت المملكة في الوباء انتشار خار ومواجهة لستباق خاوات عدة الجامعة

-1)1( )Covid 19( كورونا فيروس لمكافحة تنفيذية خطة وضع
انتقال- وطرق الفـيروس، عن ،ومقدمة )Covid كورونا)19 فيروس يخص فـيما التوجـيهات الخاة تضمنت

عالمـي، اهتمام ذات صحـية طوارئ حالة )كوفيد-١٩( وباء وإعلن له، الوبائية والخصائص العدوى،
منها، كل مع التعامل وكيفية والمؤكدة، المشتبهة للحالة دقيق ووصف وأعراضه، المرض لوبائية وشرح
الفـيروس، فـيها ظهر مناطق فـي المتواجدين أو المتجهـين للمسافرين ونصائح الفـيروس، من الوقاية وطرق
مع التعامل وكـيفـية المنزلـي، العزل واحتـياطات الجامعة، بعـيادات الخاصة والجراءات والستعدادات
الجامعة، مستوى علـى والسـيارة الستجابة فريق عن والعلن مشتبهة، أو مصابة لحالة المخالاـين
نقاط عند المبكر للكشف فحص وقائمة عنه، تنتج قد مخاطر أي وإدارة الوباء مع التعامل لجنة وتكوين

الفرز.
للالب- التوعوي التثقـيفـي للبرنامج وعرض الالب، تعليم لستمرار اللكترونية البدائل الخاة كماعرضت

نهاية وفي البرنامج، وأنشاة والموارد المستهدفة والفئة البرنامج أهداف وأوضحت بالجامعة، والموظفين

الاب برنامج مع بالتعاون والجودة للتاوير الجامعة ،وكالة )Covid 19( 19 كوفيد فيروس لمكافحة التنفيذية الخطة سعود)2020(. الملك جامعة - 1

عبر: متاح الرياض. سعود، الملك جامعة العامة، والعلقات العدوى ومكافحة الوقائي

https://ksau-hs.edu.sa/Arabic/MediaCenter/Documents/CORONA2020.pdf
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للحالت المؤكدة الحالت توزيع تضمنت ملحق وعدة الفيروس عن هامة معلومات وضعت الخاة
ومؤسسات للجامعات التنفـيذية والخاة معه، للتعامل الصحة لوزارة الوطنـية والخاة بالفيروس، المصابة
الجامعية. البيئة في التنفسية العدوى من للوقاية الرشادي والدليل الفـيروس، لمكافحة التعلـيم بوزارة التعلـيم

-2)1( )COVID-19(كورونا فيروس لبحوث سعود الملَ جامعة مبادرة
مواجهة في سبتاقة سعود الملك جامعة كون من انالقاا مبرراتها- في جاء –كما المبادرة هذه الجامعة وضعت
معتمدة لها، السريعة الحلول إيجاد على العمل خلل من وذلك السعودي المجتمع تواجه التي والتحديات المشكلت
مختلف في التدريس هيئة وأعضاء الباحثين من نخبة في المتمثلة البشرية القوى من عتادها على ذلك في
بمقترحاتهم م للتتقدت الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء من الباحثين دعوة على المبادرة فكرة وتقوم التخصصات،
فيروس أبحاث في واعدة( فكرة أي )أو العلمي البحث عمادة تارحها التي البحثية المجالت خلل من البحثية
تتجاوز ل مدة وحددت المتميزة، للمقترحات اللزم المادي عم الدت بتقديم الجامعة التزام مع ،) )COVID-19كورونا
ذات ومنتجات تقنية ونماذج علمية بحوث صورة على العمل تقديم يتم وأن العقد، توقيع تاريخ من أشهر تسعة
يثبت التي البحاث بتحويل الجامعة ستقوم بعدها انتشاره، من والحد الفيروس ومكافحة تشخيص في جدوى
واسع. نااق على استخدامه من للستفادة الختصاص جهات مع بالتعاون صناعي منتج إلى وكفاءتها صلحيتها

أو الحالية الزمة مكافحة على تساعد التي الوطنية البتكارات تشجيع في: المبارة من أهدافها الجامعة ولخصت
من التجاري؛ والارح الكمي النتاج مرحلة إلى للوصول الوطنية البتكارات وتفعيل ودعم آثارها، من التخفيف
البتكار ربط خلل من المستدامة التنمية وتعزيز حالياا، المجتمع تواجه التي المشكلت من هامة مشكلة حل أجل
واحتضان لتبني الستثمارية والمؤسسات الهيئات وتشجيع ومتوساة، صغيرة صناعات وإنشاء بالصناعة
لرؤية وفقاا المجتمعية الخدمة تقديم في العلمي بالبحث المنوط بالدور والقيام المجالت، مختلف في البتكارات

.2030 المملكة

يلي: كما بالمبادرة الماروحة المجالت الجامعة حددت كما

من- طبية معلوماتية برامج أو مبتكرة طبية وأجهزة وأدوات مواد تاوير أو تصميم طريق عن الوقاية:
الفيروس. انتشار أوتقلل ،) )COVID-19كورونا فيروس من الوقاية في تساعد أن الممكن

وإجراء- لتشخيص اقتصادية وجدوى فاعلية ذات مبتكرة وأجهزه سريعة كواشف تاوير يتضمن التشخيص:
الصاناعي الذكاء تابيقات واستخدام ،) )COVID-19كورونا بفيروس الخاصة المخبرية الفحوصات

. والمخالاين المصابين وتتبع لرصد

عبر: متاح . )COVID-19(.كورونا فيروس لبحوث سعود الملَ جامعة مبادرة -1

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281
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أو- وتصميم التكلفة، ومنخفضة مبتكرة باريقة الصناعي التنفس أجهزة تاوير أو تصميم تضمن العلج:
اليكسجين. وتوليد لقياس مبتكرة أجهزة تاوير

والجتماعي- القتصادي والثر الجتماعي التواصل وسائل تأثير بتقييم والخلقية: الجتماعية الجوانب
مساعدة مسحية أدوات وإيجاد الصحيين، والممارسين المرضى على بالفيروس والصابة لنتشار والنفسي
الهامة. المعلومات واستخلص والتنبؤ التحليل في المعلوماتية البرامج وتوظيف القرار، متخذي لمساعدة

وضعت- وقد الجائحة، لهذه التقصي أو التشخيص أو الكشف في يخدم بحثي عمل أي إلى بالضافة
رابط على للمبادرة التقديم نموذج ووضعت المبارة، تمويل ومصادر الزمنية والخاة التنفيذ أليات الجامعة

)1( للمبادرة الكترونياا بريداا وخصصت الجامعة، بموقع خاص
الجامعة)2(3- مستشفيات خلل من والعلجي الطبي الدور في المشاركة

خدمات لتقديم المتخصصة؛ والابية الدارية الاواقم توفير وتم للجامعة، التابعة الابية المراكز أعيدت
الحترازية الجراءات تابيق مع والوافدين للمواطنين بسهولة للتاعيم اللقاحات وتوفير والعلج، العزل

والوقائية.

هذا ولعل الجامعة، في المخاطر إدارة في فريداا نموذجاا قدمت قد سعود الملك جامعة أن سبق مما يتضح
التية: السباب إلى يرجع

المحياة- المخاطر أنواع كل الستراتيجية وتضمنت للتنفيذ، وقابلة شاملة إجرائية استراتيجية الجامعة وضعت
حدوثها. حالة في تعوقه أوقد بالجامعة العمل سير تهدد أن يمكن والتي الجامعي بالعمل

لحدوث- المرشحة بالجهات وقائمة خار، لكل الدقيق والوصف للمخاطر، التفاصيل جميع الستراتيجية شملت
ووصف والمسئول، الخار، به يحدث قد الذي الموقع وبيانات المحتمل، الخار الخار،وشرح وتفريعات المخاطر،

. حدوثه عند تأثيره وتقليل الخار، درء سياسة ونوع ، الخار مستوى
المسئول- الشخص وبيانات الخار، نوع حسب حدوثها حال المخاطر مع التعامل إجراءات الستراتيجية أوضحت

عن المسئولة والجهة بالخار، العلم عند الفوري والجراء به، التصال ووسائل الخار، وقوع عند به التصال
المخاطر مع التعامل إجراء من يتبع وما الخار، لمعالجة الجهة تتخذها التي الجراءات وجميع الخار، معالجة

عبر: متاح . )COVID-19(.كورونا فيروس لبحوث سعود الملَ جامعة لمبادرة التقديم نموذج -1

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/covid19_dsr_form.pdf

عبر: 22-5-2021متاح بتاريخ الطلع تم . )COVID-19(.كورونا فيروس لمواجهة سعود الملَ جامعة اجراءات -2

https://www.ksau-hs.edu.sa/English/Deanships/Dqm/Documents/CORONA2020.pdf
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لتفادي اتباعها الواجب والجراءات سببها، التي الضرار من والتخلص الخار، إنهاء ويتضمن: حدوثها حال
لحقاح. المخاطر تلك حدوث

)الحتجاجات- مثل خار في فمثلا المخاطر؛ أنواع كافة مع للتعامل جيدة وبدائل حلولا الستراتيجية وضعت
في جاء ما حسب – البشرية بالموارد المرتباة المخاطر مصفوفة من خار وهو الدراسة(، وتعايل العنف وأعمال

: هي الستراتيجية وضعتها التي الحلول كانت - الخاة
انفعالته.1- تهدئة ومحاولة الاالب لشكوى الستماع
ومعالجتها.2- الضعف نقاط وتحديد المسئولين قبل من دورياا الالب رضا مدى قياس
الالبية.3- للشكاوى للستماع معينة ساعات السبوعي جدوله في قيادي كل يحدد أن
كلتلية.4- كل مجلس في للالب ممثل هناك يكون أن
كلية.5- كل في أمن مسئولي تعيين
-6. الخار هذا لدارة مبنى كل في مسئول تعيين

- أنه إل أثاره؛ يقلل أو الخار هذا يمنع أن شأنه من ما كل شملت أنها السابقة الحلول من يتضح كان وإن
الكلية عميد باعتباره الخار مع للتعامل المسئول الشخص وضع في الصواب جانبه قد - الباحثة نظر وجهة من
من أنه إل الخار، هذا تجاه المناسب القرار اتخاذ عن المسئول الشخص هو الكلية عميد كان لو فحتى فقط،

به. التصال يمكن الذي الوحيد المسئول هو يكون أن المعقول غير

الخار- حدوث تمنع أن شأنها من التي الجراءات بوضع اهتمت أنها الستراتيجية في اليجابية النقاط من
عنه سينتج مما لمنعها، الليات ووضع الخار وراء الحقيقية السباب إلى للوصول الدقيق والبحث لحقاا،
على الخار هذا منع إجراءات في ركزت الدراسة، تعال خار إجراءات في فمثلا الخار؛ وقوع من
. تكراره وصعوبة بل الخار؛ لإنهاء حقوقهم كامل منحهم على والعمل وتهدئتهم الالب شكاوى معرفة

للمسئولين،- ورفعها التقارير وكتابة المسئول، ومحاسبة المساءلة فكرة على بالتأكيد الستراتيجية اهتمت
دوري. بشكل الالب رضا بقياس والهتمام المناسبة للحلول للوصول التفاوض، مهارات على وتدريبهم

من- هذا ويتضح المادية، المخاطر أهمية نفس وأعاتها والمعنوية، الفكرية المخاطر الستراتيجية تغفل لم
والمخاطر التدريس لهيئة السمعة ومخاطر الالب يخص فيما البشرية بالموارد المرتباة المخاطر عرض

والمرافق. المنشآت مخاطر عن أهمية تقل ل بصورة بها والهتمام القانونية،
كما- الاارئة؛ للمخاطر تتصدى أن المخاطر مواجهة في المنظم نهجها خلل من الجامعة استااعت

فتمكنت العامة، استراتيجيتها إطار في الجائحة لمواجهة خاة فوضعت كورونا، جائحة مواجهة في حدث
يرتبك ،ولم التعليمية خدماتها تقديم في للستمرار البديل اللكتروني التعليم نمط إلى بسهولة النتقال من
لتفعيل الجائحة استغلل الجامعة استااعت حيث ؛ العكس على بل الوباء، انتشار مع بالجامعة العمل
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في المساهمة في الكاديميين لشراك أطلقتها التي المبادرة خلل من حدث كما لها؛ البحثي الدور
الجائحة. انتشار لخار التصدى

الهاشمية2- الردنية المملكة خبرة

والجامعة والتكنولوجيا، العلوم وجامعة الزيتونة، جامعة هي أردنية، جامعات ثلث تجربة القسم هذا يتناول
، 1993 عام ،تأسست عمان العاصمة في تقع خاصة جامعة ،وهي الردنية الزيتونة جامعة من بداية الهاشمية،
جميع في )ISO 9001:2015( اليزو العالمية الجودة ضمان شهادة على 2017 عام الجامعة حصلت وقد
،وقد )1( المحدثة بنسختها الشهادة هذه على تحصل أردنية جامعة أول لتكون والدارية، الكاديمية عملها مكونات

أيضاا الردنية الخبرة خلل من التعرض ويتم ،2018 عام الجامعية المخاطر لدارة خاتها الجامعة وضعت
اسم من الولى الحروف وهي )JUST، أو) التكنو باسم اختصاراا تعرف التي الردنية والتكنولوجيا العلوم لجامعة
العامة الردنية الجامعات إحدى فهي الردنية، الجامعات جوهرة بلقبها كذلك وتيعرف النجليزية، باللغة الجامعة
التعليم مؤسسات مقدمة في موقعها الجامعة وأخذت 1986م، عام أينشئت وقد بالكامل، حكومياا المدعومة الحكومية
الجامعة ،وتيعدت الوسط الشرق جامعات بين راقية وسمعة مرموقة مكانة ذات أنها ،كما العربي الوطن في العالي
العالم، حول ناشئة جامعة وخمسين مائة أفضل من تيعدت وكذلك العالم، حول جامعة أربعمائة أفضل مصاف في

تيعدت الجامعة ،فإن السلمية للدول والتدريب والجتماعية والقتصادية الحصائية البحاث مركز دراسة وبحسب
للوصول الجامعة سعي خلل ومن العلمي، البحث في السلمي العالم جامعات من بالمائة ثلثة أفضل ضمن
الجامعة استااعت فقد العالم، مستوى على جامعة خمسمائة أفضل قائمة ضمن تكون أن وهو المأمول، للتصنيف
لتحل جامعة خمسمائة أفضل سلم على أكثر التقدم استااعت م 2018 عام وفي م، 2017 عام ذلك تيحقق أن
ضمن من بأنه للجامعة التابع الجامعي الحرم ،ويصنف العالمي التايمز تصنيف بحسب )400 - 301( الفئة في
العلوم جامعة حصلت وقد الطلق، على جامعي حرم لي منحها يمكن فئة أعلى وهي نجوم، الخمس فئة
،2021/2020 للعام العالم في جامعة %6.7 افضل ضمن فأصبحت محليا، الول بالمركز الردنية والتكنولوجيا
الجامعة تصنيف تم فقد مؤخراا، نشرت التي )CWUR( العالمية الجامعات تصنيف مركز نتائج أظهرته لما وفقا
688 أفضل وضمن )التايمز(، وفق 2020 للعام العالم مستوى على جامعة 400-351 أفضل ضمن أيضاا
كمعيار العلمي البحث جانب على بتركيزه المعروف العالمي ) نيوز إس )يو تصنيف وفق عالميا جامعة

محكماا إطاراا فوضعت ، 2018 عام المخاطر لدارة خاتها والتكنولوجيا العلوم جامعة اعتمدت ،وقد رئيسي)2(

عبر: متاح 5/7/2020 بتاريخ الطلع ،تم الزيتونة جامعة موقع - 1
https://www.zuj.edu.jo/e-learning/?lang=ar

عبر: متاح 30/7/2020 بتاريخ الطلع ،تم الردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة موقع - 2
http://www.just.edu.jo/ar/Pages/Default.aspx

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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الهاشمية، الجامعة تجربة وهي الردنية، للخبرة الثالثة التجربة تناول يتم ذلك وبعد الجامعية، المخاطر لمعالجة
وتتتبع الزرقاء، مدينة في ،وتقع )1(1995 العام عام ،منذ الرد، في الحكومية الرسمية الجامعات إحدى وهي
عدد في الماجستير درجة تمنح بحيث العليا للدراسات برنامج بالجامعة ويوجد الدراسة، في المعتمدة الساعات نظام
الدولي البرنامج جانب إلى الردنيين للالب الموازي البرنامج نظام الجامعة في يوجد كما التخصصات، من
معلنة خاة وللجامعة تعادلها، شهادة أو الردنية العامة الثانوية درجة على الحاصلين الردنيين غير للالب

.)2(2019/2020 عام المخاطر لدارة

الردنية)3( الزيتونة أجامعة المخاطر إستراتيجية 1-2

بتوضيح الستراتيجية وبدأت الجامعية، المخاطر لدارة متكاملة استراتيجية الردنية الزيتونة جامعة وضعت
وتم محددة، إجرائية صورة في وصياغتها الستراتيجية هذه من غايتها وترتيب وقيمها، ورسالتها الجامعة رؤية

لها)4(. المستدامة التنمية وتحقيق الجامعة تنافسية تعزيز على خلها من التأكيد

تعريفها ،ويمكن العمال في ظهورا�ا الكثر الملمح أخنها: المخاطر تعريف على الستراتيجية واشتملت
عرضت كما العمال، على تأثيرا وينتج الضرر يولد حدوثه عند الذي المتوقع التهديد أو التأكد عدم حالة بأنها
بمفهوم المقصود توضيح ثم وعواقبها، ما حادثة احتمال توافقية بأنها المخاطر عرف الذي اليزو( )منظمة تعريف
تواجه التي المتوقعة المخاطر ومعالجة وتقييم تحديد :عملية بأنها الستراتيجية- تبنته -كما إجرائياا المخاطر إدارة
واضحة علمية منهجية ضمن وذلك إستراتيجية، أهداف من تحقيقه إلى تسعى وما برامج من تارحه وما الجامعة

وسرعة)5(. وكفاءة بمرونة المتوقعة وغير المتوقعة التهديدات ومع وآثارها، التأكد عدم ظروف مع للتعامل

بدون جامعة توجد ل أنه وذكرت الجامعة، في المخاطر إدارة لخاة الستراتيجية الهداف أوضحت ذلك وبعد
وخااها ومواردها الجامعة لتاوير استراتيجية رؤية لديها يكون أن الفعالة الجامعية الدارة وعلى متوقعة، مخاطر
الرئيسي ،والهدف الشاملة استراتيجيتها ضمن المخاطر لدارة استراتيجية أيضاا الخاة هذه تتضمن وأن وبرامجها،

عبر: ،متاح 2020/6/12 بتاريخ الطلع ،تم الهاشميىة للجامعة الرسمي الموقع - 1
https://www.linkedin.com/school/the-hashemite-university-students/

: https://ar.wikipedia.org/wikiعبر متاح 3/8/2020 بتاريخ الطلع ،تم المعارف دائرة -موقع 2
عبر: ،متاح الردنية،عمان جامعةالزيتونة : 2018-2017 المخاطر إدارة استراتيجية ( جامعةالزيتونةالردنية(2018. - 3

https://www.zuj.edu.jo/wp-content/uploads/2018/04/risk_mng.pdf
.3-2 ص ،ص سابق ،مرجع ) 2018( الردنية الزيتونة جامعة - 4

.8 ص سابق، ،مرجع ( 2018) الردنية الزيتونة جامعة - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9
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سياسات اعتماد خلل من منها، التقليل أو وأشكالها، أنواعها بكافة الخسائر حدوث منع المخاطر، لستراتيجية
حدوثها. توقع أو حدوثها عند المخاطر هذه مع للتعامل ومحددة واضحة

الزيتونة1- أجامعة المخاطر إدارة استراتيجية أهداف
يلي)1(: فيما الستراتيجية أهداف الجامعة لخصت

والمجتمع.- منها والمستفيدين طلبها تجاه للجامعة الستراتيجي اللتزام على التأكيد
العلمي.- البحث ومستوى الجودة ضمان ومعايير الداء مؤشرات وفق الجامعة تنافسية تعزيز
والبشري.- الفكري ورأسمالها ومواردها الجامعة أصول حماية
المتوقعة.- المخاطر ومعالجة المخاطر إدارة ومهام ومنهجية ومبادئ لهداف مرشداا شاملاا إطاراا تقديم
الجامعة.- تواجه التي المتوقعة والتشغيلية الستراتيجية المخاطر مصفوفة بناء
تواجه- قد التي المتوقعة بالمخاطر والتنبؤ والتفسير التحليل وأساليب وأدوات المعلومات قاعدة تاوير

معها. التعامل وإجراءات برامج وتحديد وتقييمها الجامعة

المخاطر2- إدارة استراتيجية منهجية
حصرها تم التي المخاطر أنواع كافة وتحليل دراسة الجامعة في المخاطر ادارة استراتيجية منهجية تضمنت
المسئولين والشخاص الجهات وتحديد حدوثها، حال تأثيرها وتقدير حدوثها، احتمالية وتقدير وتحديدها، ووصفها
احتمالية تخفيض أو حدوثها، ومنع المخاطر هذه لدرء سياسات وضع وتم المخاطر، هذه أنواع من نوع كل عن
وتتبعها أضرارها، من والتخلص إنهائها وكيفية لمعالجتها اتخاذها الواجب الجراءات اعتماد وتم وتأثيرها، حدوثها
حدوث منع هي المخاطر لدارة استراتيجية وجود من الرئيسية ،فالغاية المعنية للجهات عنها التقارير ورفع وتوثيقها

سلفاا ومحددة واضحة سياسات اعتماد خلل من ذلك، أمكن كلما تخفيضها أو وأشكالها أنواعها بكافة خسائر أي
مع عاملين بربط خار كل لتقدير نظام اعتماد تم ولقد حدوثها توقع أو حدوثها، عند المخاطر هذه مع للتعامل
كما حدوثه، عند وتأثيره الخار شدة يمثل الخر والعامل الخار، حدوث احتمالية يمثل الول العامل بعضهما،

يلي:

جداا( ()1منخفض 2منخفض () متوسط 3( عالي( 4 جداا() الخطر)5عالي حدوث احتمال
جداا( Eمنخفض منخفض() D()متوسطC خاير() B()الخاورة حدوثه)Aشديد عند الخطر تخثير

المخاطر مصفوفة ج-

.9 ،ص السابق المرجع - 1
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حدوث احتمال عامل السابقين، العاملين باستخدام لونية خرياة عن عبارة وهي للمخاطر مصفوفة بناء تم
ألوان ثلثة اعتماد كذلك وتم بالحروف، تمثيله ويتم حدوثه عند الخار تأثير وعامل رقمياا، تمثيله ويتم الخار

كالتالي: الخار مستوى على للدللة

مرتفع. خار مستوى على يدل الحمر: اللون

متوسط. خار مستوى على يدل الصفر: اللون

التالية)1(: المخاطر مصفوفة صياغة تم سبق ما على ،وبناءا منخفض خار مستوى على يدل الخضر: اللون

الزيتونة. أجامعة المخاطر مصفوفة :)16 ( شكل

. )2( 10 ص ،) الرديية)2018 الزيتوية جامعة المصدر:

الجامعي الحرم تهدد التي المخاطر تقسيم تم حيث الزيتونة، بجامعة المخاطر لمصفوفة السابق الشكل يعرض
والمعلومات، الوثائق، ومخاطر الكيميائية، والمخاطر الصحية، المخاطر هي المخاطر من أنواع ثمانية إلى
ومخاطر الابيعية، والمخاطر المالية، والمخاطر ، الحريق ومخاطر السمعة، ومخاطر القانونية، والمخاطر
المخاطر أنواع كافة لتصنيف جدول وضع على التوافق تم والعميقة الشاملة الدراسة وبعد والمرافق، المنشآت

.10 ،ص سابق مرجع ( الردنية(2018. الزيتونة جامعة - 1
.10 ،ص السابق المرجع - 2
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والتنفيذ اللتزام مستوى لمراقبة اعتماده يتم المخاطر، إدارة لستراتيجية أساسية ركيزة الجدول يعد بحيث المتوقعة،
ودورية مستمرة بصورة يراجع أن لبد الجدول هذا أن على التأكيد وتم الجامعة، في المخاطر لإدارة والمتابعة
القسام من قسم لكل الفرعية المخاطر مجموعة إدراج ،وتم عليه يارأ قد أو طرأ تغيير أو تاور أي لتحديد

يلي: ما الجدول يشمل بحيث حدى على خار كل الفرعية المخاطر قائمة ووضع الثمانية،

الخطر.1- ،نوع الخطر ،وصُ المسئول ،الشخص الموقع بيانات المتوقع، الخطر
جدا2- منخفض منخفض متوسط عالي جدا الخطر:عالي حدوث احتمالية
جدا3- منخفض منخفض متوسط خاير الخاورة شديد  حدوثه: حال الخطر تخثير

من والتخلص الخار إنهاء كيفية وشرح لمعالجته، المتخذة والجراءات الخار، لدرء الستراتيجية سياسة وشرح
سببها. التي الضرار

اعتماد وتم ومفصل، واضح بشكل فرعي خار كل وضع وتم فرعياا، خاراا )55( الستراتيجية تضمنت وقد
عند الخار تأثير شدة عامل تمثل ثانية وخانة الخار، حدوث احتمالية عامل تمثل فرعي خار كل بجانب خانة
تصنيف يتم الخانة هذه خلل ومن وحرفاا رقماا وتتضمن الخار مستوى على تدل ملونة ثالثة وخانة حدوثه،
من بد ل فانه تأثيره، شدة أو حدوثه احتمالية وارتفعت الخار مستوى ارتفع كلما أنه الستراتيجية وأشارت الخار،
لخفض التنفيذية الخاط ووضع المناسبة، الجراءات واتخاذ فوري بشكل معه للتعامل وأولوية كبيرة أهمية إعااؤه

مستواه.

)1(2018 -2017 للعام الجامعة مخاطر لتصنيف مجمعاا جدولا بوضع الستراتيجية وانتهت

جداا( ()1منخفض 2منخفض () متوسط 3( عالي( 4 جداا() )5عالي الخطر: حدوث احتمال الجدول تضمن

جداا( Eمنخفض منخفض() D()متوسطC خاير() B()الخاورة حدوثه)Aشديد عند الخطر تخثير
الصفر ،) مرتفع خار مستوى ( :الحمر كالتالي الخطورة مستوى على تدل التي أاللوان خطر كل تمييز وتم

منخفض( خار مستوى ( الخضر ،) متوسط خار مستوى (

وبيانات والتكليف الوظيفي والمسمى الستراتيجية إعداد في شاركوا الذين العضاء أسماء وضع تم النهاية وفي
الكتروني(. )البريد التواصل

من بداية الجامعية، المخاطر لدارة محكمة خاة تضمنت الزيتونة جامعة استراتيجية أن سبق مما يتضح
الناشئة خاورتها مدى وتوضيح بدقة، تصنيفها تم التي الجامعي الحرم على والتهديدات للمخاطر الدقيق التحديد

.143 ،ص سابق مرجع ( .2018 الردنية( الزيتونة جامعة - 1
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والعميقة الشاملة الدراسة على واعتمدت معها، التعامل وإجراءات واحتماليتها حدوثها، عن الناتجة التأثيرات عن
أساسية ركيزة الجدول يعد بحيث جدول، في وضعها وتم المتوقعة، المخاطر أنواع كافة تصنيف على للتوافق
ومما الجامعة، في المخاطر لدارة والمتابعة والتنفيذ اللتزام مستوى لمراقبة اعتماده يتم المخاطر إدارة لستراتيجية
تغيير أو تاور أي لتحديد ودورية مستمرة بصورة يراجع أن لبد الجدول هذا أن على تأكيدها للستراتيجية يحسب
تنقيح على التأكيد كذلك مستمرة، بالجامعة المخاطر إدارة عملية تكون أن على للتأكيد ،وهذا عليه يارأ قد أو طرأ
الستراتيجية داخل متضمنة تكن ولم تستحدث قد التي المخاطر أو تستجد التي للمور تبعاا الدائم الستراتيجية
استراتيجية تكون أن على للحرص بالجامعة للحوال الدائمة المتابعة من الستفادة يدعم وهذا وضعها، عند

مخاطر. من ومستجد مستحدث لكل مواكبة المخاطر

-8) )Covid كورونا19 وباء جائحة انتشار خطر لمواجهة الزيتونة جامعة إجراءات
في أهدافها وتحقيق دورها تقديم على الحفاظ ومحاولة والتعليمي التوعوي بدورها الردنية الزيتونة جامعة التزمت
سوف ما لشرح للاوارئ إجرائية خاة بوضع الجامعة ،فقامت )1( طوارئ خطة بوضع فقامت الوباء، انتشار ظل
يلي: ما الخاة وتضمنت ،) )Covid كورونا19 وباء جائحة انتشار خار لمواجهة بالجامعة العمل عليه يكون

بعد1- عن التدريسية العملية استمرارية لضمان وذلك الاوارئ، خاة تبنى مبررات الجامعة رئيس أوضح
العملية استمرارية على للحفاظ الجامعة بها تقوم التي التجهيزات تحديد مع كورونا، فيروس لمواجهة
الساتذة مع والتنسيق اللكتروني، التعليم طريق عن الاالب مع والتفاعل التواصل يضمن بما التدريسية
الغياب لتسجيل آلية وتوفير اللكتروني، التعلم منظومة عبر التدريسية المواد ورفع بتفعيل للزامهم

للالب. الذكية الهواتف خلل من القصيرة الختبارات وتوفير إلكترونياا، والحضور
الصحة،2- وزارة في المراض إدارة خلل من توعوية محاضرات بعقد التوعوي بدورها الجامعة قامت

والعلج. الوقاية وكيفية انتقاله وطرق وأعراضه بالفيروس للتعريف خاصة بروشورات وتوزيع وتصميم
مرافقها.3- كافة وفي الجامعي الحرم داخل المعقم الهايجين بوضع احترازية خاوات الجامعة اتخذت
الصيفي4- الدراسي للفصل الدراسية الساعات رسوم على %15 مقداره خصماا الالب منح الجامعة قررت

كورونا. جائحة ظل في بها يمرون التي للظروف تقديراا 2020/2021 الجامعي للعام
على5- بعد عن التعلم تأثير على للتعرف رأي؛ استالع نموذج اللكتروني موقعها على الجامعة وضعت

إجراءات عن الالب رضى مدى واستالع كورونا" جائحة ظل في الجامعة في الالبة وتعلم نفسية
.)2( واقتراحاتهم شكواهم لعرض وتشحيعهم الوباء مع الجامعة

عبر: 0-5-2021متاح بتاريخ الطلع تم الزيتونة لجامعة الرسمي الموقع -1

https://www.zuj.edu.jo

عبر: متاح كورونا، جائحة ظل في الجامعة في الالبة وتعلم نفسية على بعد عن التعلم تأثير على "للتعرف رأي استالع نموذج -2

https://www.zuj.edu.jo
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)1( (2018 الردنية( والتكنولوجيا العلوم أجامعة المخاطر إدارة 2-2خطة

لدارة خاة لوجود الحاجة تضاعفت قد الخيرة الفترة في أنه في الخاة، هذه لوضع مبرراتها الجامعة أوضحت
جميع على الحفاظ في الجامعة ورغبة المتلحقة، والمحلية العالمية للتغيرات نظراا وذلك الجامعية، المخاطر
خسائرها وتقليل بها، والتنبؤ المتوقعة المخاطر تحديد على المخاطر إدارة تساعد حيث والمادية، البشرية مواردها
ورسالتها الجامعة رؤية بتوضيح الردنية والتكنولوجيا العلوم بجامعة المخاطر إدارة خاة وبدأت وقوعها، حالة في

الستراتيجية. وأهدافها وقيمها

المخاطر1- إدارة خطة أهداف
يلي)2(: فيما المخاطر إدارة خاة أهداف لخصت

الجامعة.- في حدوثها المحتمل المخاطر وتقييم وتصنيف تحديد
ومتابعتها.- المخاطر إدارة خاة تنفيذ متالبات تحديد
حدوثها.- لمنع اتباعها الواجب والخاوات الحلول وتحديد بالمخاطر التنبؤ
سير- على يؤثر مما الخسائر حجم تقليل يتم بحيث خار أي حدوث حال عملها الواجب الجراءات تحديد

التنفيذية. أو الستراتيجية الخاط تنفيذ
العاملين.- وبين الجامعة في المخاطر ادارة ثقافة نشر
الستراتيجية- الخاط أداء مؤشرات تحقق بنسب المتعلقة الدقيقة المعلومات على الحصول تسهيل

والتنفيذية.
وعمل المختلفة، المخاطر تحديد في تتلخص التي المخاطر؛ لدارة سياستها الجامعة أوضحت ذلك وبعد
والستراتيجيات الجراءات كافة ووضع اثارها، وتحديد وتقييمها، تحليلها، يتم بحيث لها، وقياس مؤشرات منظومة
أو منع إلى تؤدي أو السلبية، حدوثها أثار من تقلل معايير منظومة ضمن إدارتها من للتمكن اتباعها، الواجب
المتابعة بعملية تقوم والتي الخار، نوع حسب والمسئولة، المعنية الجهات وتحديد المستقبل، في حدوثها تجنب
مراقبة نظام بذلك ويوجد يؤسس مما للمخاطر، والعلجية الستباقية أو الوقائية الجراءات تحديد وكذلك والتوثيق،

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRA2of23uD9Mil7YLNdUxWE2H5l3iQD_6E1VY261lTKMXpYQ/viewform

الردنية،الرمثا،إربد،متاح والتكنولوجيا العلوم جامعة مواجهتها: وإجراءات الجامعة في المخاطر إدارة خطة . )2018( الردنية والتكنولوجيا العلوم -جامعة 1
عبر:

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Documents/riskpaln.pdf
ص3-1. ،ص سابق 2018،)مرجع الردنية( والتكنولوجيا العلوم جامعة - 2
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مراجعة عمل يمكن مما الجامعة، رئاسة الى توصياتها بتقديم معنية جهة كل تقوم أن على للمخاطر، فعال داخلي
المخاطر)1(. إدارة خاة نجاح إلى يؤدي الذي المر لزم إن المستويات جميع على وتغيير دورية

المخاطر2- تصنيف
هي: المخاطر من أنواع ثمانية إلى الجامعية المخاطر والتكنولوجيا العلوم جامعة صنفت

،والمخاطر المعلوماتية والمخاطر والحريق(، والابيعية )الكيماوية العامة السلمة ومخاطر الصحية، المخاطر
بالبنية تلحق التي والمخاطر السمعة، ومخاطر المالية، والمخاطر البشرية، بالموارد الخاصة والمخاطر القانونية،

والمرافق)2(.
استاردت ثم المخاطر، بها تحدث أن يمكن التي والماكن حدى، على الثمانية المخاطر من نوع كل شرح وتم
وضع خلل من الثمانية، المخاطر من نوع كل تحت تندرج التي الجامعة في المحتملة المخاطر قائمة وضع في
وتضمن مواجهتها، وإجراءات الجامعة في المخاطر إدارة وخاة مخاطرها، من خار كل يتضمن فئة لكل جدولا
واحتمالية الخار، ووصف الخار، مع للتعامل المسئول والشخص الموقع، وبيانات المحتمل، الخار جدول كل
الخضر اللون من تتدرج ملونة، بدوائر لها يرمز مستويات خمسة إلى الخار احتمالية تقسيم وتم الحالي، الخار
إليها الشارة تم ،التي حدوثه حالة في الخار وتأثير الخار، لدرء الجامعة سياسة وتوضيح الداكن، الحمر إلى
الجهة وتحديد الداكن، الحمر إلى الخضر اللون من تتدرج ملونة بدوائر لها يرمز مستويات، بخمس أيضاا
من والتخلص الخار إنهاء وكيفية الخار، لمعالجة الجهة تتخذها التي والجراءات الخار، معالجة عن المسئولة
أسمتها ،والتي المخاطر مصفوفة تصميم تم ذلك ،وبعد المخاطر تلك حدوث تفادي وإجراءات سبتبها التي الضرار
وتعتمد المقصود، للخار الخار( )قيمة الخاورة مستوى تقدير عملية حيث )Action Table(، القرار مصفوفة
الخار تحويل إلى تهدف بحيث أخرى، ناحية من حدوثه )امكانية( واحتمالية ناحية من الخار )تأثير( شدة على
)شديدة إلى قيمتها حسب المخاطر تقسيم وتم معه، التعامل وأولويات ومعايير آلية لتحديد رقمية كمية إلى
لتحديد )5X5 الخماسية( المصفوفة اعتماد وتم الخاورة،) منخفضة الخاورة، متوساة الخاورة، عالية الخاورة،
)5-1 ) خار أي حدوث )إمكانية( احتمالية قيمة وتمثل صفوف خمسة الى مقسمة أنها حيث الخار، قيمة
وهي القيمتين ضرب حاصل بالعمود الصف التقاء نقاة ويمثل )5-1 الخار( شدة قيمة وتمثل أعمدة وخمسة

الخار. شدة × الحدوث احتمالية = الخار( )مستوى وقيمة الخار، ومستوى قيمة

بالردن. والتكنولوجيا العلوم جامعة في المخاطر مصفوفة التالي الشكل ويوضح

،ص4. سابق مرجع ،)2018( الردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة - 1
ص4. ، السابق المرجع - 2
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واّتُْوّوَيا اًّلوْ ََاًِة اُِّاطُ (:ِصِوَة 17( شُل

.)1(186 ص . )2018( الردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة المصدر:

المخاطر مع التعامل ج-معايير

يلي: كما الخار مع التعامل إجراء لتقدير معايير وضع تم السابق الجدول في المصفوفة نتائج خلل من

لها.1- شيء عمل يلزم ل عادية روتينية مخاطر وتعتبر )5 -1 قيمتها( - الخاورة: منخفضة مخاطر
لها.2- عملي مستوى أدني في لتبقى متابعتها يتم ،)9-6( الخاورة: متوساة مخاطر
من3- ومتابعة عناية إلى بحاجة أنها حيث )15-10 ) قيمتها تكون التي وهي - الخاورة: عالية مخاطر

لذلك. محددة زمنية فترة خلل تقييمها إعادة ويتم لمعالجتها، وإجراءات ضوابط وضع يتم بحيث الدارة
مقبولة4- غير كبرى مخاطر وتعتبر ) 16-25( بين قيمتها تتراوح التي وهي - الخاورة: شديدة مخاطر

.د- المواجهة إجراءات لتغيير العمل، أوإيقاف دورية متابعة تتالب وقد الجامعة، على سلبي تأثير وذات
التالي: الجداول نموذج في كما للجامعة، المخاطر إدارة خاة وضع تم ذلك المخاطر:وبعد إدارة خطة

المخاطر خطة لجدول نموذج : )18( شكل

،ص186. سابق مرجع ،)2018( الردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة - 1
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. ص187)1( ( ،2018 الردنية( والتكنولوجيا العلوم جامعة المصدر:

واحتمال الخار، احتمالية مؤشرات ووضع ، المذكورة المخاطر جميع المخاطر خاة جدول وتتضمن
الخار. وقيمة الحدوث،

المخاطر وتصنيف وضع في دقتها والتكنولوجيا العلوم لجامعة يحسب مما إنه السابق الجدول من ويتضح
وإعااء الحدوث، واحتمالية الخاورة مستوى تحديد في الشديدة والدقة الفرعية المخاطر قائمة وتحديد الجامعية،
إل الخار، مع التعامل إجراءات أوضحت أنها كما حددتها، حسابية معادلة طريق عن وكيفية كمية قيم المخاطر

نوعاا أفردت عندما الباحثة- نظر وجهة –من والدقة الصواب جانبها قد الرئيسية للمخاطر تصنيفا عند أنها
النوع هذا تحت تندرج أن يمكن كانت التي الصحية المخاطر سبقها قد بينما البشرية، بالموارد الخاصة للمخاطر

بالبشر. خاصة فالصحة المخاطر؛ من

)Covid 19( كورونا وباء جائحة انتشار خطر لمواجهة والتكنولوجيا العلوم جامعة ه-إجراءات

كورونا فيروس انتشار ضد والحترازية الوقائية الجراءات من عدداا الردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة اتخذت
يلي)2(: كما الجراءات ،وكانت منتسبيها جميع وسلمة صحة على منها حرصاا الجامعة في المستجد

يشتمل1- الالبة، وتجمعات الحيوية والمرافق الجامعي، الحرم داخل توعوي برنامج بتنفيذ الجامعة قامت
طلاب يرتادها التي والماكن المتحانات وقاعات الصفية القاعات مداخل على تعقيم عبوات تركيب
بوسائل الجامعة في الصحية المرافق تنظيف على والحرص بالضافة للموظفين البصمة وأجهزة الجامعة

الفيروسات. انتشار من للحد والدوات اللزمة والمعقمات التنظيف

الصحة2- وزارة مع بالتنسيق وذلك مشتبهة، حالة أي مع للتعامل للجامعة التابعة المستشفى مع التنسيق تم
من كورونا، فيروس عن وبروشورات توعوية رسائل وتوجيه الوبئة، لجنة في الجامعة عضو خلل من
تم كما للجامعة، اللكتروني والبريد الرسمي والموقع بالجامعة الخاصة الجتماعي التواصل منصات خلل
من الجامعة طلاب لحماية والوقائية التوعوية الجراءات لمتابعة الاب؛ كلية من توعوية لجان تشكيل

خاصةا-. بصفة »كورونا«- فيروس من والوقاية والتوعية المعدية، الفيروسية المراض

والعلج.3- والوقاية الوباء عن قدمها علمية محاضرات تقديم

،ص187. سابق مرجع ،)2018( الردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة - 1

عبر: متاح :)Covid 19( كورونا وباء جائحة انتشار خار لمواجهة والتكنولوجيا العلوم جامعة إجراءات -2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRA2of23uD9Mil7YLNdUxWE2H5l3iQD_6E1VY261lTKMXpYQ/viewform
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والتكنولوجيا،4- العلوم جامعة في كورونا تاعيم مركز افتتاح عن الزمات وإدارة للمن الوطني المركز أعلن
الصحة. وزارة مع بالمشاركة

والتكنولوجيا.5- العلوم لجامعة الرئيسية البوابة خلل من اللقاح لتلقي التسجيل اتاحة

المضاد6- اللقاح تلقي بعد جانبية لثار تتعرض حالة أي مع للتعامل وتمريضي طبي طاقم تخصيص تم
الصحة. ووزارة الزمات وإدارة للمن الوطني المركز توصيات وحسب كورونا لفيروس

)1( اَّاشِية اَّاًِة َي اُِّاطُ ِداُة 3-2

ما الخاة وتضمنت 2020/2019 الجامعي للعام بها المخاطر لدارة خاة أحدث الهاشمية الجامعة وضعت
يلي:

الجامعة1- مخاطر تصنيف
والمرافق، البنية ومخاطر الصحية، المخاطر هي أنواع عشرة إلى للجامعة المهددة المخاطر تقسيم تم حيث
الكيميائية، والمخاطر المالية، والمخاطر البشرية، الموارد ومخاطر القانونية، والمخاطر الحريق، ومخاطر
المخاطر من نوع لكل الخاة تعرضت ثم والمعلومات، الوثائق ومخاطر السمعة، ومخاطر الابيعية، والمخاطر
وسياسة الخار، نوع وعرض فرعية، مخاطر من تشمله وما لها، الدقيق التعريف مبينة بالتفصيل، حدى على

سببها. التي الأضرار من والتخلص الخار، وانهاء الخار، لمعالجة المتخذة والجراءات الخار، من الوقاية

خطر2- لكل الدقيق الشرح
وأداء صحة تهدد التي المخاطر :هي بأنها تعريفها تم الصحية المخاطر عن الحديث عند المثال سبيل فعلى
مخاطر يلي: ما ،وتشمل الصحي التدخل تستوجب أضرارا بهم وتلحق بالجامعة، العاملة البشرية القوى جميع
ومخاطر التنفسية، الختناقات وخار المختلفة، التعليمية والمختبرات السريري التدريب أماكن في صحية بشرية
به يتعلق وما المخاطر، هذه من نوع كل شرح تم ثم الغذائي، التسمم ومخاطر المزمنة، والمراض العامة الصحة
المسئولة، والجهة الخار ونوع الخار، وموقع أماكن منه الفقية الخانات تضمنت جدول، في فرعية أخاار من
لمعالجة المتخذة والجراءات الخار من الوقاية سياسة يتضمن الجدول من العمودي الطار وفي الموقع، وبيانات

عبر: متاح الهاشمية،الزرقاء، الجامعة :2020/ الجامعي2019 للعام الهاشمية الجامعة في المخاطر إدارة .)خطة الهاشمية(2019 الجامعة - 1
https://hu.edu.jo/Risk_management.pdf



-194-

باقي معالجة في الخاة خلل النهج نفس اتباع ،وتم سببها)1( التي الضرار من والتخلص الخار، وإنهاء الخار،
بالتفصيل الجامعية المخاطر

الفرعية المخاطر ووصُ تحديد ج-دقة

تفريعات لكل بالتفصيل والتعرض الجامعية، المخاطر وصف في الدقة الهاشمية الجامعة خاة على ويلحظ
كل –حسب الخار مع التعامل عن المسئولة الجهة وتوضيح الخار، من والتخلص الوقاية طرق وشرح المخاطر،
عن الحديث عند أنه لوحظ –أنه الخاة على يؤخذ قد –وما للنظر الملفت ولكن بدقة، – المخاطر من نوع
، للجامعة القانوني المستشار أو الجامعة، رئيس غالباا كانت الخاة طوال المخاطر مع ستتعامل التي الجهات
فريق أو للمخاطر، لفريق مدير أو قائد عن الحديث يتم ولم البشرية، الموارد ودائرة القانونية، الشئون مكتب ومدير
وعمداء الجامعة رئيس مع بالتنسيق بدوره يقوم الذي وهو المخاطر، هذه كافة مع للتعامل تكوينه تم للمخاطر
في البشرية الموارد سياسات بعض وضوح عدم خار عن الحديث عند فمثلا الخاة؛ هذه إطار في الكليات
الجامعة، رئيس هي معه للتعامل المسئولة الجهة أن ذكر تم البشرية، الموارد لمخاطر فرعي خار وهو – الجامعة
قريب –من الحديث يتم ولم البشرية، الموارد ودائرة القانونية، الشئون مكتب ومدير للجامعة، القانوني المستشار أو
لدارة خاتها وضعت الجامعة أن إلى يشير قد مما بالجامعة، للمخاطر قائد أو المخاطر إدارة فريق -عن بعيد أو
المخاطر)2(. لدارة ومتفرغ خاص فريق تكوين دون بها، العاملين جمع وبإشراك للجامعة، عامة كسياسة المخاطر

المخاطر من الوقاية إدارة في العالمية والممارسات الخبرات أعض ثانياا:

القسم في فيتناول الجامعية، المخاطر من الوقاية إدارة في للجامعات العالمية التجارب بعض القسم هذا يتناول
،)University of Aberdeen(السكتلندية ابردين جامعتي تجربة تمثلها والتي المتحدة، المملكة خبرة الول
الجامعة باعتبارها تصنيفها تم وقد ،1495 عام تأسست حيث المتحدة، المملكة في جامعة أقدم خامس تعد التي
حصلت كما التخرج، بعد بسهولة عمل فرص على يحصلون خريجيها من و%96 ،2019 للعام السكتلندية
البحث تقديم في استمرارها مع والفيزياء والكيمياء والتغذية الاب مجالت في نوبل جوائز من خمس على الجامعة
University ( بانجلترا الجامعات أكبر من كواحدة بمانشستر سالفورد ،وجامعة الن)3( حتى الرائد والبتكار العلمي
جامعات أكبر من اثنين تمثلها والتي الجامعية، المخاطر من الوقاية إدارة في السترالية الخبرة ،ثم )of Salford

.)Curtin University(كيرتن ،وجامعة ))Federation Universityالتحاد جامعة هما استراليا

،ص3. سابق الهاشمية)2019(.مرجع الجامعة - 1
.29 ص ، السابق المرجع - 2

3- The official website of the University of Aberdeen, Scotland، Accessed on,12-3-2020 valid at URL :
https://www.aberdeen-isc.ac.uk/pathways?&ch=ga&cid=SG_Google&utm_source=google&utm_medium=cpc&cc=G
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المتحدة1- المملكة خبرة
:)1( )UNIVERSITY OF ABERDEEN(السكتلندية ابردين 1-1جامعة

بالجامعة، خاصة وثيقة في وضمنته بالجامعة، المخاطر لدارة شاملا (إطاراا السكتلندية )ابردين جامعة وضعت
هما: أساسيين عنصرين من يتكون بالجامعة المخاطر إدارة إطار إن وأوضحت

بالجامعة. المخاطر لدارة والتنظيمية المعلنة السياسة : أولا

تنتهجها التي والتنفيذية والجرائية العملية الجوانب كافة يضم والذي المخاطر، إدارة لعملية التنظيمي الشكل : ثانياا
المخاطر. إدارة عملية في الجامعة

أن على وأكدت ،)2020-2015 ( بالجامعة الخاصة الستراتيجية ضمن الطار هذا الجامعة ضمنت وقد
هذا وإن ،) ) ISO31000ب المعروفة العالمية المخاطر إدارة مواصفات مع يتوافق المخاطر لدارة إطارها

.)2( أساسي بشكل المؤسسية المساءلة مبدأ اعتباره في يضع أن لبد الطار

بعملية المتعلقة والممارسات والعمليات السياسات جميع ) )إبردين بجامعة المخاطر إدارة إطار تضمن وقد
ورد مفهوم كل بتوضيح فاهتم بالطار، الخاصة المفاهيم وضع من بداية تفصيلي، بشكل بالجامعة المخاطر إدارة
سلبي تهديد أو انحراف أي ،أو بالهداف المتعلق اليقين عدم عن تعبر بأنها: المخاطر عرف حيث الطار، في
هي المخاطر: إدارة عملية تكون وبالتالي التشغيلية، أو الستراتيجية النواحي في سواء الجامعة، قدرة على يؤثر
المقبول: ،والخطر أثارها تقليل أو المتوقعة التهديدات هذه لتلفي الجامعة تتخذها التي والترتيبات النشاة جميع
يمكن ل المخاطر من مستويات فهناك العكس ،وعلى لتقبله مستعدة الجامعة تكون الذي الخار مستوى هو

تقبلها)3(.

المخاطر1- إدارة إطار فوائد
التي)4(: في الجامعية المخاطر إدارة إطار فوائد الجامعة ولخصت

للخار.- الجامعة تعرض فرصة خفض
المصلحة.- وأصحاب معها المتعاملين لدى الجامعة في الثقة درجة رفع
الجامعة.- أصول حماية

1- University of Aberdeen. Risk Management Framework:, all queries relating to this guide, or to the wider Risk
Management Framework, should be directed in the first instance to Iain Grant in the Directorate of Planning, Accessed
on,12-3-2020 valid at URL : )i .grant@abdn.ac.uk(pdf.
2- University of Aberdeen. Op. Cit., p 4.
3- University of Aberdeen. Op. Cit., p 5.
4- Ibid , , p 6.
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القرارات.- فاعلية وضمان ، أفضل بشكل التخايط على الجامعة مساعدة
التشغيلية.- والكفاءة الفعالية وتحسين ، للموارد الجيد الستخدام
بالجامعة.- الداخلي العمل ضوابط وتحسين بالجامعة، العاملين جميع بين الفعال التعاون
أهدافها.- وتحقيق استمرارها وضمان الجامعة أداء وتحسين تأثير، أي من الجامعة سمعة على الحفاظ
والتنظيمية.- القانونية للمتالبات المتثال

ابريدن:2- لجامعة المخاطر إدارة إطار
للكلمات اختصار الحروف وهذه ) )PDCA الختصار في المخاطر إدارة لطار نهجها الجامعة اختصرت

. التالي الشكل يوضحه Plan(الذي – Do-Check- Act(

ابريدن لجامعة المخاطر إدارة إطار :) 19 ( شكل

Source: Risk Management Framework: University of Aberdeen, p.7 (1) .

: هي أساسية عمليات أربع في الجامعة في المخاطر إدارة إطار الشكل يلخص

ثلث كل مرة الطار بتقييم تلتزم سوف بأنها الجامعة وأوضحت الفعل، – الختبار أو التقييم – التنفيذ – التخايط
أن شانه من هذا لن التقييم لنتائج طبقاا التخايط عملية تعدل سوف التقييم هذا ضوء وعلى أدنى- كحد - سنوات

عنصراا ويصبح الستراتيجية بمحاذاة الطار يسير أن ويضمن فعالة, ستظل التي الترتيبات اتخاذ للجامعة يكفل
الستراتيجية)2(. التنظيمية الهداف بلوغ دعم في أساسياا

1- University of Aberdeen. Op. Cit.,P.7.
2- University of Aberdeen. Op. Cit., P.7.
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المخاطر إدارة ج-عمليات

: التالي الشكل في المخاطر إدارة عمليات الجامعة ولخصت

إبريدن أجامعة المخاطر إدارة (:عملية 20 ( شكل

Source:Risk Management Framework: University of Aberdeen, p.10 (1) .

ثم بينها، والتفريق المخاطر بتحديد تبدأ دائرية عملية إنها على المخاطر إدارة عمليات السابق الشكل ويوضح
تأتي ذلك وبعد للطار، التنفيذ مرحلة تأتي ثم العمل، خاوات ووضع فالتخايط ودرجتها، المخاطر هذه تقييم

والتقويم. والملحظة المراقبة عملية

المخاطر د-تصنيف

: إلى تأثيرها ودرجة نوعها حسب المخاطر إبردين جامعة قسمت

: إلى وتنقسم : أالبشر متعلقة مخاطر -1
طبية.- أورعاية لتدخل تحتاج ل إصابات
الولية.- بالسعافات تعالج ساحية إصابات
طبية.- رعاية تتالب خارة إصابات
للحياة.- مهددة إصابات
الموت.- تسبب وقد تدخل تتالب خارة إصابات
شخص.- من أكثر بموت تهدد إصابات

: إلى وتنقسم : أالسمعة متعلقة مخاطر -2

1- University of Aberdeen. Op. Cit., P.10 .
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المستوى.- قلة
للنظر.- والملفت الملحوظ التدني بداية
تدخل.- إلى يحتاج الذي التدني
المحدود.- السمعة تأثير
عالية.- بصورة المؤثر السمعة تأثير
العلن.- وسائل في والشائع المعلن السمعة تأثير
المكان.- سمعة ضد تحذير يصاحبه الذي والرسمي المعلن التأثر

: إلى وتنقسم : المالية والعمال أالنظام تتعلق 3-مخاطر

النظام.- على أثر ترك بدون تأجيلها أو تصحيحها ويمكن ضعيفة أخااء عن الناتجة المخاطر
بالمؤسسة.- الخاصة السياسات تحقق عدم عن ناتجة مخاطر
مباشرة.- تهديدات تشكل ل ولكنها إنجازه يتم لم شيء من أكثر وجود
الحكومية.- القوانين مع والخاط الستراتيجيات اتساق عدم عن ناتجة مخاطر
شكوى- عنها وينتج الجامعة في القااعات من العديد في فشل وجود عن الناتجة المخاطر

العملء.
بفشله.- وتهدد ككل النظام على تؤثر أن ويمكنها حرجة حالة في النظام تجعل مخاطر

ولكن البسياة ،والمخاطر تجاهلها يؤثر ل الافيفة المخاطر إلى: وتخثيرها درجتها حسب المخاطر تقسيم وتم
ومخاطر ، كبيرة ومخاطر ا، جدا هامة ومخاطر للنتباه، وملفتة هامة ومخاطر العتبار، في توضع أن يجب

حرجة. حالة تشكل

حسب الخطورة ودرجة المخاطر هذه من نوع كل احتمالية درجة حسب المخاطر لتصنيف جدولا وضعت وقد
كالتالي: المادية الخسارة في وتسببها تخثيرها

ألف.- 100 من أقل خسارة في تتسبب قد مخاطر
ألف.- 500 إلى ألف 101 من خسارة في تتسبب قد مخاطر
مليون.- إلى ألف 501 من خسارة في تتسبب قد مخاطر
مليون.- 5 إلى مليون من خسارة في تتسبب قد مخاطر
مليون.- 15 ألى مليون 5 من خسارة في تتسبب قد مخاطر
مليون.- 15 من أكثر خسارة في تتسبب قد مخاطر
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جائحة انتشار خطر لمواجهة )University of Aberdeen(إبيردن جامعة جامعة ه-إجراءات
)Covid 19( كورونا وباء

العالم في الوباء انتشار خار واستشعار الصينية، يوهان مقاطعة في كورونا فيروس وباء انتشار بداية منذ
الوباء، انتشار خار لمواجهة اللزمة الخاط وضع واسكتلندا المتحدة المملكة دول بينها ومن العالم دول كل بدأت
الوفاة، وحالت العدوى من وأثاره خاورته ومدى العالم في الوباء انتشار لتتبع زمنية خاة بوضع اسكتلندا فقامت
، حدوثه)1( حال في الخار هذا إدارة يمكن وكيف الوباء، انتشار حالة في بها الستعداد يمكن التي والارق
جامعة بينها من وكان المهمة، هذه في الابية والوحدات والجامعات البحثية بالمؤسسات اسكتلندا واستعانت
بين ومن ، )2() )COVID-19حول المعلومات أحدث موقعها عبر إبريدن جامعة أعلنت حيث ابيردن،
أنه وأوضحت ، )3( الوباء انتشار خار لمواجهة الغلق أثناء اسكتلندا أنحاء جميع في السارية القيود التعليمات
القواعد هذه اتباع من التأكد مع المتكرر، والتعقيم الجتماعي والتباعد العداد تخفيض مثل قواعد وضع سيتم
الجامعة أعلنت الغلق فترة انتهاء ومع الوباء، من للحماية الحكومة اتخذتها التي الخرى بالحتياطات واللتزام
المملكة من أخرى أجزاء إلى وكذلك اسكتلندا، أنحاء جميع في السفر من والتمكن القيود، من التخفيف خاوات
ليظل الحرص، من المزيد يتالب التخفيف هذا أن وأوضحت التجمعات، في التواجد تجنب ضرورة مع المتحدة
.)4( اسكتلندا في الدولية الدراسة ومراكز الجامعة كليات لالب موجه المر ونفس الوباء انتشار أثناء آمناا الجميع

)5( أانجلترا مانشستر في )University of Salford(سالفورد جامعة 2-1

في المخاطر مكافحة سياسة توضح وثيقة بالجامعة التخايط إدارة وضعت المخاطر ادارة ترسيخ إطار فى
: يلي ما الوثيقة هذه وتضمنت النترنت عبر متاحة ،وجعلتها الجامعة

عبر: متاح كورونا، وباء جائجة انتشار خار لمواجهة اسكتلندا خاة -1

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2021/02/coronavirus-covid-19-strategic-

framework-update-february-2021/documents/coronavirus-covid-19-scotlands-strategic-framework-update-february-2021---pdf-

: عبر متاح إبيردين، جامعة موقع -2

https://www.aberdeen-isc.ac.uk/contact?

: عبر متاح كورونا، وباء جائجة انتشار خار لمواجهة اسكتلندا حكومة تعليمات -3

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/

عبر: متاح كورونا، وباء جائجة انتشار خار لمواجهة إبيردين جامعة في للالب تعليمات -4

https://www.studygroup.com/study/local-guidance
5- University of Salford )2015(. Risk Management Policy: Director of Planning, Planning Directorate, Effective
from 4 July 2015, Version Number: 2.1 University of Salford, Manchester, United Kingdom, Accessed on 15-10-2019
Available at ARL:
http://www.salford.ac.uk/about-us/corporate-information/governance/policies-and-procedures

https://www.studygroup.com/study/local-guidance
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المخاطر)1(:1- إدارة سياسة وثيقة وضع من سالفورد جامعة هدف
الستدامة لها يضمن لكي الجامعة؛ في المخاطر لدارة سياسة اعتماد من الهدف إن أوضحت حيث
لذلك الستراتيجية، الهداف وبين بينها والتنسيق التنفيذية، السلاة مع والتعاون العمل خلل من المؤسسية،
هذه وتشمل جوانبها، بكافة المخاطر إدارة ومراقبة لعمليات الفعالة والنظم المناسبة الخاوات تتخذ أن ينبغى
وتتضمن الواجبة بالعناية وتحاط صارمة، بصورة العمليات هذه تتم أن ضمان مع المسئوليات، تحديد العمليات
السمعة، ومخاطر وتشغيلية، ومالية، أكاديمية، مخاطر من الجامعة لها تتعرض أن يمكن التي المخاطر كافة

العلمية. البحوث في والسلمة والجودة

الدارة، مجلس من تفويض بموجب والحكم الدارية الرقابة مخاطر بدراسة المالية الحسابات مراجعة لجنة وتقوم

تقريراا تقدم أن وعليها المؤسسى، النشاط مجالت جميع إلى يمتد ودورها المالية، المسائل على تقتصر أن يمكن ول
عن عليها والسيارة المخاطر وإدارة المؤسسة، وفعالية كفاية مدى بشان رأيها يتضمن الدارة، مجلس إلى سنويا�ا
وزيادة حد، أقصى الى فرصه حجم تصغير أو التلف، إحداث تجنب شأنه من يكون مما الدارية، الترتيبات طريق

الجامعة. أهداف تحقيق فى التيقن عدم احتمال وتقليل النجاح احتمال

المخاطر)2(2- وإدارة المخاطر تعريف
قدرة فى يؤثر قد مما سلبى، نحو على الحدث أو الفعل إمكانية أو "تهديد بأنها المخاطر: الوثيقة وعرفت
المخاطر: ومراقبة ،وتقييم والفرص التهديدات المخاطر تشمل ذلك على وبناء أهدافها،" تحقيق على المؤسسة
المنظمة على يتعين التى الجراءات إلى ويشير بالفعل، المحددة المخاطر لدارة منظمة لدى التدابير تقييم تعنى
في أثاره وتخفيف عليه، المترتبة والتداعيات الخار وقوع احتمالت من للحد أكبر بفعالية المخاطر هذه ادارة اتخاذ

بالجامعة. والدارية الداخلية الرقابة من جزءا تشكل المخاطر إدارة فسياسة المنالق هذا ومن وقوعه، حالة

المخاطر)3(:5- إدارة عملية في والدوار المسئوليات تقسيم
الجامعة1- إدارة مجلس
على- ويشرف ككل الجامعة داخل المخاطر إدارة على الإشراف مسئول وهو المجلس: رئيس

. المجلس حددها التي المخاطر إدارة عمليات جميع
ضمنها- ومن المجلس أقرها التى السياسات تنفيذ عمليات على بالشراف يقوم الرئيس: نائب

المخاطر. إدارة سياسات
الممارسات- ورصد كلياتهم، داخل المخاطر إدارة ممارسات على الشراف مسئولية عليهم العمداء:

1- University of Salford )2015(. Op. Cit.., p.3.
2 - Ipid, p.3.
3 -Ipid.,p.4.
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منتظمة. بصورة والنتائج
السياسة)1(:8- هذه لوضع الجامعة خطة هدف

إلى 2014 من للعوام للجامعة الستراتيجية الخاة سياق في السياسة هذه وضعت أنها الجامعة أوضحت
التالية: الهداف لتحقيق 2018

الجامعة.- وزوار والالب الموظفين وسلمة صحة أولويات تحديد
-. التواصل تدعم التى الجامعة عمليات استمرار أى - العمال استمرارية ضمان
للجامعة.- الكاديمي الدور نجاح ضمان
القانونية.- للمتالبات المتثال
موظفيها.- إمكانيات من والستفادة الفرص اغتنام
البتكار.- دعم فى شركائها تعاون
المخاطر.- من للحد مناسبة تدابير واتخاذ
الأساسية.- قيمها وحماية أهدافها لتحقيق الجامعة مواصلة

المخاطر، تقييم وتشمل للجامعة، التنفيذية الإدارة استراتيجية من يتجزأ ل جزءا المخاطر إدارة وتعتبر
المخاطر السجل هذا في وتضع بها، الخاص المخاطر سجل بوضع كلية كل وتقوم موضوعية، بكل والتخفيف
الفعالة الجراءات اتخاذ وضمان المحتملة، والمخاطر معه، التعامل عن المسئولة والسلاة برصدها، قامت التي
المناسبة والساليب حالة، كل في بالتعامل المعنيين والموظفين المناسب، الوقت فى جديدة أخاار وجود حالة في
جدول باستخدام المخاطر تقييم وسيجرى ككل، المخاطر لعملية الراعية بوصفها التخايط إدارة تحددها التى

الموضوعة. السياسة فى الواردة للمعايير وفقاا الجراءات تخفيف وبعد قبل المخاطر كل وأثر احتمال يتضمن

هى)2(: تواجهها التى المخاطر مع التعامل فى للجامعة المتاحة الرئيسية ه-الخيارات

خارة(.1- أنشاة إنهاء )مثل المخاطرة وتجنب النهاء
مع2- التعاقد )مثل التكلفة حيث من فعال كان إذا ثالث طرف إلى المخاطر بنقل وذلك النقل

. وحراسة) أمن أو تأمين شركات
آخر.3- إجراء اتخاذ دون تحمله يمكن الخار كان إذا المخاطر ومراقبة والحتفاظ والتعامل القبول

يلي)3(: ما المخاطر إدارة عملية تنفيذ خلل الجامعة تراعي أن ويجب
الجامعة.- أهداف بتحقيق مرتباة المخاطر إدارة تكون أن لبد

1- University of Salford )2015( .Op. Cit.,.,p.5.
2- Ipid .p5.
3- Ibid.p.7.
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جزءا�ا- وتشكل الجارية العمليات من يتجزأ ل جزءاا تشكل الداخلية والرقابة المخاطر تقييم عملية
الجامعة. في السائدة الثقافة من

الداخلية- البيئة فى للتغيرات الستجابة على الجامعة قدرة عن تعبر الساسية المخاطر نااق
والخارجية.

لدارة- فاعلة لمراقبة تراكمى تقييم من المجلس ليتمكن الداخلية للمراقبة المتتالية التقارير توافر
المخاطر.

إستراليا خبرة -2
)1(( Federation University( أاستراليا التحاد جامعة 1-2

جوانب كافة الطار تضمن الجامعية، المخاطر إدارة لطار شاملا سياقاا السترالية التحاد جامعة قدمت
الدارة، ومستوى الحوكمة ومستوى المخاطر، إدارة ومسئوليات أدوار تحديد من بداية المخاطر، إدارة عملية
،وتقييم المخاطر وتحليل المخاطر، وتحديد السياق، إنشاء تضمنت: التي المخاطر إدارة عملية وخاوات
والسياسات الصلة، ذات الوثائق وإعداد والستشارة والتواصل والمراجعة، والمراقبة المخاطر، ،ومعالجة المخاطر

والجراءات

أالجامعة1- المخاطر إطار هدف
معيار القياسي للتوحيد الدولية المنظمة ومقاييس مواصفات إلى الجامعة في المخاطر إدارة برنامج يستند
أهمها من التي المخاطر وإدارة وتقييم لتحديد صارما�ا نهجاا يوفر الذي ،) 2009 -ISO: 31000 ( الدارة
حاسمة عملية تعتبر والتي الجامعة، عمل من يتجزأ ل كجزء الستراتيجي بالتخايط ،والهتمام الدارة فعالية

المخاطر. لهذه الرئيسية العناصر أحد العملية هذه وتشكل الساسي، هدفها لتحقيق للجامعة

إدارة لعمليات المتسق التابيق على الجامعي المجتمع مساعدة إلى الجامعة في المخاطر إدارة إطار ويهدف
والمساءلة، السياسات عن معلومات المخاطر إدارة إطار فيجمع لذلك الجامعية، النشاة كافة في المخاطر
بتحديد ويقوم ذلك، تجاه منظما�ا نهجاا الطار ويوفر المخاطر، إدارة في المشاركين لجميع والمسئوليات والدوار
هذه وإدارة لتحليل للجامعة الفرصة يتيح وبذلك الجامعة، تقدم واستمرار الداء على سلباا تؤثر قد التي المخاطر
الستراتيجية)2(. أهدافها تحقيق من الجامعة وتمكن منها التخفيف على تعمل التي الستراتيجيات ويوفر المخاطر

1- Federation University )2014(. Risk Management Framework: University Procedure, -Australia , Council |
Document Owner: Director, Corporate Governance | Original Issue: 12/02/2014 | Current Version: 30/04/2014 | Review
Date: 12/02/2019
2- Ipid ,p.2.
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المخاطر2- إطار نجاح متطلبات
وهي)1(: الجامعيه، المخاطر إطار لنجاح أمور عدة الجامعة وضعت

بالجامعة.- العمليات جميع من يتجزأ ل جزءاا المخاطر إدارة تكون أن
القرار.- صنع عملية من جزءاا المخاطر إدارة تكون أن
-. اليقين عدم لحالت صراحة التصدي المخاطر إدارة عملية تستايع أن
-. المناسب الوقت وفي ومنظمة منهجية المخاطر إدارة عملية تكون أن
المتاحة.- المعلومات أفضل إلى المخاطر إدارة عملية تستند أن
والثقافية.- البشرية للعوامل ومراعية متقن بشكل مصممة المخاطر إدارة عملية تكون أن
-. وشاملة شفافة المخاطر إدارة عملية تكون أن
-. للتغيير والستجابة بالتكرارية وتتصف ديناميكية، المخاطر إدارة عملية تكون أن
للجامعة.- المستمر التحسين في المخاطر إدارة عملية تساهم أن

وتحديد تقبله، يمكن الذي الخار ومستوى المخاطر نوعية بتحديد السترالية الجامعة دراسة اهتمت وقد
المسئول هو الجامعة برئاسة الجامعة مجلس اعتبرت حيث المخاطر، إدارة إطار في الجامعة في الرئيسي المسئول
عام تعديله تم الذي 2010 لعام الجامعة قانون في صراحةا هذا على ونصت المخاطر، إدارة عن الول
أهم من الداخلي والتدقيق الرقابة واعتبرت والمساءلة، المراقبة نظم ورصد باعتماد الجامعة اهتمت ،كما )2(2013
لوضع الجامعة دفع مما خاص- بوجه المخاطر- إدارة و عام- -بوجه الجامعة إدارة عليها تقوم التي السس

، التدقيق ميثاق

المخاطر5- إدارة مسئوليات
التالية)3(: المخاطر إدارة مسئوليات والمخاطر التدقيق لجنة ميثاق يحدد

المالوبة- الجراءات وضمان المخاطر لدارة العام الطار على تحتوي التي الستراتيجية على الشراف
. المناسبة والموارد

الجامعة.- في المخاطر إدارة نظام وتنفيذ إنشاء على الشراف
التشغيلية- المخاطر ونوعية لها، الرئيسية الستراتيجية في المخاطر ملمح حددت قد الجامعة أن من التأكد

المخاطر. هذه لدارة الدارة اتخذتها التي الخاوات ملءمة مدى وتقييم لها تتعرض التي والمالية
-. معالجتها وطرق المخاطر إدارة وحالة حولها، والتقارير الجامعة، بمخاطر المتعلقة التوجيهات مراجعة

1- Federation University )2014(. Op. Cit p.3.
2- Ipid,. P.4.
3- Ipid,p.5.
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لتحديد- مناسبة أنظمة وجود من والتأكد الداخلية، والرقابة المخاطر إدارة استجابات تنفيذ في الدارة أداء مراقبة
المنشود. النحو على تعمل العمليات هذه وأن القائمة، المخاطر ورصد

هناك- وأن الرئيسية المخاطر تغاي أنها من والتأكد القادمة، للسنة المقترحة الداخلي التدقيق خاة مراجعة
الخارجي. المراجع مع المناسب التنسيق

والدارة،- الجامعة لمخاطر بفعالية التحليل تتضمن الداخلية للمراجعة السنوية العمل خاة أن من التأكد
. التحكم ونظام الداخلي والمتثال

وتقديم- أمكن، ذلك كلما المالية الجنة إلى تعليق وتقديم فيها والنظر المدققة، السنوية المالية البيانات تلقي
خارجية. بمصادر الستعانة أو الجامعة من مناسباا تأهيلا مؤهلين أعضاء من إما الداخلي التدقيق خدمات

يلي: كما بدقة والمسئوليات المهام الجامعة وحددت

يلي)1(:1- فيما الداخلي التدقيق وظيفة
الحوكمة.- وعمليات الداخلية والضوابط والعمليات، الجامعة في المخاطر إدارة فعالية وتقييم مراقبة
وكفاءة- وفعالية لتحسين العلجية الجراءات بشأن العليا والدارة للمجلس والسرية المستقلة المشورة تقديم

. الموارد استخدام
الدارة.- اتخذتها التي العلجية الجراءات بشأن مرحلية تقارير تقدم
والخاط- والحسابات والسجلت والنظم والجراءات السياسات مراجعة الداخلي المدقق على ويجب

عنها. والبلغ الجامعة أهداف تحقيق فعالية في والنظر بالجامعة الخاصة
كالتالي: المخاطر إدارة أإطار لجنة لكل ،والمسئولية تشكيلها يتم التي الدائمة اللجان الجامعة حددت كما

ومسئوليتها)2(:2- المالية اللجنة
من- تحمله يمكن ما وتحديد المعاملت لكافة ومناسبة ملئمة ضوابط لديها الدارة كانت إذا ما تقييم

المالية. بالنواحي المتعلقة المخاطر من المقبولة الدرجة
للتأكد- المناسبة التحقيقات إجراء ذلك في بما عنها تقارير وتقديم المجلس إلى سنوية مالية تقارير تقديم

البيانات إعداد في المناسب النحو على كانت الجامعة بأعمال المتعلقة المالية المسائل جميع أن من
المالية.

ومسئوليتها)3(:3- التحتية البنية لجنة
بشأنه.- توصيات وتقديم المجلس إلى المشورة إسداء

1- Federation University )2014(. Op. Cit.,,p6.
2- Ipid.,p.7.
3- Ipid.,p.8.
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للجامعة.- والتكنولوجية المادية التحتية البنية تاوير
التي- نفقات على تناوي التي الرئيسية، والتكنولوجية المادية المشاريع بشأن المجلس إلى توصيات تقديم

البنية لجنة إلى يقدم بالمشروع التوصية يتم وعندما الجامعة؛ لموظفي الممنوح المالي التفويض تتجاوز
عن المسئولية وتنقل الجامعة، في الساسية للهياكل المتكاملة الدارة من كجزء فيها للنظر التحتية

. الجامعة في التحتية البنية لدارة المتكاملة الخاة إطار في التحتية البنية لجنة إلى المشروع
واختيار- والستشاريين؛ والمصممين المعماريين المهندسين وتعيين الجديدة المشاريع على الشراف

السعار. تقديم أو العااءات تقديم لغرض الباطن من والمقاولين المقاولين
والمنافع؛- المخاطر تقييم معايير على اللجنة تقدمها التي والتوصيات النصائح جميع تستند أن وينبغي

والقتصادية. والمجتمعية والثقافية التعليمية الهمية ذات القضايا مع المقترح المشروع لملءمة وفحص
ومسئوليته)1(:4- الكاديمي المجلس

في- عالية مستويات على الحفاظ ذلك في بما وتاويرها للجامعة، الكاديمية النشاة على الشراف
. الكاديمي المجتمع مع والتواصل والبحث، التدريس

ما تشمل والتي للجامعة، الساسي النظام وفق القانون له يمنحها التي والواجبات الصلحيات إلى بالضافة
يلي:

الكاديمية.- الستراتيجية بالقضايا المتصلة المسائل بشأن المجلس إلى المشورة إسداء

-. والتعلم بالتعليم المتعلقة المسائل بشأن المجلس إلى توصيات تقديم

والبحوث.- البحث مجال في بالتدريب المتعلقة المسائل بشأن المجلس إلى توصيات تقديم

والمحتوى- البرامج من الجامعة؛ تقدمها التي والدورات البرامج على للموافقة وإجراءات سياسات وضع
. البرامج على الموافقة بشأن المجلس إلى توصيات وتقديم الالب، وتقدم والتقييم

الجامعية،- للدراسات وشهادات والدبلومات الشهادات منح متالبات بشأن المجلس إلى توصيات تقديم
الجامعة. تقدمها التي العليا والدراسات

بالجامعة،- الحوكمة إطار من كجزء المخاطر إدارة برنامج وجود لضمان المجلس أمام المساءلة
إدارة عمليات وصيانة وتنفيذ وضع أن من ،للتأكد الوليات وحكومات الوطنية للبروتوكولت والمتثال

المخاطر.

ومسئوليتها)2(:5- المخاطر إدارة لجنة

1 -Federation University )2014(. Op. Cit,p.8.
2- Ipid.,p.9.
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-. المتخصصة المخاطر وتقارير الستراتيجية المخاطر سجل وضع
وإطار- سياسة وضع الجامعة أنحاء جميع في المخاطر ومعالجة وتقييم تحديد خلل من المخاطر إدارة

ودعمها. عليها والشراف المخاطر إدارة
الصلة.- ذات المناقة داخل المخاطر ومعالجة وتقييم ورصد والبلغ، تحديد، خلل من المخاطر إدارة
مدير- بحوزة نسخة ووجود القادم، للعام المهنية والسلمة الصحة خاة بتقديم بالجامعة المسئولين ماالبة

الجامعة. لمخاطر المتثال وضمان العام، مدار علی الخاط تنفيذ على والشراف المخاطر،

ومسئوليتها)1(:6- الجامعية والسلمة الصحة سياسة لجنة
بين- والمراض الصابات من بالوقاية يتعلق فيما الجامعة مستوى على والسلمة الصحة مسائل تحسين

. الجامعي المجتمع أعضاء
العمل.- مکان في والتغيير والسلمة الصحة بقضايا يتعلق فيما الموظفين استشارة
الجامعة.- تدعمها التي النشاة سياق في الناشئة الاوارئ وحالت الحوادث إدارة
المصابين.- الجامعيين الموظفين وتعويض تأهيل إعادة
وخاط- الصحة في المدرجة الجراءات تنفيذ ورصد الحسابات مراجعة وبرامج التشريعي، المتثال

بالجامعة. آمنة عمل بيئة توفير في نهجها لدعم والسلمة بالصحة يتعلق فيما الجامعة وأداء السلمة،
الجامعية، والسلمة الصحة سياسات لجنة هي: والسلمة الصحة قضايا لمعالجة الفرق من مستويات ثلثة وهناك

والسلمة. الصحة تنفيذ فرق المهنية، والسلمة الصحة تنسيق وفرق

ومسئولياتها)2(:7- والشركاء الدولية اللجنة
ملءمتها ومدى وبرامجها، العمل وخاة للجامعة الستراتيجي التوجه وتحليل للجامعة المشورة بتقديم هذه تقوم
والمعايير المقاييس مع بالجامعة العمل توافق ومدى الجامعة، مع المتعاملين من المصلحة ولصحاب للمجتمع

. المماثلة للمؤسسات الدولية

المخاطر إدارة إطار خطوات د-

يلي)3(: فيما المخاطر إدارة إطار خاوات الجامعة حددت

السياق1- إنشاء

1- Federation University (2014). Op. Cit .,p.9.
2- Ipid. ,p.10.
3- Ipid ,p. 12.
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من كلية بكل العمل وطبيعة والخارجية الداخلية الظروف من كل مراعاة مع الجامعة، فيه تعمل الذي السياق تحديد
إدارة خاة ونااق وهدف الهداف، هذه تحقيق ومعايير الجامعة، وأهداف المصلحة، وأصحاب الجامعة، كليات
مع متسقة كلية كل أهداف تكون أن مراعاة مع الخاة، هذه وتنفيذ لتاوير استخدامها سيتم التي والارق المخاطر

التشغيلية. المخاطر تحديد عند الرئيسي الهدف إدراج يجب كما للجامعة، الرئيسية الهداف

المخاطر2- تحديد

ما تحديد هو ذلك من والغرض وتسجيلها، بها والعتراف المخاطر على العثور عملية المخاطر تحديد خاوة تمثل

أهدافها. وتحقيق الجامعة على تأثير له يكون قد ما أو يحدث أن يمكن

المخاطر:3- تصنيف

التالية: العناوين تحت المخاطر تصنيف تم

خرق- السرقة، أو الدارة، سوء أو الحتيال، طريق عن الجامعة، دخل مصادر كفقدان ( المالية المخاطر
العقد(.

الجامعة.- مجتمع لعضاء المرض أو الصابة مثل بالبشر تتعلق مخاطر
لحدوث- الساسية الخدمات فقدان أو الخدمات، تقديم وانقااع العمال، باستمرارية تتعلق التشغيلية، المخاطر

الستقالة[. الضراب، أو المعلومات، تكنولوجيا الااقة، [المياه، ب المتعلقة المشاكل أو والفيضانات، الحرائق
أخرى(.- مادة أو كيميائية مادة بواساة الرض أو الماء أو الهواء تلوث )مثل البيئة مخاطر
الموارد- استخدام وإساءة الكاديمي، بالحتيال المتعلقة الدعاءات )مثل العامة العلقات أو السمعة مخاطر

الجامعة. سمعة من ينال مما ذلك إلى وما الالب، / الموظفين معاملة سوء أو العامة
أو- بحثية منحة وفقدان سياسي، تدخل أو سياسي قرار اتخاذ عن الناتجة القتصادية أو السياسية المخاطر

للخار. الجامعة يعرض مما ذلك غير

-. الدارية أو القانونية المخاطر

المخاطر:4- تحليل
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مراعاة مع المساهمة، العوامل تحديد طريق عن والقبول، العلج أشكال أنسب لتحديد المخاطر فهم عملية هي
بين الجمع طريق عن المخاطر وتصنيف وتابيق ونتيجة واحتمال العملية، خلل الحالية الضوابط وفعالية وجود

والحتمالت. العواقب

المخاطر)1(5- معالجة
يمكن التي الموارد ومستوى المخاطر معالجة إجراءات من لكل الولوية مستوى المخاطر مستوى ويقابل
أو احتمال لتغيير الصلة ذات الخيارات من أكثر أو واحد اختيار على المخاطر علج ويناوي فيها، استثمارها

مناسب. بشكل الخيارات هذه تنفيذ ثم ومن عليها، الموافقة

يلي: ما المخاطر معالجة خطة تشمل أن ويجب

المحددة.- المخاطر لكل المخاطر معالجة إجراءات
-. إجراء لكل والميزانيات الداء ومقاييس المتوقعة والنتائج الزمنية والجداول المسئوليات
الهداف.- لتحقيق وفعاليتها الجراءات تنفيذ في المحرز التقدم ورصد تقييم آليات

التالية: العناوين تحت المخاطر معالجة إجراءات تصنيف ويمكن

-.) الصول من والتخلص النشاط، وقف )مثل المخاطر تجنب

أكثر- بشكل وتنفيذها الحوادث وقوع لمنع العمل ممارسات تعديل )مثل الخار احتمالت من الحد
صرامة.

الصول- ،وحماية المبكر الكشف آليات وتحسين المخزون من الحد )مثل المخاطر عواقب من الحد
الحوادث). إدارة تدابير وتنفيذ المادية،

والشراكات(.- التأمين )مثل المخاطر تقاسم

بالمخاطر)2(.- الحتفاظ
يلي: ما مراعاة يجب معينة، لمخاطر المناسبة العلج خيارات تحديد وعند

المعنيين.- المصلحة أصحاب لدى مقبول الخيار يكون أن يحتمل التي المقبولية المخاطر
التكلفة.- حيث من أقل بتكلفة النتائج نفس تحقيق يمكن هل التكلفة فعالية
الخيار.- لهذا والجتماعية القتصادية الثار هي ما والجتماعية القتصادية الثار
الخيار.- لهذا البيئة على الثار

1- Federation University )2014(. Op. Cit., p.14.
2- Ipid., p.15.
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أساسية.- حقوق أي الخيار ينكر هل الفردية: الحرية
أخرى.- مجالت في إضافية فوائد إلى العلج خيارات تؤدي هل المالية: الموارد
الخيار.- لهذا التنظيمية الهداف تقدم هل الهداف:
للمجتمعات- مقبولة ستكون وهل الصلة؟ ذات الحكومية السلاة تقرها أن المرجح من :هل السياسية المقبولية

المحلية.
تنظيم.- أي العلج( عدم )أو العلج يخالف :هل التنظيم
المتالبات.-
جديدة.- مخاطر العلج هذا سيحدث هل المخاطر: إنشاء
بسرعة.- المفيدة الثار ستتحقق هل التوقيت:

والمراجعة6- المراقبة
عليها، وتؤثر تحدث قد التي والتغييرات سياقها أي في واستعراضها المخاطر إدارة عملية على بالشراف تقوم
الجراءات مراقبة ،وتتم المخاطر إدارة عملية مراحل جميع في نفسه الوقت في والستعراض الرصد طريق عن

.)1( القل للمخاطر سنوية وتقارير عنها، سنوية ربع تقارير وتقديم بانتظام والمرتفعة الشديدة بالمخاطر المتعلقة

والستشارة7- التواصل
من مرحلة كل في والخارجيين الداخليين المصلحة أصحاب مع المناسبين والتشاور التواصل يتم أن ينبغي
التواصل لن وذلك القرار، صناع من واحد اتجاه في المعلومات بتدفق ييكتفى ول المخاطر، إدارة عملية مراحل

الجامعة)2(.ر عن اللزمة المعلومات على المصلحة أصحاب حصول لضمان حاسمان أمران والتشاور

)3( (Curtin University استراليا) في كيرتن جامعة 2-2

عمل خاة الطار تضمن وقد سنوات، ثلث مدته المخاطر لدارة إطاراا السترالية كيرتين جامعة وضعت
من الغرض إن الجامعة وأوضحت التنفيذ، وآلية اللزمة، المالية المخصصات وتحدد المهام تشرح متجددة، سنوية

هو)4(: المخاطر إدارة خاة

1- Federation University )2014). Op. Cit p.15.
2- Ipid ,.p15.
3- Curtin University)2009(. Risk Management Plan: Risk Management Framework, 2009 – 2011, Volume One ,
Curtin University ,Australian.
4- Ipid,p.2.



-210-

-. المخاطر ادارة عمليات وإجراء للتخايط التنظيمية السياسات وضع
-. الولويات تحديد
والهداف.- المقاصد تحديد
-. التنفيذية بخاتها للجامعة الستراتيجية الخاة وربط الداء مؤشرات تحديد
-. للتنفيذ اللزمة الموارد وتحديد للمختصين، المخاطر إدارة عملية تنفيذ وسلاة مسئولية وإسناد تحديد
والمشكلت.- المعوقات عن والبلغ تحقق الذي التقدم وتقييم لرصد آليات وضع

الكامنة الخاار جميع تتضمن التوجيهية المباديء من مجموعة صورة في الطار هذا الجامعة وضعت وقد
إدارة عن مسئول الجامعى المجتمع فى عضو كل واعتبار للجامعة، التجارية والدارية الكاديمية النشاة فى
للتوحيد الدولية المنظمة وضعتها التي القائمة النظم مع يتفق المخاطر لدارة كيرتن جامعة إطار وإن المخاطر،
)4360 استراليا/نيوزيلندا و)معايير بالتنفيذ، المتعلقة التوجيهية والمبادئ المخاطر لدارة )ISO 31000( القياسى
على يساعد مما للجامعة الرسمىة الستراتيجية ضمن المخاطر إدارة ثقافة دمج على تقوم وأنها المخاطر، لدارة

والمساءلة. النتائج وتعزيز القرارات اتخاذ تحسين

أثر عن المتوقعة الخسارة بأنه: الخطر فعرفت المخاطر إدارة لطار المفاهيمي الطار الجامعة وضعت كما
اقتصادية خسارة إمكانية عليه يترتب مما الجامعة لها تتعرض وقد اليقين، عدم عن المحتملة النتائج أو ما، تهديد

سلبية)1(. سمعة أو العمال وتوقف البيئية، والضرار المادية والضرار الوفاة، أو اصابة حدوث أو مالية أو

تقليل أو منع بهدف الفعالة الدارة تنتهجها التى والممارسات الموجهة، والهياكل العمليات تلك هى المخاطر وإدارة
الجامعة. داخل العمل على تؤثر قد التي المحتملة الثار

كيرتن)2(:1- أجامعة المخاطر ادارة خطة أهداف
للمخاطر.- الجامعة تعرض عدم على والعمل المخاطر، وإدارة مكافحة على الجامعي المجتمع أعضاء مساعدة
الستفادة- أجل من وإدارتها المخاطر تحديد فى فاعل بشكل التعامل من والالب والموظفين المدراء تمكين

الجامعة. أهداف تحقيق وضمان الطار من المثلى
منخفضة.- تكلفة ذات يجعلها وملئم مفيد نحو على اليومية النشاة فى المخاطر إدارة ثقافة دمج
طبقاا- 4360 و/نيوزيلندا - ISO 31000 المخاطر مستوى بالجامعة المخاطر لدارة القياسي المستوى تحقيق

المخاطر. إدارة فى النيوزيلندية السترالية للمعايير
-. ومواردها أصولها حماية على العمل

1- Curtin University)2009). Op. Cit p2,
2- Ipid.,p.3
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الممارسات- من يتجزأ ل جزءاا المخاطر إدارة جعل طريق عن واستغللها المتاحة الستراتيجية الفرص تعزيز
والهداف. على المؤثرة المهددات جميع ومعالجة وتقييم وتحليل وتحديد السليمة، الدارية

وهي)1(:- الخمسة الرئيسية الستراتيجيات تنفيذ في ونجاحها الجامعة مستقبل ضمان للخاة الرئيسى الهدف
ثقافة وتحقيق الجيدة الممارسة تعزيز الجامعة تستايع المخاطر إدارة طريق فعن والبتكار: المتياز ثقافة -1

. والبتكار المتياز
دمج خلل من القوة نقاط وتعزيز نوعيتة، وتحسين التعليم، خبرات لتعزيز الجودة: عالية تدريبية دورات 2-تقديم
. المعلومات( وأمن بالسمعة والخاصة والمادية والمالية الجامعة)البشرية أصول على ،للحفاظ المخاطر إدارة ثقافة

الحوادث تقليل على والعمل للمخاطر الفعالة الدارة في الجديدة البحاث ودعم البحثية، القدرة تعزيز -3
والخسائر.

المبتكرة البرنامجية والتنمية بالنمو تسمح التى الأجنبية والمشاريع البرامج دعم طريق عن الدولية، المتيازات -4
. وسمعتها وأصولها للجامعة الدولية بالمكانة الضرار عدم على الحرص مع

إدارة استراتيجيات باعتماد المالية والستدامة القدرة تعزيز فى الجامعة لدعم المالية، والستدامة القدرات 5-تعزيز
وأهدافها. ومهمتها الجامعة رؤية مع يتفق بما القرار صانعى توعية فى تساعد التى المخاطر

يلى)2(:2- ما بتحقيق تلتزم كيرتن أجامعة المخاطر ادارة سياسة
-. للجامعة الستراتيجية الخاة مع تتفق المخاطر لدارة منهجية ممارسة أفضل تحديد

المخاطر.- إدارة مسئولية من الجامعة مجتمع أعضاء تمكن بيئة تهيئة

والعلمية.- المادية والسمعة والمالية، البشرية الجامعة أصول حماية

والالب.- للعاملين الجامعي المجتمع على وتابيقه المخاطر إطار اعتماد

والمبادئ- الجراءات من تتضمنه بما الجامعة في المخاطر إدارة سياسة تنفيذ عن المعلومات كافة توضيح
على خاص بوجه التركيز مع للمخاطر التعرض مجالت جميع فى تابيقها يتم التي والدوات التقنيات

. وغاياتها أهدافها تحقيق فى الجامعة على تؤثر قد التى المخاطر

الجامعي.- العمل مستويات ومختلف الجراءات العمال كافة في مخاطر إدارة كيفية تحديد

يتسق- والذي المخاطر، إدارة لطار والتشغيلية التنظيمية والخاوات الستراتيجية المباديء لفهم اطار تحديد
. للجامعة الشامل الهدف تحقيق فى وتسهم الجامعة، فى تنظيمية وحدة لكل الستراتيجية الهداف مع

-. وتحليلها أسبابها وتحديد التنظيمية الوحدات تواجهها قد التى المخاطر تحديد

1- Ipid., p.4.
2- Curtin University)2009). Op. Cit,,p.5.
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المحددة.- المخاطر وتقييم تحليل

المخاطر إطار تصميم الشكل يوضح مختصر، شكل في لديها المخاطر لطار خرياة الجامعة وضعت وقد
المخاطر إدارة إطار في المتضمنة الستراتيجية والعمليات الخاوات يوضح والذي ) ) ISO من31000 المقتبس

: التية العمليات وتتضمن
-. السياق وضع
الطار.- ومراجعة رصد
المخاطر.- وتحليل تقييم
المخاطر.- المخاطر ومعالجة لدارة التنفيذية الخاط
والتشاور.- والتواصل التقويم، ضوء في للطار المستمر والتحسين والمراقبة، المراجعة

المخاطر إدارة ج-هيكل

وخاة المخاطر، إدارة سياسات فيشمل ؛ المخاطر إدارة عملية مكونات كل بالجامعة المخاطر إدارة هيكل ويتضن
.)1( الداخلي والتدقيق المخاطر، وسجل المخاطر، لجنة وتحديد التنفيذي والتخايط المخاطر، إدارة

العاملين جميع دمج تراعي لديها المعتمد المخاطر لطار طبقاا المخاطر إدارة عملية أن على الجامعة وأكدت
ما على وتحرص بالجامعة الدارية والممارسات العمال مع متسقة تكون أن ولبد الطار، في الجامعة في

يلي)2(:

-. الجامعة مخاطر وتحليل بالتقارير المتعلقة المعلومات إتاحة وضمان للجامعة، المهددة المخاطر تسجيل

بالجامعة.- والتنظيمية والتنفيذية الستراتيجية الخاط إعلن

عملية- من كجزء كيرتن، جامعة فى حدثت التى المخاطر بشان والحالية التاريخية المعلومات تسجيل
التحليل من كجزءا لستيستخدم التاريخية؛ الخسائر وتحليل البيانات، دقة ومراعاة السنوى الستراتيجى الستعراض

والتقييم.

من- كجزء الجامعة تهدد التى المخاطر عن المعلومات وإتاحة ومراقبتها، المخاطر استراتيجيات نجاح رصد
السنوية. الستراتيجىية للخاط الستعراض عملية

عليها.- السيارة وكيفية والمالية التجارية المخاطر بأهمية الوعى

1- Curtin University)2009(. Op. Cit.,p7.
2- Ibid.,p.8
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كورونا وباء جائحة انتشار خطر (لمواجهة Curtin University ( كيرتن جامعة د-إجراءات
)Covid 19(

نائب فقام الجامعة، موقع عبر كورونا فيروس جائحة انتشار خار لمواجهة خاتها بنشر كيرتن جامعة قامت
في معها التعامل يجب التي والماكن انتشاره وطرق الفيروس عن الخبار بنشر الصحية للشئون الجامعة رئيس
في المتخصصين جميع أسماء نشر تم كما اللقاح، تلقي في الرغبة حالة في أو للعلج، الحاجة أو العدوى حالة
الوباء، لمواجهة إرشادية معلومات نشر مع الجامعة، موقع عبر إليهم التوجه يمكن الذين والمسئولين الوباء مواجهة

كالتالي: الجامعة تعليمات ،وكانت تتبع)1( أن يجب التي الحترازية والجراءات

-1. )COVID-19 حول( نصائح أحدث الويب على والتأمين للمخاطر Curtin موقع عبر الجامعة وفرت

العمل2- وفريق للموظفين خاص وقسم للالب، خاص قسم قسمين، إلى الموجهة التعليمات الجامعة قسمت
بالجامعة.

وفريق3- بالموظفين الخاص القسم في ،كذلك بالالب)2( الخاصة التعليمات نشر تم بالالب الخاص القسم في
)3( بالجامعة العمل

وطباعتها4- ) COVID-19 بـ( الخاصة والسلمة الصحة بشأن والرشادات الملصقات من مجموعة توفير تم
التخزين. ومساحات والمرافق المياة ودورات والماابخ الممرات مثل المشتركة المساحات في ووضعها

الجامعي.5- الحرم في الحترازية بالجراءات اللتزام ضرورة

المساعدة6- بخط التصال من لبد للفيروس، التعرض في الشك أو )COVID-19( أعراض ظهور حالة في
المشورة. على للحصول الابيب أو الولية لحكومة التابع كورونا فيروس بمعلومات الخاص

عن7- المسئول الفريق إلى السرعة وجه على )COVID-19( لـ بها مشتبه أو مؤكدة حالت أي إحالة يجب
العبارة عليها مكتوب لفته مع معه الواصل وطرق الفريق هواتف أرقام بنشر الجامعة وقامت الخار، مواجهة

بنا). التصال يرجى ، Curtin في كورونا فيروس حول العاجلة غير :)للمخاوف التالية

عبر: ،متاح كورونا جائحة لمواجهة كيرتن جامعة خطة -1

https://news.curtin.edu.au/media-releases/curtin-covid-19-expert-index/

عبر: ،متاح كورونا أجائحة الخاصة الرشادية التعليمات حول للطلب موجه كيرتن جامعة نموذج -2

https://www.curtin.edu.au/novel-coronavirus/information-for-students/

عبر: ،متاح كورونا أجائحة الخاصة الرشادية التعليمات حول أالجامعة العمل لفريق موجه كيرتن جامعة نموذج -3

https://www.curtin.edu.au/novel-coronavirus/information-for-staff/
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المكان.8- قدر بعد عن الدراسة نمط إلى التحول

-9.Curtin بـ الخاصة الوليات بين السفر بروتوكولت إلى الرجوع الموظفين على يجب السفر، ترتيبات بشأن

الساأقة الخبرات من المستفادة الدروس ثالثاا:
طريق وعن الجامعية، المخاطر من الوقاية لدارة وناجحة ومنفذة عملية تجارب السابقة الخبرات قدمت

: التالية الدروس استخلص يمكن وتحليلها التجارب لهذه السابق العرض

بالعمل1- المحياة المخاطر أنواع لكل شاملة رؤية الجامعات وضعتها التي والخاط الستراتيجيات تضمنت
حدوثها. حالة في العمل تعوق أوقد بالجامعة العمل سير تهدد أن يمكن ،والتي الجامعي

خار،2- لكل الدقيق الوصف مع المخاطر، بجميع الخاصة التفاصيل على الستراتيجيات جميع اشتملت
معه. التعامل وآليات المخاطر، لحدوث المرشحة بالجهات وقائمة

وبيانات3- الخار، نوع حسب حدوثها حال المخاطر مع التعامل كيفية إجرائياا الستراتيجيات أوضحت
بالخار، العلم عند الفوري والجراء به، التصال ووسائل الخار، وقوع عند به التصال المسئول الشخص

المستقبل. في المخاطر تلك حدوث لتفادي اتباعها الواجب والجراءات الخار، معالجة عن المسئولة والجهة
الملك4- استراتيجية في –كما المخاطر أنواع كافة مع للتعامل جيدة وبدائل حلولا الخاط بعض وضعت

وضعتها التي الحلول كانت الدراسة(، وتعايل العنف وأعمال خار)الحتجاجات يخص فيما سعود-
رضا مدى ،وقياس انفعالته تهدئة ومحاولة الاالب لشكوى :الستماع منها نقاط هيئة على الستراتيجية
تكون أن شأنها من التي النقاط من وغيرها ومعالجتها، الضعف نقاط وتحديد المسئولين قبل من دورياا الالب

تكراره. ومنع الخار على للقضاء حلولا
أن5- شأنها من التي الجراءات وضع على ركزت أنها السابقة الستراتيجيات جميع في اليجابية النقاط من

المستقبل. في تكراره وعدم الخار حدوث تمنع
ورفعها6- التقارير وكتابة المسئول، ومحاسبة المساءلة فكرة على بالتأكيد الستراتيجيات جميع اهتمت

التفاوض. مهارات على وتدريبهم للمسئولين،
نفس7- وأعاتها والمعنوية الفكرية المخاطر العربية- الخبرات في وخاصة الستراتيجيات- جميع تغفل لم

التدريس. لهيئة السمعة ومخاطر الشائعات مخاطر مثل المادية، المخاطر أهمية
أنواع8- في لوحظت التي الختلفات يفسر ما هذا ولعل بيئتها، وليدة حقيقة تجارب عن الخبرات عبرت

من هذا ولعل وأخرى، استراتيجية بين الخري حساب على منها بفئة المتزايد والهتمام المخاطر، وتصنيفات
تعبر أن فلبد جامعة، أي في المخاطر من الوقاية لدارة استراتيجية وضع عند مراعاتها يجب التي المور أهم

وأخلقه. وقيمه المجتمع وطبيعة بل بها، المحيط والمجتمع الجامعة بيئة عن الخاة
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تكوينه9- تم للمخاطر فريق أو للمخاطر فريق قائد عن صراحة الحديث عدم العربية الخبرات على ويلحظ
وفريق للمخاطر مسئول مدير عن صراحةا تحدثت الجنبية التجارب بينما المخاطر، هذه كافة مع للتعامل

بدقة. منهم كل مهام تحديد مع المخاطر،
واعتبرت والمساءلة، المراقبة نظم ورصد بتحديد، السترالية الجامعات تجربة في كما الدراسات بعض 10-اهتمت
لوضع الجامعة دفع مما ، المخاطر من الوقاية إدارة عليها تقوم التي السس أهم من الداخلي والتدقيق الرقابة

بالجامعة. والرقابة التدقيق ميثاق
فى الكامنة الخاار جميع تتضمن للجامعة التوجيهية المباديء من مجموعة المخاطر إطارات 11-تضمنت

. للجامعة والدارية الأكاديمية النشاة
فريق فى عضو لكل المسئولية وتحديد الجامعي المجتمع أطراف كل إشراك على الستراتيجيات كل 12-أكدت

. المخاطر إدارة عن الجامعية المخاطر مواجهة
القياسى للتوحيد الدولية المنظمة وضعتها التي القائمة النظم مع متوافقة الجنبية الستراتيجيات جاءات -13

بالتنفيذ. المتعلقة التوجيهية والمبادئ المخاطر ISO(لدارة 31000 -(
الرسمية الستراتيجية ضمن المخاطر إدارة ثقافة دمج ضرورة على وأكدت الستراتيجيات معظم اهتمت - 14

دور وتفعيل والمعلومات البيانات أهمية على أكدت ،كما والمساءلة النتائج وتعزيز القرارات اتخاذ لتحسين للجامعة
. المخاطر من الوقاية إدارة أنشاة في التصالت تكنولوجيا

الوضع تحسين في المخاطر من الوقاية أهمية على اتفاق- شبه توضح بصورة – الستراتيجيات جميع 15-أكدت
للجامعة. التنافسي

وباء جائحة انتشار خار لستشراف مسبقة خاط بوضع اهتمت السابقة التجارب موضع الجامعات معظم -16
البحثية، وظيفتها خلل من العالم في الجامعات معظم اهتمام موضع كان المر هذا ،ولعل )Covid كورونا)19
في حدث كما معها؛ التعامل كيفية وتوضيح الزمة، لتقييم بالجامعات البحاث من كثير ظهور على والدليل
التعليم تجربة لتقييم العراقية الجامعات لحدى دراسة في حدث وكما الباحثين، لتحفيز سعود الملك جامعة مبادرة
على التغلب واقتراحات التجربة، تنفيذ عند اللكتروني للتعليم والمعوقات المزايا ورصد الجامعة في بعد عن
واجهت التي التحديات بعض رصدت التي بفلساين القصى بجامعة أخرى دراسة في المر ،ونفس )1( المعوقات
الجامعات، وتعايل الاوارئ تفعيل لجنة تشكيل بعد كورونا، أزمة مواجهة ظل في الكتروني التعليم نمط تابيق
المعلومات، تكنولوجيا مجال في المختصين الجامعة محاضري من بلجنة والستعانة بعد، عن للتعليم والنتقال

الملتقى ،كتاب منشور بحث ، أنموذجاا( ميسان )جامعة والحلول المعوقات - كورونا جائحة ظل في الجامعي التعليم . الساعدي)2020( خلف كريم محمد - 1

والقتصادية: والسياسية الستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي ،المركز وحلول والتعليم-راى السرة كورونا)كوفيد19(على جائحة تخثير العلمي، الدولي

ص-ص80-56. ،80-54 ص ص- برلين،
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و Google meet ( برامج عبر بأخرى بالجامعة واللقاءات الجتماعات بعد)1(،واستبدال عن التعلم لتفعيل
.)2( ) Zoom

وباء انتشار لخار إدارتها حسن واستثمار مكاسب تحقيق والجنبية العربية الجامعات من كثير استااعت -17
الباحثين وتنشيط البحثي الدور تفعيل في الزمة إدارة استغلت التي سعود الملك جامعة في الحال هو كما كورونا،
قد بأنه تنبأت التي البحاث بعض جاءت ما مع توافق مما أطلقتها، التي البحثيية المبادرة عبر وتحفيزهم بها،
)كوفيد كورونا وباء جائحة أزمة استغلل لحسن نتيجة التعليم على المتوقعة اليجابية الثار بعض هناك يكون
أدلى التي الراء مع يتفق وهذا التعليم، أصابت سيئة أثار من كورونا وباء جائحة أزمة فيه تسببت ما برغم 19(؛
القتصادي التعاون منظمة بها قامت استقصائية دراسة خلل من استبانة في المشاركين من كبيرة نسبة بها
التعليمية النتائج بعض رصدت والتي العالم، دول بعض في المستجد كورونا فيروس تجاه التعليم لستجابة والتنمية

: التالي الشكل يوضحها كورونا،كما فيروس جائحة أزمة سببتها التي للتغيرات المتوقعة غير اليجابية

كورونا)3( أزمة تغيرات ظل في التعليم على اليجابية التخثيرات : )21( شكل

ص21. شليشر)2020(، وأندرياس ريمرز، فرناندو المصدر:

،كتاب منشور بحث أنموذجا بغزة القصى "جامعة )19 )كوفيد كورونا جائحة ظل في "اللكتروني" بعد عن منصور)2020(:التعليم القادر عبد منصور - 1

والسياسية الستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي ،المركز وحلول والتعليم-راى السرة كورونا)كوفيد19(على جائحة تخثير العلمي، الدولي الملتقى

. 51 -46 ،ص-ص ص53-41 ص- برلين، والقتصادية:

العلمي، الدولي الملتقى ،كتاب منشور بحث علمي(: كورونا)عرض جائحة ظل في اللكتروني بالتعليم القصى جامعة حرب)2020(.تجربة أحمد سليمان - 2

ص- برلين، والقتصادية: والسياسية الستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي ،المركز وحلول والتعليم-راى السرة كورونا)كوفيد19(على جائحة تخثير

.39-35 ص-ص ص40-30

ص21. سابق، ،مرجع شليشر)2020( وأندرياس ريمرز، فرناندو - 3
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التي التغييرات ظل في تحدث قد التعليم على متوقعة- -غير إيجابية نتائج هناك أن السابق الشكل ويوضح
استخدام النتائج هذه ومن معها، للتعامل التعليمية النظمة اتبعتها التي والجراءات كورونا، وباء جائحة أحدثتها
أبنائهم، تعليم في السر مشاركة وتعزيز الرقمي، العالم إلى ووصولهم الالب، استقللية وزيادة المبتكرة التقنيات
التعليم بين التنسيق تحسين للتعليم، المجتمعية الشراكة وتعزيز بالتعليم المجتمع واهتمام المعلمين، استقلية وزيادة
لشراكتها أصبح التي القااعات من وغيرها والعلمي، والبيئي الصحى كالقااع المجتمع في الخرى والقااعات

.)1( تجاهله يمكن ل فاعلا دوراا التعليمي القااع في

الخلصة
بعرض وذلك المخاطر، من الوقاية لدارة والعالمية العربية والممارسات الخبرات بعض الحالي الفصل ناقش
من الوقاية لدارة استراتيجيات وتنفيذ وضع في والعالمية العربية الجامعات بعض وممارسات خبرات بعض
الضوء إلقاء وتم ، )Covid 19( كورونا وباء جائحة انتشار وهو عالمي خار مع وتعاملها عام بوجه المخاطر
وتقييم نجاح، من حققته وما الجامعي، العمل لنمط التجارب هذه مواءمة ومدى التجارب، هذه مفردات على
في ليس لديها، المخاطر لدارة محدد نهج بتوثيق الجامعات اهتمام للنتباه ملفتاا كان شيء أكثر ولعل التجارب،
والمملكة السعودية، العربية المملكة مثل العربية والدول بل واستراليا، كانجلترا فقط المتقدمة الوروبية الدول تجارب
إدارة استراتيجيات باعتماد المتزايد الهتمام يوضح مما بها، للجامعات تجارب ثلث عرض تم التي الردنية
متأخرة صفوف في زالت ل عراقتها رغم التي المصرية للجامعات آخر تحدي عن ينبئ ومما الجامعية، المخاطر
ملفات أو الدراسات، تتعدى ل نظرية نقاط تكون أن لديها المخاطر إدارة سياسات تعدوا ل حيث المنحى، هذا في
استراتيجية مصرية جامعة لي يوجد ل الن- -إلى الواقع أرض على أنه إل والجودة، العتماد لمنظمات التقدم
يتخاى ل ضيقاا مازال المصرية الجامعات في المخاطر إدارة ومفهوم بل المخاطر، لدارة ومعلنة ومنفذة محددة
لها التعرض تم كما – كبيرة تحديات من المصرية الجامعات تعانيه ما برغم هذا المدني، والدفاع السلمة مفهوم

موضوعياا تقيماا لجراء الباحثة دفع ما هذا ولعل محتملة، ومخاطر تهديدات تشكل السابق- الفصل خلل من
المخاطر إدارة واقع على للوقوف للدراسة الميداني الطار إجراءات من التالي الفصل سيتناوله ما وهو للمر

المصرية. للجامعات كنموذج شمس عين بجامعة

ص21. سابق، مرجع شليشر(2020،) ريمرز،وأندرياس فرناندو - 1



الخامس الفصل
شمس عين أجامعة المخاطر من الوقاية إدارة واقع

النظرى الطار الول: المحور

والتطور النشخة عن مختصرة لمحة : شمس عين جامعة أولا:

العالمية التصنيفات في شمس عين جامعة ثانياا:

)19 كوفيد- كورونا) وباء جائحة أزمة لمواجهة شمس عين لجامعة الحترازية الجراءات ثالثاا:

ونتائجها للدراسة الميداني الطار إجراءات الميداني" الطار الثاني: المحور

للدراسة الميداني الطار من الهدف أولا:

للدراسة الميداني الطار إجراءات ثانياا:

وتفسيرها( )تحليلها للدراسة الميداني الطار نتائج ثالثاا:

الدراسة أفروض المتعلقة النتائج راأعاا:

الدراسة نتائج تفسير خامساا:
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اليمس الفصل

شمس عين أجامعة المخاطر من الوقاية إدارة واقع
تَِيد

يتناول الول المحور : أساسيين لمحورين وفقاا شمس، عين بجامعة المخاطر إدارة واقع الحالي الفصل يتناول
لها التنافسي الوضع يتناول كما وأهدافها، ورسالتها ورؤيتها وكلياتها وتاورها الجامعة نشأة عن مختصرة لمحة
والجراءات )COVID-19(كورونا وباء جائحة أزمة ثم العالمية، التصنيفات في شمس عين جامعة وموقع

الدراسة. من الميداني الجزء تناول يتم الثاني المحور وفي شمس، عين لجامعة الحترازية

نظرى" إطار شمس" عين أجامعة المخاطر من الوقاية إدارة واقع الول: المحور

والتطور النشخة عن مختصرة لمحة : شمس عين جامعة أولا:

"جامعة باسم 1950 يوليو في تأسست حيث مصر، في جامعة ثالث أقدم شمس عين جامعة تعتبر
في تشارك وهي انشائها ومنذ الول(، )فاروق السكندرية وجامعة الول( )فؤاد القاهرة جامعة بعد باشا، إبراهيم
في مؤخرآ تاوريها تم التي الكاديمية والمعاهد الكليات من عدد لتشمل واتسعت المصرية، الجامعاتل رسالةل
ومعالم جذور لها المصرية الجامعات أسماء تكون بأن الاقتراح تم ،1952 يوليو 23 ثورة وبعد الجامعة،
نفس في تغير ذلك وبعد "هليوبوليس"، 1954إلى فبراير 21 في الجامعة اسم تغير حيث البلد، من تاريخية
أو "هليوبلس" لكلمة العربية الترجمة هي شمس" و"عين شمس"، "عين جامعة الحالي اسمها الى السنة
شهرة ذات وكانت مضت، سنة 5000 حوالي من تأسست التي التاريخ، في جامعة أقدم كانت التي "أون"
"أمحتوب" مثل المهرة المعلمون بها وكان والاب، والهندسة الفلك علوم في والتعلم للمعرفة مهم ومركز واسعة
للحجارة، الكبيرة التراكيب أول صمم الذي حيث، الميلد قبل 2700 منذ والمصمم والوزير الرئيسي الكاهن
بين الترابط مدى يوضح والصقران" المسلتة " الجامعةل شعار ولعل "سقارة في "زوسر" باسم التاريخ في وعحرفح
الله إلى الصقران يرمز بينما أون، مدينة في الحياة بيت المسلة تمثل حيث للجامعة، القديم والتاريخ السم
الخديوي حكم أثناء بيني الذي الزعفران، قصر مناقة في الن الجامعة وتقع الوقت، ذلك في المصري
تستخدمه القصر وكان الزعفران، بمزارع مشهورة كانت به المحياة المناقة لن السم بهذا مى وسي إسماعيل،
بين 1936 معاهدة قيع تحوح أيضا القصري هدح وشح المهمين، الزوار لقامة ضيافة كدار قبل من الخارجية وزارة
عين جامعة تلعب وقتها ومن شمس، عين لجامعةا الداري المقر أصبح ثم ،1952 وفي وبرياانيا، مصر
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إلى عموماا النسانية المعرفة وإثراء ودعم مصر، في والعلمية الثقافية الحياة تاوير في كبيراا دوراا شمس
الخرى)1( الكبرى الجامعات جانب

الجامعة1- كليات
ثمان 1950تتضمن عام كانت أن بعد واحد، عالي ومعهد كلية عشرة ثمان الن شمس عين جامعة تضم
كلية الهندسة، كلية ليوم، العي كلية التجارة، ،كلية حالياا( القانون)الحقوق كلية الداب، كلية : هي فقط كليات
المعلمين، بكلية 1880 منذ عرفحت التي التربية كلية إنشاء 1969تم وفي البنات، وكلية الزراعة، كلية الاب،
وتأريخ الجامعة، في العاشرة الكلية اللسن كلية أصبحت 1973 في الجامعة، في التاسعةح الكليةح وأصبحت
طب وكلية الصيدلية كلية جدد، كليتتين لتأسيس مرسوم صدر ,1994 وفي ،1835 إلى يحعود الكلية هذه
كليتةل تحأسيس رح تقرت السنة، نفس وفي الكليتين، كلتا في التاليةح السنة بدأتح الفعلية الدراسة ولكن السنان،
التربية كليتةي الجامعةح إلى انضمت التي الخيرة والكليتة التاليةح، السنة الدراسةح وبحدأتح والمعلومات، الحاسباتل
في كمعهد تأسست للافولة العليا الدراسات وكلية ،1980 في ستح تأيست التمريض وكليتة ،1998 في النوعية،
عام القاحلة المناطق فى للزراعة والبحوث العليا الدراسات معهد إنشاء وتم كلية، أصبحت 2017 وفي 1981
كلية إلى تحويله تم ثم ،1982 في تأسس الذي البيئة ومعهد الزراعة، لكلية تابع بحثى تعليمى كمعهد 2006
معهد محل لتحل الثار كلية إنشاء تم وأخيراا للجامعات، العلى المجلس من بقرار البيئية والبحوث الدراسات
الجامعي العام من بالكلية العمل ويبدأ بالجامعة، الترميم وفنون والنقوش للبردي العليا الدراسات
شمس عين جامعة كليات ،وعدد واحد)2( ومعهد كلية 18 الن الجامعة كليات عدد ليصبح ،2022/2021

كليات)3(. 10 الجودة لضمان العتماد على الحاصلة

الهداف)4(2- - الرسالة - الراية

2-1الراية

إدارة في عالمية تنافسية ميزة ذات شمس عين جامعة تصبح "أن هي شمس عين لجامعة المعلنة الرؤية
المجتمع". وخدمة والمعرفة والبحث التعليم في ابتكارية منظومة

عبر: متاح 15/4/2020 بتاريخ الطلع ،تم شمس عين لجامعة الرسمي الموقع - 1
http://www.asu.edu.eg/ar/292/page

. 2021/4/21 بتاريخ ،الطلع السابق مرجع شمس، عين لجامعة الرسمي -الموقع 2
،نشرة 2017/2018 العالي للتعليم التدريس هيئة وأعضاء المقيدون للطلب السنوية 2019.)النشرة والحصاء( العامة للتعبئة المركزي الجهاز - 3

.210 ص القاهرة، :2019 مارس ، والحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز دورية،
عبر: متاح ، 2023-2018 شمس عين جامعة الستراتيجية الخاة - 4

https://asu.edu.eg/141090/_mediacenter/2018/pdf/cb4049efff14b6b614a63ffc9a6b61e9.pdf
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2-2الرسالة

البتكار، تتبني وخدمية وبحثية تعليمية مؤسسة شمس عين "جامعة التالية العبارة في رسالتها الجامعة لخصت
للمستجدات طبقا المجتمع وخدمة العمل، سوق في المنافسة على قادرا�ا خريجاا ومهارياي معرفياي وتؤهل

العالمية".

والهداف الغايات 3-2

: هي أساسية غايات خمس في وأهدافها غاياتها شمس عين جامعة لخصت
مستقبلي.1- توجه ذات مبتكرة برؤى والتعلم التعليم تعزيز
البتكار.2- ودعم العلمي البحث تحفيز
التعليمية.3- الخدمات ودعم المستدامة التنمية
التعليمية.4- الخدمات وميكنة الداري الجهاز تاوير
الداء.5- وتقييم الداخلية الجودة ضمان نظم

العالمية التصنيفات في شمس عين جامعة ثالثاا:

عين وجامعة العالمية، التصنيفات في المدرجة المصرية الجامعات بعض زيادة تم الخيرة السنوات في
"شنغهاي تصنيف ففي الدولية؛ التصنيفات من كثير في إدراجها تم التي الجامعات هذه بين من شمس
عام وفى العالم، مستوى 400-500على بين التصنيف هذا فى القاهرة جامعة ترتيب كان للجامعات الصيني"
إدراج 2018تم عام ،وفي شمس وعين السكندرية جامعتي إدراج بعد المصرية الجامعات عدد 2017زاد
،المنصورة، شمس ،عين السكندرية )القاهرة، هى جامعات خمس فأصبحت سويف وبني المنصورة جامعتي
: جامعات هى مصرية جامعات أربع إدراج تم 2017 عام في الهولندى" "ليدن تصنيف وفي سويف(، بني
تم 2018 عام المريكي"وفي US News"تصنيف ،وفي السكندرية( ،المنصورة، شمس ،عين القاهرة (
المنصورة، ،السكندرية، شمس ،عين السويس قناة حلوان، القاهرة، (: جامعات هى مصرية 12جامعة إدراج
احتلت 2020 الحالي اعام وفي ،))1( مصر فى البرياانية الجامعة المنوفية، طناا، ،الزقازيق، الزهر أسيوط،
) Nature تصنيف) فى المصرية الجامعات بين الول المركز التوالى على الثانى للعام شمس عين جامعة
أقوى فى للجامعة الدولى النشر معدل على بناءاا الجامعات تقييم على يعتمد ،الذي )2( 2020index
أقوى قبل من تحديدها يتم )Nature index، بيانات) قاعدة فى ومفهرسة مجلة 82 وعددها العلمية المجلت
إلى 2019 يوليو من الفترة فى للجامعة النشر معدل حساب ويتم التخصصات، مختلف فى والباحثين العلماء

،وزارة 2030 مصر المستدامة التنمية خطة ضوء في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة 2015.)استراتيجية العلمي( والبحث العالي التعليم وزارة - 1
عبر: ص42متاح العالي.ج.م.ع، التعليم

http://portal.mohesr.gov.eg/ar eg/Documents/Strategy_mohesr.pdf
الرابط: عبر متاح 20/8/2020 بتاريخ الالع ،natureindexتم موقع - 2

https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Egypt/All/score
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من أكثر أو باحث بها ويشارك المنشورة، للبحاث المالق العدد على بناء النشر ويحسب ،2020 يونيو 30
بحث. كل فى الجمالى الباحثين عدد على بناءاا البحاث فى المشاركة معدل حساب ويتم ، الجامعة

هذا أن –إلى تصريحاته أحد في الجامعة رئيس أوضح كما – التصنيف في التقدم هذا يرجع وقد
المرموقة، المجلت فى النشر ،وتحفيز الدولى النشر جودة لتحسين الجامعات اتجاه مدى يعكس التصنيف
شمس؛ عين جامعة اتبعته ما وهو الصدد، هذا في الجامعة تتخذها التي المنهجية وجودة كفاءة يؤكد ما وهو
الدولي للنشر معدلت أعلى لتحقيق المعاونة والهيئة بها التدريس هيئة أعضاء تحفيز على الجامعة لحرص
لتعريف العلمية الدورات وتوفير المستمر، والتدريب الدولي، النشر مكافآت زيادة خلل من وذلك للبحاث،
كليات بجميع فرعية اتصال وحدات يتبعه الدولي للنشر مكتب إنشاء تم كما الدولي، النشر بآلية الباحثين
السنوات في الجامعة تحقيق عنه نتج مما الدولي، للنشر الرئيسية اللجنه مع التواصل لتسهيل الجامعة، ومعاهد
بين والكاديمي البحثي تواجدها يدعم ما وهو الدولية، التصنيفات كافة في ملحوظاا تقدماا الماضية القليلة

العالم)1(. جامعات أفضل

كوفيد- كورونا) وباء جائحة أزمة لمواجهة شمس عين لجامعة الحترازية الجراءات ثالثاا:
)19

كورونا-كوفيد19 وباء جائحة لزمة العامة الملمح -1

أخاار لمواجهة الفورية الحترازية القرارات من مجموعة مصر ،اتخذت كورونا وباء جائحة أزمة انتشار مع
ببعض دعمت ،والتي الجتماعي التباعد لتحقيق إجراءات تابيق الجراءات هذه أهم من وكان الوباء، انتشار
على صارمة قرارات وفرض والخاصة، الحكومية العمل بقااعات الستثنائية الجازات مثل الحكومية، القرارات
وكانت الحترازية، المور من ذلك وغير التجوال، حذر وتابيق والنوادي، المقاهي وغلق التجمعات، أماكن
هي فأصدرت الزمة، هذه مع بسرعة تجاوبت التي الوزارات بين من العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
إغلق بقرار سلباا تتأثر أن دون التعليمية، العملية استمرار لضمان داعمة فورية قرارات حزمة الخرى
لالب أبحاث لعمل والتحول العام آخر اختبار وإلغاء الدراسة، توقف أهمها من وكان التعليمية، المؤسسات
النهائية السنوات امتحانات على البقاء مع الثاني، الدراسي الفصل امتحانات عن عوضاا بالجامعات النقل فرق
اللجوء إلى وبسرعة- – تتحول أن بنجاح الجامعات ،واستااعت الحترازية)2( الجراءات كل أخذ مع فقط
ضمن كان الذى بعد عن التعليم وهو المعلومات، تكنولوجيا عصر في العلمية الساليب أهم من لواحد الفوري
والجامعات العالي التعليم وزارة تجربة لتقييم أخيراا استقصائية دراسة عمل تم ،وقد للوزارة)3( الفورية القرارات هذه

الرابط: عبر متاح 20/4/2020 بتاريخ الالع تم شمس، عين جامعة موقع - 1
http://www.asu.edu.eg/ar/1074/news#

: عبر متاح 3/7/2020 بتاريخ الطلع ،تم المصرية الحكومة موقع - 2
https://www.sis.gov.eg/Story/206685

عبر: متاح 30/6/2020 بتاريخ الطلع العلمي،تم والبحث العالي التعليم وزارة موقع - 3
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العلمية باختصاصاتها المصرية الجامعات تواجه التي التحديات أهم على للوقوف كورونا؛ أزمة مع التعامل في
العالي التعليم لوزارة التابعين المختصين من فريق قام حيث المستقبل، في مجابهتها ينبغي التي المختلفة
البيانات من مجموعة توثيق الستقصاء استهدف وقد الستقصاء، بهذا 2020 مايو شهر في العلمي والبحث
هيئة وأعضاء بالجامعة العليا القيادات من كانوا سواءا التعليمية العملية في المشاركين فعل ردود على المبنية
عن للتعليم المصرية التجربة لتقييم والوافدين، المصريين والالب الداري والجهاز المعاونة والهيئة التدريس
كافة— المعنية الطراف رضا وقياس المستهدفة، التعلم نواتج على التجربة نواحي تأثير مدي واستكشاف بعد،
عمل لخاة متكامل تصور ووضع الجامعة، داخل المتخذة القرارات تجاه وطلب— وإداريين وأساتذة قيادات
الرؤى على مبنية الخاة تلك تكون أن على سلبياتها، وتفادي التجربة إيجابيات من الستفادة لكيفية مستقبلية
الجامعات في المعنية الطراف على الستقصاء ،وبتابيق الستقصاء نتائج من المستخلصة والسياسات
والعمداء، ونوابهم، الجامعات رؤساء من القرار متخذي من والدولية، والهلية والخاصة الحكومية المصرية
الداري، الجهاز وأعضاء المعاونة، والهيئة التدريس، هيئة وأعضاء الوحدات، ورؤساء القسام، ورؤساء
استمارات وضعت حيث الجماعي، الستقصاء نهج على البيانات جمع واعتمد والوافدين، المصريين والالب
للوزارة، الرسمي الموقع مثل: المختلفة العنكبوتية المعلوماتية شبكات منصات من مجموعة على الستبانة
وبلغ وغيرها، الجتماعي التواصل وشبكات للجامعات، العلى للمجلس الدورية الجتماعات خلل ونشرت
والجهاز التدريس، هيئة ،وأعضاء القرار متخذي من مشارك، 106897 الستبانات في المشاركين عدد
، الجامعات داخل بعد عن التعليم فكرة تقبل مدى الستقصاء وتضمن والوافدين، المصريين والالب الداري،
الساسية البنية يخيص فيما الراهن، الوضع وإمكانات بعد، عن التعليم تكلفة تحمل على الالب وقدرات
طلب التعليم: عملية في المشاركة للطراف التعليمية المؤسسة تقدمها والتي الرقمية، للتقنيات الخدمية
لفكرة بالجامعة القيادات تقبل نسبة ارتفاع النتائج أوضحت ،وقد المعاونة)1( والهيئة التدريس هيئة وأعضاء
أهم من أن المسئولين ،وأوضح بعد عن التعليم لفكرة التدريس هيئة أعضاء تقبل وتبين المدمج، التعليم
بعد عن التفاعل انتظام إلى المصرية بالجامعات المسئولون أشار كما بعد، عن التعليم تعرقل التي التحديات
الدراسة أشارت كما لين"، "أون المتحانات إجراء صعوبة على التأكيد مع المختلفة، التعليم منصات خلل
القروض تقديم في رغبتهم ومدي المتعثرين للالب المالي الدعم تقديم في القيادات رأي إلى الستقصائية
تجربتهم عن رضاهم عن التدريس هيئة أعضاء استقصاء ركز حين في حاسوب، أجهزة لشراء الالب لدعم
المقدم الفني الدعم مثل اليجابيات، من مجموعة إلى يرجع التجربة نجاح في السبب على مؤكدين التدريسية،
ترجع التي والمعوقات المشكلت بعض هناك كانت وإن بعد، عن الدراسة استمرار فترات خلل مؤسساتهم من
الفيديو برامج مع التعامل وصعوبة )النترنت(، العنكبوتية المعلوماتية شبكة لخدمات تقنية مشكلت إلى
تواجده، حالة في بعد عن الشرح أثناء معهم الالب تفاعل من التحقق صعوبة على علوة هذا كونفرانس،

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
: عبر متاح 2020/7/3 بتاريخ الطلع تم المصرية، الحكومة موقع - 1

https://www.sis.gov.eg/Story/206685
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هي اللكترونية المنصات على المتاحة الارق أفضل أن تبين العلمية، المادة على الحصول يخيص وفيما
نسب إلى الستالع نتيجة فجاءت الداري، الجهاز يخص وفيما اللكترونية، والكتب المسجلة المحاضرات
بالنواحي والهتمام العون تقديم في المشاركة وإبداء بها العاملين بجميع الجامعة اهتمام عن عبروا ممن عالية
واليجابية، السلبية النقاط من العديد إلى والوافدين المصريين للالب الرأى استالعات أشارت كما الصحية،
للعام الدراسي الترم خلل بعد عن التعليم استخدموا الذين الالب نسبة ارتفاع إلى الدراسات إشارت فقد
تصدر مع الشخصية، الحاسوب وأجهزة المحمولة الهواتف بين ما تنوعت والتي 2019/2020 الكاديمي
،كما بعد عن التعليم خلل المستخدمة الخرى بالدوات مقارنة بنسبة بعد عن التعليم خلل للتفاعل الهاتف
وقت إليها الرجوع يمكن والتي المسجلة المحاضرات توافر أبرزها، كان والتي اليجابيات لبعض النتائج أشارت
يجب التي السلبيات بعض وجود مع بعد، عن التدريس خلل المحاضرين لبعض الجيدة والمهارات الحاجة،
شبكات ،وسوء التدريس في النترنت مع التعامل على المدربين غير المحاضرين بعض وجود ومنها تلفيها
التي التحديات بعض هناك أن توضح النتائج هذه أن العالي التعليم وزارة أشارت وقد عام، بشكل النترنت
في للتنفيذ اليجابية النقاط وتدعيم التنمية، أجل من العمل إلى تحتاج والتي العالي التعليم منظومة تواجه
بعد عن التعلم تجربة إقرار أهمها، من كان توصيات عدة الستقصاء نتائج على بناءا فوضعت المستقبل،
المدمج التعلم تابيق يمكن الدراسة انتظام حالة وفي حدثت، التي السلبية والنقاط التحديات تلفي بعد تجربة
المستجد، كورونا فيروس بسبب يحدث ما مثل عاجلة ظروف لي تحرك حالة في المصرية الجامعات لوضع
إتاحة على الرابع،والحرص الجيل لتكنولوجيا الجامعات تهيئة نحو قدماا والمضي الرقمي التحول أهمية مع
التغييرات مع للتعامل والمعاصرة الحديثة التقنيات على الجامعة في المعنية الطراف لجميع التدريب فرص
والملحة، الاارئة الظروف لمواجهة والتواصل التصال وطرق المرنة السياسات بعض اعتماد مع الناشئة،
بعد ما مصر في العالي التعليم استراتيجية حظيت وقد الجامعة، سياسة رسم في الالب إشراك على والتأكيد
العالى التعليم وزارة أن أكدوا ممن الكثيرين رضا ،على ) COVID-19 المستجد) كورونا فيروس أزمة
الحترازية الجراءات وأن الالب، يدرسها التى والمقررات المناهج طبيعة مع تتلءم استراتيجية وضعت
مناسبة تحتية بنية وجود ظل فى خاصة الواقع، أرض على تابيقها ليتم مهيأة كانت كورونا لمواجهة اللزمة

لذلك)1(.

كورونا-كوفيد19 وباء جائحة أزمة لمواجهة شمس عين لجامعة الحترازية الجراءات -2

لمواجهة الحترازية الجراءات من العديد شمس عين جامعة اتخذت الخيرة كورونا وباء أزمة بداية منذ
: يلي ما الجامعة اتخذتها التي الجراءات من وكان الفيروس،

الجامعية.1- والمدن الكليات مختلف في التوعوية والورش بالندوات بدأت

عبر: متاح 5/8/2020 بتاريخ الطلع تم العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة موقع - 1
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
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-2. الجامعية المباني لتاهير شركات مع تعاقدت

الوســط.3- والشــرق مصــر فــي مــره لول متكامــل ميدانــي مستشــفى إنشــاء

والداريين4- والالب التدريس هيئة أعضاء من الجامعي المجتمع أعضاء لكل السلمة سبل توفير

الجامعة. على والمترددين

-3)19 كوفيد- كورونا) وباء جائحة أزمة انتشار خطر لمواجهة الجامعة خطة

والتعليمية الابية جوانبه مختلف من الموقف لدارة خاة بوضع المختلفة الجامعة قااعات تكليف تم
رئيس ونائب والالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب بين المتبادل بالتنسيق هذا تم وقد والبيئية،
بالكليات البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكليات ووكلء والبيئة، المجتمع خدمة لشئون الجامعة
الحالت لتعريف المحددة باللية للتعريف المختلفة، بالكليات الابية المراكز مديري والسـادة المختلفة،

العالمية. الصحة منظمة من الصـادر للبروتوكول طبقا بإصابتها المشتبه

يلي)1(: ما الخاة إجراءات وتضمنت

زيادة1- خلل من الثاني، الدراسي الفصل أول من بدأت والتى الجامعة، داخل التوعية حملت زيادة

وأعضـاء الالب بين الصحي الوعي لنشر فرق 6 إلى التوعية بحملت المختصة الابية الفرق عدد

. بالجامعة الداريين والعاملين التدريس هيئة

الابية،2- للشئون العامة الدارة وفريق بالمستشفيات، العدوى مكافحة فرق من كل بين التنسيق تم

المرسلين والصدر المركزة الرعاية وأخصائي التخصصي، شمس عين بمستشفى العدوى مكافحة وفريق

العمل وورش ندوات من عدد لتنفيذ زمني جدول وضع مع التوعية، في للمشاركة الاب كلية أقسام من

الجامعة. ومعاهد كليات بجميع للتوعية

كافة3- لتاهير التعقيم أساليب أحدث تابيق على تعمل بالتعقيم مختصة شركات مع الفوري التعاقد تم

خدمية وأماكن إداريه ومكاتب امتحانات وقاعات ومدرجات، دراسية، فصول من الجامعية المنشـآت

. بالجامعة والعاملين التدريس هيئة وأعضـاء للالب المان درجات أقصــى تحقيق بغرض

الابية4- المستلزمات كافة توفير خلل من الابية والمراكز العيادات لتجهيزات الدورية المراجعة

المالوبة.

وتعويضها.5- المستهلكات لجميع مستمرة متابعة إجراء

: الرابط عبر متاح 2020/3/28 بتاريخ الالع تم شمس، عين جامعة موقع - 1
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اتخاذ6- مع فقط، الشتباه حالت لنقل مخصصة إسعاف بســيارة بهـا المشتبه الحالت وتحويل نقل آلية

الحالت. نقل بعد السـيارة لتاهير الحترازية الابية الجراءات كافة

الحالة7- نقل يتم أن على الصحة وزارة بمعامل اللزمة التحاليل كافة بإجراء بهـا المشتبه الحالت متابعة

للجامعات. العلى المجلس إبلغ بعد الصحة وزارة قبل من المخصصة بالمستشفيات للعزل ذلك بعد

جميع8- أو ببعض الدراسة تعليق إلى الضارار حالة في الجامعة استعدادات الخاة تضمنت كذلك

الحالية. الابية للمخاطر تاور أى بسبب الكليات

أالجامعة)1(1- الزمة إدارة لجنة تشكيل

وبرئاسة الجامعة، رئيس من بتكليف - )19 كوفيد- كورونا) وباء جائحة أزمة الزمة- لدارة لجنة تشكيل تم
ومدير التعليم، تاوير لدارة التنفيذي المدير من كل وعضوية والالب، التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب
التعليم مركز مدير ونائب بالجامعة، اللكتروني التعليم مركز ومدير CIO، بالجامعة المعلومات شبكة

الاب. بكلية اللكتروني

التالية: القرارات وأصدرت 9/3/2020 الموافق الثنين يوم اللجنة انعقدت

استباقية إجراءات خلل من " الدراسي العام من تبقى فيما بيعد عن التعلم الى التقليدي التعلم من التحول
المحاضرات، متابعة من الاالب يتمكن بحيث الزمة، لمواجهة بديلة وأخرى أساسية خاة على تحتوي
التكليفات على الطلع إلى بالضافة البعض، بعضهم الالب وبين التدريس، هيئة أعضاء مع والتفاعل
التعليم إدارة أنظمة استخدام خلل من مستجدات من عنه العلن يتم ما ومتابعة وتسليمها، المالوبة
من والتي الزمة، حدوث حال في العمل استمرارية خاة اللجنة وضعت كما الفتراضية، والفصول اللكتروني
لتخاذ الجامعة لرئيس الأمر ورفع النسب، بالبديل والتوصية المتاحة البدائل ودراسة الوضع تقييم شانها
الالب وتوجيه الخاة، تنفيذ في للبدء بالتفعيل المعنية والجهات الكليات إخاار يتم عليه وبناءا القرار،
،ثم المختلفة التواصل ووسائل الرسمي اللكتروني البريد خلل من البديل المسار الى التدريس هيئة وأعضاء
بشكل اللكتروني والتعليم التقليدي التعليم وطرائق أساليب بعض بين يجمع الذي الهجين التعليم نمط اعتماد تم
التدريس، هيئة لعضاء مكثفة تدريبية دورات إجراء بعد التالي، الدراسي العام بداية من الجامعة في رسمي
بعد، عن التعليم نمط مع الالب تجاوب بعد وخاصة التعليمي، النمط لهذا الداعمة التحتية البنية كفاءة ورفع

. للجائحة الثانية الموجة من وسلسة بسلم تعبر الجامعة جعل ما هذا ولعل
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http://www.asu.edu.eg/ar/1074/news#



- 227 -
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

ثورة أحداث بعد – المصرية والجامعات شمس- عين جامعة شهدته الذي الرتباك رغم أنه الملحظ ومن
نتيجة طويلة، لفترة نهائياا الدراسة توقف إلى أدت وأعمال الالب احتجاجات من عنها نتج وما ،2011 يناير
الدراسة استئناف الجامعات عاودت عندما وحتى ومواجهتها، المور لهذه للتصدي وقتها الجامعات لعجز
مع يتنافى ما وهو الموقف، على للسيارة - القاهرة جامعة في حدث كما – أمن بشركات للستعانة اضارت
ولعل وقتها، المجتمع من شرسة هجمة مواجهة في الجامعات جعل مما الجامعي، المجتمع وضوابط طبيعة
وأن العقول، وبناء للفكر منبر أنها على للجامعة ينظر المجتمع أن إلى يرجع الباحثة- نظر وجهة –من هذا
طريق عن الصورة بهذه خاراا تواجه أن منها ينتظر وكان وفكرياا، تربوياا يكون أن يجب الساسي دورها
بحاجة والثورات المجتمعية التقلبات بعد والشائعات الحتجاجات فمخاطر المنية، وليست الفكرية، المواجهة

الذعان. أو القهر وليس المور، مع التعامل في النظر إعادة إلى

بعد حدثت التي - السابقة الزمة هذه في الشيء بعض أخفقت قد الجامعات كانت إن حال أية وعلى
أزمة – الحالية الزمة إدارة في المسبوق غير نجاحها مدى نلمس أن نستايع أننا إل يناير-؛ ثورة أحداث
المثال سبيل على شمس عين جامعة ضربت فقد مخاطرها، من والحد ، - )19 كوفيد- كورونا) وباء جائحة
ممنهجة احترازية إجراءات من اتخذته بما كورونا، فيروس وباء جائحة انتشار مخاطر إدارة في ييحتذى مثالا
لزمة، تحوله ومنع الخار من الوقاية إدارة فكر نااق في المر تدير أن واستااعت وناجحة، ومنظمة
باعتماد التالي العام بداية ثم المدروسة، والجراءات البديل، التعليم من بنمط الدراسي العام إكمال والدليل
وحتى والختبارات، التدريب وبرامج والتعلم، التعليم من بداية الجامعة، لنشاة شامل إطار في الهجين، التعليم
الابيعي الوضع من تقترب بصورة عملها وتابعت الجامعة، في الدارات كافة تتأثر فلم التعليمية، النشاة
الموجة في حدث كما لفترة الكامل الغلق إلى الجامعة تلجأ فلم للجائحة، الثانية الموجة اشتداد مع حتى
وتأثيرها، الجائحة شدة برغم رسالتها تكمل أن استااعت وعربية مصرية لجامعة سبقاا يعد نجاح وهذا الولى،

القادم. للعام وتأجيله الثاني الدراسي الفصل للغاء اضارت أخرى دول في جامعات عنه عجزت ما وهو

للداء، المستمر تاويرها مع الزمة، لمواجهة اللزمة التدابير أخذ تواصل شمس عين جامعة زالت وما
خلل من الرأي استالعات بعض إجراء طريق عن باستمرار، الموقف وتقييم متابعة على الدائم والحرص
جائحة مع الجامعة تعامل كيفية عن والداريين( والالب التدريس هيئة لعضاء اللكتروني) الجامعة موقع

للجائحة. الجامعة مواجهة عن رضاهم مدى ومعرفة )كوفيد19( كرونا
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الميدانى الطار الثاني: المحور

النتائج" وتفسير للدراسة الميداني الطار "إجراءات
لدارة النظريــة والمبــادئ الســس أهم – والتحليــل بالشــرح - الحاليــة للدراســة النظــري الطــار تنــاول
الجامعة أداء تدعم التي الممارسات من باعتبارها الجامعي؛ المجتمع في وتابيقاتها المخاطر، من الوقاية
للدراسـة، النظـري الطـار عنـه كشـف الذى من وانالقاا التنافسي، وضعها من وترفع كفاءتها من وتحسن
وهـو لهـا، الرئيسـي الهـدف على وتأسيساا الجامعة، كفاءة تحسين في المخاطر من الوقاية إدارة أهميـة تبينـت
عن الكشف أهمية تبينت ( المخاطر؛ من الوقاية في المصرية الجامعة أداء كفاءة لتحسين استراتيجية وضـع
- المصرية، الجامعات أكبر من لواحدة شمس-كنوذج عين جامعة في المخاطر إدارة ممارسات تابيق واقع
على تشتمل والتي الباحثة بها قامت التي والخاوات ، للدراسة الميداني الطار إجراءات الجزء هذا فيتناول
نتائج وأخيراا المستخدمة الحصائية والساليب )الصدق-الثبات( وتقنينها وفروضها الدراسة وأداة الدراسة عينة

وتفسيرها(. )تحليلها للدراسة الميداني الطار

للدراسة الميداني الطار من أولا:الهدف

قامــت فقــد لــذا شمس، عين جامعة في المخاطر إدارة ممارسات تابيق واقـع عــن الكشــف إلــى الدراســة
العاملين – الالب – التدريس هيئة أعضاء السادة ( رأي لسـتالع اسـتبانات ثلث بإعــداد الباحثــة

كالتالى: ،وهى " شمس عين جامعة في المخاطر إدارة ممارسات تابيق "واقـع فـي بالجامعة( الداريين

عشوائية1- عينة علـى تابيقهـا وتم محـاور، (5 من( تتكون والتي ، التدريس هيئة أعضاء السادة استبانة
شمس. عين بجامعة التدريس هيئة أعضاء السادة من طبقية

من2- طبقية عشوائية عينة علـى تابيقهـا وتم محـاور، (3 من( تتكون والتي ، الالب استبانة
شمس. عين بجامعة الالب

طبقية3- عشوائية عينة علـى تابيقهـا وتم محـاور، (3 من( تتكون والتي ، الداريين العاملين استبانة
شمس. عين بجامعة والموظفين الداريين العاملين من

يلي: ما الستبانات استهدفت وقد

المستوى1- علـى - اتفاقاـا القـل إلـى اتفاقاـا الكثـر مـن - الخمـس السـتبانة محـاور ترتيـب علـى التعـرف
. الجامعة بكليـات الدراسـة عينة لمفردات الكلي

تحقيقاـا.2- القـل إلـى ـا تحقيقا الكثـر مـن - السـتبانة محـاور عبـارات ترتيـب علـى التعـرف
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للدراسة الميداني الطار إجراءات ثانياا:

وتقنينها الستبانة إعداد -1

مـا جانــب إلــى الحاليـة، للدراسـة النظـري الطـار ضوء في الستبانة- -عبارات بنود بصياغة الباحثة قامت
الســتبانة، وموضــوع بأهــداف المباشــر ارتباطهــا صــياغتها فــي وروعــي ســابقة، دراســات مــن بمتغيراتهــا يــرتبط
استبانة إعداد مراحل تحديد ويمكن عباراتها، صــياغة بكيفيــة المتعلقــة العامــة والضــوابط الحكــام مراعــاة مــع

يلي: فيما الحالية الدراسة

للستبانة المبدئية 1-1الصورة

من: للستبانة المبدئية الصورة تكونت

سنوات1- – العلمية الدرجة والتخصص، والجامعة، والنوع، )السم/اختياري، وتشمل: شخصية، بيانات
الخبرة(

-2: في وتمثلت ، وعباراتها الستبانة محاور
عبارة. )18( من ويتكون التخطيط، الول: المحور

عبارة. )12( من ،ويتكون المعلومات مجال الثاني: المحور

عبارة. )16( من ويتكون المخاطر، من الوقاية في التصالت نظم دور الثالث: المحور

عبارة. )16( من ويتكون القيادية، المهارات مجال الرابع: المحور

عبارة. )13( من ،ويتكون العمل فريق مجال الخامس: المحور

الستبانة صدق 2-1

لتحكيمها، الخبـراء السـاتذة من مجموعة على بعرضها الباحثة قامت الستبانة أداة صدق من للتحقق
ويضــعت الــذي للمحــور عبـارة كـل مناسـبة ومـدى الصياغة، حيث من العبارات سلمة حيث: من عليها والحكم
ملحظـات مـن يرونـه مـا وتوضـيح مناســبا، يرونــه ل مــا وحــذف مناســباا، يرونــه مــا وإضــافة عليــه، للتعــرف
من أساتذة المحكمين السادة قائمة تضنت بحيث للمحكمين، العلمية التخصصات في التنوع مرعاة مع أخـرى،
من التربوي التخايط في أساتذة فتضمنت الدراسة، بمجال المرتباة العلمية التخصصات في المتخصصين
من إدارة وأساتذة التربية، كلية من مقارنة وتربية تعليمية وإدارة تربية أصول وأساتذة للتخايط، القومي المعهد
تـم التحكـيم عمليـة عنـه أسـفرت مـا ضـوء وفـي التربوي، النفس علم قسم من المقاييس في وأساتذة تجارة، كلية

التالي: النحو على العبارات، بعض وحذف تعـديل،
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الرئيسية،1- الدراسـة أهـداف مـع يتناسـب بمـا - جـوهري غيـر بشـكل - السـتبانة عنـوان صـياغة تعـديل
واللغوي. التربوي والسياق

نظري.2- أو عملي بالتخصص واستبدالها الكلية، بحذف الساسية البيانات محور تعديل تم

التربوي3- السـياق مـع يتناسـب بمـا السـتبانة، وكلمـات عبـارات لـبعض اللغويـة الصـياغة فـي التعـديل تـم
واللغوي.

به.4- الباحثة تقصده وما للمحور المفاهيمي الطار تشرح محور لكل توضيحية عبارات زيادة تم

نوفبر5- منذ الصين في ظهوره فور كورونا وباء عن المنتشرة بالخبار الجامعة )اهتمت عبارة إضافة تم
إلى عليه المترتبة المخاطر لتفادي لمصر انتقاله قبل الوباء مع للتعامل بآليات واستعدت ، 2019

الول( المحور

الول6- المحور فأصبح )11 رقم) العبارة مع ودمجها الول، المحور من )14( رقم العبارة حذف تم
(عبارة. 18 يتضمن)

المخاطر(.7- فريق )قائد إلى بالستبانة المخاطر( فريق )رئيس كلمة تعديل تم

وإيجابيات8- مواجهته وإجراءات كورونا وباء حول الكافية المعلومات الجامعة )حللت عبارة زيادة تم
والعاملين والالب التدريس هيئة أعضاء وأطلعت معه، التعامل في الخرى الدول تجارب وسلبيات
وتقليص الخار، هذا مع التعامل ثقافة لنشر التوعية ونشرات الندوات خلل من البيانات هذه على

عبارة. )13( الثاني المحور فأصبح الثاني للمحور بالجامعة( البشرية الكوادر على أضراره

وأعد9- مصر، في كورونا وباء بانتشار المحتمل الخار بالجامعة المخاطر فريق )رصد عبارة زيادة تم
وسير الجامعة على تؤثر التي السلبية الثار لتقليل أضراره لستباق الجامعة تتخذها التي الخاط

(عبارة. 14( يتضمن الخامس المحور فأصبح الخامس، المحور بها(إلى العمل

مواردها10- الجامعة )تيشرك إلى الساتذة( الجامعة )تشرك الول بالمحور 5 رقم العبارة تغيير تم
. المخاطر( من للوقاية التتخايط عمليات في والالب والداريين الكاديميين من البشرية

للستبانة النهائية الصياغة 3-1

في الستبانة إعــداد ،تــم المحكمــين)1( الســاتذة وتوجيهــات ملحظــات ضــوء فــي التعــديلت إجــراء بعــد
إلـى عبـارة( 70بنـد ( مـن( مكونـة المبدئيـة صـورتها فـي السـتبانة كانـت حيـث النهائيـة، صورتها
وبعد وأسئلته،) 75 بنودهـا) عـدد إجمـالي أصـبح ثـم ومـن مفتوحـة، أسـئلة صـورة فـي ٥عبـارات( جانـب)
النهائية الصورة أصبحت وبهذا ،) 77 وأسئلتها وعبارتها الستمارة بنود عدد )أصبح البنود وإضافة الحذف

يلي: كما للستبانة

والمختصي،. الخبراء السادة بأسماء قائمة )2( ملحق -1
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التدريس: هيئة أعضاء أولا:استبانة

-1.) العلمية والدرجة والتخصص، والنوع، )السم/اختياري، وتشمل: أساسية، بيانات
-2: في وتمثلت الخمس الستبيان محاور

عبارة. )18( من ،ويتكون التخطيط الول: المحور
عبارة. )13( من ،ويتكون المعلومات مجال الثاني: المحور

عبارة. )16( من ،ويتكون المخاطر من الوقاية في التصالت نظم دور الثالث: المحور
عبارة. )16( من ،ويتكون القيادية المهارات مجال الرابع: المحور
عبارة. )14( من ،ويتكون العمل فريق مجال الخامس: المحور

الطلب استبانة ثانياا:

الفرقة(.1- والتخصص، والنوع، )السم/اختياري، وتشمل: أساسية، بيانات
الثلث:2- الستبيان محاور

عبارات. )9( من ويتكون التخايط، الول: المحور

عبارات. )4( من ويتكون المعلومات، مجال الثاني: المحور

عبارات. )5 من) ويتكون المخاطر، من الوقاية في التصالت نظم دور الثالث: المحور

الداريين ثالثاا:استبانة

وعدد1- الكلية وتخصص العمل، وطبيعة ، والنوع )السم/اختياري، وتشمل: أساسية، بيانات
.) الخبرة سنوات

الثلث:2- الستبيان محاور الثانى القسم
عبارات. )8( من ويتكون التخايط، الول: المحور

عبارات. )7( من ويتكون المعلومات، مجال الثاني: المحور

عبارات. )10( من ويتكون المخاطر، من الوقاية في التصالت نظم دور الثالث: المحور

الدراسة لدوات السيكومترية الخصائص -2
يلي: كما والثبات الصدق باستخدام الدراسة لدوات السيكومتيرية الخصائص بحساب الباحثة قامت

التدريس هيئة أعضاء إستاأة : اولا

-1Validity الستبانة صــدق
التالية: أالطرق الستبانة صدق من التحقق تم وقد
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الداخلي1- التساق أاستخدام الصدق
الذى للمحور الكلية بالدرجة وارتباطها الكلية والدرجة العبارة بين الرتباط معامل إيجاد طريق عن حسابه تم

المعاملت: هذه توضح التالية والجداول للستبانة، الكلية بالدرجة ارتباطها وكذلك إليه، تنتمى

الول- للمحور الداخلى التساق صدق
الول للمحور الداخلى التساق صدق :)1( جدول .

العبارة
بالدرجة الرتباط معامل

للمحور الكلية
الرتباط معامل

للداة الكلية بالدرجة

1**0.66**0.40

2**0.60**0.37

3**0.62**0.35

4**0.63**0.37

5**0.71**0.50

6**0.66**0.34

7**0.73**0.39

8**0.71**0.53

9**0.59**0.37

10**0.30**0.47

11**0.67**0.43

12**0.56**0.42

13**0.76**0.71

14**0.67**0.64

15**0.58**0.50

16**0.64**0.53

17**0.57**0.42

0.01 عند دال **
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عنـد دالـة جميعهــا عبـارة )17( وعـــددها الول المحـــور عبـارات أن )1 الســـابق( ــدول الجـ مــن يتضـــــح
الول. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01( مستوى

الثانى- للمحور الداخلي التساق صدق

الثانى للمحور الداخلى التساق صدق : )2( .جدول

العبارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

1**0.71**0.38

2**0.73**0.45

3**0.59**0.41

4**0.76**0.44

5**0.46**0.41

6**0.72**0.40

7**0.69**0.36

8**0.61**0.46

9**0.78**0.40

10**0.76**0.43

11**0.70**0.36

12**0.66**0.55

0.01 عند دال **

عنـد دالـة جميعهــا عبـارة )12( وعـــددها الثـانى المحـــور عبـارات أن )2 الســـابق( ــدول الجـ مــن يتضـــــح
الثانى. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01( مستوى

الثالث:- للمحور الداخلي التساق صدق

الثالث للمحور الداخلى التساق صدق : )3( .جدول
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العبـارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

1**0.55**0.51

2**0.68**0.44

3**0.67**0.50

4**0.44**0.36

5**0.45**0.33

6**0.49**0.39

7**0.63**0.37

8**0.60**0.44

9**0.66**0.46

10**0.70**0.38

11**0.70**0.39

12**0.44**0.36

13**0.49**0.45

14**0.59**0.44

15**0.44**0.43

0.01 عند دال **

مســتوى عنـد دالة جميعهـا عبـارة )15( وعــددها الثالث المحــور عبـارات أن )3 الســابق( الجــدول مـن يتضــــح
الثالث. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01(

الراأع- للمحور الداخلي التساق صدق
الراأع للمحور الداخلى التساق صدق :)4( .جدول

للمحورالفردة الكلية بلدرجة الرتباط للداةمعامل الكلية بلدرجة الرتباط معامل
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1**0.74**0.47

2**0.71**0.44

3**0.75**0.45

4**0.64**0.50

5**0.42**0.38

6**0.74**0.51

7**0.74**0.45

8**0.41**0.34

9**0.76**0.47

10**0.71**0.52

11**0.75**0.57

12**0.60**0.34

13**0.54**0.31

14**0.51**0.32

15**0.48**0.35

0.01 عند دال **

مستوى عند دالة جميعها عبارة )14( وعددها الرابع المحور عبارات أن )4 السابق( الجدول من يتضح
الرابع. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01(

الخامس- للمحور الداخلي التساق صدق
الخامس للمحور الداخلى التساق صدق :) 5 ( .جدول

للمحورالفردة الكلية بلدرجة الرتباط للداةمعامل الكلية بلدرجة الرتباط معامل
1**0.53**0.32
2**0.56**0.34
3**0.57**0.34
4**0.56**0.33
5**0.54**0.32
6**0.57**0.33
7**0.56**0.34
8**0.53**0.35
9**0.56**0.33
10**0.57**0.35
11**0.45**0.32
12**0.53**0.34
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13**0.49**0.31

السابق الجدول من يتضح 0.01 عند دال ** ) عبارة )13( وعددها الخامس المحور عبارات أن )5
الخامس. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01( مستوى عند دالة جميعها

هذه يوضح التالى والجدول للداة، الكلية والدرجة الفرعية المحاور بين الرتباط معاملت حساب تم كما
المعاملت:

للستبانة. الكلية والدرجة الفرعية المحاور بين الرتباط معاملت جدول)6(:
الكليةالور بلدرجة الرتباط معامل
0.77**الول
0.73**الاان
0.64**الااثث
0.78**الرابع
0.70**الامس

0.01 عند دال **

بين: الرتباط معاملت تتراوح حيث ككل الستبانة مع تتسق المحاور أن السابق الجدول من يتضح
محاور جميع بين اتساقا هناك أن إلى يشير مما ) 0.01 ( مستوى عند دالة وجميعها ) 0.78 - 0.64 (

لقياسه. وضع ما قياس في صادق عام بوجه وأنه الستبانة،

-2:) التميزي الصدق ( الطرفية المقارنة صدق
الدنيا والفئة العينة أفراد من )%25 من أعلى ( العليا الفئة بين المقارنة به يقصد التميزي والصدق

هذه يوضح التالي والجدول للستبانة الكلى والمجموع الستبانة، محاور على العينة أفراد من )%25 من )أقل
المقارنة:

الستبانة محاور في العينة أفراد بين للستبانة التميزي الصدق :)7( جدول .

الستبانة اساابالعددالموعةماور العيارىالتوسط "تالنراف الدللة"قيمة ماتوى

الول
الدنيا 9228.122.94الفئة

14.640.01 ماتوى عند دالة
العليا 9234.522.99الفئة

الاان
الدنيا 9222.641.71الفئة

9.080.01 ماتوى عند دالة
العليا 9224.881.63الفئة

الاالث
الدنيا 9230.272.34الفئة

6.290.01 ماتوى عند دالة
العليا 9232.342.10الفئة

الرابع
الدنيا 9228.711.34الفئة

5.790.01 ماتوى عند دالة
العليا 9229.911.48الفئة

الامس
الدنيا 9223.601.58الفئة

8.400.01 ماتوى عند دالة
العليا 9225.791.95الفئة
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الصــــدق علـى يـدل والـذى ، 0.01 مســتوى عنـد إحصــــائياا دالـة "ت" قيـم جميـع أن )7( الســابق الجــدول مــن يتضــــح
للتابيق. الستبانة صلحية يؤكد وهذا ككل والستبانة الستبانة لمحاور التميزى

الستبانة2- ثبات
النصــــفية التجزئـة وطريقـة كرونبـاخ ألفـا طريقـة همــا: باـــريقتين الســتبانة ثبـات بحســاب الباحثـة قامــت

الثبات: معاملت يوضح التالي والجدول ككل، والستبانة الستبانة لمحاور

ككل والستبانة الستبانة لمحاور الثبات معاملت : )8( .جدول

كرونباخالور ألفا معامل
النصفية التجزئة
) براون سبيمان (

0.850.84الول

0.870.88الاان

0.800.66الاالث

0.870.88الرابع

0.860.77الامس

0.910.82الستبانةككل

وذلك الســتبانة ثبات يؤكـد والذى مرتفعـة الثبات معـاملت جميع أن )8( الســابق الجــدول مـن يتضـــح
تتمـيز المسـتخدمة الداة فإن وبذلك مرتفعـة، كانت النصــفية والتجزئة كرونباخ ألفا معـاملت قيم أن خـلل مـن

علمياا. استخدامها ويمكن والثبات بالصدق

الطلب: إستاأة : ثانياا

الستبانة صــدق -1

التالية: أالطرق الستبانة صدق من التحقق تم وقد

الداخلي التساق أاستخدام الصدق أ-

الذى للمحور الكلية بالدرجة وارتباطها الكلية والدرجة العبارة بين الرتباط معامل إيجاد طريق عن حسابه تم
المعاملت: هذه توضح التالية والجداول للستبانة الكلية بالدرجة ارتباطها وكذلك إليه، تنتمى

الول:- للمحور الداخلى التساق صدق
الول للمحور الداخلى التساق صدق : )9( .جدول

الكلية الدرجة
الدنيا 92133.342.60الفئة

35.540.01 ماتوى عند دالة
العليا 92147.452.78الفئة
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العبارة
بالدرجة الرتباط معامل

للمحور الكلية
الرتباط معامل

للداة الكلية بالدرجة

1**0.56**0.44

2**0.50**0.46

3**0.58**0.43

4**0.64**0.44

5**0.70**0.43

6**0.71**0.45

7**0.61**0.39

8**0.65**0.43

0.01 عند دال **

عنـد دالـة جميعهــا عبـارات )8( وعـــددها الول المحـــور عبـارات أن )9 الســـابق( ــدول الجـ مــن يتضــــــح
الول. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01( مستوى

الثانى:- للمحور الداخلي التساق صدق
الثانى للمحور الداخلى التساق صدق :)10( .جدول

العبارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

1**0.57**0.44

2**0.46**0.43

3**0.55**0.44

0.01 عند دال **

عنـد دالـة جميعهـا عبـارات )3( وعــددها الثـانى المحــور عبـارات أن )10 الســابق( الجــدول مـن يتضــــح
الثانى. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01( مستوى

الثالث:- للمحور الداخلي التساق صدق
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الثالث. للمحور الداخلى التساق صدق : )11( جدول

العبـارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

1**0.62**0.42

2**0.56**0.42

3**0.63**0.41

4**0.59**0.44

0.01 عند دال **

مسـتوى عند دالة جميعهـا عبارات )4( وعـددها الثالث المحـور عبارات أن )11 السـابق( الجـدول مـن يتضــح
الثالث. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01(

هذه يوضح التالى والجدول للداة الكلية والدرجة الفرعية المحاور بين الرتباط معاملت حساب تم كما
المعاملت:

للستبانة الكلية والدرجة الفرعية المحاور بين الرتباط معاملت :)12( جدول .

الكليةالور بلدرجة الرتباط معامل

0.75**الول

0.70**الاان

0.72**الاالث

0.01 عند دال **

صــــــدق يؤكــد والـذى ،0.01 مســـتوى عنـد دالـة الرتبـاط معــاملت جميـع أن الســـابقة الجـــداول مــن يتضــــــح
معـاملت تتراوح حيث السـتبانة مـع تتسـق المحـاور أن )12 جـدول( مـن ويتضــح للاسـتبانة، الداخلي التسـاق
بيـن اتســـاقا�ا هنـاك أن إلـى ــير يشـ ممــا )0.01( مســـتوى عنـد دالـة وجميعهــا )0.75 - 0.70( بيـن: الرتبـاط

لقياسه. وضع ما قياس في صادق عام بوجه وأنه الستبانة، محاور جميع

التميزي(: )الصدق الطرفية المقارنة صدق ب-
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من )أقل الدنيا والفئة العينة أفراد من )%25 من أعلى ( العليا الفئة بين المقارنة به يقصد التميزي والصدق
المقارنة: هذه يوضح التالي والجدول للستبانة الكلى والمجموع الستبانة محاور على العينة أفراد من )%25

. الستبانة محاور في العينة أفراد بين التميزي الصدق : )13( جدول

الستبانة العددالموعةماور
التوسط
اسااب

النراف
العيارى

"ت" الدللةقيمة ماتوى

الول
الدنيا 24211.381.41الفئة

31.530.01 ماتوى عند دالة
العليا 24215.641.56الفئة

الاان
الدنيا 2423.770.76الفئة

9.500.01 ماتوى عند دالة
العليا 2424.510.94الفئة

الاالث
الدنيا 2425.711.10الفئة

16.750.01 ماتوى عند دالة
العليا 2427.621.39الفئة

الكلية الدنياالدرجة 24220.861.15الفئة
57.430.01 ماتوى عند دالة

العليا 24227.771.47الفئة

الصدق على يدل والذى ،0.01 مستوى عند إحصائياا دالة "ت" قيم جميع أن )7( السابق الجدول من يتضح
للتابيق. الستبانة صلحية يؤكد وهذا والستبانة، الستبانة، لمحاور التميزى

الستبانة ثبات -2

النصـــفية التجزئـة وطريقـة كرونبـاخ ألفـا طريقـة : همـا باــريقتين الســتبانة ثبـات بحســاب الباحثـة قامـت
الثبات: معاملت يوضح التالي والجدول والستبانة الستبانة لمحاور

ككل والستبانة الستبانة، لمحاور الثبات معاملت :)14( .جدول

كرونباخالور ألفا معامل
النصفية التجزئة
) براون سبيمان (

0.740.70الول

0.680.67الاان
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0.700.69الاالث

0.840.80الستبانة

وذلك السـتبانة ثبات يؤكـد والذى مرتفعـة الثبات معـاملت جميع أن )14 السـابق( الجـدول مـن يتضــح
تتمـيز المسـتخدمة الداة فإن وبذلك مرتفعـة، كانت النصــفية والتجزئة كرونباخ ألفا معـاملت قيم أن خـلل مـن

علمياا. استخدامها ويمكن والثبات بالصدق

الداريين: استاأة : ثالثاا

Validity الستبانة صــدق -1

التالية: أالطرق الستبانة صدق من التحقق تم وقد

الداخلي التساق أاستخدام الصدق أ-

الذى للمحـور الكلية بالدرجـة وارتباطهـا الكلية والدرجـة العبارة بين الرتباط معامـل إيجـاد طـريق عـن حسـابه تم
المعاملت: هذه توضح التالية والجداول للستبانة الكلية بالدرجة ارتباطها وكذلك إليه تنتمى

الول:- للمحور الداخلى التساق صدق
الول للمحور الداخلى التساق صدق : )15( .جدول

العبارة
بالدرجة الرتباط معامل

للمحور الكلية
الرتباط معامل

للداة الكلية بالدرجة

1**0.66**0.40

2**0.60**0.37

3**0.62**0.35

4**0.63**0.37

5**0.71**0.50

6**0.66**0.34

7**0.73**0.39

0.01 عند دال **
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مسـتوى عند دالة جميعهـا عبارات )7( وعـددها الول المحـور عبارات أن )15 السـابق( الجـدول مـن يتضـــح
الول. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01(

الثانى:- للمحور الداخلي التساق صدق
الثانى للمحور الداخلى التساق صدق : )16( جدول .

العبارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

1**0.71**0.38

2**0.73**0.45

3**0.59**0.41

4**0.76**0.44

5**0.46**0.41

6**0.72**0.40

0.01 عند دال **

مسـتوى عند دالة جميعهـا عبارات )6( وعـددها الثانى المحـور عبارات أن )16 السـابق( الجـدول مـن يتضــح
الثانى. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01(

-: الثالث للمحور الداخلي التساق صدق
الثالث للمحور الداخلى التساق صدق : )17( .جدول

العبـارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

1**0.55**0.51

2**0.68**0.44

3**0.67**0.50

4**0.44**0.36

5**0.45**0.33

6**0.49**0.39
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العبـارة
الكلية بلدرجة الرتباط معامل

للمحور
بلدرجة الرتباط معامل

للداة الكلية

7**0.63**0.37

8**0.60**0.44

9**0.66**0.46

السابق الجدول من يتضح 0.01 عند دال ** ) )9( وعددها الثالث المحور عبارات أن )17
الثالث. للمحور الداخلي التساق صدق يوضح مما )0.01( مستوى عند دالة جميعها عبارات

هذه يوضح التالى والجدول للداة الكلية والدرجة الفرعية المحاور بين الرتباط معاملت حساب تم كما
المعاملت:

. للستبانة الكلية والدرجة الفرعية المحاور بين الرتباط معاملت :)18( جدول

الكليةالور بلدرجة الرتباط معامل

0.80**الول

0.76**الاان

0.74**الااثث

0.01 عند دال **

بين: الرتباط معاملت تتراوح حيث ككل الستبانة مع تتسق المحاور أن السابق الجدول من يتضح
محاور جميع بين اتساقاا هناك أن إلى يشير مما ) 0.01 ( مستوى عند دالة وجميعها ) 0.80 - 0.74 (

لقياسه. وضع ما قياس في صادق عام بوجه وأنه ، الستبانة

:) التميزي الصدق الطرفية) المقارنة صدق ب-

الدنيا والفئة العينة أفراد من )%25 من أعلى ( العليا الفئة بين المقارنة به بقصد التميزي والصدق
هذه يوضح التالي والجدول للستبانة الكلى والمجموع الستبانة محاور على العينة أفراد من )%25 من )أقل

المقارنة:

الستبانة محاور في العينة أفراد بين للستبانة التميزي الصدق :)19( جدول .

الستبانة اساابالعددالموعةماور العيارىالتوسط "تالنراف الدللة"قيمة ماتوى
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الول
الدنيا 5510.841.27الفئة

6.130.01 ماتوى عند دالة
العليا 5512.621.74الفئة

الاان
الدنيا 557.870.98الفئة

8.060.01 ماتوى عند دالة
العليا 559.731.39الفئة

الاالث
الدنيا 5514.241.32الفئة

11.660.01 ماتوى عند دالة
العليا 5518.092.07الفئة

الكلية الدرجة
الدنيا 5532.951.08الفئة

23.950.01 ماتوى عند دالة
العليا 5540.442.05الفئة

الصــدق على يدل والذى ، 0.01 مسـتوى عند إحصــائياا دالة "ت" قيم جميع أن )19( السـابق الجـدول من يتضــح
للتابيق. الستبانة صلحية يؤكد وهذا ككل والستبانة الستبانة لمحاور التميزى

الستبانة 2-ثبات

النصـــفية التجزئـة وطريقـة كرونبـاخ ألفـا طريقـة : همـا باــريقتين الســتبانة ثبـات بحســاب الباحثـة قامـت
الثبات: معاملت يوضح التالي والجدول ككل والستبانة الستبانة لمحاور

ككل والستبانة الستبانة لمحاور الثبات معاملت : )20( .جدول

كرونباخالور ألفا معامل
النصفية التجزئة
) براون سبيمان (

0.750.71الول

0.720.69الاان

0.790.74الاالث

0.810.77الستبانةككل

مـن وذلك السـتبانة ثبات يؤكـد والذى مرتفعـة الثبات معـاملت جميع أن )20( السـابق الجـدول مـن يتضــح
تتمــيز المســـتخدمة الداة فـإن وبـذلك مرتفعــة، كانـت ــــفية النصــ والتجزئـة كرونبـاخ ألفـا معــاملت قيـم أن خـــلل

. علمياا استخدامها ويمكن والثبات بالصدق

الدراسة وعينة مجتمع -3
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وإداريين وطلب أساتذة جميـع علـى التابيـق الحاليـة الميدانيـة الدراسـة اسـتهدفت المستهدف: الدراسة مجتمع
. شمس عين جامعة كليـات

العينة منه المسحوب الدراسة مجتمع 1-3

:ونظــرا شمس عين جامعة أكليات والداريين التدريس هيئة وأعضاء الطلب من الدراسة مجتمع تكون
اسـتهدف ،فقـد شمس عين جامعة بكليــات الدراسة مجتمع جميــع علــى الدراســة اســتبانة تابيــق لصــعوبة
والرابعـة والثالثـة الثانية الفـرق وطلب المعاونة، والهيئة التدريس هيئة أعضاء من عشوائية عينة على تابيقهـا
القل على عاماا أمضوا الالب هؤلء يكـون حتى ) الجامعة بكليــات والدبيـة– العلميـة التخصصات مـن –
مـن ومعلومات خدمات من يقدمه وما الجامعي، المجتمع وواقع بطبيعة ووعيـا�ا خبـرةا وأكثـر الجامعة، في
الدارية الشئون في الجامعة موظفي من الداريين العاملين من عشوائية ،وعينة الولــى الفــرقة فــي نظيـرهم

الشباب. ورعاية

التطبيق محـل - الكليـات مـ، المسـحوبة الطبقـة حجـم مـع مياسـبة طبقيـة عشـوائية عييـة اختيـار تـم
يلي: كما الصلي المجتمع من الدراسة عينة اختيار تم وقد للدراسة، الميدايي

أخذ1- ،(1)وتم 181651 شمس عين جامعة كليات فى الالب لعينة الدراسة مجتمع بلغ الطلب:
. المجتمع لهذا جداا مناسبة عينة وهى الكليات، من طالب 970 حجمها عينة

عينة2- أخذ (2)وتم 11483 التدريس هيئة أعضاء لعينة الدراسة مجتمع بلغ التدريس: هية أعضاء
. المجتمع لهذا جداا مناسبة عينة وهى عضو 370 حجمها

لرئيس تصريح في جاء كما - 11000 يقارب ما الداريين لعينة الدراسة مجتمع بلغ -الداريون: جـ
إلى الرئيسي، الجامعة بحرم يعملون إدارى منهم870 شمس، عين للجامعة الرسمي الموقع على الجامعة

. المجتمع لهذا جداا مناسبة عينة وهى 220 حجمها عينة أخذ وتم المختلفة، بالكليات الداريين جانب

وخصائصها الـدراسة 3-2عينة

وهى: مختلفة عينات ثلث من الدراسة عينة تكونت

-1: الطلب عينة

من العينة أفراد على الاستبانة استمارات بتوزيع الباحثة قامت بأن العينة، هذه على التابيق إجراءات وتمثلت
الصعب من كان ،ولما منها الصالح غير واستبعاد توزيعها، تم التي الستبانة استمارات تجميع ثم الالب،

2019-2018 العالي للتعليم التدريس هيئة أعضاء المقيدون- الطلب السنوية والحصاء)2019(.النشرة العامة للتعبئة المركزي الجهاز - 1
. 28 ص ، ،القاهرة

. 30 ص ، السابق المرجع - 2
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عدد يوضح التالي ،والجدول طالب 1100 عددهم بلغ عشوائية عينة اختيار تم بأكمله الصلي المجتمع دراسة
الصالحة: الستمارات وعدد المستبعدة، الستمارات وعدد الفاقدة، الستمارات وعدد الموزعة، الستمارات

الطلب. لعينة الستبانة :توزيع )21 جدول(

الستبانةالحالة

توزيعه تم 1100ما

الصالح وغير عنهاالمفقود الجابة يتم لم استبانة 85

الجابة في الجدية عدم 45

970الصافي

عنها، الجابة لعدم اسـتبانات )130( اسـتبعاد تم اسـتبانة )1100( عـدد توزيع تم أنه يتضـح جـدول(21( ومن
الدراسة: عينة خصائص يوضح التالى ،والجدول استبانة )970 النهائي( العدد ليصبح الجابات جدية عدم أو

لها. المئوية والنسبة الدراسة متغيرات حسب الطلب من الدراسة عينة أفراد :توزيع )22( جدول

الـدراسـةم الئـويةالتكـرارمتغيـرات النابـة

النوع1
43745.1ذكر

53354.9أناى

التخصص2
53254.8عملي

43845.2نظري

الدراسية3 الفرقة

00الول

17417.9الاانية

42543.8الاالاة

37138.2الرابعة

يلى: ما السابق الجدول من يتضح
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عــدد1- بلغ حين فـى ،) % 45.1 ( مئوية بنســبة فـرد ) 437 ( بلغ الذكور الاــلب أعضـــاء عــدد إن
% ( .54.9 ) مئوية بنسبة ) 533 ( الناث

عدد2- وبلغ ،) % 54.8( مئوية بنسبة )532 ( بلغ العلمية التخصصـات ذوى من الالب عدد إن
. )% 45.2( مئوية بنسبة )438 ( النظرية التخصصات ذوى من الفراد

فى3- الاـلب عـدد وبلغ ،) مئوية)%17.9 بنسـبة )174 ( بلغ الثانية الفرقة فى الاـلب عـدد إن
بنسـبة )371 ( الرابعة الفرقة فى الفراد عـدد وبلغ ، )% 43.8( مئوية بنسـبة )425 ( الثالثة الفرقة

. )% 38.2( مئوية
-2: التدريس هيئة أعضاء عينة

العينة أفراد على السـتبانة اسـتمارات بتوزيع الباحثة قامـت بأن العينة، هـذه على التابيق إجـراءات وتمثلت
ولمـا منهـا، الصــالح غـير واسـتبعاد توزيعهـا تم التي السـتبانة اسـتمارات تجميع ثم التدريس، هيئة أعضــاء مـن
،والجـدول عضــو 430 عـددهم بلغ عشـوائية عينة اختيار تم بأكمله الصــلي المجتمع دراسـة الصــعب من كان
وعــــدد المســــتبعدة، الســــتمارات وعــــدد الفاقــدة، الســــتمارات وعــــدد الموزعــــة، الســــتمارات عــــدد يوضــــــح التـالى

الصالحة: الستمارات

الستبانة. توزيع :)23 جدول(

الستبانةالحالة

توزيعه تم 430ما

الصالح وغير عنهاالمفقود الجابة يتم لم استبانة 35

الجابة في الجدية عدم 25

370الصافي

الجابة لعـدم اسـتبانات )60( اسـتبعاد تم اسـتبانة )430( عـدد توزيع تم أنه يتضــح )23 جـدول( ومـن
عينة خصــائص يوضــح التالى ،والجـدول اسـتبانة )370 النهـائي( العـدد ليصــبح الجابات جدية عـدم أو عنهـا،

: الدراسة

لها المئوية والنسبة الدراسة متغيرات حسب التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد توزيع :)24( .جدول
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الـدراسـةم الئـويةالتكـرارمتغيـرات النابـة

النوع1
18148.90ذكر

18951.10أناى

التخصص2
17346.80عملي

19753.20نظري

العلمية3 الدرجة

5514.90أستاذ

مااعد 4712.70أستاذ

6718.10مدرس

مااعد 8322.40مدرس

11831.90معيد

: يلى ما السابق الجدول من يتضح

بلغ1- حيـن فـى ، ) % 48.9 ( مئويـة بنســبة فـرد ) 181 ( بلغ الذكور التـدريس هيئـة أعضــــاء عــدد إن
% ( .51.1 ) مئوية بنسبة ) 189 ( الناث عدد

الفراد2- عدد وبلغ ،) % مئوية)46.8 بنسبة )173 ( بلغ العلمية التخصصات ذوى من الفراد عدد إن
. )% 53.2( مئوية بنسبة )197 ( النظرية التخصصات ذوى من

وظيفـة3- فـى الفـراد عــدد وبلـغ ،) مئويـة)%14.9 بنســبة )55 ( بلـغ أســتاذ وظيفـة فـى الفـراد عــدد إن
بنســـبة )67 ( مــدرس وظيفـة فـى الفـراد عـــدد وبلـغ ، )% 12.7( مئويـة بنســـبة )47 ( مســـاعد أســـتاذ
وبلغ ،)% 22.4( مئوية بنسـبة )83 مسـاعد) مـدرس وظيفة فى الفراد عـدد وبلغ ،)% 18.1( مئوية

. %( 31.9 مئوية( بنسبة )118 معيد) وظيفة فى الفراد عدد

الداريين عينة جـ-

العينة أفراد على السـتبانة اسـتمارات بتوزيع الباحثة قامت بأن العينة، هـذه على التابيق إجـراءات وتمثلت
مــن كــان ،ولمــا منهــا الصـــــالح ــير غـ واســـتبعاد توزيعهــا تـم الـتي الســـتبانة اســـتمارات تجميـع ثـم الدارييـن، مــن
التـالى ،والجــدول إداري 300 عــددهم بلـغ عشــوائية عينـة اختيـار تـم بأكملـه الصــــلي المجتمــع دراســة الصــــعب
الســتمارات وعــدد المســتبعدة، الســتمارات وعــدد الفاقـدة، الســتمارات وعــدد الموزعــة، الســتمارات عــدد يوضـــح

الصالحة.

الستبانة. :توزيع )25 جدول(
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الستبانةالحالة

توزيعه تم 300ما

الصالح وغير عنهاالمفقود الجابة يتم لم استبانة 42

الجابة في الجدية عدم 38

220الصافي

الجابة لعـدم اسـتبانات )80( اسـتبعاد تم اسـتبانة )300( عـدد توزيع تم أنه يتضــح )25 جـدول( ومـن
عينـة خصـــائص يوضـــح التـالى والجــدول اســتبانة )220 النهـائي( العـدد ليصـــبح الجابـات جديـة عــدم أو عنهـا

. الدراسة

لها المئوية والنسبة الدراسة متغيرات حسب الداريين من الدراسة عينة أفراد توزيع : )26( .جدول

يلى: ما السابق الجدول من يتضح

عــدد1- بلـغ حيـن فـى ، ) % 47.3 ( مئويـة بنســبة فـرد ) 104 ( بلـغ الـذكور الفـراد أعضــــاء عــدد إن
% ( .52.7 ) مئوية بنسبة ) 116 ( الناث

الـدراسـةم الئـويةالتكـرارمتغيـرات النابـة

النوع1
10447.30ذكر

11652.70أناى

الكلية2 تصص
11853.60عملي

10246.40نظري

العمل3 طبيعة
الشباب 12155.00رعاية

أخرى أقاام و الالب شئون و إدارية 9945.00أعمال

البة4 سنوات

سنوات 5 من 83.60أقل

سنوات 10 أل 5 8438.20من

سنوات عشر من 12858.20أكار
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وبلغ2- ،) % مئوية)53.6 بنسبة )118 بلغ) العلمية التخصصـات ذات الكليات من الداريين عدد إن
. %(46.4 مئوية( بنسبة )102 النظرية) التخصصات ذات الكليات من الفراد عدد

فـى3- الدارييـن عــدد وبلغ ،) مئويـة)%55 بنســبة )121 ( بلغ الشــباب رعايـة فـى الدارييـن عــدد إن
. )% 45( مئوية بنسبة )99 ( أخرى وأقسام الالب وشئون إدارية أعمال

عـدد4- وبلغ ،) % مئوية)3.6 بنسـبة )8 ( بلغ سـنوات خمـس عـن خـبرتهم تقل الذين الفراد عـدد إن
مئويــة بنســــبة )84 ( ســــنوات وعشــــر خمـــس بيــن مـــا خــــبرتهم ســــنوات تنحصـــــــر الـتي الـذين الفــراد
بنســـبة )128 ( ســـنوات عشـــر مــن أكــثر خـــبرتهم تبلـغ الـذين الفـراد عـــدد بلـغ حيـن فـي ،)% 38.2(

. )%58.2( مئوية

الحصائية المعالجة -

- محايـد )موافـق– للســتجابات )1 - 2 - 3( درجــات أعايـت حيـث الثلثـى، ليكــرت مقيـاس اســتخدام تـم
باستخدام فروضها من للتحقق الدراسة طبيعة مع تتناسب التي الحصائية الساليب استخدام وتم موافق،) غير

التالي: النحو على وذلك ،)SPSS( الجتماعية للعلوم الحصائية الرزمة

-1. الخام الرقام عن تعبيراا أكثر المئوية النسبة تعتبر حيث التكرارات: حساب في المئوية النسبة
سواء2- الستبانة عبارات من عبارة كل على الجابة مستوى أو الموافقة، مستوى لتحديد النسبي: الوزن

مجمـوع على الرقمي التقدير يسـاوى النسـبي ،والوزن الداريين أو الاـلب أو التدريس، هيئة لعضــاء
العبارات وترتيب عبارة كل على الموافقة تحديد في النسـبي الوزن يسـاعد ذلك على عـلوة العينة، أفراد

منها. لكل النسبي الوزن حسب
المصـــرية1- الجامعـة أداء كفـاءة واقـع على للتعـرف النســبية؛ والوزان المئوية والنســب التكـرارات اســتخدام

إلى للوصــول والاـلب والداريين، التدريس، هيئة أعضــاء نظـر وجهـة مـن المخـاطر مـن الوقاية فى
الـوزن كــان إذا بحيـث مســـتويات ثـلث إلـى الدراســـة عينـات أفـراد تقـديرات وصـــــنفت وصـــــفية، بيانـات
بين كانت وإذا متوسـااا، يكـون )2.33 إلى 1.67( ومـن مرتفعـاا، يكـون )3 إلى 2.34( بين النسـبي
0.66 حوالي أي )2/3( هي هنا المستخدمة الفترة طول أن ،ويلحظ منخفضـاا تكون )1.66 إلى 1(

: الثلثي المعيار وفق النسبية الوزان قيم على الحكم معيار حسبت وقد

الستبانة.2- ثبات لحساب كرونباخ ألفا معامل استخدام
الاستبانة.3- ثبات لحساب براون لسبيرمان النصفية التجزئة
الداخلي.4- التساق صدق لحساب لبيرسون الرتباط معامل استخدام

الدنيا الدرجة – العليا الدرجة

الستجاأة فترات عدد
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بين5- للمقارنة )كـا2( كـاى مـربع اختبار يسـتخدم :Chi - Square - Test )كا2( كاى مربع اختبار
هناك كانت إذا مما التحقق أي للعينة، المتوقع التكراري والتوزيع التجريبي، أو المشاهد الواقعي التكرار
المتغـير أقسـام في العينة اسـتجابات أو أفراد لعـدد الملحظـة التكـرارات بين إحصــائية دللة ذات فروق

كا2: لحساب التالية المعادلة وتستخدم المتوقعة، والتكرارات

=كا2
2) َك – َ( مجـ

َ

)المتوقع( النظرى التكرار عن ) )كح وتعبر الملحظ، التكرار عن )ك( تعبر حيث

وتسـاوى 0.01 مسـتوى عند 9.21 تسـاوى أنهـا وجـد )2( حرية درجـة عند الجدولية كـا2 قيمـة عـن وبالكشـف
إحصائياا. دالة غير تكون 5.991 عن تقل التي المحسوبة كا2 قيمة فإن وبذلك ،0.05 مستوى عند 5.991

وتفسيرها( )تحليلها الميدانية الدراسة نتائج ثالثاا:

التالي: النحو على الستبانة محاور وفق وتفسيرها( )تحليلها الميدانية الدراسة نتائج الباحثة تعرض

-1: التدريس هيئة أخعضاء الخاصة النتائج
:الول أالمحور الخاصة النتائج

التـدريس هيئـة أعضــــاء عينـة لســتجابات النســبية والوزان المئويـة، والنســب التكـرارات )27 جــدول( ويوضــــح
: الول المحور في العبارات على

التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية والنسب 27(التكرارات جدول(
الول للمحور

الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
التتي
ب

الاتوى
التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

1

�ليـات بجامعـة يوجـــد
البكـــــــرعن للكشــــــــف
ᢰـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوث

الخاطرالتملة.

26.440.01مرتفع205.419826.4925268.112.636

2
اجامعـــــةخاط ت�ــــــــــع
الخـــــــاطر مـــن للوقايــة
خاـــــــــــط ت�ييـــــم بعـــــــد

81.190.01مرتفع256.7611731.6222861.622.559
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الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
التتي
ب

الاتوى
التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

الاــــــــــــاب�ة الخــــــــــــاطر
وتاينها. وتاويرها

3

و اجامعـــــة تاـــــــــــتالع
الشــــــــــــــكلت تــــدرس
�كــن الت الجتماعيـة
تاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب أن
وت�ـع الخاطربجامعة
ماـــــــــــــــــب�اا تصـــــــــــــــــــوراا
الخـــــاطر لستشـــــراف
للوقاية وᢰلول التوقعة

منها.

21.570.01مرتفع4111.089926.7623062.162.5111

4

تدداجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الاديـــــة المكــــــــــــــانت
يتالبهـا الـت والبشـــرية
الخـــــاطر مـــع التاعامـــل

وقوعها. التمل

34.660.01مرتفع297.8410127.324064.862.578

5

مواردها اجامعة تتشرك
مـــــــــــــــن البشــــــــــــــــــــــــــــرية
والداريـي الكـــاد�يي
عمليـات ف والاـــلب
مـــن للوقايــة التاخايــط

الخاطر.

32.180.01مرتفع215.687720.8127273.512.683

6
بلتاعـــرف اجامعـــة �تــم
جديـــدة طـــــــرائق علــــى
الخاطر. من للوقاية

71.550.01مرتفع4211.3515441.6217447.032.3616

7
اجامعـــــةخاط ت�ــــــــــع
للوقايـــة المـــــد طويلــــة

الخاطر. من
87.190.01مرتفع369.7313135.4120354.862.4513

8
نظــــــم اجامعــــة ت�ـــــــــع
للاـــــــــــــــــــلمة ولــــــوائح
الخاطر. من والوقاية

26.030.01متوسط5214.0516344.0515541.892.2817

9
العاملي اجامعة تدرب
مــــن الوقايــة علـــى ـــــا
إجـــــراء الخــــــاطرخلل

19.890.01مرتفع112.977921.3528075.682.732



- 253 -
ي �برلن - ارمانيا / االقتصادية اارسياسية اتيجية السرت رلدراسات ب ارلبري ارديمقبايب ارمبكز إصدارات

الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
التتي
ب

الاتوى
التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

وورش تدريبيـــــة دورات
عمل.

10

اجامعــــــــــة تاـــــــــــــــــــتعي
ف �تخصصـــــــــــــــــــــــــــــــي
عنــــــــــــــــد التاخايــــــــــــــــط
الوقايــــة إعـــــــــدادخاط

الخاطر. من

23.200.01مرتفع236.229625.9525167.842.627

11

اجامعــــــــــــــــــة تتوقـــــــــــــــــع
مــن الخاطرالاــــت�بلية
مددة مؤشرات خلل
تصــــــــــــــــــوراا وت�ــــــــــــــــــع
والوقايــة لستشـــــــرافها

منها.

213.090.01مرتفع133.5110227.5725568.922.655

12

ميزانية اجامعة تصص
اᢰتياطيـــــة ماــــــــــــــــت�لة
الخـــــــاطر مـــن للوقايــة
ᢰالــــــــة ف وإدار�ـــــــــــــــــا

ᢰدوثها.

26.990.01مرتفع236.228021.6226772.162.664

13

اجامعــــــــــــة اهتمــــــــــــــــت
عــن النتشـــرة بلخبـار
فـــــــــور كـــــــــــــــورون وبء
منـذ الصـــي ف ºهــوره
2019 نـــــــــــــــــــــــــــــــــوفب
㒟ليـــــات واســـــــــــــتعدت
قبل الوبء مع للتعامل
لتفــادي لصـــــر انت�الـه
. عليه التتبة الخاطر

273.420.01مرتفع133.516918.6528877.842.741

14

عـــــــــن اجامعـــــــة تعلــــــن
لواجهــــــــــــة الاــــــــــــــــط
التملــــــــة الخــــــــــــــــــاطر
ᢰدوثها. قبل بجامعة

81.250.01مرتفع143.7813737.0321959.192.5510

15
ماـئولا اجامعة تكلف
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءمن –
أوعــــــــــن الكـــــــــــاد�يي

24.430.01مرتفع369.7315140.8118349.462.4014
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الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
التتي
ب

الاتوى
التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

الســـــــــــــــتعانة طـــــــــــــريق
ليكــــون – �تخصـــــص
من الوقاية لفريق قائدا
الخاطرومكافحتها.

16

علـــى اجامعــــة تــــــرص
الاـــــــــــــــــــــلب توعيــــــــــة
والهـــددات بلخـــــاطر
والداخليــــة الارجيــــة
للوقايـة �ليـات وت�ــــع

منها.

94.010.01مرتفع318.3813335.9520655.682.4712

17

علـــى اجامعــــة تــــــرص
الخـاطر كافة تووـيح
هيئـة 㒯ع�ـــــاء الياـــة
وكيفيـــــــــــــة التـــــــــــــدريس

تنبها.

85.780.01مرتفع4311.6214338.6518449.732.3815

مرتفع2.54الورككل

الـوزن بلـغ إذا مــرتفع، بمســتوى عــام بشــكل الول المحــور أن ، التـدريس هيئـة أعضــــاء مــن العينـة أفـراد يـرى
لهـا النسـبية الوزان تراوحـت عبارة 17 على اشـتمل حيث مـرتفع، مسـتوى وهـو )2.54( كلل للمحـور النسـبي
الجامعــة اهتمــت " )13( رقــم العبــارة العبــارات: فــي وردت عبــارتين أعلهــــا كانــت ، )2.74( و )2.28( بيــن
للتعامل أآليات و"اسـتعدت ،2019 نوفبر منذ الصـين في ظهوره فور كورونا وباء عـن المنتشـرة أالخبار
مسـتوى ذات وهـي )2.74( النسـبي ووزنهـا " .. عليه المترتبة المخـاطر لتفادي لمصـر انتقاله قبل الوباء مع
تدريبية دورات إجراء خلل المخاطر من الوقاية على بها العاملين الجامعة تدرب " )9( رقم فالعبارة مـرتفع،
المحــور هـذا ضـــمن أدناهـا كـان حيـن فـي مـرتفع، مســتوى ذات وهـي )2.73 النســبي( ووزنهـا " عمـل.. وورش
مـــن للوقايــة جديــدة طــــرائق علـى أــالتلعرف الجامعـــة تهتــم " )6( رقـــم العبـــارة العبـــارات: فـــي وردت فقـــرتين
ولوائح نظـم الجامعـة تضــع " )8 رقـم( والعبـارة مـرتفع، مســتوى ذات وهــي )2.36( النســبي وزنهـا المخـاطر.."

متوسط. مستوى ذات وهي )3.28( النسبي وزنها " المخاطر.. من والوقاية للسلمة

الثانى: أالمحور الخاصة النتائج *
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على التدريس هيئة أعضاء عينة لستجابات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )28 جدول( ويوضح
: الثانى المحور في العبارات
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الثاني للمحور التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية والنسب التكرارات )28 جدول(

الاانم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

مـن18 بلوقاية والصحيحةالالــة الدقي�ـة العلومـات جمـع اجامعـة �تم
مــن البيـانت 巔ـــــع وأدوات رأي اســــتالعات خــــلل مــن الخـــــاطر

الواقع.
284.270.01مرتفع328.6512232.9721658.382.508

الخاطر.19 من بلوقاية خالة بيانت قاعدة اجامعة 280.100.01مرتفع277.3012433.5121959.192.524تتوافرلدى

竺ـــــاطرتتعرض20 مـــن ياــــــتجد ᢰاــــــبما قاعــــدةالبيانت اجامعـــة تـــــدد
473.160.01متوسط6216.7614840.0016043.242.2611اااجامعة.

الخـاطر21 من بلوقاية الالـة العلومات استجاع سرعة اجامعة تراعي
العلومات. نظم خلل 205.730.01مرتفع4111.0813636.7619352.162.4110من

الخـــاطر22 مـن بلوقايـة الالـــة العلومـات تبويـب علـى اجامعـة تــرص
إليها. الرجوع 96.280.01مرتفع318.3811330.5422661.082.533لياهل

الخـــاطر23 مــن الوقايـة عمــل فـريق أع�ــــاء مــع بلتاعــاون اجامعــة تلـل
الخاطر. من بلوقاية الالة 71.780.01مرتفع195.148924.0526270.812.662العلومات

للجامعة24 التملة الخاطر وأثر مصادر العمل فريق 299.110.01مرتفع287.5712132.7022159.732.525يوفر
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الاانم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

مع25 قواعـدالبيانت تنظيم عملية ف متاـورة برامج على اجامعة تعتمـد
تـــغي نتيجــــــــــة تــــــــدث الخــــــــــاطرالت لنـــواع الـــدائم التــــغي مراعـــــــاة

. الاياسات
196.240.01مرتفع3810.2713536.4919753.242.439

مــن26 عليهــا ᢰرلـــــاا العلومــات مــن اᢰتياطيـة بناــــخة اجامعــة تتفــظ
الخاطر. أوᢰدوث فيحالةت�ق ال�ياع أو التالف

196.290.01مرتفع328.6511330.5422560.812.526

قبـل27 البيـانت قاعــدة بـدخول اـم الاـــموح الشــخاص اجامعـة تــدد
. وقوعها أوأثناء الخاطر 455.630.01مرتفع215.6813536.4921457.842.527وقوع

التملـة28 الخـــاطر أنـواع جميـع مصــــفوفة علـى البيـانت قاعــدة تتـوي
. 512.000.01متوسط7620.5413737.0315742.432.2212بجامعة

إجــــراءات29 و كــــورون وبء ᢰــــول الكافيــة العلومـــات اجامعـــة ᢰللــت
معه التعامل ف الخرى الدول تارب سلبيات و إيابيات و مواجهته
هــذه علـى العــاملي و الاـــلب و التـدريس هيئـة أع�ـــــاء أطلعــت و
التعامـل ث�افـة لنشــر التوعية نشــرات و الندوات خـلل مـن البيانت

بجامعة. البشرية الكوادر على أوراره ت�ليص و الار هذا مع

379.640.01مرتفع143.787620.5428075.682.721

مرتفع2.48الورككل
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إذا مـرتفع، بمسـتوى عـام بشـكل الثانى المحـور أن التدريس هيئة أعضــاء مـن العينة أفراد يرى
عبــارة 12 علـى ــتمل اشــ حيــث مـــرتفع، مســــتوى وهـــو )2.48( كلـل ـــور للمحـ النســــبي الـوزن بلـغ
العبارات: في وردت عبارتين أعلها كانت ، )2.72( و )2.22( بين لها النسبية الوزان تراوحت
مواجهتـه وإجــراءات كورونـا وبـاء حــول الكافيـة المعلومـات الجامعـة حللـت "( 12 رقــم( العبـارة
التدريس هيئة أعضـاء أطلعت و" معه"، التعامل في الخـرى الدول تجـارب وسـلبيات وإيجابيات
التعامل ثقافة لنشر التوعية ونشرات الندوات خلل من البيانات هذه على والعاملين والطلب
وهـي )2.72( النســبي وزنهـا " أالجامعة البشـرية الكوادر على أضـراره وتقليص الخطـر هـذا مع
الوقاية عمل فريق أعضـاء مع أالتلعاون الجامعة تحلل " )6( رقم والعبارة مـرتفع، مسـتوى ذات
ذات وهـــي )2.66( النســـبي وزنهــا المخــاطر." مـن أالوقايـة الخاصـــة المعلومـات المخــاطر مـن
رقم العبارة العبارات: في وردت فقرتين المحـور هـذا ضــمن أدناهـا كـان حين في مـرتفع، مسـتوى
ووزنهــا لهاالجامعـة." مخـاطرتتعرض مـن يســتجد حســبما البيانـات قاعــدة الجامعـة تجـدد "( 3)
على البيانات قاعـدة تحتوي " )11( رقـم فالعبـارة ، متوســط مســتوى ذات وهـي )2.26( النســبي
مسـتوى ذات وهـي )2.22( النسـبي ووزنهـا " أالجامعة المحتملة المخاطر أنواع لجميع مصـفوفة

متوسط.

: الثالث أالمحور الخاصة النتائج *

هيئة أعضاء عينة لستجابات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )29 جدول( ويوضح
: الثالث المحور في العبارات على التدريس
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:)29 جدول(

الثالث. المحور في العبارات على التدريس هيئة أعضاء من العينة لستجاأات النسبية والوزان ، المئوية والنسب التكرارات

الاالثم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

الخاطر.30 من بلوقاية خالة متنوعة اتصالت نظم اجامعة 476.190.01مرتفع184.869826.4925468.652.643تتوافرلدى

31
ف الخـاطر من بلوقاية الالـة والعمليات التصـالت سـرية على اجامعة تـافظ

294.920.01متوسط7821.0815541.8913737.032.1615اجامعة.

32
ᢰالة ف معهم للتاوالـل بجامعة العاملي 巔يع هواتف جـدولا㒯رقام اجامعة ت�ـع

192.690.01مرتفع3810.2715842.7017447.032.3714ال�رورة.

33
أوـــــرار تفــاقم مــن اســــد أجــــل مــن باـــــرعة اللزمــة بلتصـــــالت اجامعــة ت�ــوم

. لزمة تواا 205.4110428.1124666.492.614الخاطرلنع
مرتفع

157.790.01

34
التوفـرة التصــــالت نظـــم مــع للتاعامــل الكوادرالبشــــريةاللزمة اجامعــة تتوافرلـدى

الخاطر. من بلوقاية 205.418322.4326772.162.671والالة
مرتفع

316.330.05

35
巔يـع بـي والتصــــال التاعــاون علـى ياـــاعد مــرن تنظيميـاا هيكـــل اجامعــة ت�ــــع

اجامعة. داخل 328.6510829.1923062.162.549العاملي
مرتفع

205.730.01

36
بلائولي التصال كيفية وموºفي وطالب أكاد�يي داخلهامن لن اجامعة تدد

بار. الشعور ᢰال ف الخاطر من الوقاية 215.6811731.6223262.702.576عن
مرتفع

87.830.01
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الاالثم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

الخرى.37 تعال عند تاتخدم التصال لوسائل بدائل اجامعة لدى 160.550.01مرتفع256.7611330.5423262.702.568يوجد

38
أخاــارأوت�ق استشـــعاروقوع ᢰكوميةعنـد جهـات مـع اتصـــال طــرائق اجامعـة تــد

بلفعل. 236.2212834.5921959.192.5310وقوعها
مرتفع

325.260.01

39
كليات 巔يع ف التصــال ووسـائل والعـدات الجهـزة لــيانة عملية اجامعـة تتتابع

6م256.7610929.4623663.782.57اجامعة.
مرتفع

97.630.01

40
ف العلومــات وتبـادل ن�ــل ف الرميـة التصـــــال ب�نـوات اجامعــة إدارة تكتفــي ل

الع�دة. الخاطروالزمات 225.9510628.6524265.412.595مواقف
مرتفع

69.830.01

41
الخاطرᢰـــال إدارة موقـف –داخـــل الع�ــــاء بـي التصــــال عمليـة اجامعـة تنظــم

الااندة. الارجية واايئات واجهات اجامعة 256.7612934.8621658.382.5211وقوعهاف
مرتفع

164.070.01

42
مـــن للوقايـة اللزمـــة اجهـــات مـــع والتاعامـــل التصــــــال لــــــعوبت اجامعـــة تـذلل

الدن.) الدفاع الشرطة، اجامعة)الاتشفيات، داخل 359.4613235.6820354.862.4512الخاطروالزمات
مرتفع

316.330.01

43
من للوقاية الشائعات تصـحيح ف بجامعة العلمية النشاة من اجامعة تاتفيد

عنها. تنتج أن �كن الت 4010.8114639.4618449.732.3913الخاطر
مرتفع

0.430.01

44
ᢰـــــــــول الستفاــــــــــارات مـــــع للتاعامـــــل توفيت�ريرشـــــــــامل علــــى اجامعـــــة تــــــــرص

اسدوث. 1م215.688021.6226972.702.67الخاطرالتملة
مرتفع

26.030.01

مرتفع2.52الورككل
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بلغ إذا مرتفع، بمستوى عام بشكل الثالث المحور أن التدريس هيئة أعضاء من العينة أفراد يرى
تراوحـت عبارة 15 على اشـتمل حيث مـرتفع، مسـتوى وهـو )2.52( كلل للمحـور النسـبي الوزن
العبـارة العبـارات: فـي وردت عبـارتين أعلهــا كانـت ، و)2.67( )2.16( بيـن لهــا النســـبية الوزان
المتوفرة التصــالت نظـم مـع للتلعامـل اللزمـة البشـرية الكـوادر الجامعـة لدى تتوافر " )5( رقـم
رقـم والعبارة مـرتفع، مســتوى ذات وهـي )2.67( النســبي وزنهـا " المخـاطر من أالوقاية والخاصـة
المحتملة المخاطر حول الستفسارات مع للتلعامل توفيرتقريرشامل على الجامعة تحرص " )15(
هــذا ضـــــمن أدناهــا كــان حيـن فـي مــرتفع، مســـتوى ذات وهــي )2.67( النســـبي وزنهــا " الحــدوث
جميع هواتُ أخرقام جدولا الجامعة تضـع "( 3 رقم( العبارة العبارات: في وردت فقرتين المحـور
ذات وهـــي )2.37( النســــبي ووزنهـــا الضـــرورة.." حالـة فـي معهــم للتلواصـــل أالجامعـة العـاملين
الخاصــة والعمليات التصــالت سـرية على الجامعة تحـافظ " )2( رقـم فالعبـارة مـرتفع، مســتوى

متوسط. مستوى ذات وهي )2.16( النسبي ووزنها " الجامعة في المخاطر من أالوقاية

: الراأع أالمحور الخاصة النتائج *

هيئة أعضاء عينة لستجابات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )30 جدول( ويوضح
الرابع: المحور في العبارات على التدريس
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الراأع المحور في العبارات على التدريس هيئة أعضاء من العينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )30 جدول(

الرابعم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

45
تؤهله الت والبات الهارات الخاطر من الوقاية فريق قائد �تلك

لزمات. تواا الخاطرومنع 4311.6215241.0817547.302.3614للايارةعلى
مرتفع

467.560.01

46
اتاذال�رارات على تااعده كافية الخاطرخبة من الوقاية فريق قائد تتوافرلدى

الااارئة. الظاروف ف
4612.4314840.0017647.572.3515

مرتفع
469.540.01

47
الخاطرإل تليل ال�درةعلى الخاطر من الوقاية فريق قائد �تلك

318.3813937.5720054.052.4611عنالرهاالولية.
مرتفع

460.070.01

48
العمل فريق على العمل توزيع ال�درةعلى الخاطر من الوقاية فريق قائد �تلك

وامكانيا�م. قدرا�م ᢰ205.4111631.3523463.242.586اب
مرتفع

464.550.01

49
الهام لمارسة اسرية من ال�درالكاف الخاطر من الوقاية فريق قائد �تلك

إدارةاجامعة. قبل من إليه 184.8612232.9723062.162.577الوكلة
مرتفع

294.920.05

50
اجامعةف ف العاملي 巔يع عن ثالي الخاطر من الوقاية فريق قائد يشرك

وتنفيذها. العمل خاط 287.5711731.6222560.812.538إعداد
مرتفع

464.550.01

51
من الوقاية إجراءات الفريق مع الخاطر من الوقاية فريق قائد يتابع

ᢰدوثها. 195.148623.2426571.622.663الخاطرومنع
مرتفع

440.940.01
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الرابعم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

52
اتاذ ف تكنه الت إدارةالوقت مهارات الخاطر من الوقاية فريق قائد يت�ن

التملة. الخاطر وقوع عند 154.058021.6227574.322.702ال�رارات
مرتفع

484.950.01

53
مع للتاعامل ᢰدياة ت�نية وسائل الخاطر من الوقاية فريق قائد ياتخدم

وقوعها. 287.578522.9725769.462.625الخاطرᢰال
مرتفع

287.880.01

التملة.54 أبعادالخاطراجامعية الخاطر من الوقاية فريق قائد 166.620.01مرتفع3810.2714539.1918750.542.4013يعى

55
الخاطرلتابعة وقوع مكان دائمااف الخاطر من الوقاية فريق قائد يتواجد

㒯ول. أولا اسدث
308.1113536.4920555.412.4710

مرتفع
283.730.01

56
البدائل لقتاح التافكيالبتكاري الخاطر من الوقاية فريق قائد ياتخدم

الخاطر. ᢰدوث لنع 11م369.7312834.5920655.682.46الكننة
مرتفع

459.59

57
على الخاطربجامعة مع التعامل الخاطرمهارة من الوقاية فريق قائد �تلك
بصورة معها التعامل ت إذا اجامعة تنافاية وزيدة الوواع لتحاي فرص أنا

ᢰدوثها منع و .جيدة
51.356417.3030181.352.801

مرتفع
484.950.01

58
نᢰية من اجامعية الخاطر الخاطربجامعة من الوقاية فريق قائد ياتغل

اجامعة. لصال ويوºفها 102.7011430.8124666.492.644إيابية
مرتفع

454.660.01

59
الناجحة للتجارب الااب�ة البات من الخاطر من الوقاية فريق قائد ياتفيد

الخاطراجامعية. إدارة ف وعالياا ملياا
246.4913536.4921157.032.519

مرتفع
468.600.01

مرتفع2.54الورككل
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بلغ إذا مرتفع، بمستوى عام بشكل الرابع المحور أن التدريس هيئة أعضـاء من العينة أفراد يرى
تراوحــت عبـارة 15 على اشــتمل حيـث مـرتفع، مســتوى وهـو )2.54( كلل للمحــور النســبي الوزن
العبـارة العبـارات: فـي وردت عبـارتين أعلهـــا كانـت و)2.80(، )2.35( بيـن لهــا النســـبية الوزان
على أالجامعة المخـاطر مع التعامل المخاطرمهـارة من الوقاية فريق قائد يمتلَ " )13( رقـم
ومنع جيدة أصـورة معها التعامل تم إذا الجامعة تنافسية وزيادة الوضـاع لتحسين فرص أنها
فـريق قائد يتقـن " )8( رقـم والعبـارة مــرتفع، مســتوى ذات وهــي )2.80( النســبي وزنهــا " حـدوثها
المخـاطر وقوع عند القرارات اتخـاذ في تمكنه التي الوقت إدارة مهـارات المخـاطر مـن الوقاية
هــذا ضـــــمن أدناهــا كــان حيـن فـي مــرتفع، مســـتوى ذات وهــي )2.70( النســـبي وزنهــا " المحتملة
المخـاطر مـن الوقاية فـريق قائد يمتلَ "( 1 رقـم( العبـارة العبـارات: فـي وردت فقـرتين المحـــور
النســبي ووزنهـا لزمات.." تحولهـا ومنع المخـاطر على للسـيطرة تؤهله التي والخـبرات المهـارات
المخاطر من الوقاية فريق قائد لدى تتوافر " )2( رقم فالعبارة مرتفع، مستوى ذات وهي )2.36(
ذات وهي )2.35( النسبي ووزنها الطلارئة." الظلروف في القرارات اتخاذ على تساعده كافية خبرة

مرتفع. مستوى

: الخامس أالمحور الخاصة النتائج *

هيئة أعضاء عينة لستجابات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )31 جدول( ويوضح
الخامس: المحور في العبارات على التدريس
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الخامس. المحور في العبارات على التدريس هيئة أعضاء من العينة لستجاأات النسبية والوزان ، المئوية والنسب التكرارات :)31 جدول(

الامسم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

60
ᢰالـة ف الخــــاطر مــع التاعامــل قــادرةعلى متمـــيزة بشــــرية كفــاءات اجامعــة يتوافــرف

90.980.01مرتفع92.437520.2728677.302.754وقوعها.

61
التاخصصــــــات ذوي مـــن الخـــــاطر مـــن الوقايـة علــى العمــــل فــريق اختيــارأفراد يتــم

69.830.01مرتفع297.8410628.6523563.512.5611الختلفة.

62
التوالـــــل العمـــل وال�ــدرةعلى بلـذكاء يتمتعــون ثـــن العمـــل فــريق اختيــارأفراد يتــم

طويلة. 157.570.01مرتفع174.5911130.0024265.412.6110لفتات

الخاطروالزمات.63 مع التاعامل ف ساب�ة خبة لديهم ثن العمل فريق اختيارأفراد 172.810.01مرتفع349.1913035.1420655.682.4613يتم

64
مـــن الوقايــة فـــريق تشــــــكيل اجامعةعنــد خـــــارج مـــن بباءومتخصصـــــــي يتاــــــتعان

. 320.540.01مرتفع112.9714138.1121858.922.5612الخاطر

وقوعها.65 ᢰال وإدارةالخاطرف مواجهة على تااعدهم للعاملي تدريبية 195.510.01مرتفع143.7811029.7324666.492.639يتوافربرامج

منها.66 والوقاية الخاطر استشراف عمل فيهاأداءفريق ي�يم دورية 460.070.01مرتفع133.519224.8626571.622.687تتع�داجتماعات

67
أفكارجديدة طــرح التاحفـيزعلى علـى الخــاطر مـن الوقاية اسوافـزلفريق نظــام يتعتمـد

وإدار�ا. الخاطر استشراف 464.550.01مرتفع184.869224.8626070.272.658تااعدعلى
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الامسم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

68
م للتصـال سـريعة اتصـال وأجهزة 㒯دوات الخـاطر من الوقاية فريق بتزويد يتهتم

竺اطر. ᢰدوث ᢰال 294.920.01مرتفع71.899525.6826872.432.716ف

69
وأعــد مصــــر ف كــورون وبء بنتشـــار التمــل الاــر بجامعـة الخـــاطر فـريق رلـــد
علـى تؤثر الت الاــلبية الثر لت�ليل أوــراره لســتباق اجامعـة تتخــذها الت الاـط

ا العمل سي و اجامعة
346.070.01مرتفع82.166417.3029880.542.791

70
مال ف التادريبية العمل بورش بجامعة والالب العاملي جميع مشاركة تتوافرفرص

وإدار�ا. الخاطر 100.320.01مرتفع92.437720.8128476.762.745استشراف

71
منع هدفهم الخاطريكون ᢰدوث ᢰالة ف أثناءالااوارئ للعمل كوادراᢰتياطية يوجد

تواالزمة. وعدم 69.830.01مرتفع61.627018.9229479.462.782تفاقمها

72
الواقع ماتوى ال�يمةعلى ذات الخاطر من الوقاية فريق ي��ها التا تت�درالنازات

. ومعنويا ماديا
467.560.01مرتفع61.627219.4629278.922.773

مرتفع2.67الورككل
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إذا مرتفع، بمستوى عام بشكل الخامس المحور أن التدريس هيئة أعضـاء من العينة أفراد يرى
تراوحت عبارة 13 على اشتمل حيث مرتفع، مستوى وهو )2.67( كلل للمحور النسبي الوزن بلغ
العبـارة العبـارات: فـي وردت عبـارتين أعلهـــا كانـت و)2.79(، )2.46( بيـن لهــا النســـبية الوزان
وأعد مصر في كورونا وباء أانتشار المحتمل الخطر أالجامعة المخاطر فريق رصد " )10( رقم
الجامعـة على تؤثر التي السـلبية الثار لتقليل أضــراره لسـتباق الجامعـة تتخـذها التي الخطـط
يوجـد " )12( رقـم والعبـارة مـرتفع، مســتوى ذات وهــي )2.79( النســبي وزنهـا " بهـا العمـل وسـير
وعدم تفاقمها منع هدفهم يكون المخاطر حدوث حالة في الطلوارئ أثناء للعمل احتياطية كوادر
هذا ضـمن أدناها كان حين في مرتفع، مستوى ذات وهي )2.78( النسبي وزنها " لزمة تحولها
خـارج مـن ومتخصصــين أخـبراء يرسـتعان "( 5 رقـم( العبـارة العبـارات: فـي وردت فقـرتين المحــور
مسـتوى ذات وهـي )2.56( النسـبي ووزنهـا ".. المخـاطر من الوقاية فريق تشـكيل عند الجامعة
مع التلعامل في ساأقة خبرة لديهم ممن العمل فريق أفراد اختيار يتم "( 4 رقم( فالعبارة ، مرتفع

مرتفع. مستوى ذات وهي )2.46( النسبي ووزنها " والزمات. المخاطر

-2: أالداريين الخاصة النتائج
:الول أالمحور الخاصة النتائج

الدارييـن عينـة لســتجابات النســبية والوزان المئويـة، والنســب التكــرارات )32 جــدول( ويوضــــح
: الول المحور في العبارات على
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الول للمحور الداريين من الدراسة عينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية والنسب 32(التكرارات جدول(

الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

بلداريي.1 الخاطرالالة اجامعة 81.850.01مرتفع15771.365223.64115.002.662تاتالع

2
الــت والبشــــــــرية الاديــة المكـــــــانت تدداجامعــــة
تعــــرض التمـــــل الخـــــــاطر مــــع التاعامــــل يتالبهـــــا

. اا الداريي
62.920.01مرتفع14365.006429.09135.912.595

3
مـــن الوقايـة فــريق وــــــمن الداريـي بعـــض يوجـــــد

34.310.01مرتفع15470.004821.82188.182.623الخاطر.

4
للوقايـة جديـدة طــرائق علـى بلتاعـرف اجامعـة �تـم

اا. الداريي تعرض الخاطرالتمل 114.000.01مرتفع15369.555123.18167.272.624من

5
مـــن للوقايــة المـــد طويلــة خاــــط اجامعـــة ت�ـــــــع

. الداريي اا يتعرض أن �كن 78.920.01مرتفع15670.915525.0094.092.671الخاطرالت

6
مــــــــن الوقايـــــة علـــــــى الداريـــــي اجامعــــــــة تـــــدرب
وورش تدريبيـــة دورات ع�ــــد خـــــــلل الخــــــــاطرمن

عمل.
57.230.01مرتفع11451.829141.36156.822.457

7
بلخــــــاطر الداريــي توعيــة علـــى اجامعـــة تـــــرص

. والداخلية 37.380.01مرتفع12858.187132.27219.552.496الارجية

مرتفع2.59الورككل
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الـوزن بلـغ إذا مـــرتفع، بمســــتوى عــــام بشــــكل الول ـــور المحـ أن الدارييـن مـــن العينـة أفــراد يـرى
الوزان تراوحـت عبارات 7 على اشـتمل حيث مـرتفع، مسـتوى وهـو كلل)2.59( للمحـور النسـبي
" )5( رقم العبارة العبارات: في وردت عبارتين أعلها كانت ،)2.67( و )2.45( بين لها النسبية
" الداريين لهـا يتعرض أن يمكن التي المخـاطر من للوقاية المد طويلة خطـط الجامعة تضـع
المخـاطر الجامعة تسـتطلع " )1( رقم فالعبارة مـرتفع، مسـتوى ذات وهـي )2.67( النسـبي ووزنهـا
أدناهـــا كــان حيـن فـي مــرتفع. مســـتوى ذات وهـــي )2.66 النســـبي( ووزنهــا " أـالداريين الخاصـــة
توعية على الجامعة تحـرص " )7( رقـم العبـارة العبـارات: فـي وردت فقـرتين المحــور هـذا ضـــمن
مـــرتفع، مســــتوى ذات وهـــي )2.49( النســــبي وزنهـــا ". والداخليـة الخارجيـة أالمخــاطر الدارييـن
دورات عقـد خــلل مـن المخــاطر مـن الوقايـة على الدارييـن الجامعـة تـدرب " )6 رقـم( والعبـارة

مرتفع. مستوى ذات وهي )2.45 النسبي( وزنها عمل.." وورش تدريبية

الثانى: أالمحور الخاصة النتائج *

عينــة ــتجابات لســ النســــبية والوزان المئويــة، والنســــب التكـــرارات )33 ــدول( جــ ويوضـــــــح
: الثانى المحور في العبارات على الداريين
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الثاني. للمحور الداريين من الدراسة عينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية والنسب التكرارات :)33 جدول(

الاانم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

من8 بلوقاية الالـة والصـحيحة الدقي�ة العلومات جمع اجامعة �تم
الداريي. رأي استالعات خلل من 72.150.01مرتفع10045.459543.182511.362.346الخاطر

9. الداريي �دد الخاطرالت عن بيانت قاعدة اجامعة 85.540.01مرتفع16072.735022.73104.552.683تتوافرلدى

竺ــــــاطريتعرض10 مـــن ياـــــــتجد ᢰاـــــــبما البيــانت قاعـــــدة تدداجامعـــة
بجامعة. 100.310.01مرتفع16072.734821.82125.452.674ااالداريي

بلوقاية11 الالــة العلومـات الداريي بعـض مـع بلتاعـاون اجامعـة تلـل
الخاطر. 62.920.01مرتفع14164.097132.2783.642.605من

وبء12 عن الكافية العلومات على ا الداريي العاملي اجامعة اطلعت
انتشـاره ᢰالة ف 竺ـاطره من الوقاية إجـراءات اتاذ ف ودورهم كورون

مصر. ف
72.460.01مرتفع17077.274118.6494.092.731

واقــع13 اللزمــةعن العلومــات 巔ــــع ف الداريـي بعــض اجامعــة تشــــرك
منها. الوقاية و م الالة 59.540.01مرتفع15871.825725.9152.272.702الخاطر

مرتفع2.62الورككل
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الـوزن بلـغ إذا مــرتفع، بمســـتوى عـــام بشـــكل الثـانى المحـــور أن الدارييـن مــن العينـة أفـراد يـرى
الوزان تراوحـت عبارات 6 على اشـتمل حيث مـرتفع، مسـتوى وهـو )2.62( كلل للمحـور النسـبي
)5( رقم العبارة العبارات: في وردت عبارتين أعلهـا كانت ، )2.73( و )2.34( بين لها النسـبية
في ودورهم كورونا وباء عن الكافية المعلومات على بها الداريين العاملين الجامعة اطلعت "
وهـي )2.73( النسـبي ووزنهـا مصـر." في انتشـاره حالة في مخـاطره من الوقاية إجـراءات اتخـاذ
المعلومـات جمـع فـي الدارييـن أعـض الجامعـة تشــَر " )6( رقـم فالعبـارة مــرتفع، مســـتوى ذات
ذات وهــي )2.70 النســـبي( ووزنهــا " منهـا والوقايـة بهـم الخاصـــة المخــاطر واقـع عــن اللزمـة
رقـم العبارة العبارات: فـي وردت فقـرتين المحــور هـذا ضـــمن أدناهـا كـان حين فـي مـرتفع، مســتوى
المخـاطر." من أالوقاية الخاصـة المعلومات الداريين أعض مع أالتلعاون الجامعة تحلل " )4(
أجمـــع الجامعــة تهتــم " )1 رقـــم( والعبـــارة مــــرتفع، مســــــتوى ذات ـــي وهــ )2.60( النســــــبي وزنهــــا
رأي اســتطلعات خــلل مـن المخــاطر مـن أالوقايـة الخاصـــة والصـــحيحة الدقيقـة المعلومـات

مرتفع. مستوى ذات وهي )2.34( النسبي وزنها الداريين."

: الثالث أالمحور الخاصة النتائج *

الداريين عينة لستجابات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )34 جدول( ويوضح
: الثالث المحور في العبارات على
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الثالث. المحور في العبارات على الداريين من العينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية، والنسب :التكرارات )34 جدول(

الاالثم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

الخاطر.14 من بلوقاية إدارييهاخالة مع متنوعة اتصالت نظم اجامعة 125.690.01مرتفع14565.917031.8252.272.641تتوافرلدى

15
الالـــــة والعمليـات الداريـي و الــوºفي مــع سريةالتصـــــالت علــى اجامعــة تــــافظ

اجامعة. ف الخاطر من 73.080.01مرتفع11954.099342.2783.642.507بلوقاية

16
ᢰالة ف معهم للتاوالـل ا الداريي العاملي 巔يع هواتف 㒯رقام جـدولا اجامعة ت�ـع

90.620.01مرتفع14164.096328.64167.272.574ال�رورة.

17
الخـاطرلنع أوــرار تفاقم من اسـد أجـل من باـرعة اللزمة بلتصــالت اجامعة ت�وم

. لزمة 59.460.01مرتفع13460.917433.64125.452.555تواا

18
بي والتصـــال التاعـاون علـى ياــاعد الداريي مـن مـرنا تنظيميـاا هيكــلا اجامعـة ت�ـــع

اجامعة. داخل العاملي 67.850.01مرتفع1م巔15470.005324.09135.912.64يع

19
ᢰــــــال ف الخــــــاطر مـــن الوقايــة عــــن بلاـــــــئولي التصـــــــال كيفيــة اجامعـــة تـــــدد

57.380.01مرتفع13661.826529.55198.642.536الشعوربار.

20
استشـــعار عنـد اجامعـة داخـــل ال�يـادات مـع التصــــال طــرائق لـدداريي اجامعـة تــدد

بلفعل. وقوعها خاارأوت�ق 22.770.01مرتفع10346.829241.822511.362.359وقوعأ

اجهات21 竺ـاطروبي وقوع استشـعار ᢰالة ف الداريي بي التصـال عملية اجامعة 14.000.01مرتفع12556.827835.45177.732.498تنظـم
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الاالثم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

الااندة. الارجية

22
مـن للوقايـة اللزمـة اجهــات مـع والتاعامـل التصـــال لـــعوبت لـدداريي اجامعـة تـذلل

الدن.) الدفاع الشرطة، خارجها)الاتشفيات، و اجامعة داخل 33.690.01مرتفع13963.186931.36125.452.583الخاطروالزمات

مرتفع2.54الورككل
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الـوزن بلـغ إذا مــرتفع، بمســـتوى عـــام بشـــكل الثالـث المحـــور أن الدارييـن مــن العينـة أفـراد يـرى
الوزان تراوحت عبارات 9 على اشتمل حيث مرتفع، مستوى وهو )2.54( كلل للمحور النسبي
" )1( رقم العبارة العبارات: في وردت عبارتين أعلها كانت ، و)2.64( )2.35( بين لها النسبية
ووزنها المخاطر.." من أالوقاية خاصة إدارييها مع متنوعة اتصالت نظم الجامعة لدى تتوافر

تنظيمياا هيكـلا الجامعـة تضــع " )5( رقـم فالعبـارة ، مـرتفع مســتوى ذات وهــي )2.64( النســبي
ووزنهـا الجامعة." داخـل العاملين جميع بين والتصـال التلعاون على يسـاعد الداريين من مرناا
وردت فقرتين المحور هذا ضمن أدناها كان حين في متوسط. مستوى ذات وهي )2.64 النسبي(
استشعار حالة في الداريين بين التصال عملية الجامعة تنظم " )8( رقم العبارة العبارات: في
مرتفع، مستوى ذات وهي )2.49( النسبي وزنها " المساندة الخارجية الجهات مخاطروبين وقوع
عند الجامعـة داخـل القيادات مـع التصــال طـرائق للداريين الجامعـة تحـدد " )7 رقـم( والعبـارة
مرتفع. مستوى ذات وهي )2.35( النسبي وزنها " أالفعل وقوعها أوتحقق أخطار وقوع استشعار

أالطلب: الخاصة ج-النتائج

:الول أالمحور الخاصة النتائج

الاـــلب عينـة ــتجابات لسـ النســـبية والوزان المئويـة، والنســـب التكــرارات )35 ــدول( جـ ويوضــــح
: الول المحور في العبارات على
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الول. للمحور الطلب من الدراسة عينة لستجاأات النسبية الوزان و المئوية والنسب التكرارات :)35 جدول(

الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

1
أن �كن الت الشكلت تدرس و اجامعة تاتالع

للالب. 竺اطرا 25.610.01مرتفع55156.8032933.92909.282.485تابب

2
الـــت والبشـــــــــرية الاديـــة المكــــــــانت تدداجامعــــة
تعــــرض التمــــــل الخــــــــاطر مــــع التاعامــــل يتالبهـــــا

. اا الالب
11.300.01مرتفع53755.3630231.1313113.512.427

3
التاخايـــط عمليـــات ف الاــــــلب اجامعــــة تتشــــــــرك

الخاطر. من 16.220.01مرتفع51052.5831732.6814314.742.388للوقاية

4
للوقايـة جديـدة طـــرائق علـى بلتاعــرف اجامعــة �تـم

اا. الالب تعرض الخاطرالتمل 16.220.01مرتفع56758.4531632.58878.972.493من

5
مـــــن للوقايـــة المـــــد طويلــــة اجامعـــــةخاط ت�ــــــــــع

. بالا الالة 36.750.01مرتفع57459.1829430.3110210.522.494الخاطر

6
مــن والوقايـة للاــــلمة ولـوائح نظـــم اجامعــة ت�ــــع

بالا. 26.190.01مرتفع61563.4026527.32909.282.541الخاطرالالة

7
الخــاطرمن مـن الوقايـة علـى طلــا اجامعـة تـدرب

عمل. وورش تدريبية دورات إجراء 15.060.01مرتفع58460.2129530.41919.382.512خلل
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الولم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2%ك%ك%ك

8
بلخـــــــاطر الاــــــلب توعيــة علـــى اجامعــــة تــــــرص

. والداخلية 17.080.01مرتفع56658.3530531.449910.212.486الارجية

مرتفع2.47الورككل
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النسبي الوزن بلغ إذا مرتفع، بمستوى عام بشكل الول المحور أن الالب من العينة أفراد يرى
النسـبية الوزان تراوحـت عبارات 8 على اشـتمل حيث مرتفع، مسـتوى وهـو )2.47( كلل للمحـور
تضــع "( 6 رقـم( العبـارة العبـارات: فـي وردت عبـارتين أعلهــا كانـت و)2.54(، )2.38( بيـن لهـا
)2.54( النسـبي وزنهـا أطلبهـا." الخاصـة المخـاطر من والوقاية للسـلمة ولوائح نظـم الجامعة
المخـاطر مـن الوقاية على طلبهـا الجامعـة تدرب " )7( رقـم والعبـارة مـرتفع، مســتوى ذات وهــي
مرتفع، مسـتوى ذات وهي )2.51( النسـبي وزنها عمل.." وورش تدريبية دورات إجراء خلل من
تحــدد "( 2 رقـم( العبـارة العبـارات: فـي وردت فقـرتين المحـــور ــذا هـ ضـــــمن أدناهـــا كــان حيـن فـي
الطلب تعرض المحتمل المخاطر مع التلعامل يتطلبها التي والبشرية المادية المكانات الجامعة
الجامعـة ترشــَر " )3( رقــم فالعبـارة مــرتفع، مســـتوى ذات وهـــي )2.42( النســـبي ووزنهــا ". لهــا
مستوى ذات وهي )2.38( النسبي ووزنها " المخاطر.. من للوقاية التلخطيط عمليات في الطلب

مرتفع.

الثانى: أالمحور الخاصة النتائج *

الاـــلب عينـة لســتجابات النســبية والوزان المئويـة، والنســب التكــرارات )36 جــدول( ويوضــــح
: الثانى المحور في العبارات على
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الثاني. للمحور الطلب من الدراسة عينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية والنسب التكرارات :)36 جدول(

الاانم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

من9 بلوقاية الالـة والصـحيحة الدقي�ة العلومات جمع اجامعة �تم
الالب. رأي استالعات خلل من 19.980.01مرتفع52754.3331232.1613113.512.412الخاطر

عــــن10 الدقي�ـــة و الصــــــحيحة العلومـــات كافــة لالــــا اجامعـــة تتيــح
. منها الوقاية كيفية و اا يتعروون قد الت 19.690.01مرتفع53455.0524925.6718719.282.363الخاطر

وإجــراءات11 كــورون وبء 竺ــاطر علـى طلــا واطلعـت اجامعـة بدرت
مصر. ف انتشاره ᢰالة ف الدراسة سي كيفية و منه 15.490.01مرتفع53955.5733034.0210110.412.451الوقاية

مرتفع2.41الورككل
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النسبي الوزن بلغ إذا مرتفع، بمستوى عام بشكل الثانى المحور أن الالب من العينة أفراد يرى
لها النسـبية الوزان تراوحـت فقرات 3 على اشـتمل حيث مرتفع، مسـتوى وهـو كلل)2.41( للمحـور
على طلبها واطلعت الجامعة أادرت "( 3 رقم( العبارة أعلهـا: كانت ، )2.45( و )2.41( بين
" مصـر في انتشـاره حالة في الدراسـة سـير وكيفية منه الوقاية وإجراءات كورونا وباء مخاطر
تتيـح "( 2 رقـم( العبـارة أدناهــا كــان حيـن فـي مــرتفع، مســـتوى ذات وهــي )2.45( النســـبي وزنهــا
لهـا يتعرضــون قـد التي المخــاطر عــن والدقيقـة الصــحيحة المعلومـات كافـة لطلبهـا الجامعـة

. مرتفع مستوى ذات وهي )2.36( النسبي ووزنها منها." الوقاية وكيفية

: الثالث أالمحور الخاصة النتائج *

الالب عينة لستجابات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات )37 جدول( ويوضح
: الثالث المحور في العبارات على
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الثالث. المحور في العبارات على الطلب من العينة لستجاأات النسبية والوزان المئوية، والنسب التكرارات :)37 جدول(

الاالثم الور
موافقمايدموافق الوزنري

الناب
الاتوىالتتيب

التاابق اختبار

الدللةكا2ك%كك%ك

الخاطر.12 من بلوقاية خالة الالب مع متنوعة اتصالت نظم اجامعة 74.650.01مرتفع55256.9128128.9713714.122.433تتوافرلدى

13
أورار تفاقم من اسد أجل من بارعة الالب مع اللزمة بلتصالت اجامعة ت�وم

. لزمة تواا 66.820.01مرتفع52954.5432133.0912012.372.424الخاطرلنع

14
مـن للوقاية اللزمـة اجهـات مـع والتاعامـل التصـــال لـــعوبت لالـا اجامعـة تذلل

الدن.) الدفاع الشرطة، وخارجها)الاتشفيات، اجامعة داخل 81.350.01مرتفع55857.5331332.279910.212.472الخاطروالزمات

15
وقوع من للوقاية الشـائعات تصـحيح ف بجامعة العلمية النشـاة اجامعة توºـف

عنها. تنتج أن �كن الت الخاطر ف 54.390.01مرتفع56458.1430831.759810.102.481الالب

مرتفع2.45الورككل
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للمحـــور النســـبي الـوزن بلـغ إذا مــرتفع، بمســـتوى عـــام بشـــكل الثالـث المحـــور أن الاـــلب مــن العينـة أفـراد يـرى
، و)2.48( )2.42( بين لها النسبية الوزان تراوحت عبارات 4 على اشتمل حيث مرتفع، مستوى وهو كلل)2.45(
من للوقاية الشـائعات تصـحيح في أالجامعة العلمية النشـطة الجامعة توظُ "( 4 رقم( العبارة أعلهـا كانت
حين في مرتفع، مسـتوى ذات وهـي )2.48( النسـبي وزنها " عنها تنتج أن يمكن التي المخاطر في الطلب وقوع
أضرار تفاقم من الحد أجل من أسرعة الطلب مع اللزمة أالتصالت الجامعة تقوم "( 2 رقم( العبارة أدناها كان

. مرتفع مستوى ذات وهي )2.42( النسبي ووزنها " لزمة تحولها المخاطرلمنع

الدراسة أفروض المتعلقة النتائج رابعًا:
الطلب أعينة المتعلقة نتائج أ-

التالي: النحو على االالب الخاصة الدراسة فروض نتائج الباحثة وتعرض
الطـلب من العينة أفراد اسـتجاأات حسـب إحصـائية دلله ذات فروق توجـد ل ونصـه: الول الفرض نتائج -1

. الكلية والدرجة الستبانة محاور فى النوع متغير إلى تعزى
الكلية والدرجة محور لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوساات حساب تم الفرض هذا عن وللجابة

توصلت ما عرض ويمكن الحصائية، ودللتها " ت " قيم وكذلك الالب، لدى والناث للذكور بالنسبة للستبانة
يلي: فيما نتائج من الباحثة إليه

الستبانة محاور في ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح :)38( جدول
الطلب لدى النوع لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة .

الستبانة العددالنوعماور
التوسط
اسااب

النراف
العيارى

"ت الدللة"قيمة ماتوى

الول الور
43719.853.04ذكور

دالة0.65 ري
53319.732.92إنث

الاان الور
4377.241.67ذكور

دالة0.38 ري
5337.201.67إنث

الاالث الور
4379.801.80ذكور

دالة0.02 ري
5339.811.76إنث

الكلية الدرجة
43736.905.73ذكور

دالة0.46 ري
53336.745.57إنث

المحاور جميع فى والناث الذكور بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
. إحصائياا دالة غير " ت " قيم جميع كانت حيث الالب مجموعة لدى الكلية والدرجة
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الطلب من العينة أفراد اسـتجاأات حسـب إحصـائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الثانى الفرض نتائج -2
الكلية. والدرجة الستبانة محاور فى التخصص متغير إلى تعزى

الكلية والدرجة محور لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوساات حساب تم الفرض هذا عن وللجابة
عرض ويمكن الحصائية، ودللتها " ت " قيم وكذلك الالب، لدى والدبية العلمية لتخصصات بالنسبة للستبانة

: يلي فيما نتائج من الباحثة إليه توصلت ما

الستبانة محاور في ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات المتوسطات و العداد يوضح :)39( جدول
الطلب لدى التخصص لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة .

الستبانة العددالتخصصماور
التوسط
اسااب

النراف
العيارى

"ت الدللة"قيمة ماتوى

الول الور
53220.172.77علمى

4.45
ماتوى عند دالة

0.01 43819.323.15نظرى

الاان الور
5327.371.57علمى

3.19
ماتوى عند دالة

0.01 4387.031.77نظرى

الاالث الور
5329.941.73علمى

2.61
ماتوى عند دالة

0.01 4389.641.82نظرى

الكلية الدرجة
53237.485.27علمى

4.12
ماتوى عند دالة

0.01 43835.995.97نظرى

جميع فى والدبية العلمية التخصصات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد أنه السابق الجدول من يتضح
0.01 مستوى عند إحصائياا دالة " ت " قيم جميع كانت حيث الالب مجموعة لدى الكلية والدرجة المحاور

. العلمية التخصصات لصالح

متغير إلى تعزى الطلب استجاأات حسب إحصـائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الثالث الفرض نتائج -3
الكلية. والدرجة الستبانة محاور في وذلَ الدراسية الفرقة

إليه توصلت ما توضح التالية والجداول الحادى، التباين تحليل الباحثة استخدمت الفرض هذا من وللتحقق
نتائج: من الباحثة
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الستبانة محاور جميع فى المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد :)40( جدول
. الدراسية للفرقة تبعاا للستبانة الكلية والدرجة

عمنالفرقةالور

الول الور

17419.722.84الاانية

42519.962.93الاالاة

37119.623.09الرابعة

الاان الور

1747.161.57الاانية

4257.301.68الاالاة

3717.161.70الرابعة

الاالث الور

1749.791.78الاانية

4259.831.82الاالاة

3719.781.73الرابعة

الكلية الدرجة

17436.665.36الاانية

42537.085.69الاالاة

37136.565.72الرابعة

للفرقة تبعاا الكلية والدرجة الستبانة محاور متوسطات بين للمقارنة الحادي التباين تحليل جدول)41(:
.الدراسية

التباينالور الربعاتمصدر مموع
درجات
اسرية

مموع متوسط
الربعات

ف الدللةقيمة ماتوى



-284-

الول الور

الموعات 23.20211.60بي

دالة1.31 ري الموعات 8552.769678.85داخل

8575.97969الكلى

الاان الور

الموعات 4.7122.36بي

دالة0.84 ري الموعات 2692.399672.78داخل

2697.10969الكلى

الاالث الور

الموعات .48.224بي

دالة0.07 ري الموعات 3062.919673.17داخل

3063.39969الكلى

الكلية الدرجة

الموعات 58.40229.20بي

دالة0.91 ري الموعات 30787.7896731.84داخل

30846.17969الكلى

المحـاور جميع فى المختلفة الدراسـية الفرق بين إحصـائية دللة ذات فروق توجـد ل أنه السـابق الجـدول من يتضـح
إحصائياا. دالة غير " ف " قيم جميع كانت حيث الكلية والدرجة

التدريس هيئة أخعضاء أعينة المتعلقة نتائج ب-
التالي: النحو على التدريس هيئة اأعضاء الخاصة الدراسة فروض نتائج الباحثة وتعرض

أعضـاء من العينة أفراد اسـتجاأات حسـب إحصـائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الول الفرض نتائج -1

. الكلية والدرجة الستبانة محاور فى النوع متغير إلى تعزى التدريس هيئة

الكلية والدرجة محور لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوساات حساب تم الفرض هذا عن وللجابة
ويمكن الحصائية، ودللتها " ت " قيم وكذلك التدريس، هيئة أعضاء لدى والناث للذكور بالنسبة للستبانة

يلي: فيما نتائج من الباحثة إليه توصلت ما عرض

الستبانة محاور في ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح :)42( جدول
التدريس هيئة أعضاء لدى النوع لمتغير تبعاا للداة الكلية .والدرجة

الستبانة العددالنوعماور
التوسط
اسااب

النراف
العيارى

"ت الدللة"قيمة ماتوى
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الول الور
18143.006.54ذكور

دالة0.63 ري
18943.446.85إنث

الاان الور
18129.655.20ذكور

دالة0.56 ري
18929.965.17إنث

الاالث الور
18137.676.44ذكور

دالة0.46 ري
18937.986.43إنث

الرابع الور
18138.345.36ذكور

دالة0.74 ري
18937.905.89إنث

الامس الور
18134.654.49ذكور

دالة0.13 ري
18934.714.22إنث

الكلية الدرجة
181183.3123.55ذكور

دالة0.27 ري
189184.0024.70إنث

المحاور جميع فى والناث الذكور بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
. إحصائياا دالة غير " ت " قيم جميع كانت حيث التدريس هيئة أعضاء مجموعة لدى الكلية والدرجة

أعضـاء من العينة أفراد استجاأات حسب إحصـائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الثانى الفرض نتائج -2
. الكلية والدرجة الستبانة محاور فى التخصص متغير إلى تعزى التدريس هيئة

الكلية والدرجة محور لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوساات حساب تم الفرض هذا عن وللجابة
الحصائية، ودللتها " ت " قيم وكذلك التدريس، هيئة أعضاء لدى والدبية العلمية لتخصصات بالنسبة للستبانة

يلي: فيما نتائج من الباحثة إليه توصلت ما عرض ويمكن

الستبانة محاور في ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح :)43( جدول
التدريس هيئة أعضاء لدى التخصص لمتغير تبعاا للداة الكلية .والدرجة

الستبانة العددالتخصصماور
التوسط
اسااب

النراف
العيارى

"ت الدللة"قيمة ماتوى
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الول الور
17343.147.16علمى

دالة0.22 ري
19743.306.28نظرى

الاان الور
17329.975.42علمى

دالة0.54 ري
19729.674.97نظرى

الاالث الور
17337.576.79علمى

دالة0.74 ري
19738.076.09نظرى

الرابع الور
17337.625.94علمى

دالة1.56 ري
19738.545.32نظرى

الامس الور
17334.424.53علمى

دالة1.08 ري
19734.914.18نظرى

الكلية الدرجة
173182.7225.56علمى

دالة0.70 ري
197184.4922.81نظرى

فى والدبية العلمية التخصصات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
دالة غير " ت " قيم جميع كانت حيث التدريس هيئة أعضاء مجموعة لدى الكلية والدرجة المحاور جميع

إحصائياا.

إلى تعزى العينة أفراد استجاأات حسب إحصائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الثالث الفرض نتائج -3

. الكلية والدرجة الستبانة محاور في وذلَ الوظيفية الدرجة متغير

إليه توصلت ما توضح التالية والجداول الحادى، التباين تحليل الباحثة استخدمت الفرض هذا من وللتحقق
: نتائج من الباحثة

للستبانة الكلية والدرجة الستبانة ومحاور أأعاد جميع فى المعيارية والنحرافات والمتوسطات )44(:العداد جدول
الوظيفية للدرجة .تبعاا

الوºيفيةالور عمنالدرجة

الول
5542.657.30أستاذ

مااعد 4742.666.42أستاذ
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الوºيفيةالور عمنالدرجة

6743.735.95مدرس
مااعد 8343.396.72مدرس

11843.326.96معيد

الاان

5529.445.43أستاذ
مااعد 4729.684.70أستاذ
6730.454.92مدرس

مااعد 8329.695.33مدرس
11829.755.34معيد

الاالث

5537.956.60أستاذ
مااعد 4737.216.10أستاذ
6738.845.62مدرس

مااعد 8337.726.64مدرس
11837.536.78معيد

الرابع

5537.426.15أستاذ
مااعد 4737.914.76أستاذ
6738.615.53مدرس

مااعد 8338.375.48مدرس
11838.055.91معيد

الامس

5533.784.65أستاذ
مااعد 4734.155.61أستاذ
6735.434.10مدرس

مااعد 8334.943.89مدرس
11834.714.04معيد

الكلية الدرجة

55181.2427.19أستاذ
مااعد 47181.6221.64أستاذ
67187.0622.37مدرس

مااعد 83184.1123.91مدرس
118183.3724.80معيد

تبعاا الكلية والدرجة الستبانة ومحاور أأعاد متوسطات بين للمقارنة الحادي التباين تحليل : )45( جدول
الوظيفية .للدرجة

التباينالور الربعاتمصدر مموع
درجات
اسرية

مموع متوسط
الربعات

ف الدللةقيمة ماتوى
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الول

الموعات 53.35413.34بي

دالة0.29 ري الموعات 16475.5836545.14داخل

16528.93369الكلى

الاان

الموعات 37.3449.34بي

دالة0.34 ري الموعات 9866.0436527.03داخل

9903.38369الكلى

الاالث

الموعات 97.72424.43بي

دالة0.58 ري الموعات 15135.8936541.47داخل

15233.61369الكلى

الرابع

الموعات 51.16412.79بي

دالة0.40 ري الموعات 11652.0736531.92داخل

11703.23369الكلى

الامس

الموعات 101.31425.33بي

دالة1.34 ري الموعات 6868.6936518.82داخل

6970.00369الكلى

الكلية الدرجة

الموعات 1320.034330.01بي

دالة0.56 ري الموعات 213318.4365584.43داخل

214638.4369الكلى

جميع فى المختلفة المختلفة الوظائف بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
. إحصائياا دالة غير "ف" قيم جميع كانت حيث الكلية والدرجة المحاور

الداريين أعينة المتعلقة نتائج جـ-
التالي: النحو على االداريين الخاصة الدراسة فروض نتائج الباحثة وتعرض

الداريين من العينة أفراد استجاأات حسب إحصائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الول الفرض نتائج -1
. الكلية والدرجة الستبانة محاور فى النوع متغير إلى تعزى
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الكلية والدرجة محور لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوساات حساب تم الفرض هذا عن وللجابة
توصلت ما عرض ويمكن الحصائية، ودللتها " ت " قيم وكذلك الداريين، لدى والناث للذكور بالنسبة للستبانة

يلي: فيما نتائج من الباحثة إليه

الستبانة محاور في ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح :)46( جدول
. الداريين لدى النوع لمتغير تبعاا للداة الكلية والدرجة

الستبانة العددالنوعماور
التوسط
اسااب

النراف
العيارى

"ت الدللة"قيمة ماتوى

الول الور
10418.372.86ذكور

دالة1.17 ري
11617.863.42إنث

الاان الور
10415.882.24ذكور

دالة0.88 ري
11615.592.71إنث

الاالث الور
10423.033.45ذكور

دالة0.61 ري
11622.714.21إنث

الكلية الدرجة
10457.287.45ذكور

دالة0.98 ري
11656.169.21إنث

المحاور جميع فى والناث الذكور بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
. إحصائياا دالة غير " ت " قيم جميع كانت حيث الداريين مجموعة لدى الكلية والدرجة

إلى تعـزى العينة أفراد اسـتجاأات حسـب إحصــائية دلله ذات فروق توجـد ل ونصـه: الثانى الفرض نتائج -2
. الكلية والدرجة الستبانة محاور فى العمل طبيعة متغير

الكلية والدرجة محور لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوساات حساب تم الفرض هذا عن وللجابة
توصلت ما عرض ويمكن الحصائية، ودللتها " ت " قيم وكذلك الداريين، لدى العمل لابيعة بالنسبة للستبانة

: يلي فيما نتائج من الباحثة إليه

الستبانة محاور في ودللتها " ت " وقيمة المعيارية والنحرافات والمتوسطات العداد يوضح :)47( جدول
الداريين لدى العمل طبيعة لمتغير تبعاا للداة الكلية .والدرجة
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الستبانة العملماور اساابالعددطبيعة العيارىالتوسط "تالنراف الدللة"قيمة ماتوى

الول الور
الشباب 12117.963.39رعاية

دالة1.12 ري
أخرى أقاام و الالب شئون و إدارية 9918.272.88أعمال

الاان الور
الشباب 12115.502.69رعاية

دالة1.25 ري
أخرى أقاام و الالب شئون و إدارية 9916.012.22أعمال

الاالث الور
الشباب 12122.873.77رعاية

دالة0.96 ري
أخرى أقاام و الالب شئون و إدارية 9922.853.99أعمال

الكلية الدرجة
الشباب 12156.328.76رعاية

دالة0.44 ري
أخرى أقاام و الالب شئون و إدارية 9957.138.02أعمال

فى والعاملين الشباب رعاية فى العاملين بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
" ت " قيم جميع كانت حيث الداريين مجموعة لدى الكلية والدرجة المحاور جميع فى أخرى وأقسام الالب شئون

. إحصائياا دالة غير

تعزى الداريين عينة أفراد استجاأات حسب إحصائية دلله ذات فروق توجد ل ونصـه: الثالث الفرض نتائج -3
. الكلية والدرجة الستبانة محاور في وذلَ الخبرة سنوات متغير إلى

إليه توصلت ما توضح التالية والجداول الحادى، التباين تحليل الباحثة استخدمت الفرض هذا من وللتحقق
نتائج: من الباحثة

تبعاا للستبانة الكلية والدرجة الستبانة محاور جميع فى المعيارية والنحرافات والمتوسطات )48(:العداد جدول
الخبرة .لسنوات

البةالور عمنسنوات

الول
سنوات 5 من 818.503.96أقل

سنوات 10 – 5 8418.072.97من
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البةالور عمنسنوات

سنوات 10 من 12818.093.27أكار

الاان

سنوات 5 من 815.502.62أقل

سنوات 10 – 5 8415.822.28من

سنوات 10 من 12815.682.64أكار

الاالث

سنوات 5 من 824.003.93أقل

سنوات 10 – 5 8422.963.53من

سنوات 10 من 12822.724.08أكار

الكلية الدرجة

سنوات 5 من 858.0010.17أقل

سنوات 10 – 5 8456.867.49من

سنوات 10 من 12856.498.93أكار

لسنوات تبعاا الكلية والدرجة الستبانة محاور متوسطات بين للمقارنة الحادي التباين تحليل :)49( جدول
.الخبرة

التباينالور الربعاتمصدر مموع
درجات
اسرية

مموع متوسط
الربعات

ف الدللةقيمة ماتوى

الول

الموعات 1.3520.68بي

دالة0.07 ري الموعات 2198.4521710.13داخل

2199.80219الكلى

الاان

الموعات 1.4520.72بي

دالة0.11 ري الموعات 1366.192176.30داخل

1367.64219الكلى

الاالث
الموعات 13.8626.93بي

دالة0.46 ري
الموعات 3254.7721715.00داخل
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التباينالور الربعاتمصدر مموع
درجات
اسرية

مموع متوسط
الربعات

ف الدللةقيمة ماتوى

3268.63219الكلى

الكلية الدرجة

الموعات 21.08210.54بي

دالة0.14 ري الموعات 15522.2821771.53داخل

15543.36219الكلى

المحاور جميع فى المختلفة الخبرة سنوات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل أنه السابق الجدول من يتضح
إحصائياا. دالة غير "ف" قيم جميع كانت حيث الكلية والدرجة

الدراسة نتائج تفسير خامساا:
عين جامعة في وأهميتها المخاطر إدارة واقع بشأن الميدانية الدراسة عنها أسفرت التى النتائج من العديد هناك

ومنها: شمس

نتائج: من يلي ما إلى توصلت الدراسة، أفروض يتعلق فيما أ-
إدراك1- فـي التـدريس هيئـة أعضـــاء مجموعــة لدى والنـاث الذكور بيـن فـروق توجــد ل أنـه إلى الدراســة توصـــلت

العلمية. الدرجات وكذلك والدبية، العلمية التخصصات يخص فيما كذلك المخاطر، مفهوم

فروق2- توجد ل أنه كذلك الداريين، مجموعة لدى والناث الذكور بين فروق توجد ل أنه الدراسة توصـلت كما
ــوم مفهـ إدراك فــي أخــــرى أقســــام أي أو الاـــــلب، شــــئون أو الشــــباب، رعايــة فــى ـــواء سـ العمـــل، طبيعـــة بيــن

. المختلفة الخبرة سنوات يخص فيما كذلك المخاطر،

مفهـوم3- إدراك في والناث الذكور بين الاــلب عينة اسـتجابة في فروق توجـد ل أنه الدراسـة توصـــلت وكـذلك
من ذلك واتضـح للتخصـص، طبقاا الراء تباينت حيث التخصـص، يخص فيما المر اختلف بينما المخاطر؛
وأسـنان وصــيدلة طـب بكليات) العملية القسـام إدراك لوحظ فقد المفتوحـة، السـئلة في الاـلب إجابات تفريغ
عن عبرت معظمها في كانت وإن المخاطر، لمفهوم أكبر بشكل ) وتمريض وحاسبات وهندسة وعلوم وزراعة
اللت واســــــتعمال والعمليــات، التشــــــريح، وغــــــرف ـــــرة، الخاـ والمــــواد بالمعامــــل، ــــة المرتباــ ـــاطر المخـــ مــــدلول
القســـام طـــلب لـدى المخـــاطر مفهــوم ارتبـط بينمــا دراســـتهم؛ بابيعــة لرتباطهــا ذلـك يـرجع وقـد والماكينـات،
بعـض ومـن العمـل، بســوق اللتحــاق مـن تمكينهـم على قـدرتها مـن ومخــاوفهم تخصصـــاتهم، بضـــعف الدبيـة
في الاـلب كان حيث الدراسـية، الفرقة يخـص فيما المر كذلك والعقوبات، بالتأديب المرتباـة الجامعة لوائح
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إدراكـاا وأكـثر ولوائحـه، الجـامعي المجتمـع لابيعـة تفهمـاا أكـثر والثالثة الرابعـة السـنة في العلى الدراسـية الفرق
الثانية. الفرقة في نظرائهم من بالجامعة المرتباة المخاطر لمفهوم

التالية: النتائج عن الدراسة أسفرت الدراسة، أمحاور يتعلق ب-فيما

التخطيط- الول: المحور نتائج
في للمحور النسبية الوزان تراوحت حيث مرتفع بمستوى عام بشكل تحقق المحور هذا أن النتائج أظهرت
،وفي و)2.67( بين)2.45( ما الداريين عينة وفي و)2.74(، )2.28( بين ما التدريس هيئة أعضاء عينة

يلي: ما المحور هذا نتائج من اتضح وقد مرتفع مستوى ،وهو و)2.54( )2.38( بين ما الالب عينة
الوقاية1- إدارة في التخايط أهمية على والالب والداريين التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أكدت

من الجامعة، في البشرية القوى فئات جميع أدركها مرتفعة بصورة المحور هذا وتحقق المخاطر، من
سعيد محمد دراسة)سعيد إليه توصلت ما مع ذلك ويتفق والالب، والداريين، التدريس، هيئة أعضاء

.)2( أحمد،2008( محمد المنعم عبد )مني ودراسة عاشور،2018))1(، علي ومحمد عبابنة،
المحور2- في العبارات أعلى
في- ظهوره فور كورونا وباء عن المنتشرة بالخبار الجامعة "اهتمت عبارة التدريس هيئة لعضاء أالنسبة

المخاطر لتفادي لمصر انتقاله قبل الوباء مع للتعامل بآليات واستعدت ،2019 نوفمبر منذ الصين
تدريبية دورات إجراء خلل المخاطر من الوقاية على بها العاملين الجامعة "تدرب وعبارة عليه"، المترتبة

.)3( Dale Cassidy،2015 (( دراسة إليه توصلت مع يتفق ما وهو عمل"، وورش
لها- يتعرض أن يمكن التي المخاطر من للوقاية المد طويلة خاط الجامعة “تضع للداريين أالنسبة

. " بالداريين الخاصة المخاطر الجامعة تستالع " وعبارة ،" الداريين
وعبارة- بالبها"، الخاصة المخاطر من والوقاية للسلمة ولوائح نظم الجامعة "تضع عبارة للطلب أالنسبة

عمل" وورش تدريبية دورات إجراء خلل من المخاطر من الوقاية على طلبها الجامعة تدرب "
المحور3- في تحققاا العبارات أدنى
مـــــن- للوقايـــة جديـــدة طــــــــرائق ـــى عل بـــالتتعرف ــــة الجامعـ "تهتـــم عبـــارة التــدريس هيئــة لعضـــــــاء أالنســـــة

" المخاطر. من والوقاية للسلمة ولوائح نظم الجامعة تضع " المخاطر.."وعبارة
وعبـارة- والداخليـة" الخارجيـة بالمخـــاطر الدارييـن توعيـة علـى الجامعــة ــرص "تحـ عبـارة للدارييـن أالنســبة

عمل." وورش تدريبية دورات عقد خلل من المخاطر من الوقاية على الداريين الجامعة تدرب

سابق. )مرجع ، 2018 عاشور( علي ومحمد عبابنة، سعيد" محمد سعيد - 1
سابق. ،)مرجع أحمد(2008 محمد المنعم عبد مني - 2

3- Dale Cassidy et al.)2015(. OP.Cit.



-294-

المخـــاطر- مــع التتعامــل يتالبهــا الـتي والبشـــرية الماديـة المكانـات الجامعــة "تحـــدد عبـارة للطــلب أالنســبة
مـــن للوقايــة التتخايــط عمليــات فــي الاـــــلب الجامعـــة ــرك "تيشـــ وعبــارة ". لهـــا الاـــــلب ــرض تعـ المحتمـــل

المخاطر".
التفـرغ4- أو القياديـة المناصــــب لشــغل تبعــاا الجامعــة لممارســات التـدريس هيئـة أعضــــاء الســادة إدراك اختلـف

تتخــذها التي والممارســات للقـرارات أكـبر بصـــورة القيـادات وإدراك وعــي تبيـن حيـث فقـط، الكـاديمي للعمـل
مـن ذلك ويتضــح فقط، أكاديمية وظـائف يؤدون ممـن غـيرهم عـن المخـاطر مـن الوقاية مجـال في الجامعـة
جامعـة التربية بكلية القيادات أحـد مـع مفتوحـة مقابلة ففي الباحثة، بهـا قامـت التي المقابلت بعـض خـلل
مركز يوجد وأنه الستراتيجية، أهدافها ضـمن المخاطر من الوقاية تضـع الجامعة أن صـرحت شمس عين
في والقيادات كالمحافظـة الخارجية الجهات مع للتواصـل ساخن خط يوجد وأنه والمخاطر، الزمات لدارة
أن ترى كانت وإن بالجامعة، المخـاطر مع للتعامل به السـتعانة يتم فريق يوجـد وأنه الحاجـة عند المجتمع
المدعمة بالحوافز عملهم وربط المخاطر، من الوقاية في قدراتهم وثقل الكوادر، لتدريب حاجة في الجامعة

للعمل)1(. إتقانهم على تساعد التي
إدارة لبعاد الجامعة تضمين برغم أنه شمس، عين جامعة التجارة بكلية الكاديميين الساتذة أحد رأى بينما
الجامعة زالت وما المخاطر، إدارة لفكر تفعيل يوجد ل الواقع أرض على أنه إل الستراتيجية؛ خاتها في المخاطر
لتفعيل المختلفة الجهات بين والتنسيق الميزانيات، وتخصيص التصالت، نظم وتفعيل قيادتها، لتدريب بحاجة

المخاطر)2(. من للوقاية حقيقية ممارسات
ل4- أنهم أو بالجامعة، المخاطر من للوقاية معلنة خاة توجد ل أنه عن عبرت الالب إجابات معظم

من الباحثة تتمكن لم حيث ، الواقع مع هذا ويتفق وجودها، عدم أو وجودها أو الخاة هذه عن شيء يعلمون
عن عبارة الواقع أرض على المر ولكن بالجامعة، المخاطر من للوقاية ومعلنة منظمة خاة على الحصول
ممنهجة. أو منظمة غير بصورة ولكن حدوثها، حالة في الزمات مع التعامل أو المخاطر من للوقاية ممارسات

المخاطر1- من للوقاية ورسمية ومنفذة، ومعلنة، ممنهجة، خاة يوجد ل أنه الحاليـة الدراسـة تسـتنتج
ووجود المخاطر، من الوقاية إجراءات على الدالة الممارسات بعض وجود برغم شمس، عين بجامعة
للجامعة، الستراتيجية الخاة في المخاطر من الوقاية فكر تضمين وبرغم ، الزمات مواجهة وحدة
،ويتفق الواقع أرض على منتظم بشكل المخاطر من الوقاية إجراءات تنفيذ في قصور هناك أنه إل

.)3( )2015, Anne E. Lundquist(دراسة إليه توصلت ما مع ذلك

، 2020/3/1 ،يوم شمس عين جامعة – التربية بكلية سيادتها مكتب في التربية، أصول قسم مجلس رئيس – أحمد محمد أ/د-لمياء مع مفتوحة مقابلة - 1
مساءا. الثالثة الساعة

يوم شمس، عين جامعة – التجارة بكلية سيادته مكتب في ، الدارة مساعد أستاذ – المنعم عبد الدين ضياء محمد أ.م/د- مع مفتوحة مقابلة - 2
ظهراا. الواحدة الساعة ، 2020/8/25

3- Anne E. Lundquist )2015(. OP.Cit .
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للجامعة،2- الستراتيجية الخاة في وتضمينه المخاطر، لدارة التخايط أهمية إلى الدراسة توصلت
توزان، فاطمة دراسة) إليه توصلت ما مع ذلك ،ويتفق للجامعة والتنافسية التميز تحقيق في ودوره

.)1( )2017 زايري، وبلقاسم
للوقاية3- الارق أفضل إلى يؤدي معها التعامل وسرعة بالمخاطر، الوعي أن إلى الدراسة توصلت

العينة أفراد معظم عبر عندما المحور، هذا نتائج يخص فيما الوحيد الستثناء عنه عبر ما وهو منها،
"وباء جائحة أزمة مواجهة مع كبيرة بمقدرة السريع الجامعة تعامل عن مرتفعة- رضاهم-بصورة عن
النظري الطار عنه أسفرت ما هذا ويتوافق الصين، في الوباء انتشار فور )كوفيد-19( كورونا"
جائحة لزمة شمس عين وجامعة المصرية الجامعات مواجهة بواقع الخاص القسم في للدراسة

.)2( ) Dale Cassidy، 2015 دراسة) إليه توصلت ما مع هذا يتفق كما ،)19 كورونا)كوفيد
)كوفيد4- كورونا" "وباء جائحة أزمة يخص فيما الجامعة اتخذتها التي الجراءات إن القول يمكن

من الوقاية مجال في كثيراا أسهمها من وتعلي الجامعة، لصالح الموازين تقلب أن استااعت )19
بالنشاة مباشرة بصورة المر ارتباط إلى يرجع هذا ولعل عالية، بكفاءة الزمات ومواجهة المخاطر
أرض على بممارسات لتعلقه والكاديميين؛ والالب، الدراسة، وشئون أمور وهو للجامعة الساسية
فقد الجراءات، بهذه يشعر الجميع جعل مما المتحانات، وإجراءات الدراسة بإتمام تتعلق الواقع
وجهة من )كوفيد-19(- كورونا" "وباء جائحة مع للتعامل الجامعة اتخذتها التي الجراءات استااعت
وتزيد أسهمها من تيعلي أن بنجاح الزمة هذه على والتغلب والالب-، والداريين الكاديميين نظر
وعماد بدوي، أحمد فوزي )محمود دراسة إليه توصلت ما مع ذلك ،ويتفق التنافسية وميزتها مكانتها من

.)3( )2018 مصافى، الحكيم عبد نجم

المعلومات مجال الثانى: المحور 2-نتائج

عينة في للمحور النسبية الوزان تراوحت حيث مرتفع بمسوى عام بشكل تحقق المحور هذا أ، اليتائج أظهرت
الالب عينة ،وفي )2.73( و )2.34( الداريين عينة ،وفي و)2.72( بين)2.22( ما التدريس هيئة أعضاء

يلي: ما المحور هذا يتائج م، اتضح وقد مرتفع مستوى ،وهو و)2.45( )2.41(
المعلومات1- دور أهمية على والطلب والداريي، التدريس هيئة أعضاء م، الدراسة عيية أكدت

ساَُ. )2017(.َُِع زايري وبلقاسم توزا،، فاطمة - 1

2- Dale Cassidy et al.)2015(. OP.Cit .
سابق. .)مرجع مصافى(2018 الحكيم عبد نجم وعماد بدوي، أحمد فوزي محمود - 3
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، )1( ) 2009, )Yossi Raananدراسة إليه توصلت ما مع ذلك ،ويتفق المخاطر م، الوقاية إدارة في
)2( أحمد،2008( محمد المنعم عبد )مني ودراسة

المحور2- في العبارات أعلى
وإجراءات- كورونا وباء حول الكافية المعلومات الجامعة "حللت عبارة التدريس هيئة لعضاء بالنسبة

التدريس هيئة أعضاء وأطلعت معه، التعامل في الخرى الدول تجارب وسلبيات وإيجابيات مواجهته
هذا مع التعامل ثقافة لنشر التوعية ونشرات الندوات خلل من البيانات هذه على والعاملين والالب
النظري الطار إليه توصل ما مع يتفق ما وهو بالجامعة، البشرية الكوادر على أضراره وتقليص الخار
فريق أعضاء مع بالتتعاون الجامعة تحلل " وعبارة كورونا، وباء أزمة مع الجامعة تعامل واقع في للدراسة
دراسة إليه توصلت ما مع يتفق وهذا المخاطر، من بالوقاية الخاصة المعلومات المخاطر من الوقاية عمل

)3(. ) 2009Yossi Raanan،(
كورونا- وباء عن الكافية المعلومات على بها الداريين العاملين الجامعة "اطلعت عبارة للداريين بالنسبة

الجامعة تشرك ،و"عبارة مصر." في انتشاره حالة في مخاطره من الوقاية إجراءات اتخاذ في ودورهم
منها". والوقاية بهم الخاصة المخاطر واقع عن اللزمة المعلومات جمع في الداريين بعض

منه- الوقاية وإجراءات كورونا وباء مخاطر على طلبها واطلعت الجامعة "بادرت عبارة للالب بالنسبة
." مصر في انتشاره حالة في الدراسة سير وكيفية

المحور3- في تحققاا العبارات أدنى
تتعرض- مخاطر من يستجد حسبما البيانات قاعدة الجامعة "تجدد عبارة التدريس هيئة لعضاء بالنسبة

. " بالجامعة المحتملة المخاطر أنواع لجميع مصفوفة على البيانات قاعدة "تحتوي وعبارة ،" لهاالجامعة
من- بالوقاية الخاصة المعلومات الداريين بعض مع بالتتعاون الجامعة "تحلل عبارة للداريين بالنسبة

من المخاطر من بالوقاية الخاصة والصحيحة الدقيقة المعلومات بجمع الجامعة "تهتم ،وعبارة المخاطر"
الداريين." رأي استالعات خلل

قد- التي المخاطر عن والدقيقة الصحيحة المعلومات كافة لالبها الجامعة تتيح عبارة" للالب بالنسبة
منها". الوقاية وكيفية لها يتعرضون

المخاطر من الوقاية في التصالت نظم :دور الثالث المحور نتائج -3

1- Yossi Raanan)2009(. . OP.Cit.
سابق. .)مرجع أحمد(2008 محمد المنعم عبد مني - 2

3- Yossi Raanan)2009(. OP.Cit .
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عينة في للمحور النسبية الوزان تراوحت حيث مرتفع بمسوى عام بشكل تحقق المحور هذا أ، اليتائج أظهرت
الالب عينة ،وفي و)2.64( )2.35( الداريين عينة ،وفي و)2.67( )2.16( بين ما التدريس هيئة أعضاء

يلي: ما المحور هذا يتائج م، اتضح وقد مرتفع مستوى وهو و)2.48( )2.42(
نظم1- دور أهمية على والطلب والداريي، التدريس هيئة أعضاء م، الدراسة عيية أكدت

محمد المنعم عبد )مني دراسة إليه توصلت ما مع ذلك ،ويتفق المخاطر من الوقاية في التصالت
.)1( أحمد،2008(

المحور2- في العبارات أعلى
نظم- مع للتتعامل اللزمة البشرية الكوادر الجامعة لدى تتوافر " عبارة التدريس هيئة لعضاء بالنسبة

شامل تقرير توفير على الجامعة "تحرص وعبارة ،" المخاطر من بالوقاية والخاصة المتوفرة التصالت
الحدوث". المحتملة المخاطر حول الستفسارات مع للتتعامل

من- بالوقاية خاصة إدارييها مع متنوعة اتصالت نظم الجامعة لدى "تتوافر عبارة للداريين بالنسبة
بين والتصال التتعاون على يساعد الداريين من مرناا تنظيمياا هيكلا الجامعة "تضع ،وعبارة المخاطر"

الجامعة." داخل العاملين جميع
من- للوقاية الشائعات تصحيح في بالجامعة العلمية النشاة الجامعة "توظف عبارة للالب بالنسبة

" عنها تنتج أن يمكن التي المخاطر في الالب وقوع
المحور3- في تحققاا العبارات أدنى
بالجامعة- العاملين جميع هواتف بأرقام جدولا الجامعة تضع " عبارة التدريس هيئة لعضاء بالنسبة

الخاصة والعمليات التصالت سرية على الجامعة "تحافظ وعبارة الضرورة"، حالة في معهم للتتواصل
الجامعة". في المخاطر من بالوقاية

مخاطر،- وقوع استشعار حالة في الداريين بين التصال عملية الجامعة "تنظم عبارة للداريين بالنسبة
داخل القيادات مع التصال طرائق للداريين الجامعة "تحدد ،وعبارة " المساندة الخارجية الجهات وبين

بالفعل". وقوعها أوتحقق أخاار وقوع استشعار عند الجامعة
تفاقم- من الحد أجل من بسرعة الالب مع اللزمة بالتصالت الجامعة "تقوم عبارة للالب بالنسبة

." لزمة تحولها لمنع المخاطر أضرار

القيادية المهارات مجال : الراأع المحور نتائج -4
بين ما للمحـور النسـبية الوزان تراوحـت حيث مرتفع، بمستوى عام بشكل تحقق المحور هذا أ، اليتائج أظهرت

عبارتين: أعلها كانت و)2.80(، )2.35(

سابق. .)مرجع أحمد(2008 محمد المنعم عبد مني - 1
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في1- القيادة سمات تحقق وضـرورة المخاطر، من الوقاية عمليات في القيادة أهمية إلى الدراسة توصـلت
ودراسـة ،)1( )2010, ) Laural Wilsonدراسة مـع يتفق مـا وهـو المخـاطر، مـن الوقاية فريق رئيس

.)2( )2015 Anne E. Lundquist،(
المخاطر2- مع التعامل مهارة المخاطر من الوقاية فريق قائد يمتلك " عبارة المحور في العبارات أعلى

جيدة بصــورة معهـا التعامـل تم إذا الجامعـة تنافسـية وزيادة الوضــاع لتحسـين فرص أنهـا على بالجامعـة
اتخاذ في تمكنه التي الوقت إدارة مهارات المخاطر من الوقاية فريق قائد "يتقن وعبارة ،" حدوثها ومنع
)Ann Brewer, دراسـة إليه توصـلت ما مع يتفق ما وهو ، " المحتملة المخـاطر وقوع عند القرارات

.)4( )2014 باشيوه، ا عبد لحسن ،ودراسة) )3( and Ian Walker ، 2010(
التي3- والخبرات المهارات المخاطر من الوقاية فريق قائد "يمتلك عبارة المحور في تحققاا العبارات أدنى

مـــن الوقايــة فــريق قائــد لـدى "تتوافــر وعبــارة ، لزمـــات.." تحولهـــا ومنــع ـــاطر المخـ علـى للســــيارة تؤهلـه
الاتارئة." الظتروف في القرارات اتخاذ على تساعده كافية خبرة المخاطر

العمل فريق الخامس: المحور نتائج -5

بين ما للمحـور النسـبية الوزان تراوحـت حيث مرتفع، بمستوى عام بشكل تحقق المحور هذا أ، اليتائج أظهرت
يلي: لما تشير المحور هذا نتائج ،وكانت و)2.79( )2.46(

هذا1- يتصف أن وضرورة المخاطر، من بالوقاية الخاص العمل فريق إعداد أهمية إلى الدراسة توصلت
) Jia Wang. And Holly M. دراسة مع يتفق ما وهو العمل، من تمكنه صفات بعدة الفريق

)5( )2010Hutchins،
في2- كورونا وباء بانتشار المحتمل الخار بالجامعة المخاطر فريق "رصد عبارة المحور في العبارات أعلى

وسير الجامعة على تؤثر التي السلبية الثار لتقليل أضراره لستباق الجامعة تتخذها التي الخاط وأعد مصر
منع هدفهم يكون المخاطر حدوث حالة في الاتوارئ أثناء للعمل احتياطية كوادر يوجد وعبارة" بها"، العمل

لزمة". تحولها وعدم تفاقمها
فريق3- تشكيل عند الجامعة خارج من ومتخصصين بخبراء ييستعان عبارة" المحور في تحققاا العبارات أدنى

المخاطر مع التتعامل في سابقة خبرة لديهم ممن العمل فريق أفراد اختيار يتم وعبارة ،" المخاطر من الوقاية
" والزمات.

أداء4- على المخاطر من الوقاية فريق لفراد التحفيز أثر أهمية عن المحور بهذا المتعلقة النتائج أسفرت

1- Laural Wilson )2010( . OP.Cit .
2- Anne E. Lundquist )2015(. . OP.Cit .
3- Ann Brewer, and Ian Walker )2010(. . OP.Cit .

. سابق .)مرجع 2014 باشيوة( ا عبد لحسن - 4
5- Jia Wang. And Holly M. Hutchin)2010(. . OP.Cit.
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)1( ) 2013 الزغبي، فلح على ( دراسة إليه توصلت ما مع يتفق ما وهو عملهم،

الجامعة منها تعاني التي والتهديدات أالمخاطر يتعلق فيما ج-
تتعلق1- المخاطر هذه بعض بالجامعة، تحيط والتهديدات المخاطر من الكثير هناك أن إلى الدراسة توصلت

بالكـاديميين تتعلق - الدراسـة عينة سـرد في جـاء كمـا – الخـر والبعـض وسـمعتها، وإدارتهـا بالجامعـة
)2( ) Laural Wilson، دراسة)2010 إليه توصلت ما مع يتفق ما وهو والالب، والداريين

به2- تنفرد الخر وبعضها المؤسسات، من غيرها مع فيها تشترك بالجامعة تحيط التي المخاطر بعض
Helsloot I , Jong دراسة) إليه توصلت ما مع يتفق ما وهو ونظمها، وأهدافها لابيعتها تبعاا الجامعات

)3( ) 2006 ، W
وتكنولوجيا3- المعلومات نظم لدعم المخاطر، من الوقاية إدارة في التمويل أهمية إلى الدراسة توصلت

, Rick Harwel ( دراسة إليه توصلت ما مع يتفق ما وهو العمل، لفرق الحوافز وتقديم التصالت،
)4( )2003

المخاطر لدارة وحدة ووجود أالجامعة المخاطر ممارسات بواقع يتعلق فيما د-
القوى1- جميع دمج على تعتمد بالجامعة، المخاطر من بالوقاية الفعالة والنشاة الممارسات بعض هناك

صالح دراسة) إليه توصلت ما مع يتفق ما وهو المخاطر، من الوقاية عمليات في الجامعة في البشرية
)6( )2003 Rick Harwel،(ودراسة،)5( )2016 البلوي عايد أحمد

من2- الوقاية لجراءات الجامعة ممارسة حول مرتفعة جاءت التدريس هيئة أعضاء السادة إجابات معظم
هذه عمل طبيعة وعن بالجامعة، المخاطر لدارة وحدة وجود عن العلم بعدم جاءت ولكنها المخاطر،
للعمل العام الطار في المخاطر ادارة دمج أهمية على معظمهم وأكد وأنشاتها، عنها المسئولين أو الدارة
Kameel Abdul Halim،2007(، ( دراسة إليه توصلت ما مع يتفق ما وهو بالجامعة،

)7( )2015 Anne E. Lundquist،(ودراسة
المخاطر3- من الوقاية فريق ضمن العمل في للمشاركة استعداهم التدريس هيئة أعضاء بعض أبدى

الفريق. هذا تكوين حالة في الجامعية
بالجامعة،4- المخاطر من للوقاية ممارسات يوجد أنه عن عبرت التدريس هيئة أعضاء السادة إجابات معظم

بالجامعة. للمخاطر للوقاية معلنة خاة بوجود يعلمون- ل –أو توجد ل ولكن

سابق. .)مرجع 2013 الزغبي( فلح علي - 1
2- Laural Wilson )2010(. OP.Cit .
3- Helsloot I , Jong W.)2006(. . OP.Cit .
4- Rick Harwell)2003(. OP.Cit.

. سابق مرجع البلوي(2016.) عايد أحمد صالح - 5
6- Rick Harwell)2003( . OP.Cit.
7- Anne E. Lundquist )2015(. OP.Cit.
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المفارقات5- أكثر ومن بالجامعة، المخاطر من للوقاية إدارة بوجود علمهم عدم عن الداريين من كثير عبر
للوقاية معلنة خاة بوجود يعلم ل "أنه صراحة: قال التجارة أكلية الزمات أحوث وحدة موظفي أحد أن
قوله- حد –على حدث مثلما المشاكل، من لكثير الجامعة يعرض هذا وأن بالجامعة، المخاطر من
للتعامل الموظفين اضار مما الجامعة تتحرك ولم المدرجات، بأحد سنوات عدة منذ لحريق الكلية بتعرض
حال في – بالجامعة المخاطر من للوقاية فريق في للمشاركة استعداده وأبدى ، بأنفسهم" وإخماده معه
دورها يقتصر مازال التي الزمات إدارة بوحدة عمله خلل من وإعلمي توعوي بدور يقوم بأن تكوينه-

الن)1(. حتى فقط السنوية العلمية المؤتمرات وعقد البحثي، النشاط على إنشائها منذ
مـن للوقايـة خاــة وجــود عــن شــيء يعلم ل أنـه صـــرح الكليـة بنفـس الشــباب رعايـة مـدير مـع أخــرى مقابلة وفـي
الجامعـة تعقدها دورات هناك ولكـن قبل، مـن الخاــط هـذه مثل في إشـراكه يتم لم شخصــياا وهـو بالكلية، المخـاطر
مــن لـه تتعــرض مــا لكــثرة بهــا المخــاطر مــن الوقايـة إجــراءات لتفعيـل حاجــة فـي الجامعــة أن وأوضــــح المــر، لهــذا

.)2( ومخاطر تهديدات

حيث6- بعملهم، المتعلقة المخاطر من الوقاية ممارسات عن رضاهم عدم عن الداريين من كثير عبر
منها. الوقاية على ومساعدتهم بالمخاطر لتوعيتهم الجامعة من أكبر مجهوداا أعمالهم طبيعة تتالب

مـن7- اتضــــح ولكـن الجامعـة، فـي المخــاطر مـن للوقايـة ممارســات لوجــود إدراكهـم عــن الاــلب عــبر
الدفاع في الجامعة تتخذها التي الممارسات عن يعبر مدلول ذات كانت الممارسات هذه جميع أن إجاباتهم

المراض. من والوقاية الخلء كخاط والسلمة، المن وإجراءات المدني
يخــص8- فيمـا بهـم الخاصـــة المخــاطر لمواجهـة للجامعـة وممارســات إجــراءات وجــود الاــلب يدرك لم

. العمل سوق تحديات مخاطر أو الفكرية المخاطر
ممارســات9- عــن رضــــاهم عــدم عــن عــبروا علـوم( )كليـة العلميـة الكليـات فـي الاــلب مـن قليلـة نســبة

الثـار لبعـض يعرضـــهم ممـا بالمعامـل الخاصـــة المخــاطر يخــص فيمـا المخــاطر مـن الوقايـة فـي الجامعـة
المخاطر. هذه على المترتبة والضرار السلبية

) )كوفيد19 كورونا" "وباء جائحة أزمة مع الجامعة بتعامل يتعلق فيما ه-
ميدانياا1- واختباراا عملياا موقفاا عاصرت أنها الدراسة لهذه أتيحت التي الجيدة الفرص من يكون قد

شمس عين وجامعة المصرية الجامعات تعامل في تمثل والزمات، المخاطر مع الجامعة لتعامل
انتقالها وفور العالم في انتشارها بداية منذ ،-19 كوفيد – كورونا جائحة أزمة مواجهة في وإجراءتها

الساعة11 ، يوم2020/2/23 شمس، عين جامعة – التجارة كلية الزمات- بحوث وحدة مكتب ثالث، كاتب – البنا السيد محمد أ- مع مفتوحة مقابلة - 1
صباحاا.

شمس عين جامعة – التجارة كلية الشباب- رعاية إدارة سيادته- مكتب الشباب، رعاية مدير – سيد محمد إبراهيم أ- مع مفتوحة مقابلة - 2
ظهراا. الساعة1 ، ،يوم2020/2/23
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عين وجامعة عام- -بوجه المصرية للجامعات العملية التجربة تلك رصد من مكنها مما لمصر،
أرض على تابيقه تم ما مع توافقه ومدى الجائحة لمواجهة قرارات من اتخاذه تم وما –خاصة- شمس

شمس. عين بجامعة الميدانية الدراسة عينة خلل من الواقع
لمواجهة2- وإجراءات آليات من شمس عين جامعة أعلنته ما مع الميدانية الدراسة نتائج توافقت

إداريون( - )أكاديميون-طلب بالجامعة البشرية الموارد جميع أدرك حيث الوباء، انتشار خار
معها. وتجاوبوا الجامعة اتخذتها التي الجراءات

واستحساناا3- قبولا كورونا فيروس أزمة لمواجهة الجامعة اتخذتها التي والممارسات الجراءات لقت
مما بسرعة، الزمة استيعاب من تمكنت الجامعة أن رأوا حيث التدريس، هيئة أعضاء السادة من

مخاطرها. من الكثير جنبها
من4- قبولا كورونا فيروس أزمة لمواجهة الجامعة اتخذتها التي والممارسات الجراءات لقت

الوباء. انتشار مخاطر تجنيبهم من وتمكنها معهم الجامعة تفاعل وأكدوا والداريين، الموظفين
وتجاوبوا5- كورونا فيروس أزمة لمواجهة الجامعة اتخذتها التي والممارسات الجراءات الالب أدرك

بسرعة، الزمة استيعاب الجامعة استااعت أنه عليها تعليقهم كان إذ معظمهم، من قبولا ولقت معها،
مخاطرها. من الكثير طلبها تجنيب من وتمكنت

جائحة6- أزمة مع التعامل على لقدرتها نتيجة إيجابية أثاراا تجني أن شمس عين جامعة استااعت
أزمة استغلل لحسن نتيجة وذلك والمتحانات، الدراسة استكمال من مكنها مما ،)19 كورونا)كوفيد
توصلت ما مع يتفق ما وهو إيجابية، أثار ذات ميزة إلى الزمة تحويل تم وبذلك كورونا، وباء جائحة

)1( شليشر(2020) وأندرياس ريمرز، فرناندو دراسة( إليه
البشرية7- الموارد معظم بقبول حظيت بصورة الخيرة كورونا فيروس أزمة إدارة في الجامعة نجاح

المرونة، من بقدر وتمتعها الجامعة، في ثقتهم من زاد وإداريين، تدريس هيئة وأعضاء طلب من بها
وممارسات فكر مأسسـة علـى والعمـل التخايط من يمكنها بما الجامعة قبل من استثماره يمكن بما
جامعة في المخاطر من الوقاية وممارسات فكر إدراك يتم بحيث بهـا، المخاطر من الوقاية وأنشاة

المخاطر. من للوقاية إدارة لدمج تمهيداا الستراتيجية، خاتها في مؤسسي بشـكل شمس عين

الخلصة
الفصـل فـي اسـتخدامها تــم التــي والســتدللية الوصــفية الحصــائي التحليــل ونتــائج وأســاليب إجــراءات علــى بنــاء
إدارة إجراءات بعض جميعهـا تابـق الميدانيـة- الدراسـة عينـة - شمس عين جامعة كليـات أن اتضـح الحـالي،
بحاجـة شمس عين فجامعة ثـم ومـن الجـودة، معـايير مـن الكثير يفتقد عشوائي بشكل ولكن المخاطر، من الوقاية

سابق. مرجع شليشر)2020(. وأندرياس ريمرز، فرناندو - 1
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من الوقاية إدارة فكر مأسسـة تسـتهدف التـي الستشـرافية المنهجيـة والـرؤى الخاـط بعـض علـى الرتكـاز إلـى
لرفع مؤسسي، بشـكل شمس عين جامعة في المخاطر من الوقاية وممارسات فكر إدراك يتم حتى بهـا، المخاطر
وهو المخاطر، من الوقاية في كفاءتها وتحسين تواجهها، قد التي والتهديدات التحديدات مواجهة في أدائها مستوى

الدراسة. من التالي الفصل في لتحقيقه استراتيجية وضع الحالية الدراسة ستحاول ما



السيدس الفصل

المخاطر من الوقاية في الجامعة أداء كفاءة لتحسن مقترحة استراتيجية

تمهيد

الستراتيجية فلسفة أولا:

الستراتيجية أهداف ثانياا:

الستراتيجية بناء أسس ثالثاا:

الستراتيجية منطلقات راأعا:

الستراتيجية مرتكزات خامسا:

الستراتيجية عناصر سادساا:

تنفيذها وآليات الستراتيجية محاور ساأعاا:

الستراتيجية تطبيق متطلبات ثامناا:

عليها التغلب وكيفية المتوقعة الستراتيجية معوقات تاسعاا:

والعوائد النجاح ومؤشرات المقترحة الستراتيجية وتقويم متاأعة وآليات موجهات عاشراا:
المتوقعة

مستقبلية. بدراسات مقترحات : عشرا أحد
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السيدس الفصل

المخاطر من الوقاية في الجامعة أداء كفاءة لتحسن مقترحة استراتيجية

تمهيد

الفكرية والمنالقات السـس والميداني- النظــري إطارهـا في الميتمثلة الدراسـة- مـن السـابقة الجـزاء شـكل تي
الميقترحة، الستراتيجية ملمح رسم إلى تقود والتى الجامعية، المخاطر من الوقاية إدارة عملية لتوجيه الضرورية
مـن الوقاية إدارة وممارســات تابيقـات مـع واتســاقاا الجامعـات، فـي المخــاطر مـن الوقاية إدارة أيســس مـن انالقـاا
إليه توصـلت ما العتبار في الوضـع مع المجـال، هذا فى ناجحـة تجـارب لها التي الرائدة بالجامعات المخـاطر
هذه تيعد حيث وتوجهاتها، ومعاياتها المصرية البيئة لظروف ومراعاةا نتائج، من الميدانية الدراسة عنه وأسفرت
لمسارات المقترحة الرؤية نحو وتنالق الحالية الستراتيجية منها ستتوجه التي والموجهات الركائز بمثابة السس

. المستقبل

متدرجة المرغوب، إلى الكائن الوضع من للنالق إليه الهتداء تم الذى التصور عن الستراتيجية فتيعبر
دعــم وأبعـاد عليهـا، تـرتكز التى والمـرتكزات والمنالقـات والســس العـام، بالطــار بـدءاا تعالجهـا، التى النقـاط فـى
عناصــر تأتى ثم السـتراتيجية، هـذه تحقيق على تعين التى والوسـائل ذلك، تترجم التى والهـداف السـتراتيجية،
بها ييهتدى عمل كآليات التخايط مجال فى عنها ييعبحر ،كما تنفيذها وآليات /الجرائية التنفيذية الخاة ومحاور

بالجامعة. المخاطر من الوقاية كفاءة ورفع تحسين أجل من الجديدة الدارة دمج عند التنفيذ فى

المصـرية الجامعة لمنظومة العام التجاه تجسـد مسـتقبلية منظومة الدراسـة هذه فى أالسـتراتيجية يقصـد
وهي أالجامعة، المخاطر من الوقاية إدارة لدمج خطة لوضع يرتبع أن يجب وما المرغوب، المستقبلى والوضع
إدارة كفاءة لتحسـين الجامعية المنظومـة بيئة لتهيئة وتمهيدية ضــرورية سـاأقة كخطـوة المرسـتهدفة العملية

المصرية. الجامعات في المخاطر من الوقاية

، الشياء بين العلقات على :التركيز أولهما الستراتيجية، فى أساسيتين خاصيتين توافر من فلبد ثم ومن
الداخليـة ومكوناتـه المختلفـة مســتوياته بيـن الكائنـة وتلـك الجــامعي، المجتمــع فـى الداخليـة العلقـات بهــا ويقصــــد
تأكيـدها فهــي للســتراتيجية الثانيـة الخاصــــية وأمــا ومخرجاتـه، ومدخلتـه وبيئتـه ككــل الجــامعي والتعليـم وأبعــاده،
المخـاطر من الوقاية إدارة كفاءة لتحسـين عمليات من يتبعها وما المخـاطر من الوقاية إدارة ودمج علىالتجديد،

فعلا. النظام إليها يحتاج التى التوافقات وإحداث التحسينات لتحقيق الجامعة في بالممارسات

من الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة لمفهوم الدراسة تبنى عن الحديث سبق أنه إلى الشارة يجب كما
،وذلَ الوجهة لهذه نتاجاا الساسية ملمحها فى المقترحة الستراتيجية تيجسد وسوف المؤسسي، المدخل
الزمات لدارة المركزية أالوحدة دمجها طريق عن أالجامعة المخاطر من الوقاية ممارسات مخسسة لتحقيق
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المخاطر من الوقاية إدارة وحدة للوحدة" الجديد الميسمى ييصبح أن اقتراح مع أالجامعة فعلا الموجودة
إلى التوصل القسم هذا يستهدف الدراسة، من السابقة المحاور فى عرضه تم ما ضوء وفى والزمات،"
والمخاطر التهديدات استشراف على الجامعة قدرة رفع يمكن كيف توضيح خللها من يمكن استراتيجية
من الكافي القدر لتحقيق الجامعة؛ في المخاطر من الوقاية إدارة عمليات وتحسين واستباقها، بها المحيطة
التنافسية الميزة تعزيز أجل من أدوارها؛ وتأدية أهدافها تحقيق في ،ودعمها الجامعية للمنظومة المان

التالية: للعناصر وفقاا الهدف لهذا وتحقيقاا المصرية، للجامعات

الستراتيجية فلسفة أولا:

أساسية مسلمة على المخاطر من الوقاية في الجامعة كفاءة لتحسن المقترحة الستراتيجية فلسفة ترتكز
بالجامعة تحيط التي التهديدات استشراف طريق عن تواجهها التي المخاطر من الجامعة تأمين بأهمية تؤمن
ورفع أهدافها تحقيق من وتمكينها الجامعة تأمين إلى تؤدي جيدة بارق لمواجهتها آليات ووضع لها والستعداد
الفلسفية الرؤى تبني طريق عن هذا تحقيق ويمكن نظيراتها، بين التنافسي ووضعها قدرتها وتعزيز كفاءتها

التالية:

مسئولية1- لتحمل وإداريين وطلب أكاديميين من البشرية عناصرها كل تكاتف إلى بحاجة كمؤسسة الجامعة
تحقيق على ومساعدتها للجامعة المان من قدر أعلى لتحقيق منها الوقاية ومحاولة المخاطر، استشراف

أهدافها.
معها2- والتعامل الجامعة على مخاطر تشكل أن يمكن التي والمشكلت التحديات لكافة الجيد التفهم من لبد

الهداف. تحقيق وتعرقل العمل تعوق أزمات إلى تتحول ل حتى واستباقها
منظم.3- مؤسسي بشكل الجامعة في المخاطر من الوقاية إدارة فكر تبني أهمية
-4. الجامعة عمليات جميع في المخاطر من الوقاية ثقافة ترسيخ
الجامعة.5- عمليات كافة في المخاطر من الوقاية وأنشاة ممارسات ظهور
التنافسي.6- ووضعها مكانتها ويعزز قدرتها من يرفع المخاطر من الوقاية في الجامعة كفاءة تحسين

المقترحة الستراتيجية أهداف ثانياا:

المركزية الوحدة في المخاطر من الوقاية إدارة دمج كيفية يحدد تابيقى إطار تقديم الستراتيجية تستهدف
إلى الستراتيجية هذه استندت ولقد المخاطر، من الوقاية في الجامعة كفاءة لتحسين بالجامعة، الزمات لدارة
للبعاد موجهاا أيضاا يعتبر الذي للدراسة الميدانى الطار إلى بالضافة لها، الفكرية المرجعية يعتبر نظرى إطار

الستراتيجية. لهذه التابيقية
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من الوقاية في الجامعة كفاءة ورفع تحسين في المقترحة للستراتيجية العام الستراتيجى الهدف ويتمثل
كفاءتها رفع أجل من الجامعة لمنظومة المؤسسى بالداء المخاطر من الوقاية إدارة دمج طريق عن المخاطر،
التحسين تحقيق بمعنى المنشود؛ الوضع إلى الراهنة الحالة من النتقال )أى المخاطر من الوقاية إدارة في
الوقاية إدارة وعمليات إجراءات دمج إلى تقود التى بالجامعة المخاطر من الوقاية إدارة كفاءة لرفع المستهدف
عملية تتم أن على للجامعة، التنافسية الميزة تعزيز أجل من ) الجامعة منظومة ممارسات كافة فى المخاطر من
المستوى على المخاطر من الوقاية إدارة دمج طريق عن ذلك ويتم الجامعة، بخصائص الوعى إطار فى الدمج
من يتجزأ ل جزءا المخاطر من الوقاية ممارسات ولجعل بالجامعة، الكائنة الزمات بوحدة والتنظيمى الدارى
خاوات وتبدأ للتابيق، صالحة تنفيذية استراتيجة إلى الستراتيجية ترجمة ثم الجامعة، بمنظومة الممارسات كافة
المخاطر من الوقاية لدارة والميتبعة الحالية والممارسات الجراءات كفاءة تحسين إلى الحاجة بإدراك التابيق
المرحلة تبدأ التحسين إجراءات تنفيذ ومع الكفاءة، رفع تستهدف التى التحسين تنفيذ مبادرة تبدأ ثم بالجامعة،
من الوقاية إدارة أنظمة مع التحسين إجراءات تدمج التى القرارات واتخاذ النشاة، تنفيذ ويبدأ النتقالية،
المستوى على كفاءتها ورفع وتحسينها المخاطر من الوقاية عمليات تاوير من يمكن بما المتبعة، المخاطر
المنالق هذا ومن المختلفة، المستويات على محددة نتائج تحقيق تستهدف والتى والفردى، والجماعى المؤسسى

يلي: ما تحقيق تحقيق إلى الستراتيجية تهدف

بالجامعة.1- المخاطر من الوقاية وممارسات أنشاة مأسسة
على2- المؤهلين تدريس هيئة وأعضاء الكوادر من بشرية طاقات من بالجامعة الداعمة المقومات استثمار

المخاطر. من الوقاية إدارة كفاءة لتحسين والفكرية والتقنية العلمية المجالت مختلف في مستوى أعلى
استشراف3- مسئوليات في وإداريين وطلب أكاديميين من بالجامعة البشرية العناصر جميع إشراك

المخاطر.
بالجامعة.4- تحيط التي التهديدات واستباق واستشراف تفهم
لزمات.5- تحولها عدم على والعمل المخاطر واستباق استشراف بالجامعة الزمات وحدة مهام من يصبح
تنافسيتها.6- وتعزيز مكانتها ورفع الجامعة تأمين أجل من المخاطر من الوقاية ممارسات استثمار
الوقاية7- وأنشاة ممارسات ظهور على والحرص الجامعة، منظومة في المخاطر من الوقاية ثقافة نشر

العمليات. كافة في المخاطر من

المقترحة الستراتيجية بناء أسس : ثالثاا

والميداني النظري شقيها في الدراسة إليها توصلت التي النتائج على الحالية الستراتيجية بناء أسس تتحدد
كالتالي:

يلي:1- ما إلى الحالية الدراسة توصلت النظرية الناحية من
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لبدايات- تنتمي تاريخية وحقب القديمة الحضارات إلى المخاطر من الوقاية لمفهوم الفكرية الجذور تمتد
الدبي. والنتاج السماوية بالكتب موثق هو كما النسان، حياة

للمجتمع- والفكري الدبي النتاج من يتضح كما العربية الثقافة في المخاطر من الوقاية فكر يتغلغل
العربي.

والجامعات.- التعليمية المؤسسات ومنها مؤسسة أي في المخاطر من الوقاية إدارة وفوائد أهمية

ومعلن- وممنهج منظم بشكل الجامعات- ومنها بالمؤسسات- المخاطر من للوقاية إدارة وجود ضرورة
للمؤسسة. العامة بالستراتيجية

لهدافها.- وتحقيقها المؤسسة وأداء وفاعلية وكفاءة المخاطر من الوقاية بين الوثيقة العلقة

والمخاطر.- بالتهديدات محاطة مؤسسة الجامعة

والزمات.- كالمشاكل معه متداخلة إخرى ومفاهيم المخاطر مفهوم بين والتباس خلط هناك

مثيلتها- بين مكانتها على انعكس مما والتهديدات المخاطر من الكثير من المصرية الجامعات تعاني
وعالمياا. إقليمياا

بالمجتمع.- علقتها ويوثق أهدافها تحقيق ويدعم الجامعة يؤمن المخاطر استشراف

مكانة- رفع على هذا وانعكاس المخاطر، من للوقاية استراتيجيات وتنفيذ بوضع العالمية الجامعات اهتمام
الجامعة.

واستشرافها.- المخاطر من الوقاية فكر بنشر تهتم العربية بالدول الجامعي التعليم أنظمة أصبحت

-. الجامعية المخاطر من للوقاية استراتيجيات بوضع وسبقها العربية الجامعات بعض اهتمام

من- الوقاية وتقنيات مفاهيم ضوء في وخااها استراتيجيتها في النظر إعادة المصرية الجامعات على
المخاطر.

المصرية.- بالجامعات المخاطر من الوقاية إدارة وجود مأسسة ضرورة

ميدانية.- وممارسات أنشاة على بالجامعات المخاطر من الوقاية برامج تناوي أن لبد

الجامعة- كفاءة رفع تستهدف لنها اختيارياا؛ أو تاوعياا نشاطاا ليس بالجامعات المخاطر من الوقاية
تهديدات. أي ضد إداريين( طلب- )أكاديميين- عناصرها جميع وتأمين

استراتيجات- ووضع استشراف في إداريين( طلب- )أكاديميين- الجامعة أطراف جميع يشارك أن لبد
تفاعل على الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة نجاح ويتوقف المخاطر، من الوقاية أنشاة وتنفيذ

الجامعية. بالمنظومة البشرية الموارد أطراف جميع واشتراك

داعمة.- وتجهيزات ودورات ندوات تقديم الجامعية المخاطر من الوقاية إدارة تتالب

المستدامة- والتنمية والحوكمة الداخلية الرقابة وأنظمة المخاطر من الوقاية إدارة بين وثيقة علقة هناك
للجامعة. الجودة متالبات وتحقيق
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،وتخايط- وازدهارها لتنميتها مناسب وسط في تمت إذا إل ثمارها تؤتي ل الجامعية الوقاية إدارة أن
لها. المرتدة التغذية وتدعم تهتم منظمة ،وعمليات رشيد

البعد- في الجامعية المنظومة في المخاطر من الوقاية إدارة دمج على المؤثرة البعاد إجمال يمكن
وتكنولوجيا والبيانات، المعلومات ونظم التمويلي، والدعم المؤسسية، والثقافة ،والسياسي، الفلسفي
الداخلية الرقابة وأنظمة ومهاراتهم، الفراد وأدوار والتنظيمية، الدارية البعاد جانب إلى التصالت،

والتقويم.

-. القيادة ومهارات وصفات سمات به تتجسد قائد يكون أن لبد بالجامعة المخاطر فريق بإدارة القائم

بوظائفها.- والقيام أهدفها تحقيق في الجامعة يدعم عملها في بالجامعة المخاطر من الوقاية إدارة نجاح

طبيعة- مع يتواءم بما بينها من الختيار يمكن تابيقية ومناهج أساليب عدة المخاطر من للوقاية
جامعة. كل وظروف المجتمع

يلي:2- ما إلى الدراسة توصلت الميدانية الناحية من

للوقاية- ممارسات وجود على والالب والداريين الكاديميين من الدراسة عينة من كبيرة نسبة أجمعت
شمس. عين بجامعة المخاطر من

مستدام.- مؤسسي بشكل المخاطر من الوقاية أنشاة تابق ل شمس عين جامعة كليات

الكليات.- بعض لدى المخاطر من الوقاية مفهوم غموض اتضح

من- الوقاية إدارة مأسسة لدعم ومعلنة صريحة وإجراءات سياسات شمس عين بجامعة يوجد ل
. المخاطر

ودورات- ندوات من الجامعة به تقوم ما على شمس عين بجامعة المخاطر من الوقاية أنشاة اقتصار
تدريبية.

بالجامعة.- المان وأنظمة المدني والدفاع السلمة وإجراءات المخاطر إدارة مفهوم بين خلط هناك

من- الوقاية حول وندواتها دوراتها في للمشاركين المناسبين والتشجيع الدعم شمس عين جامعة تقدم ل
المخاطر.

شمس.- عين بجامعة للمخاطر مستقلة إدارة توجد ل

معظم- واستحسان رضا )كوفيد19( كورونا وباء جائحة تجاه شمس عين جامعة إجراءات لقت
الداريين(. الالب- – )الكاديميين

المقترحة الستراتيجية منطلقات راأعاا:
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الطار من تقدم ما على استناداا إليها التوصل تم فكرية وقناعات أسس عدة من الحالية الستراتيجية تنالق
الستراتيجية تنالق ثم ومن الدراسة، من الميداني القسم نتائج إليه توصلت ما ضوء وفي للدراسة، النظري

-: التالية المنالقات من الحالية
الدارة1- تقنيات كإحدى – المخاطر الوقاية إدارة كفاءة وتحسين لتفعيل الستراتيجية هذه تأتي

المصرية. الجامعات تنافسية لتحقيق – الستراتيجية

أوضاعها2- تحسين في وإضافة تقنية أي من تستفيد المجتمع، مؤسسات باقي مثل الجامعة تعتبر
منافسيها. بين يميزها تفوقاا وتحقق وتقدمها

وإعداده،3- الجامعى للسياق تهيئة بمثابة ييعد بالجامعة المخاطر من الوقاية إدارة كفاءة تحسين إن
المؤسسة في المخاطر من الوقاية إدارة ممارسات دمج تفعيل متالبات مع متسقاا جعله أجل من

. المصرية الجامعة منظومة تاوير هو النهائى والهدف الجامعية،

فى4- متكاملا ا جزءا التعليمية العملية فى المخاطر من الوقاية إدارة تكون أن على الحرص
أدوارها. وتفعيل رسالتها لتحقيق الجامعة استراتيجية

القدر5- بنفس تربوية اجتماعية منالقات تيوجهه بالجامعة المخاطر من الوقاية إدارة كفاءة تحسين
والفنية. التكنولوجية التوجهات على فيه يعتمد الذى

كفاءتها6- لرفع الجامعة منظومة في المخاطر من الوقاية إدارة لدمج المستهدف التحسين إن
وممارساتها. الجامعة ورسالة رؤية فى مماثلة وتغييرات تعديلت بإحداث بالضرورة يقترن

فهم7- على يبنى أن لبد بالجامعة المخاطر من الوقاية إدارة كفاءة لرفع المستهدف التحسين إن
. ضعفها وجوانب قوتها، ومواطن وثقافتها، الجامعية المنظومة ديناميات لابيعة دقيق

التصال8- ووسئل والتكنولوجية المعلوماتية التقنيات من داعمة تحتية بنية الجامعة تمتلك
المتقدمة.

فلديها9- المخاطر؛ من الوقاية إدارة كفاءة لتحسين الداعمة المقومات تمتلك مؤسسة الجامعة
والتقنية العلمية المجالت مختلف في المؤهلين تدريس هيئة وأعضاء الكوادر من بشرية طاقات

. المالية مواردها إلى بالضافة والفكرية،

التنمية10- قضايا بكافة تتصل مجتمعية أداء مقومات من تنالق الماروحة الستراتيجية إن
ييسمون ومن المختلفة، المعنية القااعات لجميع الفحعالة للمشاركة ضرورة ثمة لذلك المختلفة؛
ومجلس والشيوخ، النواب، مجلس من بدءاا بمصر السياسية المؤسسات )جميع المصالح أصحاب
والالب والداريين التدريس هيئة بأعضاء وانتهاءا للجامعات، العلى بالمجلس ومروراا الوزراء،
الوقاية إدارة كفاءة لرفع المستهدف التحسين وإجراء الجديدة الدارة دمج خاوات جميع فى ) أنفسهم
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وتنفيذها. الستراتيجية، ووضع بالجامعة، المخاطر من

الداعمة11- والسياسات التوجهات استدامة على الساس فى يعتمد المقترحة الستراتيجية نجاح ضمان
فى المخاطر من الوقاية ممارسات على المقترحة التحسينات لدخال الجديدة الدارة دمج لعملية
دمج عملية ،لن بالجامعة المسئولة للسلاة ملزمة والسياسات التوجهات، هذه تكون وأن الجامعة،
أن يجب فل دورية، متابعة وإلى للتابيق، زمنية فترات إلى تحتاج واستمراريته التحسين إجراءات

والستقرار. بالثبات تتصف أن يجب بل المسئول، بتغير السياسة هذه تتغير

يتبعها12- وما الجامعية، المنظومة بعناصر الجامعة فى المخاطر من الوقاية إدارة دمج عملية تتصل
القرار أول: متصلن: - الوقت نفس فى – لكنهما متمايزين، بأمرين المقترحة التحسينات من
الميخاط والتعديل التغيير استراتيجيات استخدام خلل من وتابيقه المؤسسيي، والتاوير بالتغيير
المستوى على المستحدثات لنشر محددة وإجراءات أساليب تبنى ثانيا: المؤسسى، المستوى على

. الفردى

من13- الوقاية إدارة دمج إجراءات وضع عند للفراد والجتماعية النفسية بالبعاد الهتمام ضرورة
وجود من فلبد المخاطر، من الوقاية في الجامعة كفاءة ورفع التحسين أجل من بالجامعة المخاطر

والمادى. الوظيفى بأمنهم تضر لن الجراءات هذه بأن والتزام ضمانات

-14، تنافسية ميزة إلى المخاطر تحول أن من الجامعة تمكين على تساعد المخاطر من الوقاية إدارة
يلي: ما طريق عن ذلَ ويتحقق

ذلك.1- فعل الخرون يستايع ل الذي الوقت في والخدمة النتاج في الستمرار
فإن2- منافسوها، عنها عجز التي والكوارث الزمات وقت في خدماتها تقديم في الستمرار على الحرص

بنجاح. الزمة اجتازت بأنها تميزاا يمنحها ذلك

المقترحة الستراتيجية ومقومات مرتكزات خامساا:

كالتالى: وهى الحالية، الستراتيجية إليها استندت التى المرتكزات بعض هناك

الجامعة.1- في بالفعل قائمة الزمات لدارة مركزية وحدة وجود

بالجامعة.2- المخاطر من الوقاية لدارة ممارسات وجود

-3. بالجامعة مناسبة متنوعة أكاديمية خبرات توافر

بالجامعة.4- التصال وسائل وتوافر المعلومات، وتبادل مشاركة سهولة

المخاطر.5- من الوقاية إدارة تعزز بالجامعة تحتية بنية توافر

التدريبية.6- أنشاتها ضمن المخاطر من الوقاية إدارة مجال في التدريبة البرامج لبعض الجامعات اعتماد
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والوقاية7- تجنبها وكيفية والنترنت الشائعات مخاطر وخاصة المخاطر عن توعية ندوات بعدة الجامعة قيام
منها.

وسرعة8- جيدة، بصورة )19 )كوفيد كورونا جائحة أزمة مخاطر إدارة في المصرية الجامعات تجربة نجاح
لم الذي الوقت في بنجاح الجامعي التعليم على البقاء على والقدرة المناسب، البديل التعليم لنمط التحول

هذا. فعل تقدماا أكثر أخرى دول تستاع

المخاطر.9- من الوقاية أنشاة على والتدريب العملى التابيق

المخاطر.10- من للوقاية تثقيفية برامج تقديم

بالجامعات.11- الوقاية ونظم المدني للدفاع إدارات وجود

المخاطر.12- من الوقاية أنشاة على والالب والداريين للكاديمين تدريبية دورات تقديم

-13. عليه وتدريبهم المخاطر من الوقاية على والقائمين الجامعة لدارة إرشادى مرجع إعداد

من14- الوقاية فريق أنشاة وعرض الجامعية بالمخاطر والتوعية للتثقيف مجلة وتخصيص إنشاء
المخاطر.

المقترحة الستراتيجية عناصر سادساا:

المخاطر من الوقاية إدارة باستراتيجية الصلة ذات الجامعية المنظومة لبعاد وفقا الستراتيجية عناصر تتحدد
ونظم المؤسسية، بالثقافة الخاصة والبعاد والسياسية، الفلسفية، البعاد فى: تمثلت والتى الجامعة، كفاءة لرفع
والتقويم، الداخلية الرقابة وأنظمة التصالت، وتكنولوجيا والبيانات، المعلومات ونظم الموازنة، وأولويات التمويل
البعاد هذه تيمثل حيث المؤسسى، الدعم ونظم ومهاراتهم، الفراد وأدوار والتنظيمية، الدارية، البعاد جانب إلى
يتم أن ويجب المخاطر، من الوقاية في الجامعة كفاءة لرفع المستهدف التحسين لتحقيق الساسية العناصر

الوقت. نفس فى ومتوازية متوازنة بصورة البعاد جميع فى التاوير

الفلسفية1- الأعاد
المخاطر من الوقاية فلسفة وتحديد تضمين ضوئها فى يتم بحيث الجامعة، تتبناها التي الفلسفة تعديل يجب
ناحية من العالمية التاورات ضوء وعلى ناحية، من التربوية والفلسفة المجتمع فلسفة ضوء فى الزمات، وتجنب

. الجامعة منظومة تواجهها قد التي المخاطر مع متواكبة الفلسفة هذه تأتى بحيث أخرى،

السياسية2- الأعاد
يلي: ما الجامعة منظومة سياسة تتضمن أن يجب

المخاطر.1- من الوقاية لدارة داعم وتمويل وإجراءات سياسات صورة فى الجامعية القيادات من دعم

أهميتها2- مدى على والتأكيد استراتيجى، هدف المخاطر من الوقاية إدارة عملية أن على التأكيد
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. والالب والداريين الكاديميين من البشرية عناصرها وجميع كمؤسسة، للجامعة

المخاطر.3- من الوقاية إدارة في المشاركين وأدور مهام تحديد

بمشاركتهم4- المرتباة الجديدة العباء مع يتسق بما والداريين، الكاديميين عمل أعباء توزيع إعادة
المخاطر. من الوقاية إدارة في

المؤسسية3- أالثقافة الخاصة الأعاد
فإدارة المخاطر، من الوقاية إدارة استراتيجية تابيق عند تراعى أن يجب التي البعاد أهم من المؤسسي البعد إن
أهمية ويدرك ويقدر يؤمن مؤسسي وفكر الجامعة لدى مؤسسية ثقافة من تنالق أن يجب المخاطر من الوقاية
من الوقاية ممارسات دمج يتحقق بحيث الجامعة، أنشاة ضمن دمجها وفوائد المخاطر، من الوقاية إدارة
الهتمام فيصبح أالجامعة(، المخاطر إدارة )مخسسة الجامعة وإدارة أنشاة في أساسي بشكل المخاطر
ومجال ثقافتها، من جزءا تصبح وحتى الجامعية، المؤسسة نااق على استباقها وأهمية بالمخاطر باستشراف
في عنها وينوه الثقافة هذه أهمية وتدرج وطلب، وإداريين أكاديميين من الجامعي الحرم عناصر جميع اهتمام
من الجامعة لتمكين وأهميتها الثقافة هذه أثر توضيح مع التخايط؛ عملية أثناء وخاتها ورسالتها الجامعة رؤية
من الوقاية إدارة وتصبح التشغيل، وأهداف الستراتيجية الهداف تشمل التي المختلفة، أهدافها كامل تحقيق

: يلي ما طريق عن للجامعة المؤسسية الثقافة ضمن المخاطر
واستراتيجيتها.1- رؤيتها في وتظهر الجامعة أهداف ضمن المخاطر من الوقاية دمج
بالجامعة.2- الزمات وحدة أولويات من لها والستعداد المخاطر استشراف يصبح
وأهدافها.3- استراتيجيتها على تؤثر التي المخاطر الجامعة تحدد
تأثيراا.4- والكثر الشديدة المخاطر مع للتعامل الولوية وتعاي المخاطر شدة الجامعة تقيم
المحتملة،5- المخاطر الداريين(على الالب- )الكاديميين- بها البشرية العناصر جميع الجامعة تالع

منها. والوقاية استشرافها على وتدربهم
والخارجية.6- الداخلية والمستحدثات للتغيرات تبعاا بها الخاصة المخاطر لقائمة الدائم بالتاوير الجامعة تقوم

التمويلية4- الأعاد
والحتيجات بالمتالبات للوفاء وذلك المخاطر، من الوقاية إدارة لدعم الجامعة ميزانية من جزء تخصيص

التالية:

المخاطر.1- من الوقاية إدارة لتشغيل اللزمة المالية الموارد تخصيص
المخاطر.2- من الوقاية وعمليات لنشاة اللزمة والمستلزمات التحتية البنية توفير
العمل.3- وورش التدريبية والدورات الندوات مثل المخاطر، من الوقاية لدارة الداعمة النشاة تمويل
-4. والمستشارين والداريين الكاديميين من المخاطر من الوقاية إدارة في للمشاركين وحوافز مكافآت توفير
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والبيانات5- المعلومات بنظم الخاصة الأعاد
الهمية بالغ دور المعلومات ولنظم وثيقة، علقة وأمنها المعلومات ونظم المخاطر من الوقاية بين العلقة إن

: يلى ما في يتلخص

المحتملة.1- بالمخاطر التنبؤ عمليات لدعم الجامعة في شيء كل عن والبيانات المعلومات توافر
هذه2- ترتيب مراعاة مع منظمة، بصورة المخاطر وإدارة الجامعة إدارة إلى والمعلومات البيانات تقديم

الهمية. فالقل فالمهمة أهمية الكثر بالقضايا الخاصة والمعلومات البيانات
البيانات3- وتحليل جمع جودة لتحسين استخدامها يمكن التي الحديثة والتقنيات والدوات الليات استخدام

بالمخاطر. المرتباة
المخاطر.4- إدارة مراحل لجميع مصاحبة والمعلومات البيانات جمع عملية تكون
المتعلقة5- والمعلومات المناخ تغير مثل والتشغيلية، والجتماعية البيئية التحليلت على المعلومات تحتوي

الجامعة. على المجتمعية التقلبات وأثر العام، الرأي واتجاهات الابيعية، بالكوارث
والعبث6- الساو خار مثل المعلومات مخاطر ضد الجامعة وتأمين المعلومات بأمن والتوعية التدريب

وتغييرها. بالمعلومات
وتأمينها.7- الحيوية المعلومات سرية على الحرص
يمكن8- بحيث بيانات قاعدة في وتنظيمها المعلومات تصنيف

المناسـب. الوقت في بسـهولة عليها الحصول
التشغيلية.9- الكفاءة تحسين وبالتالي الجامعة في القرار صنع في داعمة لتكون البيانات دقة مراعاة
معالجة10- خاوات لدعم حدوثها واحتمالية وتبويبها وتحليلها التهديدات حول المعلومات جمع

المخاطر.
المهاريــة11- القــدرات مســتوى لرفــع المعلومــات، تكنولوجيــا مجــال فــي دائمة تخصصيــة دورات عقد

بكفــاءة والمعلومات البيانات مع التعامل على القــرار متخــذي وتدريب المشـكلت، لمعالجـة والمعرفيـة
بالمعلومات. المرتباة المعرفية التحيزات في الوقوع لتجنيبهم

المتوافرة،12- البيانات وقواعد الحاسوبية الجهزة مثل المعلومــات لتكنولوجيــا التحتية البنية توفير
. المعلومات وأنظمة والبرامج

بوضع13- المتعلقة القرارات لتحسين حاسماا أمراا يعتبر حيث المخاطر، معلومات نقل تأمين
. المخاطر من الوقاية إدارة عمليات أثناء التنفيذية الستراتيجيات

طريق14- عن علمية أسس على القرارات اتخاذ من القيادات لتمكين الكافية المعلومات إتاحة
على الدارة يساعد مما والهداف العمل إستراتيجية على المخاطر ستؤثر كيف الجامعية الدارة إعلم

الفرص. واغتنام مستنيرة قرارات اتخاذ
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التصالت6- تكنولوجيا أأعاد
وبين العمل، أطراف جميع بين وسريعة جيدة اتصالت شبكة وجود الجامعة في المخاطر من الوقاية تتالب
وشرح الجامعة، بمنظومة المحياة الظروف كافة عن المعلومات لتوفير المخاطر، من الوقاية إدارة فريق
تكنولوجيا دور ولتفعيل الفوضى، إشاعة في تسببها ومنع الشائعات على والتغلب القرارات، جميع وتفسير

التي: يتبع التصالت
-1. الجامعة داخل تكنولوجياا المتقدمة التصالت وسائل توفير
دقيقة2- معلومات إلى للوصول الجامعي الحرم مجتمع في الخرين والعضاء المسئولين مساعدة

واسع. نااق على وتوصيلها
تعتبر3- التي الجتماعى( التواصل ومواقع الويب، )ومواقع الخبارية النشرات مثل التصال وسائل تنويع

المخاطر. لدارة للتواصل جيدة وسيلة
أعلى4- إلى أسفل ومن أسفل، إلى أعلى من التجاهات جميع في وتوصيلها المعلومات، تدفق ضمان

التنظيمية. المستويات جميع وعبر
بالمخاطر.5- الصلة ذات المعلومات وكافة والبيانات الصوتية التصالت خدمات التصال قنوات تقدم
غاية.6- وليس وسيلة التصال باعتبار تحقيقها، المالوب الهداف التصال يدعم أن
المستخدمة.7- التصال وسائل عبر والمعلومات والوامر التعليمات نقل تأمين
العتبار8- في الوضع مع محتملة، سيناريوهات أساس على والخارجية الداخلية التصالت خاة توضع

التهديدات، حدوث حال في الول الدفاع خط يجعلهم المناسب الوقت فى المعلومات العاملين تلقي إن
تجاهلهم. عند الزمة أطراف أحد العاملون فييعتبر العكس وعلى

للمرسل9- مفهومة بلغة بسياة تكون أن يجب المخاطر إدارة في فعالة التصال عملية تكون أن يجب
علمية. أسس على وقائمة ومرنة وقوية والمستقبل،

والتقويم7- الداخلية الرقاأة أعد
إدارة عمليات عن الدارة إلى استشارات تقديم النظري- الطار من اتضح كما – الداخلية الرقابة أدوار أهم من
المخاطر إدارة وعمليات أنشاة فتعتبر الجامعة، في تنافسية بيئة خلق وبالتالي أدائها، مستوى لتحسين المخاطر
فإدارة العتبار، في وضعها دون الداخلية المراقبة عن الحديث يمكن ل التي العمليات من العام بمفهومها
على الجامعة قدرة من تزيد لنها وذلك الناجحة، الداخلية المراقبة ومرتكزات أسس أهم من المخاطر من الوقاية
أثناء تظهر قد التي للمشكلت التصدي على قدرتها وتحسن فاعلية، أكثر بشكل الداخلية المراقبة نموذج تابيق
الداخلية؛ للمراقبة محكم نظام وجود دون للمخاطر ناجحة إدارة عن الحديث يمكن ل أخرى ناحية ومن التنفيذ،
مراحل كل في الجامعة فشل أو نجاح على الحكم ويستايع ومحددة، موضوعة معايير وفق العمل بتقييم يقوم
بالجامعة؛ المخاطر من الوقاية إدارة في والتدقيق الداخلية المراقبة أنظمة بعد أهمية يتضح هنا ومن التنفيذ،
كفاءة ذات فعالة داخلية رقابة ووجود المناسبة الرقابية التدابير وتنفيذ اختيار على المخاطر معالجة تناوي حيث

التي: يتبع الداخلية الرقابة عامل ولتفعيل عالية،
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مؤسسية.1- المخاطر من الوقاية عملية تصبح أن ضمان
بالجامعة.2- المخاطر من الوقاية إدارة فريق ضمن الداخلية الرقابة على القائمين دمج
الرقابي3- عملهم من لتمكينهم المخاطر من الوقاية إدارة تقنيات على الداخلية الرقابة على القائمين تدريب

المخاطر. من الوقاية أنشاة على
بالجامعة.4- المخاطر من الوقاية إدارة عمليات في الداخليين المراقبين خبرات من الستفادة

التنظيمية8- الأعاد
أالجامعة1- الزمات إدارة وحدة في ودمجها المخاطر من الوقاية إدارة تكوين

فعلا الكائنة الزمات لدارة المركزية الوحدة ضمن المخاطر من الوقاية إدارة تدمج أن الباحثة تقترح
واستشرافها المخاطر استباق طريق عن الزمات منع الزمات، إدارة وحدة مهام ضمن من يكون بأن بالجامعة،
إدارة فنجاح الزمات، لوحدة استراتيجي هدف صورة في هذا يوضع أن على المسبق؛ بالتصرف لها والستعداد
وتحقق المر تفاقم حالة في وحتى والمشاكل، الزمات من كثير في الوقوع من يجنب سوف عملها في المخاطر
الخار مع للتعامل اللزمة الجراءات واتخاذ السليم والتصرف للتدخل الزمات إدارة فريق خبرة تأتي هنا الخار
فريق الزمات إدارة فريق يمد المقابل وفي لزمة، يتحول ولن المر على السيارة يتم سوف الحيان أغلب وفي
روافد وإحدى خلفية بمثابة هذه لتكون وأثارها علجها وطرق لها، التعرض تم التي السابقة بالزمات المخاطر
خاورتها ودرجات حدوثها إمكانية وترتيب المحتملة المخاطر نوعية لتحديد عمله في المخاطر إدارة فريق

معها. التعامل وطرق وأثارها

والزمات.2- المخاطر من الوقاية إدارة وحدة إلى الزمات إدارة وحدة ميسمى تعديل
منها.3- والوقاية واستباقها المخاطر استشراف مهامها من تكون بأن الزمات وحدة خاة تعدل
المخاطر.4- من الوقاية فريق ليتضمن الزمات لوحدة التنظيمي الهيكل مهام تعديل
الزمات:5- إدارة لوحدة وضمها التالية المهام أو الوظائف استحداث يتم

.المخاطر من الوقاية إدارة فريق قائد
.المخاطر من الوقاية إدارة لتمويل مدير
.المخاطر من الوقاية إدارة مستشارون
.المخاطر من الوقاية إدارة فريق أعضاء
.المخاطر بيانات قاعدة مدير
.اتصالت تكنولوجيا مدير
.المخاطر لشئون داخلية رقاأة مدير

الزمات، إدارة لوحدة مهامه ضم يتم سوف الذي المخاطر، من الوقاية إدارة لفريق التنظيمي الهيكل يتمثل
المخاطر فريق قائد بالجامعة، الزمات وحدة ورئيس عنه، ينوب من أو الجامعة، رئيس من يتكون والذي
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والشئون والتصالت المعلومات تكنولوجيا مجال في والداريين والمستشارين، الكاديمي والمجلس بالجامعة،
كالتالي: المخاطر من الوقاية فريق أعضاء ومسئوليات مهام تحدد أن على الداخلية، والرقابة المالية

:الجامعة رئيس
وأنشاة عمليات جميع على ويشرف ككل، الجامعة داخل المخاطر إدارة على الشراف عن مسئول يكون -

: يلي بما يقوم فهو لذلك منتظمة، بصورة والنتائج الممارسات ورصد المخاطر، إدارة

وتحديدها.1. للجامعة المهددة المخاطر بأهم والوعي الحاطة
المخاطر.2. من الوقاية إدارة خاط تضمنها من والتأكد للجامعة الستراتيجية الخاة على الشراف
المخاطر.3. من الوقاية لجراءات المستمر التحسين لضمان الهادفة التدريب برامج إعتماد
بفعالية.4. المخاطر إدارة خاة أسس تابيق من التأكد
للمخاطر.5. المحتملة التأثيرات معرفة
والتوصيات.6. القتراحات كافة على المصادقة
المخاطر.7. من الوقاية لدارة الداعمة التحتية والبنية والبشرية المالية الموارد اعتماد
الجامعة.8. استراتيجية مع المخاطر من الوقاية إدارة خاة اتساق من التأكد
عن9. وتقارير الموازنة وبيانات المالية التقارير وكذلك للجامعة، المنظمة والقواعد الوائح بإتاحة التدعيم

الجامعة في العامة التجاهات لتوضيح اتباعها الواجب والجراءات العلمي، والبحث التدريس جودة
. المخاطر من الوقاية إدارة فريق لعمل كمعين

:يلي بما يقومون الجامعة: رئيس نواب
إدارة1- سياسات ضمنها ومن ومتابعتها، المجلس أقرها التى السياسات تنفيذ عمليات على الشراف

المخاطر.
المخاطر.2- من الوقاية إدارة خاط تضمنها من والتأكد للجامعة الستراتيجية الخاة تنفيذ متابعة
المخاطر.3- بقائد المستمر التصال طريق عن والتدريب، والنماذج العمليات تصميم ومتابعة الشراف
المخاطر.4- وتخفيف الوقاية خاط على الشراف
جيدة5- لدارة اللزمة التصالت تكنولوجيا ووسائل البيانات وقواعد والمعلومات الدوات توافر من التأكد

المخاطر. من للوقاية

الصحيح.6- مكانها في العملية أن من للتأكد العمل لخاط الدائمة المراقبة
العمل.7- فريق أداء متابعة
المخاطر.8- من الوقاية لفريق والمقترحات النصائح تقديم
المخاطر.9- من الوقاية أنشاة في والداريين( والالب الكاديميين الجامعة) في البشرية الااقات إشراك

الداخلية.10- المخاطر إدارة لـنظام الرئيسية والنتائج الفعالية مدى عن معلومات تقديم
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غير11- سلوك أي أو مشتبه مخالفات أي عن البلغ على قادرين والالب الموظفون كون من التأكد
الجامعة. في التشغيلية أو المالية الجوانب على خار يشكل قد فيه، مرغوب

الجامعة.12- في الحوكمة إطار من كجزء ومنفذ فعلي بشكل المخاطر إدارة برنامج وجود من التأكد
الموضوعة.13- الخاط وفق وتنفيذها وضعها يتم المخاطر إدارة عمليات أن من التأكد
:أالجامعة الكاديمي المجلس

النشاة جانب فإلى والفنية، الكاديمية التخصصات بكافة مدعومة كمؤسسة الجامعة من الستفادة يتم
المجتمع مع والتواصل والبحث التدريس في عالية مستويات على الحفاظ ذلك في بما وتاويرها الكاديمية،

كالتالي: المخاطر من الوقاية إدارة فريق في أساسياا دوراا للكاديميين يكون الكاديمي،

المستشارون1-
كالتالي: تخصصاتهم في المتميزين المختصين الكاديميين من المستشارين اختيار يتم

القانوية،1- للشئون مستشاراا ليكون الحقوق كليات من المتميزين الساتذة بأحد الستعانة يتم قانوني: مستشار
للمخاطر التصدي في بخبرته والستفادة المحتملة، القانونية والمشكلت التهديدات على إطلعه يتم

. الجامعة تواجهها قد التي القانونية
بالجامعة2- العلم دعم وكيفية العلمية القضايا في لستشارته العلم أساتذة من يكون إعلمي: مستشار

المخاطر. من الوقاية لنشاة
بالبنية3- الخاصة الشئون في استشارته ويتم المتميزين، الهندسة كلية أساتذة من وإنشاءات: أبنية مستشار

تقارير ويقدم وحالتها، التحتية والبنية بالجامعة النشاءات لفحص المختصين من لجنة ويكون والنشاءات،
تهديدات. من بها يحيط قد وما النشاءات، هذه حالة عن دورية

الشئون4- في المخاطر من الوقاية لفريق مرجعاا ويكون الاب، كلية أساتذة من وصحية: طبية شئون مستشار
والوبئة. والمراض الصحية بالمور الخاصة

ينبئ5- وما بالجامعة، والجتماعية النفسية بالحالة المتعلقة المور عن تقارير يقدم واجتماعي: نفسي مستشار
منها. الوقاية وكيفية وغيرها كالشائعات محتملة بمخاطر

الحاجة6- حالة في خارجها من المخاطر إدارة في المتخصصين المستشاريين ببعض الجامعة تستعين
والضرورة.

المخاطر،2- من الوقاية إدارة في هام بدور التدريس هيئة أعضاء من الكاديمي المجلس يقوم كما
التالية: بالمهام المجلس هذا فيقوم

-1. الكاديمية الستراتيجية بالقضايا المتصلة المسائل بشأن المخاطر فريق إلى المشورة تقديم
-2. والتعلم بالتعليم المتعلقة المسائل بشأن المخاطر فريق إلى توصيات تقديم
والبحوث.3- البحث مجال في بالتدريب المتعلقة المسائل بشأن المخاطر فريق إلى توصيات تقديم
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والمحتوى4- البرامج من الجامعة؛ تقدمها التي والدورات البرامج على للموافقة وإجراءات سياسات وضع
والتقييم.

-5. البرامج على الموافقة بشأن المخاطر فريق إلى توصيات تقديم
تقدمها6- التي العليا والدراسات الشهادات، منح متالبات بشأن المخاطر فريق إلى توصيات تقديم

الكاديمية. المخاطر من الوقاية من للتمكن الجامعة،

الزمات وحدة رئيس
التالية: المهام - مهامه جانب إلى - الزمات إدارة وحدة رئيس يتحمل

المخاطر.1- من الوقاية إدارة خاة وضع في المشاركة
وأثارها.2- اجتيازها وطرق السابقة الزمات على المخاطر من الوقاية إدارة فريق إطلع
-3. الزمات إدارة في خبرة من لديه بما المخاطر من الوقاية إدارة لفريق المشورة تقديم
المخاطر4- خاورة مستوى تقييم في الزمات إدارة في خبرة من لديه بما المخاطر فريق مع الشتراك

تخفيفها. أو تجنبها وطرق احتمالها ودرجة المحتملة
-5. لزمة تحوله منع ومحاولة الخار تحقق حالة في الفوري التدخل
تفاقمها.6- ومنع معها والتعامل الزمة لحل لزمة الخار تحول حالة في الزمات بفريق التدخل

المخاطر فريق قائد
بالجامعة المخاطر شئون يدير من يكون أن ولبد للمخاطر، مدير المخاطر( )قائد وتعيين تكليف يتم
قائد ويقوم النظري- الطار في منهما كل وصفات سمات بين الفارق عرض سبق وقد مدير– وليس قائداا

التالية: بالمهام المخاطر فريق

العليا1- الدارة وإطلع المخاطر من الوقاية بإدارة الخاصة والسياسات الستراتيجيات تصميم
العليا. الدارة توصيات على والطلع عليها،

للمخاطر،2- التعرض عن بالبلغ يتعلق فيما المخاطر، مع التعامل وبروتوكولت بيانات اعتماد
أوتقبلها. أوتخفيفها ومنعها منها والوقاية

-3. عنها والبلغ ورصدها، وتقييمها المخاطر تحديد في تساعد وأدوات منهجيات وضع
ويلتزم4- اعتمادها، تم التي الستراتيجيات مع المتسقة المخاطر إدارة بخاة اللتزام يراعى

المخاطر. تقبل مقاييس باستخدام
القرار.5- صانعي مع المساءلة وعمليات المخاطر إدارة إطار تنفيذ على يشرف
أفضل6- مع يتماشى بما واختصاصاتها أدواتها وتاوير المخاطر، إدارة خاة بمتابعة يقوم

. الممارسات
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الخرى.7- الجهات مع المخاطر إدارة ممارسات أفضل لتبادل محورية تنسيق كجهة يعمل
المحتملة.8- والمخاطر التهديدات مواجهة في الجامعة عن الرئيسي الدفاع خط يعتبر
فيما9- والتدقيق المراقبة لتقارير ويستجيب المخاطر، من الوقاية إدارة فريق مع التعاون يدير

المخاطر. بإدارة يتعلق
القرار.10- لتخاذ التصعيد ومحركات بحدود التوصية
حسب11- المخاطر أولويات وتحديد الصلة، ذات والضوابط والعمليات التقييم، منهجيات تحديد

الهمية. مستوى
المخاطر12- قضايا عن والبلغ المخاطر، عن معلومات على للحصول وأنظمة أدوات استحداث

بالمخاطر؛ المتعلقة الهامة المسائل لتوضيح الداخلية الرقابة بيانات ودراسة التخفيف؛ وإجراءات
الهامة. الجراءات ومتابعة

واختيار13- المخاطر من الوقاية الفريق أعضاء اختيار مسئولية أيضا المخاطر قائد يتحمل
معهم. والتواصل المستشارين

وتكنولوجيا14- والمعلومات، البيانات قاعدة مديري مثل المختصين، الداريين أعمال على الشراف
الداخلية. والمراقبة التصالت،

بها.15- ملماا يكون أن يجب التي التشغيلية العمليات بجميع الستراتيجية الهداف وضع
التكنولوجية16- الوسائل كافة واستخدام المتاحة، والفرص المحتملة، المخاطر وتحديد البيانات، تحليل

عمله. في الحديثة
ودولياا.17- محلياا الخرى للجامعات الناجحة بالخبرات الستعانة
-18. المراقبة ومدير الجامعة ورئيس المالي للمدير الخرى اللجان تقارير على الطلع

:إلى وينقسمون الداريون،
المالي- المدير

: يلي بما المالي المدير فيقوم المخاطر، من الوقاية إدارة في أساسي دور المالي للمدير

-1. المخاطر من الوقاية إدارة أنشاة تمويل
المالية.2- المخاطر من الوقاية على للمساعدة حلول وإيجاد بالمشورة المخاطر فريق إمداد
الجامعة3- لمساعدة المر- تالب إذا – الخارج من بالخبراء للستعانة المالية المقدرات وتوفير تمويل

. المخاطر إدارة على
عملهم4- أداء على لمساعدتهم بالجامعة الخاصة المعلومات بكافة وتدعيمهم الخبراء، مساعدة

المالية.5- بالنواحي المتعلقة المخاطر من المقبولة الدرجة من تحمله يمكن ما تحديد
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جميع6- عن المالية والبيانات بالمعلومات العليا الدارة وإمداد الجامعة، لدارة سنوية مالية تقارير تقديم
المخاطر. بإدارة المتعلقة المالية المسائل

الماليين.7- المختصين من للمخاطر المالية الشئون إدارة في يعاونه من واختيار ندب
التالية: أالمهام ويقوم التصالت، تكنولوجيا -مدير

من1- الوقاية لنشاة الداعمة التصالت تكنولوجيا على الشراف عن رئيسي بشكل مسئول
المخاطر.

المخاطر.2- من الوقاية لنشاة اللزمة التصالت وسائل توفير على الشراف
خاصة.3- بصورة المخاطر من الوقاية ولفريق عام بوجه بالجامعة التصالت وسائل تأمين
التصالت.4- بتكنولوجيا يتعلق ما كل في المخاطر لفريق داعم
التصالت.5- مخاطر من للوقاية التدخل
التصالت.6- شئون في المختصين من العمل في يعاونه من واختيار ندب

التالية:- أالمهام ويقوم المخاطر، بيانات قاعدة مدير
لفريق1- وتقديمها المخاطر من الوقاية لدارة اللزمة والبيانات المعلومات توفير عن أساسي بشكل مسئول

المناسب. الوقت في المخاطر
وسريتها.2- المعلومات أمن على الحفاظ
المعلومات.3- مخاطر من للوقاية اللزمة والليات بالمعلومات المخاطر فريق إمداد
-4. المعلومات ومخاطر لتهديدات التعرض استشعار عند الفوري التدخل
المعلومات.5- تكنولوجيا شئون في المختصين من العمل في يعاونه من واختيار ندب

المخاطر:- لشئون الداخلية الرقاأة مدير
مسئول الداخلي المراقب هذا كان سواء بالجامعة، المخاطر إدارة في ومساند أساسي دور الداخلية الرقابة لمدير
عمله جانب إلى المخاطر من الوقاية في مهامه له أسندت أو المخاطر، من الوقاية فريق في ومتفرغ مستقل
العملين-، كلى في مهامه بين التنسيق يتم أن مراعاة مع الجامعة- في الداخلية والرقابة التدقيق في الساسي

التية: بالمهام المخاطر من الوقاية في الداخلية الرقابة مدير ويقوم

المالوبة1- الجراءات وضمان تنفيذها، وإطار المخاطر لدارة العامة الستراتيجية على الشراف

المناسبة. والموارد

اختيارهم.2- وشفافية لمهامهم، أعضائه ومناسبة الجامعة، في المخاطر إدارة فريق تكوين على الشراف

الرئيسية3- الستراتيجية في والمالية التشغيلية أنواعها بكافة المحتملة المخاطر تحديد من التأكد

المخاطر. هذه لدارة المقترحة الخاوات ملءمة مدى وتقييم للجامعة،
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المخاطر4- إدارة وحالة المحددة المخاطر حول والتقارير الجامعة، بمخاطر المتعلقة التوجيهات مراجعة

معالجتها. وطرق

أنظمة5- وجود من والتأكد الداخلية، والرقابة المخاطر إدارة استجابات تنفيذ في الدارة أداء مراقبة

جيد. بشكل القائمة المخاطر ورصد لتحديد مناسبة

والمخاطر6- التهديدات تغاي أنها من والتأكد القادمة، للعوام المقترحة الداخلي التدقيق خاة مراجعة

للجامعة. الرئيسية

والمتثال7- والدارة، الجامعة لمخاطر بفعالية التحليل الداخلية للمراجعة السنوية العمل خاة تضمين

. التحكم ونظام الداخلي

المالية.8- الجنة إلى عنها تقرير وتقديم المدققة، السنوية المالية البيانات تلقي

بها،9- الخاصة والعمليات مراحلها كل في الجامعة، في المخاطر إدارة أنشاة فعالية وتقييم مراقبة

الحوكمة. وعمليات للجامعة الداخلية الضوابط مع توافقها ومدى

-10. المخاطر من الوقاية إدارة عن للجامعة العليا للدارة والسرية المستقلة المشورة تقديم

-11. المخاطر إدارة عمليات وكفاءة فعالية لتحسين العلجية الجراءات عن واقتراحات تقارير تقديم

المخاطر.12- من الوقاية إدارة اتخذتها التي العلجية والساليب الجراءات بشأن مرحلية تقارير تقدم

:المخاطر من الوقاية إدارة فريق
الحالية والظروف بدقة المصرية الجامعة بيئة مستقبل تحليل في المخاطر من الوقاية إدارة فريق يشترك وإجمالا
لها تتعرض أن يمكن التي والمشكلت التحديات وبحث والعالمي، والقليمي المحلي المجتمع وظروف لها،
الحدوث والواردة الحالية المشكلت وبحث حيادية، بكل معها بها التعامل تم التي الارق وتقييم الجامعة،
متأنية بصورة وإقليمياا عالمياا للجامعات الناجحة النماذج ودراسة العالمية، التحديات نتيجة مستقبلا للجامعة
الجامعات وضع خصوصية العتبار في الخذ مع النجاح، ومقومات معها، التشابه عناصر على والوقوف
الخاصة المخاطر مصفوفة إلى التوصل من يتمكن حتى وهويته، المجتمع خصوصية من المشتقة المصرية
المختلفة لظروفها نتيجة خاصة بصورة جامعة بكل الخاصة والمخاطر عامة، بصورة المصرية بالجامعات
التي والتحديات بها، المحياة والبيئة فيها، العمل وبيئة الجامعة داخل الوضع وتحليل رصد طريق عن وبيئتها،

يلي: فيما المخاطر من الوقاية إدارة فريق فيشترك لها، تتعرض

المتخصصة.1- المخاطر وتقارير الستراتيجية المخاطر سجل وضع
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المخاطر2- إدارة وإطار سياسة ووضع المخاطر ومعالجة وتقييم تحديد خلل من المخاطر إدارة

ودعمها. عليها والشراف

قبل3- من القادم للعام الوقاية وأنظمة المهنية والسلمة الصحة خاة على الطلع على الحرص

تنفيذ على والشراف المخاطر، مدير بحوزة تكون منها نسخة على والحصول بالجامعة، المسئولين

الجامعة. لمخاطر المتثال وضمان العام، مدار علی الخاة

احتمالها4- درجة وتحديد وتقييمها، بالجامعة/الكلية، المحتملة الرئيسية بالمخاطر مصفوفة وتحديد وضع

خاورتها. ومدى

الخار،5- مع التعامل أليات وشرح رئيسي، خار كل عن تتفرع التي الفرعية بالمخاطر قائمة وضع

خار: كل مع التعامل آليات لشرح لجدول كنموذج التالي الجدول وييقترح

الخطر. مع التعامل آليات لجدول نموذج : )22( شكل
الباحثة إعداد من المصدر:

مصفوفة في خار كل تجاه تتبع التي والليات للجراءات والمقترح السابق الجدول نموذج ويوضح
التالية: الخاوات أخذ يتم حيث المخاطر،

وأثره.1- وتكراره حدوثه احتمالية حسب خار كل يقيم بحيث المخاطر مصفوفة تحليل
رئيسي.2- خار لكل الفرعية بالمخاطر قائمة وضع
الفرعية.3- المخاطر تقييم
الخار.4- حدوث تمنع أن يمكن التي الستباقية للفعال والتصورات الجراءات وضع
عليها.5- المتربة والثار احتمالها ودرجة لخاورتها تبعاا التدخل وسرعة بالتعامل الولى المخاطر تحديد
حدوثه.6- حالة في بدقة خار كل مع التعامل يمكنه الذي المسئول تحديد
بالمسئول.7- التصال طريقة تحديد
أزمة.8- إلى تحوله ومنع آثاره لتقليل الخار حدوث حالة في تتبع أن يجب التي الخاوات وضع
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والقضاء9- المتوقعة تهديداته على القضاء يتم حتى الخار مع للتعامل والكافي المستغرق الزمن تحديد
أثاره. على

التمويل.10- على الحصول ومصادر الخار إدارة لعلملية اللزم التمويل تحديد
هذا11- تحقق وعند مستقبلا، الخار حدوث تكرار لمنع المخاطر إدارة لعملية الدائم للتقييم ألية وضع

إدارة في النجاح استثمار وتسايع باستمرار، أدوارها تقديم على مأمن في تكون أن للجامعة يمكن
التنافسية. الميزة وتحقيق متقدمة مكانة على للحصول والتالع التقدم لتحقيق المخاطر

تنفيذها وأليات الستراتيجية محاور ساأعاا:

وخطواتها تنفيذها وأليات محاورها توضيح من بداية عناصر، عدة تحقيق المقترحة الستراتيجية تنفيذ يتطلب
:- يلى ما في يتضح كما للتنفيذ، الزمني الطار ووضع نجاحها ومتطلبات

إجرائياا، مدخلا الجامعية بالمنظومة المخاطر من الوقاية إدارة دمج عملية لتحقيق التنفيذية الستراتيجية تتالب
وإجراءات الجامعية، منظومة في المخاطر من الوقاية إدارة دمج لعملية المختلفة المراحل بخاوة خاوة يوضح

يلي: كما مرحلة بكل الخاصة التنفيذ وآليات

الجامعة، منظومة ممارسات في المخاطر من الوقاية إدارة دمج عملية لتحقيق التنفيذية الخطة محاور

كل ييؤثر حيث كلى، إطار داخل تعمل والتى التالية، المحاور فى الدمج عملية لتحقيق التنفيذية الخاة تتلخص
الخر. على محور

. الدمج لعملية اللزمة والتجهيزات الموارد بتوفير الجامعية أالمنظومة المسئولين التزام -1

التنفيذ) وآليات )إجراءات

إدارة دمج لعملية اللزمة والتجهيزات الموارد توفير فى الجامعية بالمنظومة المسئولين التزام يتجسد
التحتية. والبنية البشري ،والدعم المالي التمويل توفير فى المخاطر من الوقاية

الشراكة ( التكاليف لدارة والخاص؛ العام والقااع الجامعة بين والشراكة للتعاون فرص عن البحث
).... وغيرها والخدمات، التمويل فى

-. الجامعية المنظومة ممارسات أكافة المخاطر من الوقاية إدارة دمج تطبيق بكدء تكاليف توفير
) التنفيذ وآليات إجراءات (

إدارة دمج وإجراءات وعمليات متالبات لتابيق اللزمة التحتية البنية لتأسيس كاف تمويل توفير
الجامعية. المنظومة ممارسات فى المخاطر من الوقاية

لتابيق سياقها إطار فى للجامعة اللزمة الموارد لتوفير والخاص العام القااع مع شراكة بناء
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الجامعة. منظومة ممارسات كافة في المخاطر من الوقاية إدارة

.العائد – للتكلفة دقيق شامل نموذج بناء

الجامعية.- المنظومة فى المخاطر“ من الوقاية إدارة دمج“ لعملية أالجامعة العليا القيادة دعم
كل على تنفيذيين ومسئولين داعمة، قيادة وجود الدمج عملية تابيق لتيسير الداعمة العوامل أهم من

المؤسسية. المستويات

.التنفيذ عملية بمتابعة الخاص أالمحور المحور هذا يرتبط

والداريين.- التدريس هيئة أعضاء قدرات بناء
من لتمكينهم قدراتهم؛ لبناء التدريس هيئة لعضاء اللزم الدارى والدعم التدريب توفير الهامة المور من
وانتقاء الالب مع والتواصل التعلم، بيئة لتعزيز المخاطر من الوقاية إدارة لتقنيات الفعال الستخدام

الملئمة. والممارسات التدريس استراتيجيات

التنفيذ( وآليات )إجراءات

.المخاطر من الوقاية إدارة مجال فى والمتمرسين المتميزين والداريين الكاديميين تقدير

.المخاطر من الوقاية إدارة جودة تحسين إطار فى الكاديميين قدرات لبناء برامج تصميم

عقد خلل من الجامعات بين فيما والتنسيق المخاطر، من الوقاية إدارة وآليات ووسائل أدوات توفير
الجامعات. كل لدعم تدريب لتقديم منتظمة مؤسسية عمل ورش

والملمح الخاوط على يشتمل والكاديميين؛ والقسام للجامعات الدعم لنظم مرجعى كتاب تأليف
على أيضا ويحتوى المخاطر، من الوقاية لدارة الفعال الدارى الدعم ونظم للتدريب الميوجهه العامة

الجامعات. جميع من الممارسات أفضل من نماذج

بعض على وتحتوي بالجامعة، المخاطر إدارة أنشاة ونشر برصد تقوم للمخاطر، مجلة إصدار
المجال. هذا في الناجحة والتجارب العلمية البحاث

للحوافز- نظام ووجود / التعليمية العملية فى المخاطر من الوقاية إدارة تبنى فى الكاديميين رغبة
. للمتبنيين

التنفيذ( وآليات )إجراءات

.المخاطر فريق في للمشاركين تدريب برامج إعداد
لهم والمكافآت الحوافز واعتماد العمل فرق من المتميزين تشجيع

المتبنيين”- الكاديميين ومكافآة بدعم العامل هذا فى التنفيذ آليات )ترتبط مؤسسية سياسات صياغة
عن مناسب وتعويض العباء، تخفيف على تناوى الجامعة(، إدارة فى المخاطر من الوقاية إدارة
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الضافية. المجهودات حقوق وضمان الضافية، العباء

العامة.- رسالتها لتحقيق ووسيلة أولوية واعتبارها الدمج لعملية الجامعة رسالة دعم
التنفيذ( وآليات )إجراءات

فى الجامعية المنظومة ممارسات كافة "فى المخاطر من الوقاية دمج”إدارة لعملية الجامعة تضمين
حتى القسام، مستوى وعلى المؤسسى، المستوى على والجرائى الستراتيجى التخايط جهود

والجامعة. القسام رسالة تحقيق فى الدمج عملية دور يتضح

سياسات مع ويتكامل يتسق بأسلوب المخاطر” من الوقاية إدارة دمج“ مبادرات المخااون يدمج
. الجامعة وممارسات

المخاطر- من الوقاية إدارة وأنشطة لعمليات داعمة مؤسسية سياسات صياغة
في النجاح ودور ومواجهتها المخاطر من الوقاية بقضايا تتصل مؤسسية وإجراءات سياسات صياغة ضرورة
المخاطر من الوقاية بإدارة المرتباة والنشاة العمليات في الشتراك وارتباط الجودة، تحقيق في الوقاية عملية

. للداريين والحوافز للالب، والتميز الدراسي والتفوق للساتذة، والحوافز الكاديمى بالترقى

التنفيذ( وآليات )إجراءات

المماراسات أفضل تتضمن التى والموجهات السياسات من لمجموعة ) النترنت على ( نموذج بناء
وتحديثه. النموذج بنشر الهتمام مع الجامعات، بها تستعين أن يمكن التى المخاطر من للوقاية

دمج“إدارة تابيق لعملية تيسيرها لضمان والمؤسسية العامة التعليمية السياسة قضايا ومتابعة رصد
استمراريتها. على والمحافظة الجامعية، المنظومة فى المخاطر” من الوقاية

-. أالجامعة المخاطر من الوقاية “إدارة لدمج شمس عين أجامعة القيادات دعم
البشرية الااقات ،وتوفير بالجامعة العليا القيادات تعتمدها التي السياسات صورة فى الدعم هذا يتجسد

التدريب. برامج واعتماد والتمويل،

التنفيذ( وآليات )إجراءات

من الوقاية دمج عملية وإجراءات سياسات اتساق ضمان على شمس عين جامعة مجلس يعمل
جودة معايير وبناء الصحيح التوجيه توفير خلل من الجامعة وممارسات أنشاة جميع في المخاطر

والممارسات. السياسات

-. ) التخطيط وإعادة التقويم، التخطيط، ( الدمج تخطيط عملية بدائرية اللتزام
عملية مراجعة ثم وتقويمها، الدمج عملية وتخايط الحتياجات، لتحليل ومستمرة دقيقة عملية وجود أهمية

. الجودة لتحسين التخايط
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التنفيذ( وآليات )إجراءات

المسئولية أساس على النموذج هذا بناء ويتم كليتها، فى الجامعية للمنظومة للتخايط نموذج بناء
المصلحة. أصحاب لجميع المشتركة

من الوقاية إدارة دمج عمليات تابيق أساليب لتحديد التخايط فى الجامعة كليات جميع إشراك
من العملية هذه على الجامعة مجلس يشرف أن على استمراريتها، علي المحافظة وكيفية المخاطر،

ودعمه. التخايط على للتدريب عمل ورشة أو مؤتمر، عقد خلل

المخاطر.- من الوقاية إدارة دمج عملية لدعم خارجى وتعاون شبكات بناء
والصناعة العمال قااع مع والجرائى السياسى المستوى على شراكات بناء على الجامعات حرص أهمية
الجامعات بين وفيما والماافئ(، المدني الدفاع إدارة المستشفيات- - )السعاف الخدمية والقااعات والحكومة

المخاطر. من الوقاية إدارة عملية لدعم المدنى؛ المجتمع ومؤسسات

التنفيذ( وآليات )إجراءات

مستوى على الجامعات من وغيرها المدنى، المجتمع مؤسسات فيها تسهم أن يمكن مبادرات تخايط
إلكترونية. اتصال شبكة خلل من بينها فيما العمل وتنسيق القااعات، أو المحافظات

.المجتمعية القااعات ومختلف والحكومة المدنى، المجتمع مؤسسات مع استراتيجية شراكات بناء

بضرورتها؛ والوعى الجامعة في المخاطر من الوقاية إدارة فكرة أهمية لنشر تسويق، خاة اعتماد
السياسى الدعم عملية اتسعت كلما المخاطر من الوقاية عملية بأهمية الوعى زاد كلما إنه حيث

والمالى.

الدفاع إدارة المستشفيات- - )السعاف الخدمية والقااعات مع والتنسيق التواصل على الحرص
. والماافئ( المدني

الجامعات.- بين فيما وتعاون شراكة بناء
ونظم والالب والداريين والكاديميين، الكاديمية والقسام الجامعية القيادات بين وتعاون شراكة بناء ضرورة

المخاطر. من الوقاية إدارة عملية لنجاح والفنيين؛ الاالب دعم خدمات

التنفيذ( وآليات )إجراءات

.الجامعة داخل التخايط عملية وتشاركية القيادات، ودعم واضحة، مؤسسية رسالة وجود

مع- والتكيف المتغيرة، المصلحة وأصحاب البشرية، مواردها احتياجات تلبية على الجامعة قدرة
السياقية. التحولت
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وجود مع المصلحة، وأصحاب الالب، واحتياجات السياقية، للتحولت بفاعلية الستجابة على الجامعة قدرة
لهدافها محققة وبالتالي المخاطر، من أمنة جامعة إلى للوصول المخاطر” من الوقاية لستخدام“إدارة رؤية

. المجتمع لحاجات وملبية

التنفيذ( وآليات )إجراءات

المخاطر من الوقاية إدارة فكر ونشر لتسويق لمؤتمر وتبنيه للجامعات العلى المجلس دعم
بالجامعات.

من الوقاية لدارة الجامعة لحتياجات شاملة تقييم عملية إجراء من التسويق جهود تبدأ أن ضرورة
للجامعات. العلى المجلس جهود خلل من القومى المستوى على المخاطر

المستوى- على الجامعي التعليم فى المخاطر" من الوقاية “إدارة لدمج مراقب أو مراجع وجود
القومى.

التنفيذ( وآليات )إجراءات

المخاطر من الوقاية إدارة مجال فى المتمرسين الوائل الرواد من داخلية شبكة الجامعة تينشىء
العمل. في للمشاركة يستعدون الذين للكاديميين خبرة ومصادر كمراقبين للعمل

الكاديميين لدعم الممارسات أفضل على يحتوى للجامعات إلكترونى أو ورقى إرشادى كتاب إعداد
التابيق. عملية لدعم المصالح لصحاب وممثلين والدرايين

.المستمر والتوجيه الدعم لتقديم - بعد أوعن الجامعى، بالحرم - العمل لمتابعة شبكة وجود

المخاطر.- من الوقاية إدارة عملية عائد تكلفة/ حساب
إتاحة خلل من الدمج عملية تكلفة من المردود لتحسين المخاطر” من الوقاية إدارة تيستخدم“ أن يمكن

والزمات. المشكلت لتجنب فرص

التنفيذ( وآليات )إجراءات

الجامعية بالمنظومة المخاطر من الوقاية دمج“إدارة من والعائد - للتكلفة متعمقة دراسة إجراء
الجامعة. تواجه التي والمخاطر التحديات لتجنب

في والزمات المخاطر لستثمار اليجابي المردود على ركزت التي الدراسات على الضوء إلقاء
. العمل في المماثلين على تنافسية وقدرات مكاسب تحقيق

الخرى.- الجامعات نماذج بين الحكومية الجامعات مكانة على والمحافظة للمنافسة الستجاأة
التنفيذ( وآليات )إجراءات

توفير مع الجامعى، التعليم مجال فى التنافسى للوضع يستجيب مدخلا جامعة كل تتبنى أن ضرورة
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والقومى. المؤسسى المستوى على اللزمة السياسات وصياغة التمويل

القيام الضرورى من الجامعية، المنظومة في المخاطر”" من الوقاية إدارة دمج“ عملية تاور مع
جامعة. كل قوى مواطن لتدعيم الجامعى التعليم لمنظومة شامل تخايط بعملية

الدمج عملية لتحقيق التنفيذية الستراتيجية نجاح متطلبات

هذه تحقيق تدعم التى المتطلبات توفير من لبد استراتيجية، أى تنجح لكى أنه البديهية، المور من لعله
الدمج عملية لتحقيق التنفيذية الستراتيجية نجاح متطلبات يلى وفيما الستراتيجية،

الدمج.1- عملية تحقيق فى الحقيقية والرغبة الفاعلة والدارة الصادقة الرادة
الدمج.2- خاة تابيق عملية عن المسئولين تحديد
وتابيقه.3- للدمج التخايط عند والداريين الكاديميين لدعم خبراء وجود
الوقاية4- إدارة دمج“ تابيق إمكانية مدى بشأن القرار صناعة عملية فى الكاديميين اشتراك على الحرص

فعليا. الخاة تابيق قبل الجامعية المنظومة ممارسات كافة في المخاطر من
-5. الدمج تابيق عملية لمناقشة والكاديميين الفريق لعضاء مستمرة إجتماعات عقد
بها.6- الجامعة مسئولى جميع ،وإعلم الدمج عملية لتنفيذ الكافية الموارد تخصيص على الحرص
العوامل7- من وغيرها المعلومات(، التصالت، تكنولوجيا )المكان، البيئية بالعوامل القيادات اهتمام

المخاطر”. من الوقاية إدارة الدمج“ عملية لتابيق اللزمة والمعدات بالجهزة الخاصة
كل8- دعم جانب إلى هذا الدمج، لعملية والداريين والكاديميين والتكنولوجيين الفنيين من دعم وجود

للخر. فريق
الداريون9- وضعه فى يشترك الدمج تابيق لعملية الموجهة للخاة المستمر للتقويم ميكانيزم وجود

والكاديميون.

المقترحة الستراتيجية تنفيذ متطلبات ثامناا:

علمية1- متطلبات
يلي: ما طريق عن تتحقق

المنظومة في المخاطر من الوقاية بإدارة الخاص الفكري والطار والمفاهيم المصالحات، أهم توضيح
بوضوح. لها المفاهيمي الطار وتحديد وتقنياتها، الجامعية

أهمية على الجامعي بالتعليم المهتمين لطلع العمل؛ وورش والندوات، المؤتمرات من العديد تنظيم
العمل على وأثرها للمخاطر إدارة وجود من الستفادة وإمكانية وتقنياتها، الجامعية المخاطر من الوقاية

التنافسية. الميزة تحقيق في بالجامعة
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ناجحة إدارة عملية من للتمكن اللزمة المعلومات بكافة الجامعة بكليات المخاطر إدارة وحدات دعم
للمخاطر.

والمهنية العلمية والندوات المؤتمرات في للمشاركة لهم الفرص وإتاحة الفراد، لدى التعلم روح ترسيخ
التنافسية، الميزة تحقيق لقيمة الجيد والفهم المخاطر مع التعامل على قدرتهم من تعزز التي المختلفة،

والندوات. المؤتمرات تلك في الشتراك رسوم عنهم الجامعة بتحمل يقضي نظام وتابيق
من والقليمية العالمية التجارب من الجامعة في المخاطر لدارة ناجحة لنماذج الكافية الدراسات تقديم

في المخاطر إدارة إليها تستند موجهة نماذج لتكون والتنافسية، المكانة من قدراا حققت التي الجامعات
البيئة وطبيعة الدراسات تلك بيئات بين والتباين الختلف مراعاة مع دورها أداء في المصرية الجامعات

المصرية.
أشرية2- متطلبات
المخاطر1- إدارة عمل فريق

من اختيارها يمكن عمل، فرق تشكيل الجامعية المنظومة ممارسات كافة في المخاطر إدارة دمج يتالب
لرصد استبيانات وعمل بالجامعة، للكاديميين عمل وورش مؤتمرات عقد مثل ووسائل، تقنيات عدة خلل
المخاطر فريق اختيار يمكن المر وبتكرار جيدة، بصورة العمل لابيعة والمتفهمين والمتجاوبين منهم المهتمين
وأدوارها مسئولياتها تحديد يتم ثم والخبرات، الشخصية والسمات التخصصات مناسبة مراعاة مع هؤلء، بين من
للدول السابقة التجارب ضوء في اللزمة التقنيات ووضع المخاطر، بإدارة التعريف من بداية بدقة، وأنشاتها
عن استالعه يمكن الذي المصرية للجامعات الحالي الوضع ضوء وفي العالمية، المعايير ضوء فى المتقدمة
لجراءات الحالي الوضع الضعف جوانب على للتعرف والالب والكاديميين للمسئولين استبيان إجراء طريق

المخاطر. من الوقاية

والداعمون2- الداري الهيكل
)أكاديميين- بالجامعة البشرية والقوى والعمداء، الجامعة، رئيس من بداية للجامعة العليا الدارة إشراك من فلبد
والدوار المهام توزيع وحتى المفاهيم، توضيح من بداية وذلك المخاطر، إدارة عمليات في ) إداريين – طلب

ككل. العملية نجاح عناصر من عنصراا يكونوا حتى تنفيذها، عملية خلل بهم المنوطة

وإدارية3- تنظيمية متطلبات
على الجامعة في المتواجدين جميع يكون أن على الحرص المخاطر، من الوقاية إدارة إطار تابيق يتالب
بها سيقومون التي الدوار توزيع يتم وكذلك الجامعة، نجاح تحقيق في المخاطر إدارة تقنيات بأهمية وعي
المخاطر إدارة منهجية نجاح تدعم التى العوامل أهم فمن أدائها، من وتمكنهم قدراتهم مراعاة مع الدقة، بمنتهى
خاوات لبقية بداية، نقاة الخاوات هذه وتيمثل عليها، المتفق الخاوات من لمجموعة بدقة اتباعها الجامعة في

يلي: فيما الخاوات هذه وتتمثل المنهجية،



- 331 -

.بها المحياة والمخاطر الجامعة مشكلت رصد
.وتأثيرها تكرارها ودرجة خاورتها حسب المخاطر مصفوفة في وترتيبها المخاطر تحليل
طبيعة من تنبع والتي كلية بكل الخاصة والمخاطر الكليات جميع بين والشائعة العامة المخاطر مراعاة

بها. الدراسة وطبيعة الكلية
والجراءات تجاهها التعامل عليهم يكون الذين والشخاص خار كل لمواجهة اللزمة الجراءات وضع

الحدوث. حالة في أثارها تقلل أو حدوثها تمنع التي الستباقية
،شفافية بكل والخفاق النجاح جوانب ورصد المخاطر، إدارة عملية خاوات كل عن تقارير وضع

التالية. المراحل في الخفاق لستدراك حلول ووضع
.لها التابعة والمعاهد الكليات جميع داخل وفي بالجامعة المخاطر مواجهة لوحدات إنشاء دعم
.الجامعات لتاوير المخاطر إطار منهجية من للستفادة استراتيجية خاط وضع

قانونية4- تشريعية متطلبات
الجامعة منظومة ممارسات بكافة المخاطر من الوقاية إدارة دمج تدعم التي واللوائح القوانين بها يقصد

والعالمية. المحلية والمستجدات التغيرات مع ويتوافق يتماشى بما به، العمل لليات والمنظمة

.كلياتها في المخاطر من الوقاية إدارة بمأسسة المصرية الجامعات تلزم لوائح إصدار
مالية5- متطلبات

التجهيزات على لتنفق المالية؛ المتالبات بعض توفير المخاطر لدارة ناجح لطار الجامعة اعتماد يتالب
عليها يحصل التي والحوافز والمابوعات التدريبية والدورات والندوات اللزمة، التحتية والبنية والدوات

المشاركون.

الدمج6- لتقبل الجامعية المنظومة أاستعداد تتعلق متطلبات
أنه إلى بالضافة الجامعة، ممارسات كافة في المخاطر من الوقاية إدارة دمج لتقبل المؤسسى فالستعداد
التفكير المؤسسى الستعداد ويعنى الوقت، نفس فى الدمج عملية لنجاح دافعه وقوى ميسبقا، شرطا يعتبر

الضعف. نقاط من والتخلص القوة، نقاط لتعزيز إيجابية خاوات واتخاذ المراد، العمل اتجاه فى كلى بأسلوب

قيمية7- ثقافية متطلبات
والعاملين الجامعة، ثقافة وحساسية لقيم الجيد التفهم دون جديدة ممارسات دمج عملية تحقيق يمكن ل

التغيير. مقاومة تقليل على يساعد وهذا الكاديميين، التدريس هيئة وأعضاء وطلبها بها الداريين

إعلمية8- متطلبات
بأهمية الجامعة مجتمع وعي زيادة فى المختلفة العلم مؤسسات من إعلمية مساندة وجود ضرورة

. الستراتيجية
السياسية9- الدارة من والمرلزم القوي الدعم
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الجامعة، منظومة في مؤسسي بشكل المخاطر من الوقاية إدارة دمج عملية إلى الوصول أنت المؤكد من
لعملية اللزمة المتالبات وتخصص وتوفر القرارات وتصدر التعديلت تدعم حازمة، قوية سياسية إرادة يتالب

. الدمج

مؤسسى10- دعم وجود
وأنشاتها وممارساتها المخاطر من الوقاية إدارة ودمج وجود أهمية دعم فى الجامعة رسالة إسهام ضرورة
عملية واتساق رسالتها، تحقيق من كجزء الدمج عملية نجاح لضمان المكانات وتوفير أولوياتها، من كأولوية
الستراتيجى التخايط من كجزء الدمج لعملية دعم وجود جانب إلى هذا الجامعة، وأهداف رسالة مع الدمج

الجامعية. للمنظومة

والخارجى11- الداخلى المستوى على الوقت طوال مفتوح اتصال نظام ببناء الهتمام
التحسين إجراءات وإدخال المخاطر من الوقاية إدارة دمج عملية تحقيق فى حاسماا عاملا التصال فعملية
إلى النظر يمكن فل والتصال؛ المخاطر من الوقاية إدارة بين وثيقة علقات فثمة وتنفيذها؛ بها المرتباة
لبناء وحاكم أساسى عنصر أنه بل فقط، المخاطر من الوقاية لدارة فكرة وتسويق لنشر أداة أنه على التصال

استمرارها. على والمحافظة المخاطر، من الوقاية إدارة عمل واقع

العمل.12- فى كليته فى الكاديمى المجتمع إشراَ خلل من الثقة من مناخ ببناء الهتمام
المستويات13- جميع فى الكفاءات من العمل وفرق والكفاءات القيادات تحدد أن على الحرص

يلي: ما خلل ،من ذلك ،ويتم محددة أمسئوليات وتكليفهم المشاركة، من وترمكنها المؤسسية،
.الجامعة أفراد مع المتواصل التصال

. العمل فى الجميع إشراك

.العمل معوقات على التغلب

وتبنى القديمة، المداخل عن التخلى ضرورة المصلحة ولصحاب العمل فرق لعضاء القادة يوضح
جديدة. مداخل

المترتبة التحسين إجراءات إدخال ومتالبات يتسق بما الراهن الوضع تعديل على تركز خاة القادة يبنى
. المخاطر من الوقاية إدارة دمج على

جهودها14- بين رواأط بناء على والحرص المخاطر، من الوقاية لدارة الدافعة القوة بتوفير الهتمام
أخكملها. الجامعية المنظومة فى المؤسسى المستوى على وأنشطتها

تصبح15- أن القدرة هذه تاوير أساليب ،وأحد المخاطر من للوقاية الجامعة قدرة تطوير على الحرص
بين مشترك والتزام فهم بناء جانب إلى هذا الستراتيجية، تحقيق لدعم وتدريب؛ تعلم مؤسسة الجامعة
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لمساعدة خبراء ووجود الجماعى، والعمل الفردى البداع على التأكيد مع العمل، فى المشاركين جميع
النجاح. على العمل فرق

-16. محددة وسياسات إرشادية، خاوط وفق التنفيذ فى التقدم مدى عن المختلفة أمستوياتها المرساءلة
الجامعية17- القيادات مع مفتوحة اتصال قنوات خلل من - مستمرة راجعة تغذية وجود على الحرص

المخاطر. من الوقاية إدارة عمل فى التقدم مدى عن -

عليها التغلب وكيفية المتوقعة المقترحة الستراتيجية معوقات تاسعاا:

المتوقعة1- المعوقات
-1. الجامعة تواجه مخاطر إلى تؤدى التي الممارسات تجرم التى التشريعات تيفعل :ل تشريعية معوقات
توفير2- على بالسلب يؤثر مما المصرية، للجامعات الميخصص التمويل نقص : تمويلية معوقات

المخاطر. من الوقاية إدارة لدعم اللزمة المكانيات
المجلس3- إلى القرارات من كثير فى والرجوع الجامعى، التعليم لدارة المزمنة المركزية : إدارية معوقات

للجامعات. العلى
مجتمعية4- معوقات

ولذا المحياة، المجتمع ومؤسسات الجامعة بين فاعلة علقة وجود علي الستراتيجية نجاح يعتمد
تحقيق معوقات أهم من ومؤسساته المحيط والمجتمع الجامعة بين التعاون ضعف يكون قد

الماروحة. الستراتيجية
أشرية5- معوقات

يلي: ما إلى البشرية المعوقات هذه ترجع
التي- التدريبات كفاية أوعدم بأعمالهم، وانشغالهم والداريين الكاديمين عدد في التناقص إلى

أعمالهم جانب إلى أخرى بأعمال القيام من تمكنهم
الغموض- ببعض المخاطر من الوقاية فكر واتسام المشاركين بعض لدى الرؤية وضوح عدم أو

كالحماية أخرى وعمليات المخاطر من الوقاية ومتالبات اعملية بين واللتباس الكثيرين لدى
والزمات. والكوارث المشكلت إدارة أو المان أنظمة أو المدنية

المعوقات2- على التغلب ومقترحات آليات
تابيق وتدعم تمهد آليات عدة طريق عن الستراتيجية تابيق معوقات على التغلب يمكن
لقياس مؤشرات إلى للوصول الستراتيجية تابيق ومتابعة لتقييم الموجهات ووضع الستراتيجية،

يلى: كما ذلك ويتم الستراتيجية، تنفيذ مدى

المالوبة.- الكفاءة ذات البشرية الموارد توفر معوقات على للتغلب متخصصين وأفراد بخبراء الستعانة
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ورسالتها.- للجامعة الساسية الرؤية ضمن التنافسية وتحقيق المخاطر من الوقاية فكر إدراج
-. للجامعة الستراتيجية الخاة ضمن المخاطر إدارة استراتيجية إدراج
الجامعة.- بميزانية المدرجة الزمات إدارة موازنة ضمن المخاطر من الوقاية إدارة ميزانية إدراج
ترهق- ل جديدة موارد من المخاطر من الوقاية إدارة أنشاة لدعم اللزمة المالية المخصصات توفير

الوراق لتمام توزع الجامعية الاوابع بعض طباعة أو المجتمعة المشاركة مثل الجامعة، ميزانية
بالجامعة. المخاطر إدارة وبرامج وحدات على النفاق في منها العائد الدخل ويستغل الجامعية

منها،- والستفادة وعالمياا إقليمياا للجامعات المخاطر من الوقاية في الناجحة التجارب على الطلع
وظروف وضع مع يتفق بما منها والستعانة التابيق، معوقات على التغلب في وسائلهم ودراسة

. المصرية الجامعات
من- الوقاية في النجاح ودور وأهميتها المصرية للجامعات التنافسية لفكرة الجيد العلمي التسويق

. تحقيقها في المخاطر

والعوائد النجاح ومؤشرات المقترحة الستراتيجية وتقويم متاأعة وأليات موجهات عاشراا:
المتوقعة

من دورية، بصورة الستراتيجية لتابيق واليجابية السلبية التأثيرات ومراجعة وتقييم لمتابعة نظام تصميم عند
السلوكيات وراء الدوافع دراسة خلل من السلوك فى تعديل إلى تؤدى والتى الراجعة، التغذية عملية خلل
لضمان وسيلة أنه على النظام هذا إلى النظر يجب فإنه السلوكيات، تلك لعلج خاط وضع ومحاولة السلبية،

التي: مراعاة يجب ثم ومن للستراتيجية، السليم التابيق

الستراتيجية1- وتقويم متاأعة وآليات موجهات
الجامعة.- بمنظومة المخاطر من الوقاية وأنشاة عمليات مأسسة ضمان

القرار.- وصانعي بالجامعة البشرية العناصر جميع بين المخاطر من الوقاية ثقافة نشر

بالجامعة.- البشرية العناصر بين التعاوني والعمل المشاركة مبدأ ترسيخ

والحوكمة.- والمحاسبية الشفافية مبدأ على التأكيد

المالوب- المجالت أو الجوانب عن حقيقية صورة برسم المرتباة اللزمة البيانات وتحليل جمع
والمعلومات. البيانات كثرة عن الناتج والتشتت الرباك لتجنب فقط، متابعتها

المتابعة- ونظم التصحيحية، الجراءات واتخاذ اللزمة، البيانات وتوفير جمع فى السليم التوقيت مراعاة
تجنبها. وكيفية المتوقعة المشكلت أو الداء، على المؤثرة للعناصر التوجيهية

تحقق- النجاح فمكافآة تعديلها، أو المرغوبة الداء معدلت إلى الوصول فى النجاح مكافأة على التركيز
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. الفشل معاقبة من أفضل نتائج

التاوير- على المنفذين وقدرة كفاءة وتحفيز المستحدثة، الظروف مع التكيف على والقدرة المرونة
والبتكار.

الستراتيجية- أن حيث المدى، قصيرة النتائج إلى تشير المدى، وطويلة قصيرة ومقاييس ميؤشرات وجود
سنوات. عدة تحقيقها إتمام يتالب أهداف بعض على تحتوى بابيعتها

الستراتيجى،- المنظومة لوضع شامل وتقويم مرحلي تقييم لجراء الستراتيجية للمراجعة نموذج وجود
الجامعة في المخاطر من الوقاية إدارة دمج عملية تمت وهل واقعياا الستراتيجية تابيق مدى لبيان
واندمجها واتساقها الجديدة الدارة إدخال تم حتى التنفيذ وضوابط بخاوات الجهات التزمت وهل بنجاح،
من ورفض تنافر حدث أم أهدافها، تحقيق وبالتالي وتكاملها الدوار تنسيق وتم بنجاح الزمات بوحدة
النجاح ومدى بالجامعة، المخاطر إدارة دمج تعيق معوقات حدثت وبالتالي الزمات، وحدة قبل
متعلقة مشاكل بسبب أم التخايط، في قصور هو هل القصور، هذا وأسباب الهداف بلوغ في والقصور

. اللزم الموارد بتخصيص
الستراتيجية2- تطبيق في النجاح مؤشرات

نسيج من يتجزأ ل جزءا أصبحت المخاطر من الوقاية إدارة أن على تدل التى المؤشرات عن تعبر وهي
بكون التغيير حدوث وتوضح فترة بعد تظهر التي والممارسات السلوكيات وتيمثل وثقافتها، الجامعة منظومة

ل: أم المنظومة من جزءا أصبح المخاطر من الوقاية إدارة

إذا:1- التغيير وحدث بنجاح تم الستراتيجة تطبيق يكون
الشعور- حالة في والرشاد النصيحة الجميع ويسألهم اهتمام، محل المخاطر من الوقاية إدارة قادة أصبح

الخار. بقدوم
موقف،- أى فى فعله يجب ما وتحديد لتقييم محك المخاطر من الوقاية إدارة ومترتبات نتائج أصبحت

والتحسن. الستمرار مواصلة بهدف
الجامعة.- منظومة فى ونفوذاا سلاة أكثر المخاطر من الوقاية إدارة قادة أصبح
والنجاح.- التحسن من لمزيد والموارد الدعم من المزيد المخاطر من الوقاية إدارة لقادة يتوافر

كان:2- إذا يحدث لم والتغيير الستراتيجية لتطبيق عوائق حدثت قد ويكون
الجميع.- نقد محل المخاطر من الوقاية إدارة قادة
والرفض- للتساؤل محل وأصبحت دمجها، تم التي المخاطر من الوقاية إدارة وجود لفوائد غموض هناك

بالجامعة. العاملين من والنقد
إدارة- دمج قبل القديمة والخبرات الشياء من ومستمرا، قائما يظل أن يمكن الذى ما على منصبا التركيز

بالجامعة. المخاطر من الوقاية
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لزمات.- تحولها عند إل الجامعة تتدخل ول تتفاقم حتى المشكلت ترك في الجامعة تستمر
الحباط.- من عالية بدرجة المخاطر من الوقاية إدارة قادة يصاب

الستراتيجية:5- تنفيذ نتيجة المتوقعة العوائد
من الجامعة عناصر وجميع بها العمل بيئة وعلى الجامعة على إيجابي مؤثر تغيير يحدث أن المتوقع من

يلي: ما العوائد هذه ومن المقترحة، الستراتيجية تطبيق نتيجة إداريين-طلب( )أكايميين-

كمؤسسة:1- الجامعة على عوائد
بها.- المحياة والمخاطر المهددات من كمؤسسة الجامعة تأمين
لزمات.- وتحولها تفاقمها قبل الجامعة لها تتعرض أن يمكن التي المخاطر استباق
العمل.- يعيق ما على والتغلب أهدافها تحقيق من الجامعة تمكن
والعالمية.- والقليمية المحلية التصنيفات في مكانتها وارتفاع للجامعة جيدة سمعة تحقيق
مثيلتها.- على تنافسية ميزة واكتسابها الجامعة مكانة رفع
على- لقدرتها ومكانتها تواجدها وتعزز الجامعة قدرة من تزيد مكاسب إلى المخاطر تحويل على القدرة

يعجز قد الذي الوقت في الخدمات تقديم في البقاء من والتمكن بنجاح والمخاطر المشكلت اجتياز
. الخرون

الطلب(2- الداريين- )الكاديميين- أالجامعة البشرية الطاقات على عوائد
لها.- يتعرضون قد التى المخاطر من الالب( الداريين- )الكاديميين- من كل تأمين
الخرى.- الجامعات في نظرائهم بين جيدة سمعة بالجامعة البشرية الااقات اكتساب
على- القدرة من تمكنهم التي واللية المخاطر، من الوقاية ثقافة الجامعة في البشرية الااقات اكتساب

معها. التعامل
الجامعة.- في البشرية الااقات بين الجماعي العمل ثقافة نشر

المجتمع3- على عوائد
المجتمع.- نااق على أوسع بشكل المخاطر من الوقاية ثقافة نشر
المجتمع.- أفراد لدى معها والتعامل بالمخاطر الوعي زيادة
المجتمع.- في الخرى والمؤسسات كمؤسسة الجامعة بين العلقة توثيق
بها.- المحياة المدني المجتمع ومنظمات الجامعة بين المجتمعية المشاركة تدعيم

مستقبلية بدراسات مقترحات عشر: أحد

.الجامعية المخاطر من للوقاية مقترحة وسيناريوهات بدائل

.الجامعية المخاطر من الوقاية برامج تقييم معايير

.استراتيجى منظور الفكرية: المخاطر من الوقاية في الجامعة دور
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الخاتمة

من باعتبارها إليها يينظر أصبح بل محدودة، أهداف لتحقيق إدارية تدابير مجرد المخاطر من الوقاية تعد لم
بصفة الوطن تأمين تهدف عملية هو ذاته حد في المن أن اعتبار منالق من القومي، المن متالبات أهم
من والقوانين والضوابط والمنظمات المؤسسات كافة وتستخدم تهديدات، أي ضد وأبنائه مؤسساته وحماية عامة،
من – أعتقد التي الجامعة-، رأسها وعلى التربوية- المؤسسات المؤسسات هذه وأهم أولى ومن هذا، تحقيق أجل
القرار صانعي على لزاماا أصبح ثم ومن الهام، الدور بهذا للقيام المؤهلة المؤسسات أقدر إنها نظري- وجهة
في هام دور من لها لما أولوياتهم، أهم إحدى بالجامعة مؤسسي بشكل المخاطر من للوقاية أنظمة اعتماد اعتبار

ككل. المجتمع على هذا بعد منافع من ينعكس سوف ولما أهدافها، تحقيق من وتمكينها الجامعة تأمين

أثبتت التي العلوم مستحدثات بكل بالخذ تهتم المجتمع، مؤسسات من كثير مثل الجامعة أصبحت فقد
ويجد حيث البحث، من تقدم ما مع يتوافق هذا ولعل والتفوق، النجاح لنفسها تحقق كي أخرى، ميادين في نجاحاا
الدارية النظمة على تحرص العربية– الجامعات وبعض بل فحسب العالمية ليست – الجامعات معظم أن
التي المخاطر، من الوقاية وإدارة استشراف استراتيجيات النظم هذه بين ومن وتقنياتها، الدارة علوم ومستحدثات
لمنع استباقية حلول وضع من للتمكن وتجنبها، المخاطر لستباق المحكمة الستراتيجية الخاط بوضع تهتم
بل فحسب، هذا ليس أدوارها، وأداء أهدافها تحقيق عن تعيقها وأزمات مشكلت إلى الوصول من الجامعة
متقدمة مكانة على والحصول السبق، تحقيق هو أساسي وبشكل أيضاا هذا من هدفها أن معلن بشكل أوضحت
عناصر من جوهرياا وعنصراا أساسياا شرطاا أصبحت المخاطر إدارة لن وذلك العالمية، التصنيفات في لها
في تقدماا تحقيق بالفعل الجامعات هذه استااعت وقد الجامعية، المؤسسات تنافسية وتحقيق الدولية، التصنيفات

العالمية. التصنيفات في بوضعها والرتقاء مكانتها

بمنظومة المخاطر من الوقاية إدارة لدمج مقترحة استراتيجية وضع إلى الحالية الدراسة توصلت وقد
كفاءة تحسين بهدف المخاطر؛ من الوقاية وعمليات وأنشاة ممارسات مأسسة أجل من المصرية الجامعات
إطار أولها : ودعائم أطر عدة على الستراتيجية هذه استندت وقد المخاطر، من الوقاية في المصرية الجامعات
تابيقه تم ميداني إطار نتائج جانب إلى الجامعية، المخاطر من الوقاية إدارة ودعائم وفوائد أهمية شمل نظري
تجارب من المستفادة الدروس بعض إلى بالضافة المصرية- الجامعات أكبر إحدى – شمس عين جامعة على
الرئيسية العناصر جميع شمول على الحالية الستراتيجية تضمنت وقد والعالمية، القليمية الجامعات بعض
الستراتيجية هذه يجعل مما وخصوصيته؛ المصري المجتمع ببيئة والمرتباة بها المحياة والتهديدات للجامعة؛
ومنالقاتها الستراتيجية، تلك لملمح مفصل�ا شرحا�ا الدراسة وقدمت مصرية، جامعة أي في للتابيق صالحة
تم كما المعوقات، هذه على التغلب وأليات تنفيذها، ومعوقات نجاحها، ومتالبات وعناصرها، وأهدافها وركائزها
الوقاية إدارة دمج وإجراءات خاوات تتضمن التي المقترحة، الستراتيجية للخاة الجرائية الستراتيجية وضع
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التنفيذ وآليات إمكانية وشرح تنفيذية، لستراتيجية ميقترح بنموذج والتمثيل الجامعية، المنظومة في المخاطر من
المخاطر من الوقاية إدارة إدخال استراتيجية تابيق متالبات وتوضيح التابيق، عوائق علي التغلب وكيفية
للستراتيجية، المقترح التنظيمي الطار ووضع الستراتيجية، تابيق ومتابعة تقييم عملية وموجهات بالجامعة،
إرشادية رؤية تمثل أو منها، والستفادة تابيقها إمكانية تضمن إجرائية صورة في الحالية الستراتيجية لتكون
من يتجزأ ل جزءاا وجعلها المصرية، بالجامعات المخاطر من الوقاية إدارة لدمج تهدف مماثلة لستراتيجيات
من وتمكينها المخاطر، من الوقاية في المصرية الجامعات كفاءة تحسين بهدف الجامعية، المنظومة إدارة

التنافسية. قدرتها وتعزيز والعالمية، القليمية التصنيفات في لها متقدمة مكانة على الحصول
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: التالي عبرالرابط متاح آب/أغساس،2020
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy brief - education
during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf

منظمة20- مصر، في العالي التعليم الوطنية التعليم لسياسات مراجعات الدولي)٢٠١٠(. البنك
باريس. الدولي: والبنك القتصادي الميدان في والتنمية التعاون

التنمية21- عن تقرير التنمية، أجل من المخاطر :إدارة والفرص المخاطر الدولي)2014(. البنك
.48-1 ص واشنان،ص الدولي: البنك مجموعة العالم، في

المقيدون22- للطلب السنوية )2019(.النشرة والحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز
العامة للتعبئة المركزي الجهاز دورية، 2018/2017،نشرة العالي للتعليم التدريس هيئة وأعضاء

القاهرة. :2019 مارس ، والحصاء
المقيدون-23- الطلب السنوية والحصاء)2020(.النشرة العامة للتعبئة المركزي الجهاز

العامة للتعبئة المركزي الجهاز دورية، نشرة ، 2019-2018 العالي للتعليم التدريس هيئة أعضاء
القاهرة. والحصاء:

القوى24- لبحث المجمعة السنوية النشرة .)2020( والحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز
القاهرة. :2020 إبريل إصدار ،2019 لعام العاملة

القوى25- لبحث المجمعة السنوية النشرة .)2021( والحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز
القاهرة. :2021 إبريل إصدار ، 2020 لعام العاملة

http://www.sdsegypt2030.com
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy%20brief%20-%20education%20during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy%20brief%20-%20education%20during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
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الدول26- في العالي التعليم لتمويل اليونسكو دراسة تقرير : 2030 اليونسكو)2018(.التعليم
في والعلوم للتربية القليمي اليونسكو مكتب والثقافة، والعلوم التربية المتحدة المم منظمة العربية،

بيروت. العربي: الوطن
لعام27- المؤسسية المخاطر إدارة سياسة "w F P")2018( العالمي الغذيه برنامج

عبر: متاح : روما الثانية، العادية الدورة ،2018
https://docs.wfp.org/api/documents/ceb02b602f1149579ea22767412
b53bb/download/

المم28- لجنة من فريق العربية إلى ترجمة عمل، كل في التنمية (.2015 البشرية( التنمية تقرير
للمم النمائي البشرية،البرنامج التنمية من عام آسيا،25 لغربي والجتماعية القتصادية المتحدة

نيويورك. المتحدة:
إلى29- ترجمة المتحدة، للمم النمائي البرنامج للجميع، تنمية .)2016( البشرية التنمية تقرير

لغربي والجتماعية القتصادية المتحدة المم لجنة من فريق للاباعة وتنسيق العربية اللغة
كندا. المتحدة: للمم النمائي آسيا،البرنامج

العلوم30- ،جامعة مواجهتها وإجراءات المخاطر إدارة خطة .)2018( والتكنولوجيا العلوم جامعة
عبر: متاح عمان والتكنولوجياالردنية،

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Documents/riskpaln.pdf
وزارة31- مواجهتها، وإجراءات أالجامعة المخاطر إدارة خطة .) 2013( سعود الملك جامعة

،متاح السعودية العربية المملكة التاوير، ،عمادة والجودة للتاوير الجامعة وكالة العالي، التعليم
عبر:

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/kht_dr_lmkhtr_fy_jm_lmlk_swd.pdf

-32، )Covid 19( 19 كوفيد فيروس لمكافحة التنفيذية الخطة سعود)2020(. الملك جامعة
والعلقات العدوى ومكافحة الوقائي الاب برنامج مع بالتعاون والجودة للتاوير الجامعة وكالة

عبر: متاح الرياض. سعود، الملك جامعة العامة،
https://ksau-hs.edu.sa/Arabic/MediaCenter/Documents/CORONA2020.pdf

جامعة33- ،2018-2017 المخاطر إدارة .استراتيجية ) الردنية)2018 الزيتونة جامعة
عبر: ،متاح الردنية،عمان الزيتونة

http://www.just.edu.jo/ar/aboutjust/Documents/riskpaln.pdf
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/kht_dr_lmkhtr_fy_jm_lmlk_swd.pdf
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https://www.zuj.edu.jo/wp-content/uploads/2018/04/risk_mng.pdf
في34- النساني التدخل أثناء المنية المخاطر الجبوري(2016.)إدارة سامي محمود جمال

)مداد(، والدراسات للبحاث الدولي ،المركز النسانية المنظمات لكافة دليل المسلحة: النزاعات
جدة. فهد: الملك مكتبة والتوزيع، للنشر مداد مركز

منظومة35- في المؤسسية المخاطر إدارة استعراض :) بوشتا)2010 إيشتفان ترزي، جيهان
جنيف. المتحدة: المم المشتركة، التفتيش ،وحدة المرجعي الطار المتحدة المم

عبر:36- /2020،متاح الجامعي2019 للعام الهاشميى الجامعة في المخاطر إدارة خطة
https://hu.edu.jo/Risk_management.pdf

عبر:37- متاح الرسمية/ .)الجريدة 2014 العربية( مصر جمهورية دستور
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar

الوطني38- المركز الستشرافية، الدراسات حول منهجية )وثيقة وأخرون(2011 الدوراري، راشد
الجزائر. والمقارنة، الستشرافية البحوث قسم التربوية، والبحوث البيدغرافي للتجديد

التعليمية39- وروافدها لمصر العلمية القاعدة بناء (.2010 عمران( وأحمد المجيد، عبد سحر
مركز المصري، الوزراء مجلس القاهرة، والعلوم، الرياضيات تعليم مستقبل في دراسة المستقبل، في

القاهرة. المستقبلية: الدراسات مركز القرار، اتخاذ ودعم المعلومات
جائحة40- تجاه التعليم استجابة لتوجيه عمل إطار شليشر)2020(. وأندرياس ريمرز، فرناندو

الرابط: عبر متاح الخليج، لدول العربي التربية مكتب ، مترجم تقرير المستجد، كورونا فيروس
www.oecd.org/termsandconditions

بيئة41- وتخمين المهنية والصحة السلمة الخامس 12(2003).الكتاب رقم الموحد العمل قانون
عبر: ،متاح العمل

http://www.samynaguib.com/PDF/WorkLaw/LLaw95-11.pdf
الجامعي42- العام وأرقام حقائق مصر في العالي التعليم .)2015( وأخرون عبدالحميد، نوران

العمل. وسوق العالي التعليم مراد البيانات، قواعد قسم العالي، التعليم ،وزارة 2014-2013
:عمان.43- 2019-2017 المخاطر إدارة الدولي(2016.)خطة والتعاون التخايط وزارة
-44. عمان :2020-2017 والزمات المخاطر إدارة 2017.)إستراتيجية ) والتعليم التربية وزارة
مصر45- في العالي التعليم لتطوير الحكومة تطوير )2015(.استراتيجية العالي التعليم وزارة

وزارة السياسات، ودعم الستراتيجي التخايط ،وحدة المستقبل في تستثمر مصر 2020 -2015

https://www.zuj.edu.jo/wp-content/uploads/2018/04/risk_mng.pdf
http://www.samynaguib.com/PDF/WorkLaw/LLaw95-11.pdf
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العالي. التعليم

العام:46- القطاع في المخاطر لدارة الرشادي (.الدليل 2018( العام القااع تاوير وزارة
: عبر ،متاح السعودية العربية المملكة

file:///C:/Users/data/Downloads.pdf

علمية ودوريات مجلت - ج

البديل47- اختيار في المعرفة إدارة دور .)2017( العايد إبراهيم وسرى الايط، عدنان أحمد
، للدارة العربية 1،المجلة ع 37، مج السعودية، التصالت شركات مديري لدى الستراتيجي

.. ص21-38ص العربية،ص الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة
محمد48- ترجمة الرؤى، المثلة، الطار، مصر في المستقبلية الدراسات .)2013( جول إدجار

ص ص السكندرية، السكندرية، مكتبة المستقبلية، الدراسات ،وحدة أوراق سلسلة ، ع8 العربي،
. 84-7

-49)coso( اطار وفق على الداخلية الرقابة نظام وتقويم فحص )2018 احمد) ربة عبد اشرف
مجلة ، 2 ع مج8، الهلية، الجامعة العرب شط كلية في تابيقي الهلي:بحث الجامعي التعليم في

ص156-140. ص السماوة، المثنى، جامعة والقتصادية، الدارية للعلوم المثنى
-5019 )كوفيد كورونا بفيروس بالصابة التنبوء )2021 عبده) إبراهيم محمود ايمان

العربية المجلة ع15، م،مج4، 2020 ديسمبر وحتى يوليو من الفترة خلل المستجد(بالسودان
206-222،ص212. ص ص العربي:برلين، الديمقراطي المركز القتصاية، للدراسات

العلوم51- ،مجلة COSOوفق الداخلية الرقابة نظام فاعلية الخيرو)2013(.تحسين مؤيد إيمان
.434 -398 ، ص ،ص بغداد العراق، جامعة ، 70 ع ,19 مج والدارية، القتصادية

،ع52،8- استشرافية نقدية رؤية المعلومات ثورة ظل في الجامعي التعليم .)2005( قوي بوحنية
ص1- ص بسكرة، خيضر محمد جامعة القتصادية، والعلوم الحقوق كلية النسانية، العلوم مجلة

.20
ع53،6- ، الستراتيجية القرارات جودة في وأثرها المعرفة مهدي)2021(.إدارة قاسم تهايي

-113 ص ص المارات، اّتَُوية، ّلًلوْ الِاُاٍ ،ُلية واّْساْية اّتَُوية اًّلوْ َِلة
.123 126،ص

المعلومات54- تكنولوجيا السمان)2015(.استخدام سعدون أحمد وثائر حنـا، دريد رشـا

file:///C:/Users/data/Downloads%20%20%20%20.pdf


-344-

للدارة، العربية المجلة ،1 مج35ع ، برمجي" "نموذج المعرفة تدفق تابيقات في والتصالت
ص240-221. ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة

مؤسسات55- في الشاملة الجودة إدارة نظام لتابيق مقترح تصور .)2021( القرعاوي محمد حياة
المارات كلية والجتماع، النسانيات وعلوم والداب الفنون مجلة ع69، السعودي، العالي التعليم

.115 ص ،125-113 ص ص المتحدة العربية المارات التربوية، للعلوم
وفق56- على المهنية والسلمة الصحة إدرة نظام 2009.)تقويم الشمري( محمد عبد زهرة

والقتصاد، الدارة كلية ،مجلة 53 ع ،15 مج 18001.2007، OHSAS الدولية المواصفة
.129- ص،99 ص المستنصرية، الجامعة

الدراسات57- طلبة لدى الستباقية مظلوم)2019(.الشخصية حسين وعلي حميد، كريم زينب
ص20 ص النسانية، للعلوم التربية بابل،كلية ،جامعة النسانية العلــــوم مج26،ع1،مـــجلــــة العليا،

.28-
في58- والسلمة المن باحويرث(2016.) صالح عبود وليبيا قديم، بن صالح مبارك سالم

للعلوم الندلس ،مجلة مج14،ع6 الدولية، والنظمة المعايير تابيق وفاعلية النفاية الموسسات
. 27-7 ص ،ص التطبيقية

بالجامعات59- الزمات إدارة واقع )2018( عاشور علي ومحمد ، عبابنة سعيد" محمد سعيد
مج ، والنفسية التربوية للدراسات السلمية الجامعة مجلة الردن، شمال في الحكومية الردنية

. 742-715 ص-ص غزة، السلمية، الجامعة ،3 ع ،26
فـي60- الزمات إدارة فـي الستـراتيجـي دورالتخايط سلمة(2019). سالم وليد محمد سلمة

للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية ،المجلة 39 ،ع مج4 الفلساينية، الحكومية المؤسسات
ص160-143. ص ، العربية الدول جامعة الدارية،

من61- عينة لراء دراسة القياسي والسلوك التنظيمية )2013(.المخاطر خليف أحمد سلاان
القتصادية للعلوم النبار جامعة ،مجلة 10 ،ع 5 مج الموصل، جامعة في الدارية القيادات

.240-220 ص ص النبار، جامعة والقتصاد، الدارة ،كلية والدارية
COSOعلى62- لطار وفقا الداخلية الرقابة أيظمة هياكل أثر .)2011 السبوع) سيد سليما،

عمادة الداُية، اًّلوْ ،دُاساٍ 38،ع1 مج الرديية، الصياعية الشركات الرقابة:حالة أهداف
117-103 صص الرديية، الجامعة العلمي، البحث

بناء63- إطار في المستدامة التنافسية الميزة تحقيق متالبات .) 2013 سعييد) يم الرحي عبد سناء
العلوم مجلة ، 73 19،ع مج ، تحليلية فكرية دراسة : العمال لمنظمات الخضراء الستراتيجية
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.165 - 132 ص ص بغداد، جامعة والقتصاد، كلييةالدارة والدارية، القتصادية
مكان64- وروحانية للقيادة الخلقي السلوك بيـن العلقة .)2019( أبوليفة محمد مصافـى سناء

،4 39،ع مج العلقة، هذه فـي تداخلـي وسيط كمتغيـر النفسـي التمكيـن لدور ميدانية دراسة العمل،
ص209- ،ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة للدارة، العربية المجلة

.245
عيوب65- عن الناجمة الزمات اتصالت وديناالخااط)2019(.استـراتيجيات سالم، السيد شيماء

ع ،39 مج ، وأبل سامسونج شركتـي على حالة دارسة الجتماعي، التواصل شبكات عبـر المنتجات
-225 ص ص العربية، الدول ،جامعة الدارية للتنمية العربية المنظمة للدارة، العربية ،المجلة 3

.235
النسانية66- العلوم ،مجلة ع22 النسانية، والعلقات الفعال التصال نوار)2004(: بن صالح

.130 -117 ص ،ص 2004 ديسمبر 22 عدد قسناينة، منتوري: الخوة جامعة ،
جودة67- تحسيـن على الستـراتيجي التفكيـر الخولني)2018(.تأثيـر ومحمد الحمداني، نوري صبا

جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ، ع2 38 ، الوظيفية،مج الحياة
.213 -211 ص ،ص العربية الدول

دراسة68- الحسابات لمراقبي الداخلية الرقابة عناصر أهمية )2006(.تحليل الججاوي طلل
للتنمية العربية المنظمة للدارة، العربية المجلة ، بالعراق الحسابات مراقبي من لعينة استشكافية

. 26 -1 ص ص العربية، الدول جامعة الدارية،
الحكومية69- الجهزة في الدارية القيادة تاوير استراتيجية العصيمي)2017(. ا عبد بن عايد

العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية المجلة ، 1 ،ع 37 مج ،
. ص180-167 ص

المؤسسي70- النضج تحقيق في الستـراتيجية القيادة دور الرحيم)2019(. عبد محمد الرحيم عبد
العربية المنظمة للدارة، العربية المجلة ،1 ع ، 39، مج مقتـرحة"، العامة"رؤية المنظمات في

ص163-145. ص ، العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية
بالقااع71- الوظيفية الحياة جودة تحسيـن كيفية .)2019( شميلن بـن شباب بـن عبدالوهاب

للدارة، العربية المجلة ،2 39،ع مج ، العامليـن أداء على أثـرها وقياس السعودي الحكومـي
. ص236-215 ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة

الْساْية،72- اًّلوْ َِلة ، 1 ع ، والفعالية الكفاءة بي، 2001(.الداء مزهودة) المليك عبد
صص100-85. الجزائر، بسكرة: خضير محمد ،جامعة القتصادية والعلوم الحقوق كلية
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تعزيز73- آليات .)2017 ( مصافى الحكيم عبد نجم وعماد محمد، رشاد محمد الناصر عبد
، 2 ،جـ 172 ع مقارنة، دراسة ومصر: كندا في العالي التعليم بمؤسسات الدولي الالبي الحراك

.169-61 ص ص الزهر، جامعة التربية، كلية مجلة
ع74،10- مقترح، إطار العالى التعليم مؤسسات تيافسية الصالح)2012(. ا عبد ب، عثما،

.310-297 صص بالجزائر، ورقلة مرباح قاصدى جامعة اَّاِث، َِلة
على75- وتخثيرها المعرفة لصناع الشخصية ).الخصائص 2016 الشاهر( الفتاح عبد علي

،مج الموصل جامعة في التدريسيين من عينة لراء استطلعية :دراسة أالمعرفة المشاركة إمكان
ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة للدارة، العربية ،36،ع1،المجلة

. ص54-31
للعملية76- الداخلية النتاجية الكفاءة قياس .)2017 ( وآخرون الجروشي، عبدالسلم علي

الخامسة، السنة السياسية، والعلوم القتصاد لحالة تابيقية دراسة العالي، التعليم مؤسسة في التعليمية
.17 - ص1 ،ص والعمال القتصاد دراسة مجلة خاص، عدد

التعليم77- قطاع في المخاطر تقليل في الشاملة الجودة إدارة دور .)2013( الزغبي فلح علي
اًَُّية ،اَِّلة ع11 ، ،مج6 تطبيقية( العالمية)دراسة القتصادية الزمة ظل في الرديي العالي

صص43-1. الزرقاء،الزرقاء، اَّاًِي،جامعة اّتًليْ َودة ِّْاَ
المباشرة78- الثار العاطفي: التنظيمي واللتـزام الخلقية )2018(.القيادة عاية عادل غادة

العربية المجلة ،4 38،ع مج للمنظمة، القائد وتمثيل بالعمل الرتباط وجود ظل في المباشرة وغيـر
ص43-21. ص ، العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة للدارة،

ميزة79- لخلق الجامعات أداء لتاوير الستراتيجية )2017(.البعاد زايري وبلقاسم توزان، فاطمة
.282-269 ص ص أفريقيا، شمال اقتصاديات ،مجلة 16 ع تنافسية

في80- المنظمات استراتيجية على وأثرها السياسية المخاطر إدارة الجعفري)2021(. الناجي محمد
العربية المجلة ، ع9 ،5 مج الخرطوم-، ولية في العاملة المنظمات على ميدانية دراسة – السودان

. 52-36 ، ص ص غزة، والقانونية، والدارية القتصادية العلوم مجلة ـ ونشرالبحاث للعلوم
الهمية81- العربية الثقافة في المستقبلية الدراسات منصور)2016(.توطين إبراهيم محمد

السكندرية، مكتبة ، المستقبلية الدراسات ،وحدة أوراق ،مجلة 20 ع والشروط، والصعوبات
.55 -9 ص ص السكندرية،

في82- المنظمات استراتيجية على وأثرها السياسية المخاطر إدارة الجعفري)2021(. الناجي محمد
العربية المجلة ، ع9 ،5 مج الخرطوم-، ولية في العاملة المنظمات على ميدانية دراسة – السودان
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.52-36 ، ص ص غزة، والقانونية، والدارية القتصادية العلوم مجلة نشرالبحاث، ومحمد للعلوم
المعرفة83- لدارة التحتية البنية توفر ).أثر 2016 الزعبي( عمر ومحمد البااينة، تركي محمد

العربية المجلة ،ع2، 36 ،مج الردنية، التجارية المصارف في ميدانية دراسة التنظيمي التعلم على
ص296-275. ص ، العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة للدارة،

الوليات84- بين مقارنة دراسة إدارتها وفعالية الجامعات استقلل )2009( حنفي طه محمد
جامعة التربية، واجتماعية،كلية تربوية دراسات مجلة مج14،ع2، ، ومصر المريكية المتحدة

.227 ص151- ص حلوان،
العربي85- المعهد إصدارات سلسلة ع24، وقياسها، التنافسية .القدرة )2003 عدنان( محمد

.28-1 ص الكويتص للتخطيط،
للمديـريـن86- التحويلية القيادة نمط بيـن العلقة وآخرون)2019(. جارحـي، محمد على محمد

للدارة، العربية المجلة ، 3 ع ،39 مج والمتوساة، الصغيـرة الشركات في والداء والبتكار
. 223 -211 ص ص العربية الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة

التعليم87- تنافسية تعزيز مصافى)2018(. الحكيم عبد نجم وعماد بدوي، أحمد فوزي محمد
المجلة ع53، العالمية، الجامعات نخبة تصنيفات في مؤسساته واقع لتاوير مدخلا المصري العالي

.412-327، ص -ص سوهاج جامعة التربية، كلية التربوية،
المستدامة،88- والتنمية المن على الكاديمية السياسات أثـر .)2017( الكساسبة مفضي محمد

ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة للدارة، العربية 3،المجلة - ع مج37،
. 44 ص25-

التعليم89- تنافسية تعزيز مصافى)2018(. الحكيم عبد نجم وعماد بدوي، أحمد فوزي محمود
المجلة ،53 ع العالمية، الجامعات نخبة تصنيفات في مؤسساته واقع لتاوير مدخلا المصري العالي

. 412- 327 ص ص ، سوهاج جامعة التربية، كلية التربوية،
العربي90- المعهد إصدارات سلسلة ، 24 وقياسها،ع التنافسية 2003(.القدرة وديع( محمدعدنان

عبر: ،متاح .28 ،1 ص ص الكويت، للتخايط،
https://arab-api.org/images/publication/pdfs/93/93_develop_bridge24.pdf

وسيط91- كمتغيـر التنظيمي الهيكل دور .)2018( كاظــم بدر ووسـام البـرو، الوهاب عبد هادي
في ميدانية التنظيمية:دراسة والتصالت القرار صنع من وكل المعلومات تكنولوجيا بيـن العلقة في
الدارية، للتنمية العربية ،المنظمة للدارة العربية 1،المجلة ،38ع ، مج العراقية، الوزارات من عدد

https://arab-api.org/images/publication/pdfs/93/93_develop_bridge24.pdf
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ص108-81. ص العربية، الدول جامعة
مجلة92- العدد56، المجابهة، وسياسات المخاطر العزب)2015(.مجتمع محمد الدين جمال هبة

.31-13 ص ص والستراتيجية، السياسية للدراسات مركزالهرام مصرية، أحوال
إطار93- وفق المراجعة لجان فاعلية ا)2019(. ضيف الهادي ومحمد اللوي، عبد يحي

مج والخارجيين، الداخليين المراجعين من مجموعة الجزائرية-دراسة القتصادية المؤسسات في coso
ص ،2019 ديسمبر الجزائر، الوادي، لخضر، حمة الشهيد جامعة اقتصادية، راى مجلة 2 ع ،9

ص410-393.
معاييـر94- تابيق فـي الحرجة النجاح عوامل وآخرون)2019(. السبعاوي، خضر محمد يونس

فـي التدريسية والهيئة الدارية القيادات من عينة لراء تحليلية استالعية دراسة العالـي، التعليم جودة
العربية المجلة ،4 ع ، 39، مج ، العراق كوردستان إقليم السليمانية، البشرية التنمية جامعة

.82 -65 ص ص العربية، الدول جامعة الدارية، للتنمية العربية المنظمة للدارة،

جامعية رسائل د-
السعودية،95- العربية أالمملكة الناشئة الجامعات تطوير البلوي(2016). عايد أحمد صالح

القاهرة. جامعة للتربية، العليا الدراسات ،كلية منشورة غير دكتوراه رسالة
الجمهورية96- في والزمات الكوارث لدارة مستقبلية راية .(2007 قهوجي( أحمد صائب

الدفاع. وزارة العليا، العسكرية ناصر أكاديمية ، منشورة غير دكتوراه رسالة السورية، العربية
في97- الريادية المشاريع أصحاب لدى المخاطر إدارة أثر .)2017( النجار خليل محمـد غسان

الجامعة في والتكنولوجيا العمال حاضنة مشاريع حالة: دراسة لمشاريعهم التنافسية الميزة تحقيق
السلمية،غزة. الجامعة التجارة، ،كلية العمال إدارة قسم منشورة، غير ماجستير رسالة السلمية،

المتحدة98- أالوليات الجامعي التعليم في الزمة .)إدارة أحمد(2008 محمد المنعم عبد مني
والدارة المقارنة التربية قسم منشورة، غير ماجستير رسالة مصر، في منها الفادة وامكانية المريكية

. الزقازيق جامعـة التربيـــــــــة، كليـــــــة التعليمية،
،رسالة99- التنافسية الميزة تحقيق في ودورها المعرفة إدارة . داسي)2007( حسين وهيبة

دمشق. ، دمشق جامعة القتصاد كلية منشورة, غير ماجستير

ومنتديات ومؤتمرات ندوات في منشورة عمل وأوراق أأحاث و-

في100- والبيئة المجتمع خدمة إدارة واقع .)2011( البستان الباقي عبد المحسن عبد أحمد
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والبحث العالي التعليم عن المسئولين للوزراء عشر الثالث ،المؤتمر العربية العالي التعليم مؤسسات
للتربية العربية ،المنظمة العربي الوطن في العالي التعليم إدارة تطوير العربي، الوطن في العلمي

.107- ص96 ،ص 2011 ظبي7-8ديسمبر أبو والعلوم: والثقافة
-101، العربية العالي التعليم مؤسسات في الدارية القدرات وتعزيز .تاوير )2011( حجازي بسام

العربي، الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم عن المسئولين للوزراء عشر الثالث المؤتمر
-7 ظبي والعلوم،أبو والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي، الوطن في العالي التعليم إدارة تاوير

. 190 ص148- 2011،ص 8ديسمبر
مقترح102- نموذج .)2018( الرضا عبد كاظم وثامر محيسن، علي حسين علي، صباح خالد

جامعة مجلة ، COSOإطار وفق على الحكومية الوحدات في الداخلية الرقابة مخاطر إدارة لتقويم
جيهان- لجامعة الثاني الدولي العلمي أالمؤتمر خاص عدد ،2 ،ع Aالجزء العلمية، اربيل جيهان

ص172-151. ص ، ،بغداد، الدارية للعلوم اربيل
المختلفة103- وتابيقاته الصاناعي الذكاء دور .)2019( الخيارى حسين الدسوقى محمد دعاء

الزمات"إدارة لبحوث والعشرون الراأع السنوي للمؤتمر مقدم ،بحث والزمات المخاطر إدارة فى
بحوث وحدة – 2019 ديسمبر 7 السبت في المنعقد ،2030 مصر رؤية لتحقيق الرقمي التحول

.28-1 ص شمسص عين جامعة التجارة، كلية الزمات،
دور104- ومواجهتها: الزمة صناعة بين اللكتروني العلم (.2014 الدسوقي( محمود دعاء

التاسع السنوي المؤتمر إلى مقدم بحث أخاارها، من والحد والكوارث الزمات مواجهة في العلم
رشاد .محمد أد وحدة الثاني، المجلد ، نوفمبر2014 في23-22 المنعقد الزمات، لبحوث عشر

.532-489 ص ص شمس، عين جامعة ، التجارة كلية الزمات، لبحوث الحملوي
للمؤسسة105- التنافسية الميزة لتاوير مدخل الشاملة الجودة إدارة ، ) 2003( يحضيه سمللي

وتحديات الجزائرية القتصادية المؤسسة حول الول الوطني للملتقى مقدم أحث القتصادية،
ورقلة. جامعة ، الجديد القتصادي المناخ

مقدمة106- بحثية ورقة العربية، البحوث في المستقبل )2015(.استشراف الزعبوط عيد مية سي
العربي المؤتمر في المشاركة لغاية العربية الجامعات اتحاد مع بالتعاون الدولية المعايير لمؤسسة

عمتان. العلمي: البحث لتطوير
العربي،107- الوطن في العالي التعليم مؤسسات إدارة واقع سلمة)2011(. الفتاح عبد عادل

العربي، الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم عن المسئولين للوزراء عشر الثالث المؤتمر
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-7 ظبي ،أبو والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي، الوطن في العالي التعليم إدارة تاوير
.40– ص4 ،ص 2011 8ديسمبر

لتحقيق108- كمدخل المشترك الذاتي )2017(.التقييم برهومة يحي وعبير خااب، سيد عايدة
لبحوث والعشرون الثاني السنوي المؤتمر الحكومية، بالمنظمات الزمات من والوقاية التميز
كلية الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد وحدة ،2017 /11/25 في ،المنعقد الزمات

. 280-275 ص ،ص شمس عين جامعة التجارة،
في109- الرقمي والتحول الكاديمى التميز الدين)2019(. حسام ياسر ومها خااب، سيد عايدة

الزمات"إدارة لبحوث والعشرون الراأع السنوي للمؤتمر مقدم أحث ،2030 مصر رؤية إطار
، الزمات بحوث وحدة ، 2019/ 12/ 7 في المنعقد "2030 مصر رؤية لتحقيق الرقمي التحول

.11-1 ص ص شمس، عين جامعة التجارة، كلية
،المؤتمر110- العربي الوطن في العالي التعليم مؤسسات إدارة تاوير .)2011( بدري عدنان

إدارة ،تاوير العربي الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم عن المسئولين للوزراء عشر الثالث
7-8ديسمبر ظبي ،أبو والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي، الوطن في العالي التعليم

.2011
عملية111- تعزيز في المخاطر إدارة .دور )2007 السكارنة( خلف وبلل الزعبي، فلح علي

الدولي العلمي للمؤتمر مقدم أحث ، ) استالعية )دراسة الستراتيجي التسويقي القرار اتخاذ
.27 ص1- ص عمان، الردنية، الزيتونة جامعة ، 2007/ نيسان شهر في المنعقد السنوي،

التميز112- معايير تابيق . الدماطي)2019( أحمد السيد وحنان عواد، أحمد محمد عمرو
التحول الزمات"إدارة لبحوث والعشرون الراأع السنوي للمؤتمر مقدم بحث الرقمي، للتحول المؤسسي
التجارة ،كلية الزمات بحوث وحدة ،2019/ 12/ 7 في المنعقد "2030 مصر رؤية لتحقيق الرقمي

.17-1 ص شمس،ص عين ،جامعة الضيافة ،دار
مقدم113- بحث ليبيا، في العالي التعليم مخرجات جودة .)2018( الفلح فرج مفتاح فاطمة

في ودوره التربية، لكليات المعرفي السهام الزاوية، -جامعة التربية لكلية الثاني العلمي للمؤتمر
أبريل 25 في المنعقد ومستقبلا، حاضراا المعرفية: التحديات العام، التعليم مؤسسات احتياجات تلبية

. 130-116 ص ،ص طرابلس ، 2018
في114- للبتكار العالمية للمبادرة دراسة عن نقلا شليشر)2020( وأندرياس ريمرز، فرناندو

تجاه التعليم لستجابة والتنمية القتصادي التعاون لمنظمة السريع والتقييم هارفارد بجامعة التعليم
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.٢٠٢0 مارس ٢٧ - ١8 المستجد كورونا فيروس
كفاءة115- على التكنولوجية المخاطر إدارة أهمية .)2015( سالم علي وعمر النجار، فريد

في12/20-19/ المنعقد الزمات لبحوث العشرين السنوي المؤتمر إلى مقدم بحث البترول، شركات
جامعة ، التجارة كلية ، الثاني المجلد الزمات، لبحوث الحملوي رشاد محمد أ.د وحدة ،2015

.750-715 ص ص شمس، عين
الدراسات116- ودللت مفهوم ماهية حول ورقة مقترح .)2013( المهدي محمد ا عبد مالك

فبراير، 5-3 من الفترة في المنعقد الدولية، والشراكات العربية المستقبلية الراى ،ملتقى المستقبلية
منية، الل للعلوم العربية نايف جامعة لستراتيجية، اا العلوم كلية العربية، العلمي البحث مجالس اتحاد

الرياض.
مقدم117- بحث الحياة، جودة لتحقيق الزمات مواجهة أساليب .( 2016 الفرماوي( محمد مجدي

أ.د وحدة ،2016 /11/25 في ،المنعقد الزمات لبحوث والعشرون الحادي السنوي المؤتمر إلى
ص ص شمس، عين جامعة التجارة، كلية الول، المجلد الزمات، لبحوث الحملوي رشاد محمد

. 138-103
السنوي118- ،المؤتمر المصريلة الصناعة في الزمات وأخرون(1997.)إدارة الحملوي، محمد

ص شمس،القاهرة، عين جامعة التجارة، الزمات،كلية إدارة وحدة والكوارث، الزمات لدارة الثلاني
.26-5 ص

المؤسسي119- الشكل لتاوير الخاصة المقترحات بعض . )2016( وأخرون غنيم، محمد
أالمركز ندوة المتاحة، والحلول المخرج مصر: في القتصادية الزمات مصر: في التعليم لمنظومة

.17-1 ص ،ص 2016/11/7 الندوة تاريخ رقم3 العدد القتصادية، للدراسات المصري
المؤتمر120- الزمات، من الوقاية سبل كأحد الولويات 2000(.إدارة ( الشافعي محمد محمد

شمس، عين جامعة التجارة، كلية الزمات، بحوث وحدة الثاني، المجلد للزمات، الخامس السنوي
ص85-63. ص

(.تطوير121- ٢٠١٦( مجدي شاكر وحسن احمد، الهادي عبد مازن الربيعي، داود محمود
السنوي المؤتمر فاعليات ضمن منشور بحث الشاملة: الجودة ادارة متالبات ضوء في العالي التعليم
ص ص بيروت، المريكية، الجامعة ٢٠١٦ ديسمبر اول كانون ١-٢ في المنعقد للتعليم، الثامن

.54-13
منشور،122- بحث مستقبلية، رؤية – الواقع – التعليم .أزمة )2002( دياب شحاته مغاوري
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مصر، في التعليمية الزمة إدارة أكتوبر2002، 26 في ،المنعقد للزمات الساأع السنوي المؤتمر
-85 ص ص شمس، عين جامعة التجارة، كلية الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد وحدة

.114
الكمبيوتر123- على المبنية السيناريوهات بعض وضع (.2005 مصافى( طلعت محمود مها

المتغيرات ظل في البيئية والكوارث الزمات إدارة العولمة، من نتجت اقتصادية ازمات لمواجهة
، 3-4ديسمبر2005 في ،المنعقد للزمات العاشر السنوي ،المؤتمر المعاصرة العالمية والمستجدات
-885 ص ،ص شمس عين جامعة التجارة، كلية الزمات، لبحوث الحملوي رشاد .محمد أد وحدة

. 899
ضمن124- منشور بحث النسان، حقوق وحماية المدني 2010).الدفاع ابراهيم( مصافى نبيل

الرياض، المنية، للعلوم نايف ،جامعة المنية التعليمية المناهج في المدنية الحماية قيم مؤتمر
. 220—109 ص ص

لتحقيق125- كمدخل التدريس هيئة لعضاء المهنية التنمية التربي)2019(. محمد محمود هويدا
، عشر الحادي –الدولي عشر الراأع العربي السنوي المؤتمر المصرية، بالجامعات التنافسية الميزة
رؤى العربي- والوطن مصر في العلمي للبحث والمعلوماتية التنافسية القدرة وتاوير النوعي التعليم

.727-681 ص ،ص المنصورة جامعة النوعية، التربية مج2،كلية مستقبلية،
تحسين126- في العلمي البحث دور لتفعيل مقترحة التربي)2018(.استراتيجية محمود هويدا

لقطاع الثاني الدولي للمؤتمر مقدم بحث العالمية، التصنيفات في المصرية الجامعات ترتيب
في المنعقد " وتحديات 2030"أفاق استراتيجية منظور من العلمي والبحث والبحوث العليا الدراسات

. 480 ص429- ص الغردقة، 18-19يوليو2018،

كتب ه-

السرة،127- اّتًليْ: اّتَُوي واّتُطيط اّتَُية 2002.)اقتصادياٍ حجي( إسماعيل أحمد
القاهرة. العربي: الفكر دار العلم،

للنشر128- العربية المة ،مؤسسة المعلومات وأمن اصلكترونية المشد)2017(.القرانة أحمد
الكويت. والتوزيع:

والصحة129- السلمة وحدة المهنية: والصحة )2015(.السلمة ونيس إبراهيم لافي أحمد
دمياط. جامعة . الزراعة كلية العمل، بيئة وتأمين المهنية

معها؟،130- التعامل يمك، خبرها؟وكيف ؟ما ماهي )2006(.الكوارث بكر أبو يور محمد إدريس
جدة. والدراسات: للبحاث الدولي المركز
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الدارية،131- المعلومات نظم في الخفاف(2011.)مقدمة مجدي ومها الااهر، ماجد أسمهان
عمان. للنشر: وائل دار

قيد132- على والبقاء للنجاح الحرجة المور المخاطر وإيانجليندون(2007.)إدارة وارنج، ألن
الرياض. للنشر، المريخ دار سرور، إبراهيم علي سرور ،ترجمة والعشرين الحادي القرن في الحياة

المركز133- ،ترجمة المفقود المان عن أحثاا العالمي: المخاطر بيك(2013.)مجتمع ألوريش
القاهرة. : الجزيرة للترجمة، القومي المركز جوته، معهد مع بالتنسيق للترجمة القومي

للنشر:134- وائل ،دار النظري الطار الحساأات تدقيق العزب(2012.) وهاني نظمي، إيهاب
عمان.
الكتاب135- ،دار مبسطة تربوية راية التربوي، البحث .)مناهج الرشيدي(2000 صالح بشير

القاهرة. الحديث:
روفيد،136- جونثان ،تحرير أعمالَ لحماية عملي دليل العمال مخاطر ليس(2008)إدارة جليان

العربية:القاهرة. النيل مجموعة إصلح، أحمد عل ترجمة
،إيتراك137- علمية تطبيقات مع الطارئة والمواقف الزمات في (2005.)التلفاوض حواش جمال

القاهرة. والتتوزيع: والنشر للاتباعة
لبنان138- ،مكتبة الستراتيجية الدارة .)ركائز ويلين(2014 إل وتوماس هانجر، جيه.دافيد

بيروت. ناشرون:
الهيئة139- ، تَُوية واقتْاءاٍ ُقاَية :ِْاءاٍ اَِّتًِي الصَح )2008 ( عمار حامد

للكتاب:القاهرة. العامة
في140- دراسات ، واِّؤسسة اُّساّة َيَ اّقيْ: واْطُاَاٍ اَّاًِة )1996 ( عمار حامد

. القاهرة للكتاب: العربية الدار مكتبة ، والثقافة التربية
البحرين141- معهد ،الناشر الخطر ،إدارة درويش)2003( ويوسف المنديل، نادر العجمي، حسين

المنامة. والمالية: المصرفية للدراسات
في142- البداعية الساليب . الخاايبية)2002( محمد وماجد بعارة، اللايف عبد حسين

. عمان والتوزيع: للنشر الشروق دار ترجمة، الجامعي، التدريس
بلغة143- المعلومات 2009.)أمن القحااني( ا عبد بن ومحمد الغثبر، سليمان بن خالد

. الرياض الوطنية: فهد الملك مكتبة ميسرة،
عمان.144- والتوزيع: للنشر دارالراية الواردات، الداخلي، التدقيق )دليل .2013 ا( عبد خلف
الزمات145- إدارة إلى د.هادو)2012(.المدخل وجورج بولوك، أ وجاين ب.كبول، دامون

القاهرة. نصر، مدينة والنشر: للتدريب العربية المجموعة عجينة، هبة ،ترجمة والطوارئ
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-146، 2 ط المعلومات، أمن إلى المدخل . 1434هـ( – )2012م القحااني عايض بن ذيب
. الرياض : المؤلف الناشر

واليما،147- العلم ،دار اّتًليْ َي اّشاِلة الجودة .)2018 وأخرون) البوهي، عبدالعزيز رأفت
دسوق. لليشروالتوزيع:

السكيدرية.148- المعارف: دار اِّْظِاٍ، َي .)اّسلوَ حس،(2001 راوية
َي149- ََِْية دُاسة اّتَُوي اّقتصاد َي .ًِاّْ 2016م( الشعرايي) ياصر ربى

طرابلس. : للكتاب الحديثة ،المؤسسة اّتًليْ اقتصادياٍ
بين150- الجامعي .التعليم )2004( البندري سلمان بن ومحمد طعيمة، ا عبد أحمد رشدي

القاهرة. والنشر: للاباعة العربي الفكر ،دار التطوير راى و الواقع رصد
للنشر151- جرير دار الستراتيجية، والبدائل المنافسة-التنافسية .)2011 ( أحمد زغدار

عمان. والتوزيع:
نجاح152- على وانعكاساته الستراتيجي .الفكر )2009( علي وأحمد ، الدوري صالح زكريا

. عمان : والتوزيع للنشر العلمية البازوري دار وبحوث قراءات العمال، منظمات
ناس:153- الولى.شركة .الابعة العمل وبيئة المهنية والصحة طاحون)2006(.السلمة زكرياء

القاهرة. عابدين،
عمان.154- وموزعون: ناشرون البداية دار ، الحساأات تدقيق .)علم 2010 الحدرب( زهير
والتقنية:155- للعلوم العزيز عبد الملك المعلومات،مدينة 2015.)أمن القحطاني( عايض بن زينب

الرياض.
النظرية156- التصورات بين الزمات لدراسة الجتماعي .المدخل )2000( العاار سهير

القاهرة. شمس: عين جامعة كليةالبنات، العلمية، والتطبيقات
العلمية:157- الكتب دار والمثال، الحكم في الحلل 1990.)السحر الهاشمي( أحمد السيد
بيروت.
دار158- ،2 ،ط الدولي والرهاب العولمة مخاطر والكوارث الزمات )2002(.إدارة عليوة السيد

القاهرة. : والتوزيع للنشر المين
-159،2 ،ط والزمات المخاطر إدارة في الحديثة 2015.)التجاهات الرب( جاد محمد سيد

السماعيلية. السويس: قناة جامعة
إطار160- في متكامل منهج العمال، منظمات وإدارة ،)تنظيم 2005) الرب جاد محمد سيد

القاهرة. العشري: مابعة والمعاصر، التقليدي الداري الفكر
للدارة161- المهنية الخبرات مركز : أالمنشآت المنية المخاطر السامحي(2008.)إدارة شريف
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. الجيزة )بيمك(:الدقي،
والتوزيع162- للنشر المسيرة دار ،2 ،ط المخاطر 2016.)إدارة وآخرون( موسى، نوري شقيري

عمان. والاباعة:
القتصاد163- معهد والداء، والفاعلية والفعالية الكفاءة بين التمييز .)2011( بورقبة شوقي

. 197-181 ص ص جدة، العزيز: عبد الملك جامعة السلمي،
مفاهيم-أساليب-تطبيقات،164- المستقبلية الدراسات في 2004.)مقدمة زاهر( الدين ضياء

القاهرة. للنشر: الكتاب ومركز والتنمية، للتعليم العربي المركز
لحماية165- القانوني المعلوماتي،النظام )المن .2009 عاية( الدسوقي ابراهيم طارق

السكندرية. : للنشر الجديدة الجامعة دار المعلومات،
للاباعة166- الشرطة دار ،ماابع الكوارث لمواجهة العامة 2007.)الستراتيجية الجمال( طارق

. القاهرة : والتوزيع والنشر
والتوزيع:167- واليشر للطباعة الجامعية الدار المخاطر، إدارة .)2007( حمادة العال عبد طارق

. القاهرة
الستراتيجية168- .)الدارة 2009) إدريس صبحي محمد ووائل الغالي، منصور محسن طاهر

عمان. للنشر: وائل دار ،2 ط متكامل، منهجي منظور
الطباعة169- لدييا الوفاء اّتًليْ،دار اقتصادياٍ َي واِّْشوُ (.اِّوَود آدم)2016 طلعت

. السكيدرية واليشر:
المؤدية170- الطرق مشروع ، المخاطر وإدارة تقييم . ) 2008 ( وأخرون المنعم، عبد عاطف

الابعة القاهرة، جامعة الهندسة، كلية البحوث، و العليا الدراسات تاوير ،مركز العالي للتعليم
.2008 إبريل الولى

المصري،171- الشباب :معضلة العمل ع، عاطلو، ولك، متعلمو، .)2016( اليجار عادل
الدوحة. بروكيجز: معهد السياسة، موجز

في172- المحسوبة المعلومات وشبكات )قواعد .2000 ) السامرائي وإيمان قندلجي، عامر
عمان. والتوزيع: والنشر للاباعة الفكر دار المعلومات، مراكز و المكتبات

الداري173- الفكر في حديث مفهوم الجامعي، التعليم إدارة ،)2008( فوزي هاشم العبادي
عمان. والتوزيع: للنشر الوراق مؤسسة المعاصر،

الرياض.174- المنية: للعلوم العربية نايف ،أكاديمية الصناعي المن .)1999( شامة أبو عباس
النتاج175- في التصال تكنولوجيا .)استخدامات محمد(2005 الوهاب عبد محمد الباسط عبد

السكندرية. الحديث: الجامعي المكتب وميدانية(، تابيقية ،)دراسة والذاعي التلفزيوني
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-176،21 القرن تحديات لمواجهة الستراتيجية )1999( المغربی الفتاح عبد الحميد عبد
العربية:القاهرة. النيل مجموعة

ومطبعة177- مكتبة الدولي، والستثمار العمال قحف)2001(.اقتصاديات أبو عبدالسلم
السكيدرية. الفيية: الشعاع

اتخاذ178- / الفراد إدارة / التنظيم / التخطيط – الذكية .)اصدارة 2008 النجار( العزيز عبد
اصسكندرية. : الحديث العربي ،المكتب القرارات

المنظور179- من قراءات مع والدارة القيادة ومهارات مبادئ ملئكة)2007(. محمد العزيز عبد
جدة. العلم: دار ، السلمي

ّلْشُ:عما،.180- وائل اّتًليْ،داُ اقتصادياٍ 2015.)َي الرشدا،( زاهي ا عبد
السيكولوجي181- المدخل المدرسيلة الزمات إدارة .)2003( كامل محمد الوهاب عبد

القاهرة. المصرية: النهضة دار المعلوماتي،
عملي182- كمدخل المخاطر، وإدارة الداخلية .)المراجعة 2010 علي( نصر الوهاب عبد

،جامعة الجامعية ،الدار الخرى الدول تجارب ضوء في العالمية دبي مجموعة أزمة لمواجهة
السكندرية:السكندرية.

ومطبعة183- ،مكتبة واّستُِاُاّدوّي العِال قحف(2001.)اقتصادياٍ أبو عبدالسلم
. السكيدرية الفيية: الشعاع

ا،.184- عمم لليشر: وائل دار ،3 ط اّتًليْ، اقتصادياٍ َي (.2008 ) الرشدا، زاهي ا عبد
لعصر185- استراتيجيات أالجودة: والدارة البشري المال 2000.)رأس بدران( عدنان

والبحوث للدراسات المارات مركز الثالثة، اللفية تحديات العربي والعالم العولمة،التعليم
ظبي. أبو الستراتيجية:

منظور186- وفق التنافسية الميزة .) الخفاجي)2014 عباس ونعيمة سويسي، علي الدين عز
عمان. والتوزيع: للنشر اليام دار التنظيمي، التغيير استراتيجيات

نظرية187- الدولية المعايير ضوء في الحساأات .)تدقيق 2015) الذنيبات القادر عبد على
. عمان : للنشر وائل دار ،5 ط وتطبيق:

والاباعة:188- للنشر غريب دار الستراتيجية، البشرية الموارد إدارة .) السلمي)2001 علي
القاهرة.
التعليم189- وتدويل الوافدين الطلب استقبال في التوسع .)2013( الحكيم عبد جعفر فاروق

في العالي التعليم إصلح مشروع مصر، في العالي التعليم لتمويل مقترحة كبدائل العالي
القاهرة. والتدريب: والستشارات للبحوث التنمية مصر،شركاء

الشعارات190- العالي التعليم 2009(.مستقبل ( سكاي وجيمي كوتوريير، نيومان،لرا فرانك
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الرياض. العبيكان: شحادة، وليد ترجمة السوق، ومخاطر والواقع
لليشر191- العلمي الكتاب دار وتُطيطه، اّتًليْ .)اقتصادياٍ 2006 ) خلف حس، فليح

ا،. عمم والتوزيع:
الملك192- مكتبة ،2 ط ، واّتِْيْ اّتُطيط َيَ الُّتُوْية )2005(.اُِّوِة العبود ياصر فهد

الرياض. : الوطيية فهد
اتحاد193- كتاب سلسلة المخاطر، إدارة وتطور، ابتكار الخطر )2010(.إدارة عيد بن فهد

عبر: متاح ص37، 47-32 ص ص الكويت، آفاق: مكتبة الستثمارية، الشركات
https://www.unioninvest.org/userfiles/booksdocAr/19Risk-Management.pdf

طنطاوي،194- سعد محمد ترجمة ، جدا قصيرة مقدمة المعلومات: )2014( فلوريدي لوتشانو
القاهرة. والثقافة: للتعليم هنداوي مؤسسة

الدارية،195- للتنمية العربية المنظمة قياسها، ومؤشرات التنافسية .) 2005 الايب( محمد
القاهرة. العربية: الدول جامعة

دار196- السلمي، :المنظور المستقبل دراسة )أسس .2009 النعيري( حسن أحمد بن محمد
دمشق. والتوزيع: للنشر الفكر

-197: واليمان العلم ،مابعة الجامعي قبل التعليم في التربوي أحمد)2008(.التجديد جاد محمد
السكندرية.

حامد198- ،دار المعلومات أنظمة حماية نينو(2007.) إبراهيم وماركو الحميد، دباس محمد
عمان. والتوزيع: للنشر

عمان.199- للنشر: صفاء ،دار المهنية للسلمة الحديثة الدارة .)2002( العقابلة ذياب محمد
شمس:200- ،مكتبةعين الزمات إدارة فى التصالت (.دور 1999 ) الحملوى رشاد محمد
القاهرة.
اليجلو201- مكتبة واّتِْية، اّتًليْ :)2007 ( شاذلي عدلي وياهد الحوت، صبري محمد

. القاهرة المصرية:
الداء202- تاوير مركز ،2 ،ط الزمات إدارة مهارات .)1996( هلل الغني عبد محمد

والتنمية:القاهرة.
شهرزاد:203- دار اّقتصادية، اّتِْية َي وَُُُ اّتًليْ )2017م(، محمود علي محمود
عما،.
-204: والتوزيع لليشر جوايا دار واِّاعلية، اُِّاءة اّتوَِاَ )2016 ( يسيم على محمد
القاهرة.
السلمية:205- والنشر التتوزيع دار الزمات، إدارة فن المآزق من فتحي)2001(.الخروج محمد

. القاهرة
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والشركات،عالم206- العامة المؤسسات في الدارية العاروزي)1996(.العلقات فهمي محمد
. القاهرة الكتب:

والعلمية207- النظرية الأعاد في :دراسة التصال تكنولوجيا ( . 2005 محفوظ( محمد
. القاهرة الجامعية: المعرفة دار التصال، لتكنولوجيا

والتوزيع:208- للنشر الفجر دار ج2 العلمية، الموسوعة .( 2003 حجاب( منير محمد
القاهرة.
المصرية209- الهيئة الصعبة، والمواقف والكوارث الزمات إدارة .مهارات هيكل)2006( محمد

القاهرة. للكتاب: العامة
عما،.210- شهرزاد: دار اّقتصاديةـ اّتِْية َي وَُُُ ،)اّتًليْ 2017 محمود( علي محمود
عمان.211- للنشر: صفاء دار المهنية، للسلمة الحديثة 2003(.الدارة العقايلة) محمود
تحقيق212- الئمة، وإمام المة جبر الشافعي المام ديوان . (1985 الزهرية( الكليات مكتبة

. القاهرة الزهر، الزهرية: الكليات مكتبة خفاجي، المنعم عبد محمد الدكتور
للاباعة213- الفكر دار الولى، ،الابعة البشرية الموارد إدارة .) زويلق)2001 حسن مهدي

عمان. والتوزيع: والنشر
الواحد214- القرن في العالي التعليم . جاد)2002( القادر عبد وسمير غنايم، محمد مهني

عمان. ونشر ترجمة : مستقبلية ورؤى بحثية أجندة وقضايا، اتجاهات والعشرين
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عبر:320- متاح ..)COVID-19( كورونا فيروس لبحوث سعود الملك جامعة مبادرة
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281

التمكين321- إلى التكوين من السرة . المخاطر إدارة دليل وأخرون، راض، آل علي بن محمد
: عبر 2020/6/12،متاح الطلع تم مكة، السرية، للتنمية المودة جمعية

https://almawaddah.org.sa/sites/default/files/.pdf –

-322: natureindexموقع
https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Egypt/All/score

https://www.elbalad.news/4229201
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الدولي:323- البنك موقع
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-
covid-19-pandemic

المصرية:324- الحكومة موقع
https://www.sis.gov.eg/Story/206685

عبر:325- 12-5-2021متاح بتاريخ الطلع تم الزيتونة لجامعة الرسمي الموقع
https://www.zuj.edu.jo

-326: المنصورة لجامعة الرسمي الموقع
https://www.mans.edu.eg/mans-news/5249-mansoura-university-is-among-the-top-100-
universities-in-the-world-in-the-times-ranking-of-emerging-economies-2021

شمس:327- عين لجامعة الرسمي الموقع
http://www.asu.edu.eg/ar/292/page

-328: الهاشميىة للجامعة الرسمي الموقع
https://www.linkedin.com/school/the-hashemite-university-students/
https://ar.wikipedia.org/wiki

نيوز:329- العربي موقع
https://www.bbc.com/arabic/vert-cap-52204277

والمعرفة:330- العلوم موقع
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-
covid19/

والثقافة:331- والبحوث التعليم عن للعلن الفنار موقع
https://www.al-fanarmedia.org/ar

المصرية:332- للجامعات اللكترونية المنصة موقع
https://egypt-hub.edu.eg/

السعودية:333- الوطنية المنصة موقع
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC087

السابع:334- اليوم موقع
https://www.youm7.com/story/2020/6/

الزيتونة:335- جامعة موقع
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https://www.zuj.edu.jo/e-learning/?lang=ar

الردنية:336- والتكنولوجيا العلوم جامعة موقع
http://www.just.edu.jo/ar/Pages/Default.aspx

العلمي:337- والبحث العالي التعليم وزارة موقع
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

في338- الالبة وتعلم نفسية على بعد عن التعلم تأثير على "للتعرف رأي استالع نموذج
عبر: كورونامتاح جائحة ظل في الجامعة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRA2of23uD9Mil7YLNdUxWE2H5l3iQD_6
E1VY261lTKMXpYQ/viewform

متاح339- ..)COVID-19( كورونا فيروس لبحوث سعود الملك جامعة لمبادرة التقديم نموذج
عبر:

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/covid19_dsr_form.pdf

بجائحة340- الخاصة الرشادية التعليمات حول بالجامعة العمل لفريق موجه كيرتن جامعة نموذج
عبر: متاح كورونا،

https://www.curtin.edu.au/novel-coronavirus/information-for-staff

متاح341- كورونا، بجائحة الخاصة الرشادية التعليمات حول للالب موجه كيرتن جامعة نموذج
عبر:

https://www.curtin.edu.au/novel-coronavirus/information-for-students

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/covid19_dsr_form.pdf
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