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 ينفعنا بما عممنا، وأف يزدنا عمما.
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  شكر وتقديرشكر وتقدير
 

َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا َتْرَضاُه  َربِّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمىقاؿ تعالى 

اِلحِ  َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي  (.19)النمؿ:  يفَ ِعَباِدَؾ الصَّ

 مف شئت ما مؿء وأ وما بينيـ واألرض السماوات مؿء فيو مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  هلل الحمد

 :بعد شيء

كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر  ه الدراسةكتعالى الذم كفقني في إنجاز ىذ هلل سبحانوأتكجو بالشكر 

الكافر كالتكجيو  بالعمـ فضمو عميى عمى ت وطفة محمود مرزوؽ أبوأستاذي الدكتور كالعرفاف إلى 

قيمة في ىذه الدراسة كالتي أغنتيا بالكثير الكثير مف األصكؿ  نصائحعمى ما قدمو لي مف ك  الرشيد

الشكر ك  .فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف تككف في ميزاف حسناتو يكـ القيامة ،العممية الجكىرية

عمى ما تقدمو  لعميا ذلؾ الصرح العممي الشامخ،ا مكصكؿ إلى أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات

مف جيد في خدمة الكطف كالديف مف خبلؿ بناء قادة المستقبؿ الذيف سيقع عمى عاتقيـ بناء الدكلة 

 ،وزير الداخمية األستاذ فتحي حماد السيدكما أتقدـ بالشكر إلى ، الخبلفة الراشدةالفمسطينية ك 

كما ، عمى مساندتيـ لي في مسيرتي التعميميةالغالية  ووالدتي يزلوالدي العز  العرفافأتقدـ بالشكر ك ك 

زوجتي الكريمات كأخص  وخاالتي تيتي الكراـ وعمإخواني وأخوا ،أتقدـ بالشكر إلى أسرتيك 

 حفظيـ اهلل. عمراف، صباح، وريماسالغالية وأبنائي األعزاء 
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 ممخص الدراسة
ىا في كزارة الداخمية كاقع إدارة األزمات كسبؿ تطكير  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

، كالكشؼ عف العقبات التي تعترض تقدـ كتطكر الكزارة، كبياف أثر األمف الكطني بقطاع غزةك 
اختبلؼ كؿ مف )المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة( في تطكير كاقع إدارة األزمات 

 مف الدراسة عينة تككنتك  يمي،التحم الكصفي المنيج الباحث كاتبع ،المدني بكزارة الداخميةفي الشؽ 
التالية "ككيؿ  أصحاب المناصب مف ( مكظؼ206) عددىـ كالبالغ األصمي أفراد المجتمع جميع

حيث تـ تكزيع ، كزارة الداخمية كاألمف عاـ، ككيؿ مساعد، مدير عاـ، مدير دائرة، رئيس قسـ" في
، بما استبانة( 196انات المستردة )االستبيانات عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة، ككاف عدد االستبي

كتضمنت الدراسة عمى خمسة فصكؿ كىي: اإلطار العاـ  %( مف مجتمع الدراسة.95.15يعادؿ )
مف ألزمات، إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاالنظرم لمدراسة )األزمة، إدارة األ اإلطارلمدراسة، 

 .ائج كالتكصياتالكطني(، الدراسات السابقة، الطريقة كاإلجراءات، النت
أف كزارة الداخمية في قطاع غزة لدييا مقدرة عمى إدارة  وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

%(، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 69.97بمغت ) جيدةاألزمات بنسبة 
ستراتيجي، بيف متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة األزمات )التخطيط كالتخطيط اال

الييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي، القيادة كاتخاذ القرارات، تكافر ميارات االتصاؿ، تنمية كتطكير 
تعزل لممتغيرات يـ أداء المكارد البشرية( المكارد البشرية، اإلمكانيات المادية كالخدمات المساندة، تقي

 .سنكات الخدمة(-المسمى الكظيفي –التالية )المؤىؿ العممي
 في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا:و 

إدارة مستقمة إلدارة األزمات في كزارة الداخمية تتبع لككيؿ الكزارة في قراراتيا، كتككف مسئكلة  إنشاء
بشكؿ مباشر عف إدارة األزمات المحتممة، مع أىمية إنشاء أفرع ليا في جميع محافظات غزة، 

ؽ كفتح قنكات اتصاؿ بشكؿ دائـ مع دائرة المعمكمات كالتخطيط كالعمميات المركزية كتقكـ بالتنسي
دارة التدريب لتسييؿ عممية إدارة األزمات مف خبلؿ تشكيؿ فرؽ عمؿ  دارة اإلمداد كالتجييز، كا  كا 
متخصصة لمتنبؤ بجميع أنكاع األزمات المحتمؿ تعرض كزارة الداخمية ليا، كضركرة التنسيؽ بيف 

رات المعنية بإدارة األزمة داخؿ ىيكمية كزارة الداخمية، كزيادة االىتماـ بكضع خطط مستقبمية اإلدا
نشاء مركز إلعداد الدراسات كالبحكث التي تيتـ بإدارة األزمات  إلدارة األزمات في كزارة الداخمية، كا 

 مف أجؿ كضع التصكرات الصحيحة لمتعامؿ مع األزمات.
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Abstract 

This study is aimed firstly to identify realistic crisis management and its 

developing methods in Palestinian ministry of interior and national security in Gaza 

strip. Second aim is to identify the obstacles, which obstruct completion and 

development. Another aim is to show the different effective of each qualification, job 

tittle and experience years in realistic crisis management development in the civil-sector 

of interior ministry. Analytical descriptive method was used and study sample was 

prepared from all individuals of original population which consists of (206) employee 

from the following positions (general deputy, assistant deputy, general manager, 

department manager and head of the department) in interior ministry. Questioners were 

distributed at the population study and the percentage of returned were (496) which act 

(95.15%) from the study population. The study included five chapters: the general 

framework of study, theoretical framework of study (crisis, crisis management, and 

crisis management, the ministry of interior and national security), literature review, 

procedural method and conclusions and recommendations. 

The study achieved to the following conclusions: ministry of interior in Gaza 

strip has the ability of crisis management by ratio reached to 69.97%. No significant 

differences were shown  among averages of targeted sample around realistic of crisis 

management (planning , strategic planning, organizational Structure, job description, 

leader ship, decision making, availability of communicational skills development and 

improving human resources, materialistic resources, evolution of human resources and 

supported servicers) related to the variables of qualification، job title and experience 

years. 

In the light of previous conclusions, the study recommended establishing new 

separated department for crisis management in the ministry of interior connected in its 

decisions to the ministry deputy. This new department and its branches in all Gaza 

governorates is directly responsible about the expected crisis management. In addition, 

this department coordinates and opens permanent communicating channels with 

departments of information’s, planning, central operations, logistic management and 

training management to facilitate crisis management operations. These facilities achieve 

by formed work teams specialize in prediction of all expected types of crisis and 

coordinate among departments related to crisis management through interior ministry 

structure. These work teams can also increase the efforts of plans making in future for 

crisis management in interior ministry.   

 Another recommendation for this study is to establish a center for researches 

and studies preparation deal with crisis management and put write perceptions for crisis.    
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 وؿالفصؿ األ 
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :المقدمة
، تختمػػػؼ فػػػي أشػػػكاليا األزمػػػات قديمػػػة فػػػي حػػػدكثيا قػػػدـ التػػػاريخ اإلنسػػػاني، إال أنيػػػاتعتبػػػر   

كيسػعى  ،كيكابػد نتائجيػا ،يقػاـك أحػداثيا اإلنسػاف كال يػزاؿ ،ياتيا، كمدل تأثيرىا عمػى المجتمػعكمستك 
 معتمػػدان عمػػى التجربػػة كالخطػػأ فػػي تكصػػيفياإلػػى احتػػكاء آثارىػػا، كالكقػػكؼ عمػػى أسػػبابيا، كدكافعيػػا، 

 األزمػة، طبيعػة كانػت ، فالككارث الطبيعية كاإلنسانية تعتبر أحد سمات الكجكد اإلنسػاني، فأينػاقديمان 
 باإلنساف. كتتصؿ تتعمؽ في النياية نجدىا

 تفػػرض العشػػريفثػػكرة المعمكمػػات، كالتقػػدـ التكنكلػػكجي المػػذىؿ فػػي القػػرف الحػػادم ك  تحػػدياتف
، أف تضػػػع خططػػػان عمميػػػة منظمػػػة، كمدركسػػػة ككاعيػػػة لمنػػػع األزمػػػات جميعػػػان  ؤسسػػػات الدكلػػػةعمػػػى م

التػػدريب عمػػى مكاجيتيػػا، فقػػد كانػػت أزمػػة الحػػرب العالميػػة األكلػػى كمػػا تبعيػػا مػػف أزمػػات ك  لكػػكارث،كا
                                                                                                                                                                                                                          .(259، ص: 2001)أبك خميؿ، متبلحقة خطران ىائبلن عمى معظـ دكؿ العالـ 

زمات الحركب، ظيكر أزمات في مناطؽ مختمفة مف العالـ، فأ العقكد األخيرةشيدت  ولقد
كتفاقـ ظاىرتي الفقر كالبطالة، كقطع العبلقات الدبمكماسية مع دكؿ أخرل، كأنفمكنزا الطيكر، 

ف مختمفة مف العالـ، كارتفاع أسعار النفط، كاألزمة المالية العالمية، كميا أزمات حدثت في بمدا
لتسرم في الدكؿ سرياف كال زالت تؤثر عمى معظـ دكؿ العالـ، كتنتقؿ بسرعة فائقة  كلكنيا أثرت

السكفيتي،  االتحاديدؿ عمى أننا نعيش فعبلن عصر األزمات، فمنذ تفكؾ  فماالنار في اليشيـ، 
غبلؽ ك  مركران بأزمة األسكاؽ المالية األمريكية كالعالمية، كما يقع اآلف في فمسطيف مف حصار، كا 
)عريقات،  كف ليا يد في حدكثيالمعابر، كغيرىا مف األزمات، قد تأثرت بؿ عانت منيا ببلد لـ يا

 .(4، ص: 2009
التػي شػغمت  األزمػات أبػرزأزمات الكطف العربػي، ككنيػا مف أىـ  لشعب الفمسطينيتعتبر أزمات اك 

كال تػػزاؿ تشػػغؿ العػػالـ العربػػي كاإلسػػبلمي، فاألزمػػات العسػػكرية كالسياسػػية كاالقتصػػادية كغيرىػػا مػػف 
ة التحػدم الصػييكني الػذم كجػو الخصػكص، نتيجػ أزمات، ىي أبرز أزمات الشعب الفمسطيني عمى

     .(23، ص: 2003)صالح،  اإلسبلمينزرع في فمسطيف، قمب العالـ ا
أزمػػػة مقػػػدمات تػػػدؿ عمييػػػا كشػػػكاىد تشػػػير إلػػػى حػػػدكثيا كمظػػػاىر تفرزىػػػا كخصػػػائص  ولكػػػؿ"

يير كػؿ األزمػات تخضػع لمعػا أفتميزىا كالتي تتطمب أسمكب عمؿ معيف إلدارتيا كالتصػدم ليػا إال 
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كعناصر عامة مشتركة في التخطيط ليا كاإلعػداد الجيػد لتجنػب الكقػكع فييػا أك التخفيػؼ مػف أثارىػا 
 (.303، ص: 2000)األعرجي كدقامسة،  "تحكيؿ أثارىا لصالح المؤسسة فرصالسمبية كزيادة 

بقاء كقدرتيا عمى المنافسة كتضع سمعة ك  ،ىاءكبقا ،األزمات استمرارية المؤسسة ىذه تيددو 
 اإلدارةمف خبلؿ  األزماتمات التي ال تستطيع التعامؿ مع المنظف ،لمؤسسة في بكتقة االختبارا

 ،الحمبلكم)كاالنييار المختمفة ال تمحؽ بالركب كيككف مصيرىا التخمؼ  األزمةالفعالة لمراحؿ 
 .(48ص:  ،1995

ية، مف "دكلة، عف مكقؼ كحالة يكاجييا متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدار تعبر  فاألزمة
مؤسسة، مشركع" تتبلحؽ فييا األحداث، كتتشابؾ معيا األسباب بالنتائج، كيفقد متخذ القرار قدرتو 

فاألزمة تعتبر تحديان كصراعان بيف متخذ القرار عمى السيطرة عمييا، أك عمى اتجاىاتيا المستقبمية، 
 .(21، ص: 1990الخضيرم، )ليا كبيف القكل الصانعة 

األزمات الداخمية  فإنو يكجد العديد مف انو عمى الصعيد الفمسطيني، ميـ"ذكر "إس فمقد
لرص الصفكؼ  ؤسسات، األمر الذم يستكجب الحاجةؿ عمؿ الميالتي مف شأنيا تعط كالخارجية

كالتكحد لتعميؽ اإلدراؾ، كالفيـ ألىمية إدارة األزمات، ككيفية التعامؿ معيا، بؿ كحشد كافة 
كبة لتأميف احتياجات السيطرة، كالمكاجية مف أجؿ المحافظة عمى مطمال لبشريةاإلمكانيات المادية كا

، 2007)إسميـ،  مسيرة المؤسسات الفمسطينية المختمفة كحماية الكطف، كتخفيؼ آثار تمؾ األزمات
 .(3ص: 

مف متخذم القرار اإلدارم يعتمدكف عمى أسمكب  بعضان إلى الكاقع الفمسطيني، نجد  وبالنظر
الحياة اليكمية، كىمكميـ الذاتية، ككيفية تدبير  عمؿف في يف كمنيمكيمستغرق ،بيكـ كمان اإلدارة ي

أىمية اإلدارة العممية في  إلىاحتياجاتيـ الشخصية، كمتطمباتيـ الحياتية، رافضيف مجرد اإلصغاء 
  اإلدارة.التي يشرفكف عمييا كرفضيـ كؿ جديد في عمـ  اإلداريةكياناتيـ 
 ،اقتصادية ،عسكرية ،كعت مجاالت حدكث األزمات سكاء كانت سياسةتعددت كتن ميماو "

كال شؾ أف عممية اتخاذ  في كؿ الحاالت، يفأمنية، أك إدارية فإف المضمكف كالفحكل المشترك
 . (303ص:  ،1995 ،)األعرجيجزء أصيؿ مف إدارة المنظمة"  يالقرار ى

 الدل ممارستي ،األزماتف يد ملعدإلى ا الحككمة الفمسطينية في قطاع غزة تتعرضو 
كالحصار الخانؽ المتكرر لممقرات كالمراكز،  كالتدمير، ، كمياميا، بسبب االحتبلؿاألنشطتي

كتكلييا الحكـ في  ،نتخابات التشريعيةعد فكز حركة حماس باالب كخاصةالمفركض عمى القطاع، 
 لحفاظ عمى بقاء كاستمرارزمات مف أجؿ امف الضركرم كجكد إدارة فاعمة لؤل فإنولذلؾ  ،قطاع غزة

  .األداء الحككمي الجيد كالفعاؿ
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 باألدكات العممية كاإلدارية المختمفة، ،األزمات تعني كيفية التغمب عمى األزمات إدارةف"
 فعمـ إدارة األزمات ىك عمـ إدارة التكازنات، كرصد ،يجابياتياإىا، كاالستفادة مف اكتجنب سمبيت

 ،)مينا "كافة  كبحث آثارىا في المجاالت ،ؼ مع المتغيرات المختمفةكالتكي ،حركة كاتجاىات القكة
                                                                                               (. 10ص:  ،2008

تكاد األزمة تككف عبر تاريخ الصراع حياة  كاألمف الكطنيكاجيت كزارة الداخمية  لقدو 
مف أكبر الكزارات في الحككمة الفمسطينية، كتنقسـ كزارة الداخمية إلى  إنيا، حيث الغالبة فييا الصفة
كالتي  ةإدارة مركزية كمديرية ككحد 21مدني يشرؼ عمى ك عسكرم، يشمؿ األجيزة األمنية،  :شقيف

األزمة الشؽ المدني تعيش حياة –تقدـ العديد مف الخدمات لممكاطنيف، مما جعؿ كزارة الداخمية 
 (.2ص:  ،2012 ،األشقران )ييكم

يا تستفيد مف تجارب ،اإلدارية جميعان  يابمككنات كزارة الداخمية األزمات كشدتيا جعمت تنوعف
كثر ىك األسمكب األ ،العممي في إدارة األزمات األسمكبكيعتبر  كالمخفقة عمى السكاء، ،الناجحة

 ساليب االجتيادية، كأصبحت األزمةمجتمع األ كجيييا لمصمحة الكياف أكتك  ،ضمانا لمسيطرة عمييا
 ،)أحمد الحديثة بسبب تعقدىا كتشابكيا األزماتك الحماسية كحدىا غير كافية لمتعامؿ مع أ

 (.53 ص: ،2003
ىك  كحصاد ذلؾ النجاح الكامف الفشؿ،زمة بداخميا بذكر النجاح كجذكر كؿ أ تحتكمأيضًا "
دارتيا بشكؿ جيد ىك النزعة بعينيا نحك ك إزمة بعقبلنية أألعدـ التعامؿ مع اك  ،األزمة إدارةجكىر 

 . (343 :ص ،2002 ،قحؼ أبك)"أسكأكضع  إلى سيئالتحرؾ مف كضع 
كاقعنا الفمسطيني خصكصا في  ،دارممات سمة رئيسية مف سمات العمؿ اإلز كانت األ ولما
 ،زماتومف أ اإلسرائيميار كالذم زاد الحص ،سرائيميتحت االحتبلؿ اإل كالذم يرزح ،المتأـز دائما

ال فالظركؼ المحيطة بنا  ،ساس عممي سميـكالتعامؿ معيا عمى أ ،زماتألراسة احاجتنا لد زادت
بؿ  ،األزماتمـ يعد كافيا لممدراء التفكير في التصرؼ عف حدكث ف ،كاإلبداععف التفكير تشغمنا 
 ،بسرعة كفاعمية األزمةمى تجاكز كثر قدرة عكأف يككنكا أ ،ع كالتخطيط كاإلعداد لمكاجيتياالتكق

ص:  ،2002 ،الميدم كىيبةجيات قادرة عمى مكاجية األزمات )ستراتيإكذلؾ مف خبلؿ تبني 
176 .) 

 دراسات مف تكفر ما عمى كاطبلعو الباحث رؤية خبلؿ كمف سبؽ، ما عمى وتأسيساً 
 مكضكعه  زارة الداخميةفكاقع إدارة األزمات كسبؿ تطكيرىا في ك  بينيا، كاالختبلؼ التفاكت الحظ
 الشعب خصكصية أفك  ،ميـ بالنسبة لكزارة الداخميةالمكضكع  أف كخاصة الدراسة، يستحؽ

إدارة األزمات في كزارة  كتطكير تحديث يستكجب يفرضو االحتبلؿ الذم التحدم ككاقع الفمسطيني
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 عيشو قطاع غزة،كنظران لحالو عدـ االستقرار السياسي كالعسكرم كاالقتصادم الذم ي، الداخمية
 .تخطي ىذه العقبات كتحقيؽ اإلنجازات ةالفمسطيني الحككمةستطيع ت كحتى

حذا بالباحث أف يتخذ مف ىذا المكضكع منطمقان لمبحث كالدراسة، كيأمؿ الباحث في  ىذا
مكقكؼ عمى جكانب القكة كتدعيميا، لدراسة كتحميؿ الكاقع الذم تحياه الجيات اإلشرافية، كذلؾ 

 ي دراستوف يسعىفإف الباحث  انب الضعؼ لعبلجيا، كتقديـ اقتراحات كحمكؿ مناسبة.كتحميؿ جك 
 ككيفية ،بقطاع غزة الشؽ المدني–كزارة الداخمية  في األزمات إدارةقع لقاء الضكء عمى كاإ نحك

دارة لقيادة عند ممارسة كتطبيؽ مفيكـ إاالتحديات التي تكاجو كالكقكؼ عمى  التعامؿ معيا،
 . األزمات

 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا
حركة حماس  تكليعديد مف األزمات، كخاصة بعد الفمسطينية إلى ال الحككمة تعرضت  

المستمر لممقرات كالمراكز،  كالتدميرالقطاع، كتكلييا زماـ الحكـ في غزة، فالحركب المتكررة،  حكـ
ارجية في زيادة كاتساع داخمية كخ قكل كمساىمةكالحصار الخانؽ، كاإلغبلؽ المتكاصؿ لممعابر، 

جكانب اطبلع الباحث عمى دراسات سابقة تناكلت  باإلضافة إلى، غزة قطاع في تأثير ىذه األزمات
متعددة مف ىذا المكضكع، كما أصابيا مف بعض القصكر، فاستشعر الباحث بضركرة كأىمية عمـ 

المستكل الخاص بما يخدـ كعمى  إدارة األزمات عمى المستكل العاـ بما يخدـ المجتمع الفمسطيني،
كسبؿ تطكيرىا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع إدارة األزمات كزارة الداخمية كاألمف الكطني، ف

، كمف ثـ مف أجؿ الكقكؼ عمى مكاضع الضعؼقطاع غزة، ب في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
لداخمية كاألمف الكطني مف ممارسة تقديـ التكصيات البلزمة كالمناسبة لمعالجتيا، مما يمكف كزارة  ا

  أدائيا بكفاءة كفاعمية، كتتمخص مشكمة الدراسة في محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:  
  في قطاع غزة؟وسبؿ تطويرىا  واألمف الوطني وزارة الداخميةفي  ما واقع إدارة األزمات

 :يةالفرعية التال األسئمة عدد مف السؤاؿ الرئيس فينبثؽ عك 

 غزة؟قطاع  في ليا كزارة الداخمية كاألمف الكطني تما األزمات التي تعرض (1
 في إدارة األزمات؟  كاألمف الكطنيما المعكقات كالتحديات التي تكاجو كزارة الداخمية  (2
 ؟كاألمف الكطنيمدراء كزارة الداخمية  مف كجية نظر ما سبؿ تطكير إدارة األزمات (3
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 فرضيات الدراسة:

كزارة الداخمية كاألمف في عمى إدارة األزمات  ستراتيجياالأثير لمتخطيط كالتخطيط يكجد تال  (1
 (.α ≤ 0.05)إحصائية الكطني عند مستكل داللة 

كزارة الداخمية كاألمف في يكجد تأثير لمييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي عمى إدارة األزمات  (2
 (.α ≤ 0.05)الكطني عند مستكل داللة إحصائية 

كزارة الداخمية كاألمف الكطني عند في ير لمقيادة كاتخاذ القرارات عمى إدارة األزمات يكجد تأث (3
 (.α ≤ 0.05)مستكل داللة إحصائية 

كزارة الداخمية كاألمف الكطني عند مستكل في يكجد تأثير لميارات االتصاؿ عمى إدارة األزمات  (4
 (.α ≤ 0.05)داللة إحصائية 

كزارة الداخمية كاألمف الكطني في رد البشرية عمى إدارة األزمات يكجد تأثير لتطكير كتنمية المكا (5
 (.α ≤ 0.05)عند مستكل داللة إحصائية 

كزارة الداخمية كاألمف في يكجد تأثير لئلمكانات المادية كالخدمات المساندة عمى إدارة األزمات  (6
 (.α ≤ 0.05)الكطني عند مستكل داللة إحصائية 

كزارة الداخمية كاألمف الكطني في كارد البشرية عمى إدارة األزمات يكجد تأثير لتقييـ أداء الم (7
 (.α ≤ 0.05)عند مستكل داللة إحصائية 

 أىداؼ الدراسة:

 غزة. قطاع في ليا كزارة الداخمية كاألمف الكطني تتعرض التي التعرؼ عمى األزمات -1
 إدارة في كطنيالتي تكاجو كزارة الداخمية كاألمف ال لمعرفة المشاكؿ كالمعكقات السعي -2

  .األزمات
 مفالكطني كاألمف  ألزمات لدل مدراء كزارة الداخميةسبؿ تطكير إدارة ا تكضيحك إبراز  -3

 .كجية نظرىـ
التي يمكف أف تسيـ بشكؿ فعاؿ في إدارة األزمات  العناصر التاليةتسميط الضكء عمى  -4

تطكير كتنمية  ،االتصاؿ ميارات ،القراراتالقيادة كاتخاذ  ،الييكؿ التنظيمي ،)التخطيط :مثؿ
 .تقييـ أداء المكارد البشرية( ،اإلمكانات المادية كالخدمات المساندة ،المكارد البشرية
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في مجاؿ إدارة  كاألمف الكطنيالعامميف بكزارة الداخمية  ياراتكم قدراتالتعرؼ عمى  -5
 األزمات كمدل التزاميـ بالمنيج العممي إلدارة األزمات.

 :أىمية الدراسة
 يأتي: أىمية الدراسة فيماتكمف 

   أواًل: األىمية العممية:
المكاضيع اإلدارية الحديثة كاليامة في المجاؿ  أحدالضكء عمى  يسعى الباحث إلى تسميط (1

 اإلدارم.
كخاصة كزارة الداخمية  تناكؿ الدراسة لمكضكع جديران بالبحث فقطاع غزة كالحككمة الفمسطينية (2

 كالحصار كالتضييؽ، ىي بمثابة أزمات. تمر بظركؼ صعبة جدان فاالحتبلؿ 
، جتماعيالسياسي كاال ىذه الدراسة المؤسسات الحككمية كمراكز البحث تفيد يأمؿ الباحث أف (3

ثراء المكتبة العربية كالفمسطينية في مجاؿ إدارة األزمات بصكرة عامة.  كا 
 ثانيًا: األىمية العممية: 

تيـ  ةإليو مف نتائج في عدة نكاحي تطبيقييأمؿ الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة بما تنتيي  (1
القيادات العميا كالمخططيف كالمسئكليف في كزارة الداخمية كاألمف الكطني بغزة كتساعدىـ في 
التعرؼ عمى كيفية التعامؿ مع األزمات بكفاءة كفعالية كاستغبلليا في تحقيؽ مزيد مف التقدـ 

 كالنجاح. 
إلدارات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني عمى تطكير مدراء ا مف المتكقع أف تساعد الدراسة (2

 أدائيـ كمياراتيـ في إدارة األزمات.
 كزارة الداخمية كاألمف الكطني فيالجيات اإلشرافية في يأمؿ الباحث أف تساعد نتائج الدراسة  (3

   إيجاد سبؿ التغمب عمى المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجييـ في إدارة األزمات.
 ة:حدود الدراس 

 قطاع غزة. تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المكاني:الحد  (1
 .ـ2014/ـ2013 في العاـ الدراسي الدراسة ىذه إجراء تـني: االحد الزم (2
 أصحاب مف ان مكظف (206مككف مف )سة عمى مجتمع الدرا ىذه ؽيتطبتـ البشرم:  الحد (3

 .ـ2014/ـ 2013 لعامي كزارة الداخمية في المناصب اإلشرافية في الشؽ المدني
 قطاعب الكطنيكزارة الداخمية كاألمف في تطكيرىا  كسبؿ الحد المكضكعي: كاقع إدارة األزمات (4

 .غزة
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  متغيرات الدراسة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة:أدوات 
كالمرتبطة بعضيا  ،عبارة عف مجمكعة مف األسئمة كاالستفسارات المتنكعة ىك :االستبياف

كذلؾ في ضكء مكضكع البحث  ،ك األىداؼ التي يسعى إلييا الباحثأ ،بشكؿ يحقؽ اليدؼ البعض
 .(288، ص: 2009قنديميجي كالسامرائي، )اختارىا كالمشكمة التي 

 مصطمحات الدراسة:
 : تعريؼ األزمة

 تتسػػػػػػػارع فيػػػػػػػو األحػػػػػػػداث كتتشػػػػػػػابؾ  إدارة المنظمػػػػػػػة، تكاجيػػػػػػػومكقػػػػػػػؼ بأنيػػػػػػػا " تعػػػػػػػرؼ 
  لقػػػػػػرار القػػػػػػدرة عمػػػػػػى الػػػػػػتحكـ بمػػػػػػا يجػػػػػػرم مػػػػػػفسػػػػػػباب بالنتػػػػػػائج، يفقػػػػػػد خبللػػػػػػو متخػػػػػػذ امعػػػػػػو األ

 "محػػػػكظ عمػػػػى أداء المنظمػػػػة كمسػػػػتقبمياالمنظمػػػػة كخارجيػػػػا، ممػػػػا يػػػػؤثر بشػػػػكؿ م أحػػػػداث داخػػػػؿ
 (.15 :ص، 1990)الخضيرم،

 األمػػػكرقاطعػػػا عمػػػى مجريػػػات  عبػػػارة عػػػف حالػػػة غيػػػر عاديػػػة تتػػػرؾ آثػػػران "بأنيػػػا  وتعػػػرؼ 
 "لمعمػػػػػػؿ األساسػػػػػػيكالػػػػػػنظـ كالبنيػػػػػػاف  دالحيػػػػػػاة كالعمػػػػػػؿ كتخػػػػػػؿ بالقكاعػػػػػػ امػػػػػػكرالعاديػػػػػػة، فتربػػػػػػؾ 

 ،  (.19 :ص، 1995)الراـز

 

 املتغريات املستقلة

 .التخطيط والتخطيط االسرتاتيجي

اهليكل التنظيني والوصف 

 الوظيفي.

 القيادة واختاذ القرار.

 مهارات االتصال.

 تننية وتطوير املوارد البشرية.

اإلمكانات املادية واخلدمات 

 املساندة.

 تقييه أداء املوارد البشرية

 املتغري التابع الضابطةتغريات امل

 املؤهل العلني.

 وظيفي.املسنى ال

 سنوات اخلدمة

 

 

 

 

إدارة 

االزمات يف 

وزارة 

الداخلية 

وٌاألمن 

 الوطين
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 :لألزمة التعريؼ اإلجرائي
نقطة تحكؿ في حياة المنظمة نحك األسكأ أك  عف عبارة الباحث األزمة بأنيا يعرؼ

األفضؿ، كىي حالة مف عدـ االستقرار يحدث فييا تغيير حاسـ في سير العمؿ في المنظمة، قد 
 كب فييا، أك نتائج غير مرغكب فييا. يؤدم إلى نتائج مرغ

 :األزمةإدارة  تعريؼ
المختمفة كتجنب سمبياتيا  كاألدكاتالعممية  باألدكات األزمةتعني كيفية التغمب عمى " األزمةإدارة 

 (.11 ، ص:2003 )الخضيرم،"كاالستفادة مف إيجابياتيا
 لمكاجية تبذؿ التي دارية،اإل كالجيكد االستعدادات بأنيا مجمكعة "األزمة إدارة ؼتعر و  
 .(352: ص، 2002قحؼ،  )أبك"األزمة عمى المترتبة السمبية مف اآلثار الحد أك

 :إلدارة األزمة التعريؼ اإلجرائي
منيجية في التعامؿ مع األزمات في ضكء  بأنياإدارة األزمات  الباحث يعرؼ 

 كالميارات كأنماط اإلدارة السائدة. االستعدادات كالمعرفة كالكعي كاإلدراؾ كاإلمكانيات المتكافرة 
 : وزارة الداخميةل اإلجرائي تعريؼال
 الحككمة في السيادية كىي مف أىـ الكزارات لمحككمة الفمسطينية، نظامية تتبع كزارة ىي 

 المخاطر الداخمية مف كاستقراره، أمنو كحفظ الفمسطيني المجتمع خدمة إلى كالتي تسعى ،الفمسطينية
 ،كالعسكرية المدنية المختمفة، كالييئات كاإلدارات األمنية، األجيزة خبلؿ مف خارجية،ال كالتيديدات

 .كافة شرائح الجميكر الفمسطينيلكتقدـ خدماتيا 
 التعريؼ اإلجرائي لمجيات اإلشرافية:

ككضع  ،كتحديد األىداؼ ،مف القيادة العميا الذيف يقع عمى عاتقيـ رسـ السياسات ىـ     
 مدم دائرة، كىـ مف كىي المسئكلية عف كؿ نجاح أك إخفاؽ ،كف مسئكلية جسيمةالخطط، كيتحمم

 .فما فكؽ
 :الدراسة التصور العاـ 

كيحتكم كؿ فصؿ عمى عدد مف المباحث كتـ تقسيـ فصكؿ  مف خمسةالدراسة  تتكوف
 :الفصكؿ كالتالي

تكضيح مشكمة  ، ثـالمقدمة مف خبلؿ عرض لمدراسة عرض اإلطار العاـ يتناكؿ الفصؿ األوؿ:
لتحقيقيا كأىميتيا، كالمنيج الذم اعتمدت  تسعىاألىداؼ التي  ثـ الفرضيات، ثـ ،كأسئمتيا الدراسة

 كخطكات الدراسة. كمفاىيـ الدراسة، مصطمحات ،عميو، كحدكد كأدكات الدراسة
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 ةحيث يتناكؿ ىذا الفصؿ ثبلث الدراسة كأدبيات النظرم اإلطار عمى كيشتمؿ الثاني: الفصؿ
 :مباحث كىي

أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف األزمة كالمفاىيـ  ،كالمفيكـ )النشأة: كيشمؿ األزمة المبحث األوؿ/
 فكائد األزمة(. ،أسباب النشكء ،األنكاع ،الخصائص ،ذات الصمة

مراحؿ إدارة األزمات  ،األىداؼ ،المفيكـ ،النشأة كالتطكر) :مؿكيش المبحث الثاني/ إدارة األزمات
 المعكقات( ،التعامؿ مع إدارة األزمات ستراتيجياتإ ،في التعامؿ مع األزمات أساسيات ،جياكنماذ

األزمات،  إدارة في كاالتصاالت المعمكمات كنظـ التخطيط دكر التي تشمؿ متطمبات إدارة األزماتو 
 مكاجية عند القيادية الميارات تكافر كأىمية األزمات، فريؽ تشكيؿ أسس تكضيح إلى إضافة

 .ألزماتا
نشأة كتطكر الحككمة ) :كيشمؿوزارة الداخمية واألمف الوطني إدارة األزمات في / لثالثالمبحث ا
نشأة كتطكر كزارة الداخمية كاألمف  ،األزمات التي مرت بيا الحككمة الفمسطينية ،الفمسطينية
 المشاكؿ ،الداخمية كزارةاألزمات التي مرت بيا  ،الييكؿ كالبناء اإلدارم ،الكزارة أىداؼ ،الكطني

 .(كالمعكقات
 الدراسة مع كاالختبلؼ التشابو أكجو ىي كما السابقة الدراسات مناقشة يتناكؿ الفصؿ الثالث:

 الحالية.
 كيتناكؿ أداة الدراسة، مجتمع أفراد كيحدد الدراسة، في المتبعة المنيجية يكضحالفصؿ الرابع: 

 يكضح األساليب كأخيرنا ،ستبانةاال كثبات صدؽ مف لمتحقؽ استخداميا تـ التي كاإلجراءات الدراسة
 إلييا تكصمت التي عرض النتائجك الدراسة،  بيانات كتحميؿ معالجة في استخدمت التي اإلحصائية
 .الدراسة فرضيات كاختبار الدراسة، محاكر خبلؿ مناقشة مف كتفسيرىا، كتحميميا الدراسة،

التكصيات  كمجمكعة الدراسة، إلييا تكصمت تيال النتائج ألىـ ممخص يتناكؿ: الفصؿ الخامس
 .الباحث بيا أكصى التي



 
 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 النظري للدراستاإلطار 

 
 .المبحث األوؿ: األزمة 

 .المبحث الثاني: إدارة األزمات 

 .المبحث الثالث: إدارة األزمات في وزارة الداخمية واألمف الوطني



 
 

  

 
 

 

 املبحث األول
 .األزمة 

 
  :ييدتمأوال. 

  :نشأة وتطور مفيـو األزمة.ثانيا 

  :أوجو التشابو واالختالؼ بيف األزمة والمفاىيـ ذات الصمة.ثالثا 

  :خصائص األزمة.رابعا 

  :مراحؿ األزمة.خامسا 

  :أسباب نشوء األزمة.سادسا 

  :أنواع األزمات.سابعا 

  :فوائد األزمات.ثامنا 
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 المبحث األوؿ
 األزمة

 :تمييد 
 في عصرنا األزمات أف إال اإلنساني، التاريخ قدـ حدكثيا في قديمة األزمات تعتبر

 خاص ذات طابع فأصبحت قبؿ، مف فييا متكاجدة تكف لـ كصفات خصائص اكتسبت الحاضر
معيا،  التعامؿ اإلدارية خبرة الكيانات كاكتسبت قبؿ، مف حدثت أف سبؽ التي األزمات تمؾ حتى

لمعرفي الجديد، أصبحت األزمة ليا أشكاليا الجديدة، كأصبح كفي ضكء التطكر التقني كاالنتشار ا
 .لزامان تطكير أدكات كطريقة إدارتيا، بحيث تجمع بيف األصالة كالحداثة

 فضبلن  كالظركؼ، األكضاع الختبلؼ نتيجة كبير، بشكؿ كمتغيرة متطكرة أصبحت فاألزمة
الميتميف بيا  دائرة كاتساع ،كمككناتيا عناصرىا كتشعب عبلقاتيا، كتكاثؼ تشابكيا تزايد عف

 (.205، ص: 1990)الخضيرم، 
تكاجو الفرد مركران جكانب الحياة، بدءان مف األزمات التي تمس بشكؿ أك بآخر كؿ  فاألزمات

، ص: 2002باألزمات التي تمر بيا الحككمات، كالمؤسسات كانتياء باألزمات الدكلية )أحمد، 
34).  
 كتصاعدىا، نشكئيا في سكاء باإلنساف، كتتصؿ تتعمؽ في النياية نجدىا األزمة، طبيعة كانت أيناك 
 األفراد مف مجمكعة اختيار إلى التعامؿ ىذا يحتاج ثـ معيا، كمف كالتعامؿ معالجتيا في أك

 كالتصدم أحداثيا، مع السريع كالتكافؽ األزمات، مع التعامؿ كالقادريف عمى كالمدربيف المؤىميف،
ا كلكف تصاعدىا، كقؼفقط ل ليس األحداث، لتمؾ  محتممة خسائر أم اإلدارم الكياف لتجنيب أيضن
                                                                                                                                                                 .(62، ص: 2008األحداث )الصيرفي،  ليذه نتيجة

متعددة مف األزمات، سكاء كانت سياسية، اجتماعية،  تكاجو أنكاعنا الداخميةوزارة ف 
عسكرية، اقتصادية، تقنية، كالتي تختمؼ في أسبابيا كمستكيات حدتيا، كشدة تأثيراتيا، كدرجة 

الحككمة  عمىتكرارىا نتيجة التغيرات السريعة كالمفاجئة، كنتيجة الحصار الخانؽ المفركض 
 الفمسطينية في قطاع غزة.                                                                  

األمر  األسباب بالنتائج، فييا تختمط الكزارة، كياف في كحاسمة حرجة، تمثؿ نقطة فاألزمات     
 التأكد، عدـ ظؿ حياليا، في المناسب القرار كاتخاذ معيا، التعامؿ عمى قدرتيـ المديريف يفقد الذم

 كزارة الداخمية كاألمف الكطني إعاقة إلى يؤدم قد الذم األمر المعمكمات، الكقت، كنقص كضيؽ
حداث أىدافيا، تحقيؽ عف                                                              .(17، ص: 2012كالبشرية )األشقر،  المادية الخسائر كا 
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بمثابة األساس الذم يستند إليو الباحث في دراستو، فيك  يعتبر ىذا المبحث لذلؾ 
الباحث في ىذا  تناكؿقاعدة مف المعمكمات، تكسبو فكرة عامة كشاممة عف مكضكع الدراسة، لذلؾ 

المبحث: نشأة مفيكـ األزمة كتطكره أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف األزمة كالمفاىيـ ذات الصمة 
  كأخيران فكائد األزمة.                                                                 أنكاع األزمات أسباب نشكء األزمات خصائص األزمة مراحؿ تطكر األزمة

 :نشأة وتطور مفيوـ األزمة 
 اآلخريف يشارؾ ألف مضطرنا اإلنساف كاف أف منذ إدارة األزمات، إلى الحاجة برزت 
ما، أك معالجة حدث مفاجئ في حياة  شيء عمى الحصكؿ خبللو مف ييدؼ إنجاز عمؿ في

اإلنساف، فنجد أف التطكر التاريخي الستخداـ ىذا المصطمح يضرب بعمؽ جذكره في عمـ الطب 
 اإلغريقي القديـ.

كناني "كرينك" الي المصطمح إلى يرجع حيث الطبية، العمـك نطاؽ في" بدايتو األزمة نشأ في فمفيـك
 األسكأ فييا إلى يتحكؿ لممريض محددة مرضية لحظة " كىي turning point كيعني نقطة تحكؿ "

 (.                                                                                             19، ص:2003)عبد الكىاب، "نسبينا قصيرة زمنية فترة خبلؿ األحسف أك
 انتقؿ ما سرعاف أنو إال طبي كمصطمح الكجكد إلى ظير قد األزمة مفيـك أف ورغـ 

كعمـ  االجتماع كعمـ النفس كعمـ السياسة عمـ مثؿ كاالجتماعية اإلنسانية العمـك إلى مختمؼ
 كاإلدارية كالسياسية كالمالية االقتصادية األزمات كانتشار تفجر بعد كذلؾ ، اإلدارة كعمـ االقتصاد

( أف Steven r.van hookالماضي، كذكر ) القرف مف الثاني النصؼ بداية منذ كاالجتماعية
(التي تعني )قرار( كىي المحظة التي مررنا بيا   (crisisكممة األزمة جاءت مف الكممة اليكنانية
ف تحت الضغط أف نقرر مجمكعة مف ك كنحف كاقع عميناجميعان حيث كاف مف المفركض 

 .ك القتاؿاإلجراءات، أف نسير باتجاه اليميف أك باتجاه اليسار الفرار أ
( (wet ( تعبر األكلىwet-jiفي المغة الصينية فتستخدـ األزمة في كممتيف ىما ) أما 

( عف الفرصة التي يمكف استثمارىا، مف خبلؿ تحكيؿ األزمة كما تنطكم (ji عف الخطر كالثانية
يجاد الحمك  عميو ؿ البناءة )الطيب، مف مخاطر إلى فرص إلعادة الظركؼ لكضعيا الطبيعي، كا 

 .(55، ص: 1995
مرادفيا يستخدـ لمداللة عمى كجكد نقطة تحكؿ ىامة، أك لحظات مصيرية في  فكاف 

شاع استخداـ ىذا المصطمح في المعاجـ الميبلدم تطكر المرض، كفي القرف السادس عشر 
لمداللة عمى ارتفاع درجة التكتر في العبلقات  الميبلدم الطبية، كتـ اقتباسو في القرف السابع عشر

يف الدكلة كالكنيسة "مرحمة التحكؿ مف المصطمح الطبي إلى التداكؿ كالطرح السياسي" )زغمكؿ، ب
 (.10، ص: 1999
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تكاتر استخداميا لمداللة عمى ظيكر مشاكؿ ميبلدم القرف التاسع عشر  وبحموؿ 
)كامؿ،  خطيرة، أك لحظات تحكؿ فاصمة في تطكر العبلقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

                                                                                                  .(12، ص: 2004
األزمة بسبب الكساد بداية الثبلثينات مف ىذا القرف شاع استخداـ مصطمح  وفي 

و مف صراعات أصاب المجتمع اإلنساني كمو بالشمؿ كالدمار االقتصادم، كما نتج عنالعظيـ الذم 
 عمى كؿ دكؿ العالـسياسية دكلية، كانت بكادر كمقدمات لحرب عالمية ثانية، انتيت بكارثة 

 (.17، ص: 2006)اليمباكم، 
ينتج عنيا خمؿ أك تكقؼ بعض  االجتماعيةىي نقطة حرجة تكاجو المنظكمة  فاألزمة 

معان يصاحبو  كمييماأك أك كؿ الكظائؼ الحيكية لممجتمع، كتشتمؿ عمى تدمير مادم أك معنكم 
تداع سريع في األحداث مما ينشط عناصر عدـ االستقرار في النظاـ كيدفع سمطة اتخاذ القرار 
لضركرة التدخؿ السريع لمكاجية المكقؼ كإلعادة التكازف ليذا النظاـ كىذه الحالة كفي ضكء ما سبؽ 

 ىي:بثبلثة عناصر األزمة البد أف تتسـ 
  (األمنية-السياسة-االجتماعية-االقتصاديةالمجتمعية )تيديد ألبعاد المنظكمة 
 .اختبلفات مفاجئة في الحياة العادية 
                                                     .ضغط الكقت كتسارع األحداث 

 :تعريؼ األزمة لغوياً 
 تعرؼ( Webster) قامكسالمعجـ الكسيط األزمة بأنيا "الشدة كالقحط" كفي  يعرؼ 

 (.206، ص: 2004)المعجـ الكسيط، بأنيا "فترة حرجة كغير مستقرة أك خمؿ في الكظيفة"
. كتعني "نقطة تحكؿ إلى األفضؿ أك األسكأ كأنيا Crisesكجمعيا أزمات  :CRISIS األزمة

 (.17: ص: 2009،لحظة حاسمة أك كقت حرج" )تكفيؽ
 :تعريؼ األزمة اصطالحاً 

مختمفة، فمفيكـ األزمة يعد كاحدان مف  نظر كجيات مف مةلؤلز  المختمفة المفاىيـ تعددت  
المفاىيـ التي يصعب تحديدىا، كتكمف الصعكبة في تحديد مفيكـ األزمة في شمكلية طبيعتيا 

في محاكالت التعامؿ كاتساع نطاؽ استعماليا لتشمؿ مختمؼ صكر العبلقات اإلنسانية السمبية 
الخطر كالتكتر كأىمية عنصر الكقت ب بط األزمة باإلحساسعادة ما ترت، ك كعمى قدرة مستكياتو كافةن 

جراءات المكاجية.  لمصطمح كالفيـ الصحيح الجيد التأصيؿ أف كال شؾ البلـز التخاذ قرارات كا 
  .األزمات إدارة مكضكع مع أفضؿ بشكؿ التعامؿ في يساعد األزمة
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محؿ  المنظمة عؿج في يتسبب مكقؼ" بأنيا إعبلمية نظر كجيو مف) مكاكم (عرفيا قدو 
كمما اتسع  المنظمة سمعة كييدد كالعالمية، المحمية اإلعبلـ كسائؿ مف النطاؽ كاسع سمبي، اىتماـ

 (.                                                                 17، ص:2005نطاقو" )مكاكم، 
فقط كأبرز  ان سمبي ان ىا أمر أف التعريؼ السابؽ ركز عمى نتائج األزمة كاعتبر  الباحث يالحظ

لمفردات األزمة  ان كلكنو لـ يتضمف تكصيف األزمة كزاكية ميمة كمؤثرة عمىاألثر اإلعبلمي 
تعريؼ كنكاتجيا حيث مف الميـ أف يبرز الالمؤسسة  عمىكمظاىرىا كآثارىا السمبية أك اإليجابية 

 كمحددات لتكضيح المقصكد بالتعريؼ. المفيـك كالمعيار كاإلجراء
 نمط العبلقات في الجكىرم، التغيير مف خاص نكع" بأنيا سياسية كعرفيا )مينا( مف كجية نظر

األفعاؿ كالتحركات المتبادلة بيف  تدفؽ نمط في تغيير إلى يعكد التغيير كىذا ما، صراع أطراؼ بيف
 (.26، ص2004أطراؼ الصراع" )مينا، 

عمى أنيا تغيير بيف أطراؼ الصراع أف التعريؼ السابؽ تعامؿ مع األزمة  الباحث ويالحظ
 ال كقد متكقعنا يككف قد لو مخطط ىك لما مغاير حدثا: أني عمىعباس(  (عرفيا فقط. بينما

 (.28، ص: 2004يككف")عباس،
 إلى تقكد أف كيمكف مستقرة غير أكضاع في تحكؿ نقطة" بأنيا العمار( األزمة (وعرؼ

كدرء  احتكائيا عمى قادرة غير أك مستعدة غير المعنية األطراؼ كانت إذا مرغكبة غير نتائج
 (.21ص: ،2003أخطارىا" )العمار،

 بالنتائج فيو األسباب تتشابؾ متكقع غير مفاجئ حدث" ىي األزمة )أحمد( أف ويرى
 كتجعؿ مستقببلن  مف تطكرات يحدث عما المجيكؿ درجة مف لتزيد كبيرة بسرعة األحداث كتتبلحؽ
، 2002)أحمد، القدرة عمى السيطرة" كتفقده يتخذه، قرار أم تجاه بالغة حيرة في القرار متخذ
 (.25ص:

 غير متكقع مفاجئ مكقؼ أك بأنيا حدث استراتيجية)أبك قحؼ( مف كجية نظر  وعرفيا
 (.346، ص:2002البقاء )أبك قحؼ، عمى المنظمات أك األفراد قدرة ييدد

خمؿ  حدكث أك التأثيرات مف جمكعةم لتراكـ نيائية نتيجة ىي" األزمة أف فيرل )ىبلؿ( أما
أك النظاـ  المنظمة لبقاء ككاضح صريح تيديد كتشكؿ لمنظاـ الرئيسية المقكمات عمى يؤثر مفاجئ

 (.9، ص: 1996نفسو )ىبلؿ، 
كا عتبر عمار، أحمد، أبك قحؼ، ىبلؿ" ا"عباس، ال :ضكء التعريفات السابقة فإف كبلن مف في

زمات المجاعات أك ككارث التمكث ألة كذلؾ ليس ىك الحاؿ أف الحدث ال بد أف يتسـ بالمفاجأ
 البيئي المستمر التي تتصاعد بشكؿ تراكمي مع مركر الزمف.      
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اإلدارم  الكياف بمصير تتعمؽ كحاسمة حرجة لحظة ىي :األزمة أف )الخضيرم( لرأ بينما
 (.53:، ص1990القرار )الخضيرم، متخذ أماـ صعكبة بذلؾ مشكمة بيا أصيب الذم

السيد إلى تعريؼ األزمة بأنيا مكقؼ خارج عف السيطرة كتحكؿ فجائي عف السمكؾ  وخمص
المعتاد يؤدم إلى خمؿ كتيديد لممصالح، يؤثر عمى النظاـ العاـ لممجتمع، كأف مكاجية ىذا المكقؼ 
يتطمب اتخاذ قرار محدد كسريع في ظؿ محدكدية المعمكمات كالمفاجأة كضيؽ الكقت المقترف 

 (27، ص:2000يديد )السيد، بالت
أف معظـ العمماء اتفقكا عمى أف األزمة أمر أك حدث  نجدخبلؿ التعاريؼ السابقة  مف

 مفاجئ يؤدم إلى تغيرات، إما سمبية أك إيجابية. 
نقطة تحكؿ في حياة المنظمة نحك األسكأ أك األفضؿ، كىي  : بأنيااألزمةيعرؼ الباحث 

ا تغيير حاسـ في سير العمؿ في المنظمة، قد يؤدم إلى نتائج حالة مف عدـ االستقرار يحدث فيي
 مرغكب فييا، أك نتائج غير مرغكب فييا. 

عمى ما سبؽ أف التعريفات السابقة لؤلزمة ىي عبارة عف مكقؼ يتصؼ  ان بناء الباحثيرل ك   
 بصفتيف أساسيتيف ىما:

لى تحقيقيا كيشمؿ ىذا التيديد الخطير لممصالح كاألىداؼ الجكىرية التي يسعى المدير إ (1
التيديد حجـ كقيمة الخسارة المحتممة، ككمما زاد حجـ الخسارة كاحتماؿ تحقيقيا كمما زاد 

 التيديد.
ضغط الكقت، بمعنى أف الكقت المتاح أماـ المدير لمقياـ بالبحث كاتخاذ القرار قبؿ كقكع  (2

 الخسائر المحتممة أك تصاعدىا كقت ضئيؿ.
 :الصمة ذات والمفاىيـ األزمة بيف أوجو التشابو واالختالؼ

 غالبان  يؤدم قد االختبلط ، كىذاةمفيكـ األزمة كيتداخؿ مع مفاىيـ أخرل ذات صم يتشابو
آثارىا،  كتقميص معيا، لمتعامؿ كالتخطيط األزمة طبيعة بفيـ يتعمؽ فيما خاطئة استنتاجات إلى

، كمفكيعرض الباحث أكجو التشابو كأكجو االختبلؼ بينيا كعبلقتيا   :المفاىيـ تمؾ باألزمة كمفيـك
 .أك النزاع، الكارثة، الصدمة، الخبلؼ الصراع المشكمة، الحادث،

 (:Accident)الحادث (1
كال  إتمامو، فكر أثره كانقضي سريع بشكؿ تـ متكقع غير مفاجئ شيء عف الحادث يعبر  

 تبلشي تداعيات الحدث مع آثاره تتبلشى بؿ العنيؼ، المفاجئ حدكثو بعد االمتداد صفة لو يككف
 قد األزمة حيف أف في االستمرار ليذا دافعة أخرل ظركؼ ىناؾ تكف لـ إذا خاصة تستمر، كال ذاتو
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نما فعبل تمثمو ال كلكنيا الحادث عف تنجـ ، ص: 1990نتائجو )الخضيرم،  إحدل فقط تككف كا 
63.) 

 :((Problem المشكمة  (2
 كتعبر تحقيقو إلى يسعى الذم كاليدؼ لفردا بيف يحكؿ ان مانع أك ان المشكمة عائق تعتبر

 السيكلة مف يجعؿ غير مفاجئ تدريجي بشكؿ بكقكعو تنذر كأدلة شكاىد لو حدث عف المشكمة
 غير لحالة السبب ىي كالمشكمة ممكنة حمكؿ عدة بيف مف بشأنيا حؿ أفضؿ إلى التكصؿ إمكانية
 يصعب كمعقدنا حادنا مساران  إذا اتخذت لبلزمة تعقيد بمثابة تعمؿ أف يمكف كبالتالي فييا، مرغكب
 القرارات اتخاذ في كبيرة سرعة معيا إلى التعامؿ كيحتاج دقيقة، بصكرة نتائجو تكقع أك حساب

 أف جانب إلى عمييا كالقضاء معيا المنظـ لمتعامؿ كالجيد التفكير إلى المشكمة كتحتاج كاإلجراءات
 المنظمة أك الفرد أف حيث مختمفة، األزمة ة أكالمشكم عف تنتج التي الظركؼ تحمؿ عمى القدرة
 نتحمؿ أف يمكف فبل األزمة أما عديدة أياـ إلى طكيمة تمتد فترات في المشكمة مع يتعاممكا أف يمكف

 (.26، ص:2002طكيمة)أحمد، مدة المختمفة كتأثيراتيا تفاعبلتيا
 اإلدارم، الكياف في القرار متخذ تكاجو مشكمة ذاتيا حد في أزمة لكؿإف  القكؿ ويمكف
يشعر  التي الحادة المشكبلت عف األزمات مصطمح كيعبر أزمة، مشكمة كؿ ليست كلكف بالطبع

 كألمنو كالستقراره، لحياتو، تيديدنا تشكؿ باستمرارىا كأنيا الشديديف، كالضغط باالنفصاؿ تجاىيا الفرد
 الحياة. في األساسية كألىدافو

 :(Conflict & Dispute) والنزاع الصراع (3
عف  تعبر األزمات بعض أف باعتبار األزمة، مفيـك مف كالنزاع الصراع مفيـك يقترب

 كشديد التدمير، الحدة بالغ يككف ال الصراع أف إال كتعارضيما مصالحيما، كتضاد إرادتيف، تصارع
 شبو تالمعمكما ىذه مثؿ تككف حيف في كأطرافو كأىدافو، كاتجاىاتو بعاده،أ ان معركف يككف قد أنو كما

 .(14، ص:1996ىبلؿ، )لؤلزمات  بالنسبة مجيكلة
 -: (Disaster)الكارثة (4

رغـ التداخؿ كالتشابو بيف مفيكـ الكارثة كاألزمة، إال أف عمماء اإلدارة أكدكا كجكد اختبلفات 
 األزمة عف الكارثة تختمؼ أف إال مفاجئنا، مكقفنا ككنيما جكىرية. فيرل )محمد( أنو برغـ اتفاقيما في

، )محمد مصالح الدكلة عمى المباشر السمبي التأثير إلى تؤدم قد فادحة خسائر مف عنيا ينتج مافي
 (. 8، ص: 2004
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كتعني القكة السمبية، كالثانية  (Dic) مقطعيف مف كمككنة البلتينية المغة مف مشتقة كارثة كممة إف
Ustrum)) "مكاكم،  "، أك "سكء الطالعكتعني النجمة، كالمعنى الحرفي لمكممة ىك "النجمة السيئة(

 .(54، ص:2005
 ىي األزمة كلكف األزمة، ىي ليست الكارثة كاألزمة، فالكارثة ىنا يبرز االختبلؼ بيف مف

 ليا التصدم يتـ أزمات مجمكعة الككارث عف ينتج مف األحياف كثير كفي الككارث نتائج إحدل
 القيادة عمى لمقائميف الفرصة تيحت األزمات ىذه داخؿ مف مجمكعة ظركؼ تنتج الكقت نفس كفي

 الطبيعية الظركؼ في تحقيقيا يصعب كالتي األىداؼ بعض تحقيؽ باستثمارىا في القرار كصانعي
 (.14، ص: 1996اإلدارة باألزمات )ىبلؿ،  عميوما تطمؽ  كىك العادية أك

لكارثة ا يويرى الباحث في ضوء الدراسات السابقة وجود اختالفات وفروؽ واضحة بيف مفيوم
 واألزمة أىميا: 

 األزمة في كجكدىا يشترط ال أبرياء كضحايا كاسع مسار عمى الكارثة تنطكم. 
 كتقديـ المساعدات الضحايا مع التعاطؼ يثير بما كالحككمة العاـ الرأم اىتماـ الكارثة تجذب 

 تقاداتان مثار المتعرضة ليا المنظمة تجعؿ التي األزمة خبلؼ عمى لممنظمة كالفنية المادية
 .كرسمية شعبية

 كسائؿ  اىتماـ يككف التي األزمة عكس عمى إيجابيا يككف بالكارثة اإلعبلـ كسائؿ اىتماـ
المسائمة  مكضع في األزمة عف المسئكلة المنظمة يجعؿ الذم كاألمر سمبينا، بيا اإلعبلـ
 .الشديد كاالنتقادات المستمرة

 األزمة نتيجة تأتي بينما لتجنبيا، التدابير تخاذال بيا التنبؤ كيستحيؿ مفاجئ بشكؿ الكارثة تقع 
 .االنفجار درجة إلى تصؿ حتى كالمشكبلت األخطاء مف تراكمات

 درجة تحقيؽ ىك الكارثة مع لمتعامؿ التخطيط عند األساسي كينيي الباحث الفركؽ بأف اليدؼ 
 اليدؼ ماأ احتكائيا، كمحاكلة أخطارىا مف لمحد الكارثة لظركؼ سريعة كفعالة استجابة
 التشكيوك  االنييار مف المنظمة سمعة حماية ىك األزمة مع لمتعامؿ مف التخطيط األساسي

  كافة. المنظمة كمكارد طاقات حشد اليدؼ ىذا تحقيؽ كيتطمب كفقداف المصداقية،
 :Shock))الصدمة  (5

ة أحدم المفاىيـ التي تتداخؿ مع مفيكـ األزمة، كفي محاكلتيا لمتفريؽ بيف األزم ىي
كىذا عنو شعكر فجائي غير متكقع الحدكث، أف الصدمة ىي حدث ينتج  "محمد" كالصدمة ذكر

الشعكر يجمع بيف الغضب كالذىكؿ كالخكؼ فمف ىنا قد تككف الصدمة ىي إحدل عكارض األزمة 
أك إحدل نتائجيا التي تكلدت عند انفجارىا في شكؿ فجائي سريع كدكف سابؽ إنذار، كما قد تككف 
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د أسباب األزمات سكاء عمى مستكل الدكؿ أك المشركعات أك األفراد كيككف التعامؿ مع الصدمة أح
 (.90، ص: 2004الصدمة بأسمكب االمتصاص أك االستيعاب )محمد، 

 :الخالؼ (6
تعريؼ الخبلؼ بأنو "التعاريض كالتضاٌد كعدـ التطابؽ سكاء في الشكؿ أك في  يمكف

أك كجيان مف كجكه التعبير عنيا  ،أحد مظاىر األزمةالظركؼ أك في المضمكف"، كىك ما قد يككف 
 (.63ص:  ،1990 ،)الخضيرم أك باعثان عمى نشكئيا كاستمرارىا، كلكنو ال يعٌبر عنيا تمامان 

 خصائص األزمة: 
كرغـ اختبلؼ  كالتمييز بيف األزمة كالمفاىيـ ذات الصمة، ،التعرؼ عمى مفيكـ األزمة بعد

لمفاىيـ األزمة، إال أف معظميـ يتفؽ عمى أف األزمة ىي مكقؼ يتسـ تعريفات الباحثيف كالمحمميف 
 بالتالي: خصائص األزمة ت أىـص، فقد حددبعدد مف الخصائ

عند انفجارىا كاستحكاذىا عمى اىتماـ جميع األفراد كالمؤسسات المتصمة  المفاجأة العنيفة:  (1
، 2008)عكدة،  عمى التفكير السميـكغالبان ىذه المحظة يفقد الفرد قدرتو  ،بيا أك المحيطيف بيا

 .(14ص:
كعدـ كضكح الرؤيا لدل متخذ القرار، ككجكد ما يشبو الضباب الكثيؼ الذم  نقص المعمومات: (2

سكاء  مجيكلة،يخفيو لو ىذا االتجاه مف أخطار  يسمؾ، كماذايحكؿ دكف رؤية أم االتجاىات 
 .(35، ص: 2010 في حجميا أك في درجة تحمؿ الكياف اإلدارم ليا )الصيرفي،

، 2000)كامؿ،  فيي حدث غير متكقع ربما يغير نظرة الرأم العاـ عف المؤسسةالتنبيو:  (3
 .(33ص:

ف الرد  عميوفالحدث المفاجئ ال يتيح كقتان كافيان لمرد  ضيؽ الوقت: (4  عميوكاالستجابة لو، كا 
الستعداد يجب أف يجب أف يككف سريعان لمغاية، لما يمثمو مف تيديد لممصالح القكية، كما أف ا

 يمثمو مف تيديد لممصالح القكية، كما أف االستعداد ال يككف كافيان  لمغاية، لمايككف سريعان 
 (. 25، ص: 1999لممكاجية )زغمكؿ، 

كىي اإلجراءات كاألفعاؿ التي تصدر مف فرد أك مجمكعة أفراد أك تقدـ معيف سكاء التيديد:  (5
تجابة لمطالب أك شركط محددة يسعى الطرؼ األكؿ باإلشارة أك القكؿ أك الفعؿ مف أجؿ االس

لتحقيقيا مف قبؿ الطرؼ الثاني مع التمكيح باستخداـ القكة عند عدـ االستجابة ليذه المطالب، 
 (. 244، ص: 2004كمف ىنا تبدأ األزمة )مينا، 

ة لمحدث إذا تكافرت العناصر الثبلثة السابقة فإنو يستمـز االستجابة الفكري االستجابة السريعة: (6
 (.128ص:  ،2010 ،)عثماف المتأـز
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 ويضيؼ الباحث الخصائص التالية:

المصالح المؤيدة  لكقك  في عناصره كعكاممو كأسبابو التعقيد والتشابؾ والتداخؿ والتعدد (1
 كميا تتـ لتأخذ األزمة شكؿ السقكط المدكم. ،كالمعارضة ليا

مكقؼ خارج نطاؽ تحكـ اإلدارة فترة مثؿ االضطرابات التي تجعؿ ال حدث ال يمكف التحكـ فيو (2
 مف الكقت.  

 التي يضميا إطار األزمة.  المجيكالتقد تصؿ إلى حد الرعب مف  :سيادة حالة مف الخوؼ (3

   :األزمة مراحؿ تطور
باعتبارىا ظاىرة اجتماعية تمر بدكرة حياة، مثميا في ىذا مثؿ أم كائف حي، كىذه  األزمة  

تابعتيا كاإلحاطة بيا مف جانب متخذ القرار اإلدارم، فكمما كاف الدكرة تمثؿ أىمية قصكل في م
متخذ القرار سريع التنبو في اإلحاطة ببداية ظيكر األزمة، أك بتككف عكامميا كمما كاف أقدر عمى 

كقد اختمؼ عمماء اإلدارة في مراحؿ تقسيـ األزمة، كفؽ المنطمقات الفكرية  عبلجيا كالتعامؿ معيا،
 حسب طبيعة األزمة. باألزمة، فمنيـ قسميا باعتبار مراحؿ التطكر، كمنيـ قسميا  كالبحثية لمراحؿ

 ويقسـ )الخضيري( مراحؿ تطور األزمة إلى خمس مراحؿ رئيسية ىي:

 مرحمة الميالد: (1
زمة، كفي ىذه المرحمة تبدأ األزمة الكليدة مرحمة التحذير أك اإلنذار المبكر لؤل عمييا يطمؽ   

ة في شكؿ إحساس مبيـ قمؽ بكجكد شيء ما يمكح في األفؽ، كينذر بخطر في الظيكر ألكؿ مر 
ىذا إلى اتساع  إليو، كيرجعغريب غير محدد المعالـ أك االتجاه أك الحجـ أك المدل الذم سيصؿ 

نطاؽ المجيكؿ في األزمة، كغياب كثير مف المعمكمات حكؿ أسبابيا أك المجاالت التي ستخضع 
 (.72، ص: 1993ىذا االنفجار )الخضيرم،  عندىا، كحجـفجر ليا كتتطكر إلييا أك ستن

ىنا يككف إدراؾ متخذ القرار كخبرتو كمدل نفاذ بصيرتو، ىي العكامؿ األساسية في  ومف 
فقادىا  التعامؿ مع األزمة في مرحمة الميبلد، كيككف محكر ىذا التعامؿ ىك "تنفيس األزمة" كا 

في ىذه المرحمة دكف أف تحقؽ أم خسارة أك  عمييااء مرتكزات النمك، كمف ثـ تجميدىا أك القض
 دكف أف تصؿ حدتيا إلى درجة الصداـ العنيؼ.

 مرحمة النمو واالتساع:  (2
حيث تأخذ األزمة في الكقت المناسب،  نتيجة لعدـ معالجة المرحمة األكلى "الميبلد" وتنشأ 

 :  ع مف خبلؿ نكعيف مف المحفزات ىمافي النمك كاالتسا

 حفزات ذاتية مستمدة مف ذات األزمة تككنت معيا في مرحمة الميبلد. مغذيات كم -1
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مغذيات كمحفزات خارجية استقطبتيا األزمة كتفاعمت معيا كبيا، كأضافت إلييا قكة دفع  -2
 جديدة، كقدرة عمى النمك كاالتساع.

 ىذه المرحمة بتعاظـ اإلحساس باألزمة، كال يستطيع متخذ القرار أف ينكر كجكدىا وتتميز 
، فضبلن عف دخكؿ أطراؼ جديدة إلى مجاؿ يكميان أك يتجاىميا نظران لكجكد ضغط مباشر يزداد ثقمو 
خطرىا سكؼ اأك لخكفيـ مف نتائجيا أك مف أف  اإلحساس باألزمة سكاء ألف خطرىا امتد إلييـ،

 .(133، ص: 2010)عثماف،  يصؿ إلييـ
جؿ إفقاد األزمة ركافدىا المحفزة أل ىذه المرحمة ميمة كتتيح التدخؿ لمتخذ القرار، تعدو 

كالمقكية ليا، مع تحييد كعزؿ العناصر الخارجية المدعمة لؤلزمة سكاء باستقطابيا، أك خمؽ 
 تعارض مصالح بينيا كبيف استفحاؿ األزمة.

 مرحمة النضج: (3
مف أخطر مراحؿ األزمة كمف النادر أف تصؿ األزمة إلى مثؿ ىذه المرحمة كتحدث  تعد

متخذ القرار اإلدارم عمى درجة كبيرة مف الجيؿ، كالتخمؼ كاالستبداد برأيو كانغبلقو عندما يككف 
عمى ذاتو أك إحاطة ىذه الذات بالقدسية، كالتأليو كبحاشية مف المنافقيف الذيف يكيمكف لو المديح، 

 الصداـ فمستحيمة كال مفر م عميياكبذلؾ تصؿ األزمة إلى أقصى قكتيا كعنفيا، كتصبح السيطرة 
العنيؼ معيا كىنا قد تككف األزمة بالغة الشدة، شديدة القكة تطيح بمتخذ القرار كبالمؤسسة أك 
المشركع الذم يعمؿ فيو أك أف يككف متخذ القرار قد استطاع بدىاء تحكيؿ اتجاه األزمة إلى كبش 

كؿ أك بش عمييـفداء كىمي، تتفتت األزمة عنده كتنتيي باستقطاب عناصر القكة فييا كالسيطرة 
 .(232، ص: 2011بآخر )عبد المجيد، 

 :مرحمة االنحسار والتقمص (4
األزمة باالنحسار كالتقمص نتيجة لمصداـ العنيؼ الذم تـ اتخاذه كالذم يفقد جزءان ىامان  تبدأ

مف قكتيا عمى أف ىناؾ بعض األزمات تتجدد ليا قكة دفع أخرل، عندما يفشؿ الصداـ في تحقيؽ 
، 2010)الصيرفي،  في ىذه الحالة كأمكاج البحر، مكجو تندفع كراء مكجوأىدافو كتصبح األزمات 

 .(61ص: 
 :مرحمة االختفاء (5

األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ شبو كامؿ قكة الدفع المكلدة ليا، أك  وتصؿ
 ملعناصرىا حيث تتبلشى مظاىرىا، كينتيي االىتماـ بيا كالحديث عنيا، إال أنو مف الضركر 

مف سمبيات، كالحقيقة أف االنحسار لؤلزمة يككف دافعان  ادة منيا لتبلفي ما قد يحدث مستقببلن االستف
لمكياف الذم حدثت فيو إلعادة البناء كليس إلعادة التكيؼ يصبح أمران مرفكضان كغير مقبكؿ ألنو 
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ه اآلثار سيبقى عمى أثار كنتائج األزمة بعد انحسارىا أما إعادة البناء فيتصؿ أساسان بعبلج ىذ
كسابو مناعة أك خبرة في التعامؿ مع أسباب كنتائج  كالنتائج كمف ثـ استعادة فعالية الكياف كأدائو كا 

 (.65،ص: 1995ىذا النكع مف األزمات )الحمبلكم،
المراحؿ السابقة مثمت تكصيؼ لظركؼ تمدد  مف خبلؿ تتبع مراحؿ األزمة أف يتضح
كمظاىرىا فاألزمة ال تظير فجأة كلكف  لتحكؿ كأشكالياة كاستعرضت مراحؿ التطكر كاكتطكر األزم

كتصؿ لمرحمة الذركة كفؽ المغذيات لحظة الميبلد كالنشكء  ليا إرىاصاتيا كعبلماتيا، فتنطمؽ مف
 زكاؿ المؤثرات.  تأخذ باالنحسار كالتبلشي في ضكء كالمؤثرات ثـ
 الية:الت بالمراحؿ تمر األزمة ( أف دكرة حياةAlbrecht) بينما يذكر

One األزمة كقكع الحتماؿ إشارات ىناؾ يككف حيث :األزمة قبؿ ما مرحمة. 
فييا  حدثت التي البيئة في لخمؿ نتيجة كتتفاقـ األزمة تنمك حيث :األزمة تفاقـ مرحمة - 2

 .(23، ص: 2007العمؿ )حريز،  كمكاقع اإلدارات بيف االٌتصاؿ شبكات ضعؼ مثؿ األزمة،
 االعتراؼ باألزمة فييا كيتـ األزمة، احتكاء مرحمة يايعم يطمؽ أيضان  :ةاألزم إدارة مرحمة - 3

 .األزمة مع التعامؿ أجؿ مف كفريؽ معينة مكارد كتخصيص
 ،Albrecht)كالعبر  الدركس كأخذ األزمة آثار تقييـ يتـ حيث :األزمة بعد ما مرحمة - 4

 (.225ص:  ،1996
ف اختمفكا في ترتيب بعض مراحؿ ء عمى ما سبؽ أف العمما اً بناء الباحث يرلك    كالباحثيف كا 

تفسيرىـ كتحميميـ ككفؽ مداخميـ الفكرية، كزكايا دراستيـ إال أنيـ اتفقكا في  تطكر األزمة كفؽ
 تكصيؼ جكىر كمضمكف ىذه المراحؿ، كتتشابو أراء العمماء بأف األزمة تمر في المراحؿ التالية:

 محدد غير بمكقؼ كينذر األفؽ في يمكح شيء ؾىنا يككف حيث :مرحمة ما قبؿ األزمة – 1
 المعالـ.

مرحمتيا  مف كىي األزمة، خطكرة إلى المنظمة تنتبو ال عندما :األزمة نشوء مرحمة - 2
 .متسارع بشكؿ كتتعاظـ كتشتد تنمك سكؼ األزمة فإف التحذيرية،

 في أخفقت أك سابقةال المرحمة في التحرؾ مف المنظمة تتمكف لـ إذا :واالتساعلنمو ا مرحمة -3
 كالشدة القكة مف عالية درجة ذات أزمة إلى تتعرض سكؼ المنظمة فاف المناسب اتخاذ القرار

 أك الدافعة القكل تفقد ألنيا كتتبلشى، باالنحسار األزمة تبدأ ىنا :ما بعد األزمة مرحمة - 4
كقكع  قبؿ الطبيعي التكازف حالة إلى المنظمة كتعكد حدكثيا، إلى أدت التي العكامؿ أك المكلدة ليا
  .منو أفضؿ نحك عمى أك األزمة،



24 

 

التي  المراحؿ مف سمسمة في تمر بؿ فجأة، تظير ال قد متغيرة، ديناميكية عممية فاألزمة
األسباب  فحصنا إف كلكف فييا، تمر أف يجب أف األزمة يعني ال ىذا كلكف كالقمؽ، التكتُّر يعززىا
كالطرؽ  الكسائؿ إيجاد كبالتالي األزمة، بيا تمر التي بالمراحؿ نبؤالت يمكف فإنو لؤلزمات، العميقة
 مراحؿ بعدة كاكتماليا نشأتيا دكرة في تمر فاألزمة ،بفعالية األزمة مع التعامؿ مف تمكننا التي

 ،معيا، التعامؿ كبدء مكاجيتيا كحتى عارض، كحدث بدايتيا منذ سمسمة تطكرىا تكضح أساسية،
 أنو إالٌ  األزمة حياة بمراحؿ يتعمؽ فيما الباحثيف بيف النظر كجيات بلؼ فياالخت كاف ميما كلكف

 األزمة حياة دكرة استخداـ يمكف كبالتالي المضمكف، في كليس اختبلفان  المسميات، في اختبلؼ
 المناسب بالكقت بالتدخؿ ذلؾ مف كاالستفادة المراحؿ، مف لكؿ مرحمة المتكقعة بالنتائج بالتكيف
  .بكفاءة معيا عامؿكالت لمعبلج
 :األزمات نشوء أسباب

 أنكاعيا األزمات، الختبلؼ تتنكع كتتبايف كجيات نظر الباحثيف حكؿ طبيعة كعدد أسباب
 ما كفييا خارجية أسباب إلى اإلنساف، كيرجع عف قدرات خارج ىك مف فمنيا كأصنافيا، كمجاالتيا

 بمجاالت يتعمؽ ما لتداخبلتو، كمنيا كنتيجة اإلنساف، كفؽ إرادة تككف التي الداخمية بالبيئة يتعمؽ
اجتماعية، إدارية. كيذكر )الخضيرم( أسباب نشكء األزمات عمى النحك  فردية، ألسباب مختمفة،
 التالي: 

 سوء الفيـ: (1
 :جانبيف خبلؿ مف الفيـ سكء عادة كينشأ األزمات، نشكء أسباب أىـ أحد الفيـ سكء يمثؿ

 المعمكمات نقص. 
 متخذ عمىيجب  ىنا كمف حقيقتيا، تبيف قبؿ األمكر عمى الحكـ أك القرارات رإصدا في التسرع 

 يعطي كاف أك مبتكرة، منقكصة غير كاممة المعمكمات عمى الحصكؿ عمى يحرص أف القرار
  .(28، ص: 1990)الخضيرم،  بنضج قراره التخاذ الكافي الكقت لنفسو

 :اإلدراؾ سوء (2
 عمى التقديرم كالحكـ عمييا الحصكؿ تـ التي اتالمعمكم استيعاب مرحمة اإلدراؾ يمثؿ

 إلى عدـ يؤدم فإنو الرؤية في تداخؿ عف ان نجم أك سميـ غير اإلدراؾ كاف فإذا المعركضة، األمكر
 .(100، ص: 2011 ،)عبد المجيد القائد اتخذه الذم االتجاه سبلمة
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 اإلدارة العشوائية:  (3
اإلدارم  لمكياف كمدمر بؿ لؤلزمات باعثك  كسبب فقط ليس يعمؿ اإلدارة مف النكع وىذا

 كالتسبب االنحراؼ كتشجيع الجيؿ عمى تقـك العشكائية فاإلدارة كقدراتو، إلمكانياتو كمحطـ
 الذم القرار كاتخاذ الفعؿ أساليب عمى اإلدارة كتقـك لمرؤساء الشخصية التكجيات عمى كاالعتماد

كؿ  يرىايتغ إلى كيعمدكف عنيا متخذكىا يتراجع حيث التأثير معدكمة فييا كالقرارات المكقؼ، عميو
 (.90، ص: 2009 ،العساؼ) مسؤكليتيا مف كالتنصؿ لحظة

ائية مف أىـ عكامؿ اليدـ كالتخبط كتشتيت الجيكد كالمكارد في ضكء اإلدارة العشك  وتعتبر
ال تستخدـ  دكؿ العالـ الثالث كالتيفكالييكمي البنائي لكيانات الدكلة اإلدارية  التعارض اإلدارم

كاألىداؼ كضعؼ التخطيط العممي الرشيد في إدارة شؤكنيا كتفتقد إلى الرؤية ككضكح الغايات 
 .بيف مؤسسات الدكلة العممية المستقبميةالتنسيؽ كالتكامؿ 

 :االبتزاز في الرغبة (4
يقاعو اإلدارم، الكياف في القرار متخذ عمى السيطرة عمى يقـو  ضغكط نفسية تحت كا 

 أحد ال يعمميا كالتي السابؽ في بيا قاـ التي الخاطئة التصرفات مف مجمكعة غبلؿكاست كمادية
 .(39، ص: 2004 ،)ىبلؿ ضررنا كأشد خطأ أكثر بتصرفات القياـ عمى إلجباره

 اإلشاعات: (5
الكحيد  مصدرىا يككف األزمات مف كثيرنا إف بؿ األزمات، مصادر مف مصدر أىـ وىي

حدثت  قد صادقة حقائؽ مجمكعة باستخداـ كتسخيرىا ظيفياتك  كتـ معيف، بشكؿ أطمقت إشاعة
عبلنيا كالمضممة الكاذبة كالمعمكمات البيانات مف بيالة إحاطتيا فإف كبالتالي فعبل،  في تكقيت كا 
 .(30، ص:1990)الخضيرم،  األزمة تفجير إلى يؤدم محددة كبيئة مناخ إطار كفي معيف،

عمى  كالدافع الرغبة القرار متخذ يفقد حيث إحباط مةأز  ىي الباعث ىذا يسببيا التي فاألزمة 
 كالتنمية. كالتطكير العمؿ

 استعراض القوة: (6
 حيث الصغيرة، الكيانات لتحجيـ الحجـ كبيرة الكيانات جانب مف يستخدـ األسمكب وىذا

 ثـ العكاقب، أك لمنتائج حساب األحداث كدكف مسرح عمى لمتأثير خاطفة استعراضية بعممية تبدأ
)أؿ  النتائج كتراكـ األحداث تتابع كتتفاقـ مع األزمة، فتحدث منظكرة غير عكامؿ جممة اخؿتتد

 .(20، ص: 2008الشيخ، 
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 األخطاء البشرية: (7
 لذلؾ المستقبؿ، أك الحاضر أك الماضي في كاف سكاءن  األزمات لنشكء األسباب أحد ىي

المشرفيف  كتراضي العمؿ عف قاعسيـكت العامميف كفاءة كعدـ لئلىماؿ نتيجة أزمات تسبب فإنيا قد
ىماؿ  .(30، ص: 2002الرؤساء )أحمد،  كا 

 :األىداؼ تعارض  (8
الكياف  في القرار كمنفذم متخذم بيف كاألىداؼ كالطمكحات الرؤيا في اختبلؼ يحدث

بيف  أزمة حدكث إلى يؤدم مما اآلخر، البعض أىداؼ مع تعارضان  يكجد مما الكاحد، اإلدارم
 .(39، ص: 2004 ،)ىبلؿ المتضرريف أك المستفيديف أك القرار كمنفذ خذهكمت القرار صانع

 :المصالح تعارض (9
كؿ  يعمؿ حيث الدكلي أك المحمي المستكل عمى سكاء األزمات حدكث أسباب إحدل وىي

مع  يتكافؽ لما الضغط كسائؿ مف كسيمة إيجاد عمى المتعارضة المصالح أصحاب مف طرؼ
 (. 176، ص: 2003)الحكامدة،  ألزمةا تيار يقكل ىنا كمف مصالحو

 ويرى الباحث أف ىناؾ أسباب أخرى مثؿ:
 دكرية مراجعة إجراء القرار، كعدـ صنع كنظاـ المعمكمات نظاـ كضعؼ الكظيفي، الخوؼ

 حدكث إمكانية إلى تشير التي المبكر اإلنذار إشارات المختمفة، باإلضافة إلى تجاىؿ لممكاقؼ
المنظمة، كأخيران أسباب خارجة عف إدارة المنظمة مثؿ  في العامميف فبي العبلقات األزمة، كضعؼ

 في بيا كالتحكـ التكيف يصعب التي الطبيعية الككارث مف كغيرىا كاألعاصير كالبراكيف الزالزؿ
 أبعادىا.
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 أنواع األزمات:
، أك أحد مككناتيا االجتماعيةكتتنكع األزمات التي يمكف أف تتعرض ليا المنظكمة  تتعدد

، كيعتقد الباحث أف استعراض أنكاع األزمات يعد كمموبأ، شركة، أك حتى المجتمع ان سكاء أكانت فرد
كمنيجية  ان الختبلؼ السمات المميزة لكؿ نكع، األمر الذم يفرض أسمكب ، نظران ىامان كضركريان  أمران 

لمتعامؿ تختمؼ مف نكع آلخر، كقد اختمؼ العمماء في تصنيؼ األزمات، فمنيـ صنفيا مف حيث 
كرار حدكثيا، كمنيـ صنفيا كفقان لمقدار عمؽ األزمة، معدؿ ت مف حيث المصدر، كمنيـ صنفيا

كأخر صنفيا مف حيث التأثير، كمف حيث المستكل، كمنيـ مف صنفيا مف حيث محكر األزمة، 
  كذلؾ حسب التالي:  

  األزمة:تصنيؼ األزمات مف حيث مصدر  (1
 تعتبر األزمات الناجمة عف ككارث طبيعية مف ضمف أىـ كأكثراألزمات الطبيعية:  -1

شيكعا، كتعتبر الككارث الطبيعية مف ضمف األسباب الخارجة عف إرادة اإلنساف  األزمات
كتضـ الزالزؿ، كالبراكيف، كاألعاصير، كتتسـ األزمات الناجمة عف الككارث الطبيعية بأنيا 

 .(21، ص: 2007 ،تحدث فجأة كدكف مقدمات فضبل عف اتساميا بعمؽ التأثر )عبكم
ان باتساع مجاؿ التأثير، كمف ثـ فبل يمكف تجاىميا، أك حتى مجرد كتتسـ ىذه األزمات أيض

 إىماليا نظرا ألنيا تؤدم إلى إفراز نتائج خطيرة. 
كتشمؿ تمؾ األزمات حكادث مثؿ تسرب إشعاعي أك كيماكم مف األزمات الصناعية:  -2

 .(18، ص: 1996المصانع كتتسـ تمؾ األزمات بالتأثير المادم كالمعنكم )ىبلؿ، 
ف ، عميوالتأثير المعنكم لتمؾ األزمة عادة ما يككف مف األكبر بحيث ال يمكف السيطرة  وا 

كقد تتسـ تمؾ األزمات باتساع المجاؿ، كفي بعض األحياف قد تترؾ أثرىا عمى مجاؿ محدكد فقط، 
 كذلؾ مف حيث النكاحي المادية، أما مف حيث األثر المعنكم فعادة ما يككف كاسع المجاؿ. 

 :مات مف حيث معدؿ تكرار حدوثياتصنيؼ األز  (2
ىذا األساس مف أىـ األسس التي تستخدـ في التفرقة بيف األزمات كفي تشخيصيا  ويعد

 ىما:ليذا األساس يمكننا أف نميز بيف نكعيف مف األزمات  ، ككفقان أيضان 
كخير مثاؿ عمى ىذا النكع مف األزمات ىي األزمات االقتصادية األزمات الدورية: _ 1

، ص: 1999طة بالدكرة الشرائية، كما تخمفو مف دمار اقتصادم كاجتماعي )زغمكؿ،المرتب
27.) 
ىذه األزمات عشكائية الحدكث، ال ترتبط في حدكثيا بأسباب األزمات غير الدورية: _ 2

دكرية، كمف ثـ ال يسيؿ تكقعيا، كاألزمات غير الدكرية تحدث نتيجة عكامؿ متعددة، مثؿ 
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ء األحكاؿ الجكية، أك تغير الظركؼ المناخية، كعمى الرغـ مف أف ىذه األزمات الناجمة عف سك 
األزمات تككف شديدة التأثير، إال أنو يمكف معالجتيا بمعالجة النتائج، كليس بمعالجة األسباب 

 .(13، ص: 1996)معيد التخطيط القكمي،  االتي أنشأتي
 :تصنيؼ األزمات وفقا لمقدار عمؽ األزمة (3

أزمات ال تشكؿ خطكرة شديدة كتحدث بشكؿ فجائي، كتنتيي بسرعة : كىي أزمات سطحية -1
بالتعامؿ مع أسبابيا غير العميقة، فيي أزمة بدكف جذكر، كأىـ أمثمة ىذا النكع مف األزمات، 
األزمات التمكينية المفتعمة إلحداث تكالب عمى سمعة راكدة ليا مخزكف كبير، كمف ثـ فإنو 

 .(299، ص: 1995 ،)أبك شامة األزمة كتختفيبمجرد معرفة ىذه الحقيقة تنتيي 
كىي أخطر أنكاع األزمات، ذات الطبيعة شديدة القسكة، الرتباطيا : أزمات عميقة متغمغمة -2

 ببنياف الكياف الذم حدثت بو األزمة.
العميقة المتغمغمة ىي أزمات بالغة الشدة كالعنؼ، تيز الكياف الكمي لممجتمع ىزا،  فاألزمات  

عمدة ىذا الكياف، كال سبيؿ لمتصدم ليا إال بإفقادىا قكة الدفع الخاصة بتيار األزمة، كتكاد تقمع أ
كخير مثاؿ عمى ىذا النكع مف األزمات العمالية العنيفة التي تصؿ إلى حد اإلضراب العاـ عف 

لممطالب التي العمؿ كاالمتناع عف القياـ بأم كظيفة مف الكظائؼ حتى يتـ االستجابة الكاممة 
 .، مما قد يؤدم إلى خسائر ضخمة تتحمميا الدكلةكف بيا كافةيناد

  تصنيؼ األزمات مف حيث التأثير: (4
: كىي أزمة كليدة ظركفيا، كىذا النكع مف األزمات أزمات ظرفية ىامشية محدودة التأثير -1

يحدث عادة دكف أف يترؾ بصمات أك معالـ كاضحة عمى الكياف الذم حدثت فيو األزمة، مثؿ 
                                                                 (.72، ص: 2003تكفير سمعة تمكينية معينة أك طراز أك نكع منيا )الخضيرم، أزمة عدـ 

عف النكع األكؿ  كامبلن  كىذا النكع مف األزمات يختمؼ اختبلفان  :أزمة جوىرية ىيكمية التأثير_ 2
عمى  محددان  رم، كأداء ىذا البنياف، كبالشكؿ الذم يضع قيدان مف حيث اتصالو ببنياف الكياف اإلدا

نتاجيتو، كأىـ األمثمة عمى ىذا النكع مف األزمات، أزمات المياه، كأزمات  حركتو كعمى إنتاجو كا 
 .(103، ص: 2010الكقكد، كأزمات رغيؼ العيش أك الغذاء بشكؿ عاـ )الحريرم،

رجائيا ىذه األزمات ال يمكف تجاىميا، أك الت مثؿ   غاضي عنيا، أك حتى مجرد إىماليا كا 
إلى حيف، نظران ألف استمرارىا قد يؤدم إلى إفراز نتائج صعبة بالنسبة لمكياف اإلدارم الذم حدثت 

  تدميران.بو األزمة، كقد يؤدم إلى أزمات أكثر خطكرة كأشد 
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 تصنيؼ األزمات مف حيث المستوى  (5
ف األزمات يصيب الدكلة ككؿ، كيتأثر بو المجتمع كىذا النكع م أزمات عمى المستوى الكمي: -1

ككؿ، كىي أزمات شاممة عامة، سكاء في أسبابيا أك في نتائجيا التي أفرزتيا )الرىكاف، 
 .(99، ص: 2003

 ف مثؿ ىذه األزمات تحتاج إلى جيكد ضخمة لمعالجتيا ألنيا تشمؿ الدكلة بشكؿ عاـ.إ
األزمات يحدث عمى مستكل المشركعات أك كىذا النكع مف  :الجزئيأزمات عمى المستوى  -2

الكحدات اإلنتاجية، كيفرز نتائجو المختمفة، كيتميز بأنو متنكع كمتعدد إلى حد كبير، نظرا ألف 
 .(93، ص: 2009الكحدات اإلنتاجية بطبيعتيا متعددة كمتنكعة )تكفيؽ، 

  تصنيؼ األزمات مف حيث موضوع أو محور األزمة: (6
حكر مكضكعي مادم، مثؿ أزمة الغذاء، أزمة السيكؿ، أزمة : تدكر حكؿ مأزمات مادية -1

 (. 32، ص: 2002 ،العمالة، أزمة انخفاض المبيعات )أحمد
: تدكر حكؿ محكر غير مكضكعي يرتبط بذاتية األشخاص المحيطيف باألزمة أزمات معنوية -2

 .(49ص:  ،2010الصيرفي، ) كاالنتماءداقية، أك أزمة الكالء مثؿ أزمة الثقة، أك أزمة المص
كىذا النكع مف األزمات كثيرا ما نممسو في المشكبلت أزمات تجمع بيف المادية والمعنوية:  -3

الدكلية كالمحيطة مثؿ أزمة الرىائف، أزمة اإلرىاب، أزمة االغتراب، فكؿ منيما جانباف، جانب 
لذم تحدثو مادم متمثؿ في الكاقع المادم الذم أحدثتو األزمة أك نجمت عنو، كالجانب المعنكم ا

  (.109، ص: 2010األزمة في نفس المحيطيف بيا )الحريرم،
عمى ما سبؽ بضركرة معرفة كتشخيص نكع األزمة، حتى يتـ تحديد  ان بناء الباحثيرل ك 

المناسبة لمتعامؿ مع كؿ نكع بما يناسبو، كذلؾ بسبب اختبلؼ السمات المميزة لكؿ  ستراتيجيةاإل
 ان حدث ألسباب خارجة عف إرادة اإلنساف كيككف مجاؿ تأثيرىا كاسعأزمة، فمف األزمات السابقة ما ي

مثؿ األزمات الطبيعية، كمف األزمات ما يترؾ أثر عمى النكاحي المادية كالمعنكية مثؿ األزمات 
الصناعية، كمنيا ما يمكف عبلجو مع أنو يحدث بشكؿ عشكائي مثؿ األزمات غير الدكرية، كمنيا 

ات السطحية، كمنيا ما ىك خطير كشديد القسكة مثؿ األزمات المتغمغمة، ال يشكؿ خطكرة مثؿ األزم
كيختـ الباحث ىذه الفقرة بأنو يمكف تصنيؼ أنكاع أخرل مف األزمات كفقان لمدل عبلقتيا بالعالـ 

 الخارجي مثؿ األزمات العالمية المستكردة مف الخارج، كاألزمات المحمية المصدرة إلى الخارج.  
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 مات:فوائد األز 
عندما نفكر في األزمة، يقفز إلى أذىاننا مدلكليا كىك المتاعب كالمشاكؿ، إنو مف  إننا

الخطأ التفكير في األزمات مف المنظكر السمبي فقط، فيناؾ عادةن جانب إيجابي في األحداث 
 كاستغبللو، فاألزمات تخمؽ إلى جانب التحديات فرصان ال عميوالحرجة، كىذا الجانب يجب التعرؼ 

 تككف متاحة في أم كقت أخر، كتتميز األزمات بما يمي: 

  :األبطاؿ ميالد (1
 ميداف عمى تنطبؽ الحقيقة ىذه األزمة، كضجيج دخاف كسط مف بطاؿاأل القادة يخرج
 القادة، تخمؽ أف يمكف األزمات فإف لذلؾ األعماؿ، عالـ عمى تمامنا تنطبؽ القتاؿ، مثمما

عمى  كيبرىنكف البيركقراطية قيكد يحطمكف فرص عمى يحصمكف الذيف فاألشخاص المكىكبكف
 كبيرة األزمة فرصة تمثؿ الدنيا، أك الكسطى اإلدارة في لممدير بالنسبة كحتى اإلنجاز، عمى قدراتيـ
، 2012مع الغمكض )جاد الرب،  التعايش كيفية كتعمـ جدد أناس مع كالعمؿ خطيرة مياـ لمباشرة
 .(396ص: 

  :التغيير تسريع (2
 مع ظيكر اإلسراع، في اآلف يبدأ ببطء يمضي قبؿ مف كاف فما الكقت، تضغط زمةاأل إف

 آثارنا ىناؾ أف باألزمة، فرغـ يرحبكا أف التغيير إلى يسعكف الذيف أكلئؾ عمى كينبغي الفكضى، شبح
عثماف، )لمتقدـ  صغير ثمف أنو مجرد إال األخرل، ىي تتسارع األزمات لمعظـ مرغكبة غير جانبية
 .(144ص: ، 2010

 :المشكالت مواجية (3
اليكمي  النشاط بممارسة مشكبلت مف لدييـ ما أخطر مكاجية يتحاشكا أف البشر طبيعة مف

 بعض األحياف ففي بالذكاء، يتسـ األسمكب ىذا أف يتضح أف نادرة أحكاؿ في كيحدث المعتاد،
 يزيد التأخير فأل، الكقت بمركر المصاعب كتقؿ الظركؼ تتغير أك نفسيا تمقاء مف المتاعب تزكؿ
 أصمحو مكسكرن  شيء لديؾ كاف إذا" يقكؿ القديـ المثؿك  األحياف، معظـ في كتعقيدنا سكءن  األمكر
 ذلؾ عمى األزمة تجبرؾ سكؼ تفعؿ إف لـ ألنؾ " عبارة لو نضيؼ أف يمكننا فربما ،" بسرعة
 .(102، ص: 2004)بمبؾ، 
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 :األفراد تغيير إمكانية (4
الشركة  عمؿ قكة عمى ىامة تغييرات إدخاؿ الصعب مف يككف العادية األكقات في
 فإف األزمة ثـ كمف العمالية، النقابات كمعارضة كاالستياء القمؽ إثارة دكف بيا، اإلدارة كصفكؼ

 .(50ص:  ،2002 ،)سبتي لمتغيير جيدة بيئة تكجد
 :الجديدة االستراتيجيات (5

 التزحزح عنيا، يمكف ال ثكابت تبدك التي الخطط في النظر إعادة أحيانان  األزمات تفرض
 بظيكر تسمح كميا أمكر السيطرة كفقداف كالضغكط التأكد كعدـ الشركة ازدىار يكاجو الذم فالتيديد
)تكفيؽ،  الجديدة تبرز االستراتيجيات األكقات ىذه مثؿ كفي جديدة، اتجاىات كدراسة جديدة أفكار
   .(113، ص: 2009

 :المبكر اإلنذار أنظمة (6
التجربة،  تكرار لتفادم ما طريقة إيجاد في ما، أزمة مف النجاة ليـ تحقؽ مف معظـ يرغب

 أف العمؿ، غير ناحية أك الشخصية الناحية مف سكاء حياتنا عمى السيطرة لنا تككف أف نحب فنحف
 عمى نؤثر األحداث، كلكي عمى التأثير عمى قادرنا المرء يككف أف يستمـز األمكر دفة عمى القبض
 إقامة منا يستمـز كىذا بدكره ،ثناياىا في األياـ لنا تحممو ما نعرؼ أف إلى بحاجة نحف اثاألحد
 قبؿ الخطر مف لمتحذير كترسؿ إشارات مكجكدنا كاف إف األداء عدـ تستشعر لئلنذار ةمبكر  أنظمة

 .(51ص:  ،2002 ،طكيؿ )سبتي بكقت األزمة تبدأ أف

 :جديدة تنافسية مزايا (7
 كتميؿ عكدنا، كأصمب ذكاء أكثر التجربة تجعميا ما عادة ما أزمة مف جكتن التي الشركة إف

 كؿ أف يرعى كتعممكا مشتركنا عدكنا كاجيكا فقد الناجيف، بيف التضامف ركح خمؽ إلى األزمة محنة
 كقد منتصريف يخرجكف منيا ككيؼ المحنة مكاجية في يتصرفكف كيؼ يعرفكف إنيـ اآلخر، منيـ
 النجاح لتحقيؽ أىـ شيء أف ال يعرفكف كصاركا بذكاء، العمؿ كقيمة العمؿ في االجتياد قيمة رأكا
 .(134، ص: 2000)كامؿ،  مخمص فريؽ يسانده قكم قائد مف األعماؿ مجاؿ في

 يرل أىمية إضافة المزايا التالية: الباحثكفي ضكء دراسة 
 ىذه يةلمكاج حمكؿ عف البحث إلى اإلدارة تدفع األزمات تصاحب التي الضغكط إف -1

مكاجية ل جديدة سياسات لكضع عمييا البناء يمكف مبادرات منيا البعض كيشكؿ األزمات،
 األزمات كتجنبيا.
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ذا االعتيادم، لمسمكؾ تحديان  تمثؿ األزمة إف  -2 ىذا  فإف األزمة، مكاجية في اإلدارة نجحت كا 
لمكاجية  ألكفةم غير جديدة كسمككيات كعادات أساليب البتكارىا لدييا، اإلبداع عمى يساعد
 .األزمة

 .المؤسسة في عميقا أثرا تترؾ التي اإليجابية الخبرات مف ىائبلن  قدران  األزمات تٌكفر -3
كاحدان مف المفاىيـ التي يصعب  مفيكـ األزمة أفضكء دراسة فكائد األزمات يتضح  في

ستعماليا تحديدىا، كتكمف الصعكبة في تحديد مفيكـ األزمة في شمكلية طبيعتيا كاتساع نطاؽ ا
لتشمؿ مختمؼ صكر العبلقات اإلنسانية السمبية عادة في كافة مجاالت التعامؿ كعمى قدر 
مستكياتو، كعادة ما ترتبط األزمة باإلحساس في الخطر كالتكتر كأىمية عنصر الكقت البلـز التخاذ 

جراءات المكاجية.  في يساعد األزمة لمصطمح كالفيـ الصحيح الجيد التأصيؿ أف كالشؾ قرارات كا 
 كبير، بشكؿ كمتغيرة متطكرة أصبحت فاألزمة، األزمات إدارة مكضكع مع أفضؿ بشكؿ التعامؿ
 عناصرىا كتشعب عبلقاتيا، كتكاثؼ تشابكيا تزايد فضبل عف كالظركؼ، األكضاع الختبلؼ نتيجة

بدءان مف الميتميف بيا، فاألزمات تمس بشكؿ أك بآخر كؿ جكانب الحياة،  دائرة كاتساع كمككناتيا،
األزمات  التي  تكاجو الفرد مركران باألزمات التي تمر بيا الحككمات، كالمؤسسات كانتياء باألزمات 

الـ، ككنو شعب الدكلية، فالشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ لو خصكصية تختمؼ عف معظـ شعكب الع
في غزة بشكؿ ، كالذم تعرض إلى العديد مف األزمات، كالحككمة الفمسطينية يرزح تحت االحتبلؿ

خاص، كالتي تعاني مف كيبلت االحتبلؿ، كما خمفو مف أزمات متكررة كمزمنة، كالحصار الخانؽ 
لقطاع غزة، كما ترتب عمى ذلؾ مف سياسة مبرمجة إلذالؿ كتركيع الشعب الفمسطيني بشرائحو 

مفيكـ إدارة  المختمفة، ىذا يتطمب إلى زيادة الفيـ، كنشر الكعي بيف أفراد المجتمع الفمسطيني عف
التعامؿ  استراتيجياتالمختمفة، كأساسيات التعامؿ معيا، باإلضافة إلى  األزمات، كمراحؿ نماذجيا

 األزمات، كىذا ما يتناكلو الباحث في المبحث القادـ. إدارة كما ىي معكقات معيا،



 
 

  

 
 

 املبحث الثاني
 إدارة األزمات أواًل:
 تمييد. 
 .مفيـو إدارة األزمات 
  ة األزمات.أىداؼ إدار 
 .مراحؿ إدارة األزمات 
 التعامؿ مع األزمات. استراتيجيات 
 .معوقات إدارة األزمات 

 ثانيًا: اإلدارة باألزمات.
 .مفيـو اإلدارة باألزمات 
 .شروط اإلدارة باألزمات 
 .أىداؼ اإلدارة باإلدارة 

 ثالثًا: متطمبات إدارة األزمات.
 .دارة األزمات  البيانات والمعمومات وا 
 دارة األزمات.التخطي  ط وا 
 .دارة األزمات  القيادة وا 
 .دارة األزمات  االتصاالت وا 
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 المبحث الثاني
 األزمات إدارة :أوالً 

 :تمييد
 إنجاز عمؿ في لمشاركة اآلخريف مضطرنا اإلنساف كاف أف منذ اإلدارة، إلى الحاجة برزت

 غير ألىداؼ الفرديةا مف الكثير إلى الكصكؿ إف حيث ما، شيء عمى الحصكؿ خبللو مف ييدؼ
 سبيؿ في فرد أكثر مف جيكد تضافر إلى يحتاج بؿ فقط، الفردم المجيكد خبلؿ مف لمتطبيؽ قابؿ

 اإلطبلؽ، عمى اإلنسانية األنشطة أقدـ مف العاـ بمفيكميا اإلدارة كتعتبر" .اليدؼ ىذا تحقيؽ
 مقصكدة، غير أك كانت كدةمقص إدارية دراية أبدل زراعة أك صيد، مف حياتو البدائية في فاإلنساف

 .(15ص:  ، 1995 كآخركف، )المغربي "كالبقاء الحياة يضمف لنفسو حتى
التخطػيط، كالتنظػيـ، كالتكجيػو،  خػبلؿ مػف اآلخػريف بكاسػطة األعمػاؿ إنجػاز ىػي فػاإلدارة

 نتجاىػؿ أف يمكننػا ال كاألزمة، اإلدارة عف الحديث إطار كالرقابة، بغرض تحقيؽ ىدؼ معيف، كفي
 دكر إلػى إشػارة فػي كذلػؾ العامػة، اإلدارة أحشػاء مػف األصػؿ جػاء فػي األزمػات مصػطمح شػأةن أف

 كالحػركب كالفيضػانات الػزالزؿ مثػؿ الطػكارئ كظػركؼ المفاجئػة الكػكارث العامػة مكاجيػة فػي الدكلػة
 .(43، ص: 2001)البزاز،  الشاممة

 أسمكب إلى شارةلئل الدكلية، العبلقات مجاالت في ىذا المفيـك نما ما سرعاف ولكف
 كأزمة الككبية الصكاريخ أزمة مثؿ كالحادة، الساخنة المكاقؼ الدكلية مكاجية في الخارجية السياسة
 (.3، ص: 1994األكسط )رسبلف،  الشرؽ

 كأسمكب اإلدارة، عمـ أحضاف في ليزدىر أخرل مرة كعاد األزمات، إدارة مفيـك اتسع وقد
 عاجمة مياـ إلنجاز العامة، ككذلؾ المنظمات ارات العامة،المؤسسات الحككمية، كاإلد تبنتو جديد
 (.   55، ص: 2008طارئ )مينا،  مأزؽ لحؿ أك

العمـ  عمى تبنى رشيدة، عممية أداة كىي كالمستقبؿ، الحاضر إدارة ىي األزمات فإدارة
بلمة س عمى كالمحافظة بأدائو، كاالرتقاء اإلدارم، الكياف ككقاية حماية عمى كتعمؿ كالمعرفة،
 أك ىذا الكياف، قطاعات أحد يصيب خمؿ أك قصكر أم كمعالجة الكياف، ليذا المككنة القكل تشغيؿ
 مف إدارة األزمات عمـ كيعد مستقبمية، أزمة بكادر إحداث شأنو مف يككف قد سبب أم معالجة
 ستخداموا ككيفية كدكاعي بفنكنو اإلحاطة القرار متخذ عمى يتعيف التي الحديثة اإلدارية العمـك

  .(57، ص: 1990اإلنتاجية )الخضيرم،  كرفع باإلنتاج لبلرتقاء
عمـ إدارة األزمات مف العمكـ اليامة، كالتي أصبحت تمقى اىتمامان كبيران في الكقت  ويعتبر

الحاضر، كذلؾ لتكقعنا زيادة عدد األزمات في الكقت الحاضر كالمستقبؿ، بسبب زيادة السكاف، 
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ية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية، كفي ضكء الزيادة المتكقعة في عدد كشدة كتعقد األنظمة الصناع
الككارث كاألزمات في الحاضر كالمستقبؿ، فقد أصبح مف الضركرم كضع بعض النظـ التي تمكف 

، 2011 ،المجتمعات المختمفة، مف إلغاء أك تقميؿ تأثير تمؾ الككارث كاألزمات عند حدكثيا )السيد
                                                                                                     .(21ص: 

ف  فالحكومات تعيش في معظـ دكؿ العالـ أزمات حقيقية، كخاصة الحككمة الفمسطينية، كا 
، مرحمةاختمفت أبعادىا كتنكعت أشكاليا، كتفاكتت درجاتيا مف دكلة إلى أخرل، كمف مرحمة إلى 

رغـ ىذا التنكع كاالختبلؼ، فإنو ال بد مف التسميـ بأف طبيعة عمؿ الحككمات ذاتيا يمكف أف ف
ف التطكر الذم يحدث في عالـ اليـك تتسارع خطاه كتتزايد  تضيؼ أبعادان جديدة إلى ىذه األزمة، كا 

غبلؽ مستمر لممعابر، كالقصؼ يكميان  ، كما يحدث لمحككمة في قطاع غزة مف حصار كتضيؽ كا 
لمستمر لممقرات كالمباني، كبأنيا ترزح تحت نير االحتبلؿ، األمر الذم أدل إلى تفاقـ كزيادة ا

 أزماتيا.     
تحديات ثكرة المعمكمات، كالتقدـ التكنكلكجي المذىؿ في القرف الحادم كالعشريف  تفرضو 

عممية  ، كباألخص كزارة الداخمية كاألمف الكطني، أف تضع خططان جميعان  عمى مؤسسات الدكلة
، 2001منظمة، كمدركسة ككاعية لمنع األزمات كالككارث، ثـ التدريب عمى مكاجيتيا )أبك خميؿ، 

 .(259ص: 
 كؿ مف يتناكليا لؤلزمة، كشامؿ عاـ كصؼ عمى يركز كالمنيج المتكامؿ إلدارة األزمات

 باألزمة المتعمقة عرفةكالم البيانات كالمعمكمات كؿٌ  القرار لصٌناع كيكفر كثكابتيا،غيراتيا جميعان تم
 تحديد مف كتمكنيـ كصحيحا، سميما كدقيقا تشخيصا األزمة تشخيص مف تمكنيـ كالتي كبيئتيا،
، أبك فارةالنجاح ) مف عالية كفاعمية كبدرجة بكفاءة األزمة، ىذه مع لمتعامؿ المناسبة القرارات
                                                                                                          .(70، ص:2009

نو يقتضي كجكد نكع إالتعامؿ مع األزمات أحد محاكر االىتماـ في اإلدارة، حيث  ويعد
الشجاعة، كالثبات، كاالتزاف االنفعالي،  :خاص مف المديريف، الذيف يتسمكف بالعديد مف الميارات

لقدرة عمى االتصاؿ كالحكار كصياغة كرسـ التكتيكات البلزمة ر اإلبداعي، كايكالقدرة عمى التفك
    .(35، ص: 2002لمتعامؿ مع األزمة )أحمد، 

ساىـ التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كسياسة االنفتاح التي  ولقد
نتشار أفرزتيا العكلمة، كالتي أدت إلى تشابؾ العبلقات ما بيف الدكؿ كالشعكب، إلى سرعة ا

األزمات، فأصبحت األزمات تنتقؿ مف مكاف كقكعيا إلى بقية أنحاء العالـ بسرعة فائقة، لتسرم 
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، ص: 2009)عريقات،  سرياف النار في اليشيـ، مما يدؿ عمى أننا فعبلن نعيش عصر األزمات
17).  

كمراحؿ  األزمات، كأىداؼ إدارة األزمات، إدارة مفيـك الفصؿ، ىذا الباحث في ويعرض
المختمفة، كتناكؿ الباحث أساسيات التعامؿ مع األزمات، باإلضافة إلى إستراتيجيات  نماذجيا

 األزمات.           إدارة كأخيرا معكقات التعامؿ مع األزمات،

 :األزمات إدارة مفيوـ
كأصبحت  اإلنساني، المجتمع عمييا تعارؼ التي األلفاظ مف إدارة األزمات مصطمح يعتبر

 المفكريف بيف مكحد كغير كاضح غير يبدك ىذه المفظة مدلكؿ أف إال دالالتيا، كليا متداكلة
االختصاص،  مجاالت كتعدد كالثقافية، الفكرية المنطمقات إلى االختبلؼ ذلؾ كمرد ،كالباحثيف

كاآلراء، كقد تطكر مفيـك إدارة األزمات نتيجة تطكر الحياة اإلنسانية، كتعقد اليياكؿ  األفكار كتنكع
 ارية لمدكلة، كتعقد الكسائط التقنية.اإلد

" نشاط ىادؼ يقكـ عمى البحث كالحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة  :األزمات ىي فإدارة
التي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بأماكف كاتجاىات األزمة المتكقعة، كتييئة المناخ المناسب لمتعامؿ 

ة كالقضاء عمييا أك تغيير مسارىا لصالح معيا، عف طريؽ اتخاذ التدابير لمتحكـ في األزمة المتكقع
 (.32، ص: 2002، )أحمدالمنظمة" 

)أبك قحؼ( بأنيا " مجمكعة االستعدادات كالجيكد اإلدارية التي تبذؿ لمكاجية أك  وعرفيا
 .(352، ص: 2002 قحؼ، )أبكالحد مف اآلثار السمبية المترتبة عمى األزمة" 

يا "التعامؿ مع األزمات مف أجؿ تجنب حدكثيا أف إدارة األزمة يقصد ب (األعرجي) ويرى
جراء التحضيرات لؤلزمات التي يمكف التنبؤ  مف خبلؿ التخطيط لمحاالت التي يمكف تجنبيا، كا 
بحدكثيا في إطار نظاـ يطبؽ مع ىذه الحاالت الطارئة عند حدكثيا بغرض التحكـ في النتائج أك 

 (.77، ص: 2000 ،كدقامسة )األعرجيالحد مف آثارىا التدميرية " 
)تكفيؽ( فقد عرؼ إدارة األزمات بأنيا "فف القضاء عمى جانب كبير مف المخاطرة  أما

كعدـ التأكد بما يسمح لؾ بتحقيؽ تحكـ أكبر في مصيرؾ كمقدراتؾ"، أيضا قاؿ بأنيا "التخطيط لما 
 قد ال يحدث"

 . (18، ص: 2004، )تكفيؽ
 القرارات نظاـ صنع كقدرة كفاءة رفع":نيتع أصبحت المنظمة مستكل عمى األزمة فإدارة

 قد البيركقراطية الثقيمة، التي اآللية معكقات عمى لمتٌغمب الفردم، أك الجماعي المستكل عمى سكاء
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كالترىؿ  االسترخاء مف حالة المنظمة كتخرج كالمفاجئة، المتبلحقة المتغيرات مكاجية عف تعجز
 .(20، ص: 2001)عميكة، 

 العممية كاإلدارية باألدكات األزمات عمى التغمب كيفية تعني األزمات رةإدا )مينا( أف ويرى
 إدارة التكازنات عمـ ىك األزمات إدارة فعمـ ايجابياتيا، مف كاالستفادة سمبياتيا كتٌجنب المختمفة
المجاالت كافة  في آثارىا كبحث المختمفة، المتغيرات مع كالتكيؼ القكة كاتجاىات حركة كرصد
 (.20، ص:2008)مينا، 

 مكاجية الحاالت عند يستخدـ معيف أسمكب أك تقنية عف عبارة :)قطيش( أنيا ويعرفيا
 بشكؿ مبكر المكاجية ألسمكب كالتخطيط مكاجيتيا مف بد ال التي األزمات مع كالتعامؿ الطارئة،

األزمات )قطيش،  ىذه مثؿ بحدكث تنبئ التي المعمكمات عمى المبنية االفتراضات عمى بناء
 (.25، ص: 2009

 مف زاكية إلييا ينظر مف الباحثيف فمف ،األزماتإدارة  تعريؼ في الباحثيف رؤل كتختمؼ 
ينظر  مف الباحثيف ليا مف أجؿ األفضؿ، كمف المجتمع كالمؤسسات حاجات مف كانطبلقيا تأثيرىا

أنيا فف  ينظر إلييا عمى مف الباحثيف إلييا عمى أنيا استعدادات لمكاجية تيديدات قادمة، كمف
 التنبؤ.  ىدؼ عمى يتفؽ جميعيا أف السابقة التعريفات مف كتقنيو، كيبلحظ
 اإلدارة العميا، بيا تقـك التي اإلجراءات إدارة األزمات إجرائيان بأنيا الباحث ويعرؼ

 فعاؿ، عممي أسمكب باستخداـ كذلؾ المؤسسة، التي تكاجو األزمات لمكاجية العامميف كبمساعده
 مراحؿ جميع في كالتحرؾ السريع بكفاءة كفاعمية كالمياـ، األدكار كتحديد الجيد، نبؤالت عمى مبني

 يجابياتيا.إ مف كاالستفادة سمبياتيا مف الحد أجؿ مف األزمة،
 جميع ليشمؿ يتسع كدكرىا إدارة األزمات مفيـك أف اآلراء مف سبؽ مما الباحث ويرى

ؿ مع األزمة، بالعمميات المنيجية العممية اإلدارية، المرادفات كالمعاني السابقة فيي أسمكب لمتعام
 مف خبلؿ:
  اتخاذ اإلجراءات كالتدابير الكقائية، التي تعمؿ عمى تبلفي حدكث األزمة كالتقميؿ مف آثارىا

 السمبية، كتحقيؽ أكبر قدر مف النتائج اإليجابية.
  ة األزمة كترشيد التنسيؽ بيف جيكد أعضاء الفريؽ كالييئات المساندة التي تبذؿ إلدار

 خطكات فريؽ األزمات كتزكيده بالمعمكمات البلزمة إلدارة األزمة.
  اإلشراؼ عمى سير العمؿ في مكقؼ األزمة لمتأكد مف صحة مسارات كتنفيذ خطط

حسب طبيعة كنكعية كؿ أزمة قادرة عمى التعامؿ بالطكارئ كتشكيؿ فرؽ لمكاجية األزمات 
 مع األزمات.
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 زمات لدفع نشاطيـ كحفزىـ عمى اتخاذ القرار المناسب، الذم يتميز التأثير في فريؽ األ
 بالفعالية كالرشد كالقبكؿ لمكقؼ األزمة.

 كاإلجراءات التي اتخذت في لمتعمـ مف خبلؿ تقييـ مكقؼ األزمة  ان اعتبار األزمات فرص
                                                                       التعامؿ مع األزمة كمحاكلة تحسينيا.

 أىداؼ إدارة األزمات:
مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات  كؿ خصكصية كتبرز العامة، أىدافيا في تتشابو إدارة األزمات 

في أىدافيا الخاصة، كالتي تتناسب مع اإلجراءات كمراحؿ التنفيذ، إف أىداؼ إدارة األزمات 
 األزمات في النقاط الرئيسية التالية: متشابية، فقد أكجز )زغمكؿ( أىداؼ إدارة

 أىداؼ ما قبؿ وقوع األزمة: -1
  ضركرة تحقيؽ درجة استجابة سريعة كعالية كفعالة لظركؼ المتغيرات المتسارعة لؤلزمة

 بيدؼ درء أخطارىا قبؿ كقكعيا.
 .ضركرة كضع خطة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ الكمية 
 عادة النظاـ كاالستقرار، كمحاكلة كضع آلية لمتنبؤ باألزمات كاكتشاؼ  منع التيديد كا 

  .(43، ص: 1999)زغمكؿ،  إشارات اإلنذار المبكر
 أىداؼ أثناء حدوث األزمة: -2

  أضرارىا.ضركرة التحكـ كاتخاذ القرارات الحاسمة لمكاجيتيا كتقميص 
  تنظيـ الجيكد كالتنسيؽ بيف محاكر األزمة لمتغمب عمييا كمكاجيتيا بأقؿ خسائر ممكنة كفي

 .(38، ص: 1993)حممي،  قت ممكف كبكفاءة عاليةأسرع ك 
 األزمة:أىداؼ ما بعد  -3

 عادة التكازف إلى حالتو الطبيعيةتكفير الدعـ الضركرم إل. 
 بطريقة التعامؿ معيا انتياءن  أ مف بداية ظيكرىا مركران ءتكثيؽ كؿ ما يتعمؽ باألزمة بد 

 .(21، ص: 2005)شابسكغ،  باختفائيا
 ألزمات تيدؼ إلى تحقيؽ ما يمي: أف إدارة ا الباحث ويرى
 السيطرة عمى حجـ الضرر كاإلقبلؿ منو قدر اإلمكاف. (1
 السيطرة عمى مسببات األزمة. (2
 .اإلمكاف قدر إيجابية نتائج تحقيؽ في األزمة استثمار (3
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 :ونماذجيا األزمات إدارة مراحؿ 
مف المراحؿ األزمة بمراحؿ متعددة مف التشكؿ كالتعقد كاالنتشار، كفي كؿ مرحمة  تمر

 فشمت تتطمب مجمكعة مف اإلجراءات، كالتدابير كالمعالجات لمستكيات اإلدارة المختمفة، فإذا
 مف معدؿ أسرع كبمعدؿ األزمة، حياة دكرة إدارة إال أماميا فميس األزمة إجياض في المنظمة
 اتيا، كاالستفادةسمبي مف لمحد األزمة إلدارة عممية نماذج الكيتٌاب بعض قدـ كقد كتطكرىا، تفاقميا

 :النماذج ىذه بعض يمي كفيما إيجابياتيا مف
 نموذج )بيرسوف ومتروؼ(:  :أوالً 

 مف النمكذج ىذا كيتككف الباحثاف قدميا التي كأكضحيا النماذج أشير مف النمكذج ىذا يعد
ذا فشؿ متخذ القرار في إدارة مرحمة مف ىذه المراحؿ فإ األزمة، إدارة بيا تمر خمس مراحؿ نو كا 

 يصبح مسئكالن عف كقكع األزمة كتفاقـ أحداثيا.

 :األزمة( )استشعاراكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر  (1
ما ترسؿ األزمة قبؿ كقكعيا بفترة طكيمة سمسمة مف إشارات اإلنذار المبكر، أك األعراض التي  عادة

المحتمؿ جدا أف تقع  تنبئ باحتماؿ كقكع األزمة، كما لـ يكجو االىتماـ الكافي ليذه اإلشارات فمف
األزمة، كعندما تككف المؤسسة مستعدة لممكاجية بخطة كاضحة، تككف لدل المديريف ميارات عالية 

ف كانت خافتة، أما المؤسسات غير المستعدة لمكاجية األزمات  في الشعكر بأية إشارات حتى كا 
، ص: 1995الحمبلكم، ) فيحاكؿ المديركف حجب إشارات اإلنذار التي تتنبأ بقرب كقكع األزمات

63). 
الختبلؼ قدراتيـ في التنبؤ  إشارات اإلنذار المبكر مشكمة لدل المديريف نظران  وتعد
لخصائصيـ الشخصية كمستكل تأىيميـ، لذلؾ فإف احتكاء ىذه اإلشارات كالتعامؿ  باحتماليا كفقان 

ليامة حتى يسيؿ التعامؿ معيا يتكقؼ عمى ميارة ككفاءة المديريف في التقاط اإلشارات الحقيقية كا
مف المديريف  معيا، كتمثؿ ىذه المرحمة أكؿ خطكة في مكاجية األزمة، كمنع حدكثيا إال أف كثيران 

المؤسسة في أزمات ىي في غنى يتجاىمكنيا معمميف بكثرة األعماؿ اإلدارية كالفنية، مما يكقع 
 .عنيا
 االستعداد والوقاية مف األزمة: (2

 لمؤسسات االستعدادات كاألساليب الكافية لمكقاية مف األزمات، أف يتكافر لدل ا يجب
كيؤكد ذلؾ عمى أىمية إشارات اإلنذار المبكر، ألنو مف الصعب أف تمنع كقكع شيء لـ تتنبأ أك 
تنذر باحتماؿ كقكعو، كتتمثؿ ىذه المرحمة باألنشطة اليادفة في تغطية اإلمكانات كالقدرات، كتدريب 

عمى كيفية التعامؿ مع األزمة بحيث يتكافر لدل المؤسسة استعدادات كأساليب األفراد كالمجمكعات 
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كافية لمكقاية مف األزمات، حيث يتمخص اليدؼ مف الكقاية في اكتشاؼ نقاط الضعؼ كمعالجتيا 
، 2011 ،)عبد المجيد قبؿ أف تستفحؿ كيصعب عبلجيا كالسعي مف أجؿ منع األزمة مف حدكثيا

                                                          .(115ص: 
 عمى االعتماد خبلؿ مف المحتممة لؤلزمات تخطط أف في ىذه المرحمة المنظمة عمى يجب

 التخطيط ربط الكقائية األساليب تمؾ كتشمؿ األزمة، لمكاجية االستعداد في األساليب الكقائية
 األزمات إلدارة متخصص فريؽ تشكيؿ ككذلؾ ككؿ، لممنظمة ستراتيجياال بعممية التخطيط لؤلزمة،
  .الفريؽ ألعضاء المناسبة كالتطكير برامج التدريب كتكفير

 مواجية األزمة أو احتواء األضرار والحد ميا: (3
ىذه المرحمة في إعداد كسائؿ لمحد مف األضرار كمنعيا مف االنتشار لتشمؿ  تتمخص

ة، كىذا يتطمب قياـ اإلدارة بتنفيذ الخطط المكضكعة األجزاء األخرل التي لـ تتأثر بعد في المؤسس
عداد الكسائؿ البلزمة لمحد مف األضرار الناجمة عف  في المرحمة السابقة كترجمة االستعدادات، كا 

 .(23، ص: 2007)حريز،  األزمة كمنع انتشارىا بفترة زمنية مناسبة عند حدكثيا
تقاف الخطة التي قاـ بكضعيا ثـ المدير في ىذه المرحمة يتكقؼ عمى مدل دقة  فنجاح كا 

حشد القكل الفاعمة لمعمؿ كالمشاركة في تنفيذىا كاستغبلؿ كؿ المكارد البشرية كالمادية في ذلؾ، 
 في الماضي في كاجيتيا التي األزمات مف باالستفادة كذلؾ لممنظمة، فرصة المرحمة ىذه كتعتبر

  .المستقبؿ في تحدث أف مكفي التي األزمات مع التعامؿ في ككفاءتيا رفع قدرتيا
 :استعادة النشاط (4

عبارة عف العمميات التي تقـك بيا إدارة المؤسسة التي نجحت في احتكاء أضرار األزمة  ىي
المؤسسية، بغرض استعادة تكازنيا، كمقدرتيا عمى ممارسة أعماليا، كنشاطاتيا االعتيادية قبؿ 

األجؿ كقصيرة إلعادة  ة خطط طكيمةتعرض المؤسسة لؤلزمة، حيث البد أف تتكافر لممؤسس
دارية،  األكضاع لما كانت عميو قبؿ األزمة، كاستعادة مستكيات النشاط، كذلؾ يتطمب قدرات فنية كا 

مكانات كبيرة كدعما ماليا كتشمؿ ىذه المرحمة إعداد كتنفيذ برامج طكيمة األجؿ قصيرة تـ ك  كا 
 (.36، ص: 2002 أحمد،)رىا مف قبؿ اختبا

 :األزمة(مف  االستفادة)التعمـ  (5
عادة التقييـ لتحسيف ما تـ إنجازه في الماضي، حيث البد  المرحمة األخيرة ىي التعمـ المستمر كا 
مف دراسة كتحميؿ األحداث كاستخبلص الدركس كالعبر، مف تمؾ األزمة أك مف األزمات المشابية 

الضكابط لمنع تكرار حصكؿ  التي يمكف لممؤسسة أف تقع فييا، كتيتـ ىذه المرحمة ببمكرة ككضع
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كالتعمـ ال يعني تبادؿ االتيامات أك إلقاء المكـ عمى الغير كتحميمو ، األزمة التي تـ التعامؿ معيا
 .(33، ص: 2006، )حمدكنة المسئكلية أك البحث عف كبش فداء أك ادعاء بطكالت كاذبة

 إدارة خطة ككذلؾ تحديث مة،السابقة مف أىـ المؤثرات في ىذه المرح الخبرات مف كيعتبر التعمـ
 جديدة خطة لكضع البلزمة األسس يضع بما األخيرة األزمة مف الراجعة التغذية عمى بناء األزمات
دخاؿ التعديبلت األزمات مف لمكقاية ٌطة عمى كا   .القائمة الخي

 يبيف المراحؿ الخمسة إلدارة األزمات (2)شكؿ رقـ 

  
دارة األزماتاألزمة  (. اتصاالت2011قدرم. )عبد المجيد،  المصدر:  .232دار الجامعة الجديدة، ص مصر، ،كا 

 
 (:ثانيًا/ نموذج )الشعالف

 ليا تتعرض التي األزمات مع التعامؿ شأنو مف األزمات إلدارة نمكذجان  )الشعبلف( قدـ
 مف النمكذج ىذا كيتككف يجابيةاإل آثارىا مف كاالستفادة السمبية، آثارىا مف المؤسسات، كالتقميؿ

 مراحؿ، ىي: ثبلث
 واالستعداد(: التمطيؼ (األزمة قبؿ ما مرحمة (1

 أمكف، ما األزمة كقكع دكف لمحيمكلة كذلؾ معينة، كقائية إجراءات اتخاذ المرحمة ىذه وتمثؿ
 المخاطر تحميؿ :مثؿ نشاطات، اإلجراءات ىذه كتشمؿ آثارىا، مف التخفيؼ األقؿ أك عمى

 مف أعمى درجة تحقيؽ في السابقة التجارب مف االستفادة المتاحة، اإلمكانات لمحتممة، تقديرا
 .(90، ص: 2002)الشعبلف،  األزمات كقكع لمحيمكلة دكف الحذر

المراحؿ التي تختزؿ الكقت كالجيد  أىـ مف كجية نظر الباحث مف ىذه المرحمة وتعتبر
 رىا قبؿ كصكليا.كتقمؿ كمفة إدارة األزمة، كالحد مف تأثي

 واالستجابة(: األزمة )المواجية مرحمة (2
 سبؽ الذم كلمتدريب كلمتجييزات ،سمفان  المعدة لمخيطط حقيقيا اختبارا المرحمة ىذه تعد

 في األزمة إدارة نجاح إلى ذلؾ أدل كافيا السابقة المرحمة في المبذكؿ الجيد األزمة، فكمما كاف
    .(74ص:  ،2003)الخضيرم، المكاجية  مرحمة

 االستعداد كالكقاية مكاجية األزمة استعادة النشاط استشعار األزمة 

 التعمػػػػػػـ
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 :التوازف( )إعادة األزمة بعد ما مرحمة (3
 تـ ما بناء بإعادة كذلؾ األزمة عف الناتجة اآلثار عبلج المنظمة تحاكؿ المرحمة ىذه في

 كيرل .المستقبؿ مع لمتعامؿ كدركس األزمة مف كاالستفادة تكراره لعدـ الضكابط تدميره ككضع
فر العديد احؿ كاستيعابيا كمتطمباتيا، كتنفيذىا بدقة يتطمب تك )المكمني( أف إتقاف المدير ليذه المرا

مف الميارات التي يجب أف يتصؼ بيا المدير حتى يتغمب عمى ما يكاجيو مف أزمات أك يعمؿ 
، كلكف نظرا لتدني المعرفة عند المديريف في ىذا المكضكع فمف عمى الحد مف حدكثيا أصبلن 

، 2007)المكمني، في حيف يمكف تجنبيا أك التغمب عمييا الممكف أف تغرؽ المؤسسات باألزمات، 
                                                                       .(33ص: 

كجيات نظر الباحثيف تتعدد في تحديد مراحؿ إدارة  عمى ما سبؽ أف اً بناءالباحث  يرلك 
، كمنيـ ان احؿ فقط، كمنيـ مف جعميا أربعاألزمات، عمى أكجو شتى، فمنيـ مف حددىا في ثبلث مر 

أيضان اختمفكا في  ، ككما اختمفكا في تحديد المراحؿان مف حددىا في خمس، كمنيـ مف زاد فجعميا ست
المراحؿ الزمنية التي تشمميا، فمنيـ مف جعميا تشمؿ مرحمة ما قبؿ حدكث األزمة، كمرحمة حدكث 

نمكذج )بيرسكف  الباحثـ مف جعميا دكف ذلؾ، كيعتبر األزمة، كمرحمة ما بعد انتياء األزمة، كمني
فقسـ دكرة حياة األزمة إلى خمس مراحؿ،  كاستخدامان كمتركؼ( مف أشير النماذج كأكثرىا فاعمية 

 كلـ يتجاىؿ أم مرحمة مف مراحؿ األزمة،  فشبو مراحؿ األزمة بدكرة حياة.

 أساسيات في التعامؿ مع األزمة: 
عمى اإلعداد المسبؽ لدل المؤسسة، كعمى الرغـ مف التفكير  في األزمة يتكقؼ التحكـ

الشديد، لذلؾ يحتاج  رتباؾاالمتعدد التكقعات، فإف كقكع األزمة يحدث صدمة نفسية قد تؤدم إلى 
التعامؿ مع األزمات منذ ظيكرىا كحتى السيطرة كالتغمب عمييا إلى تطبيؽ االلتزاـ بعدة مبادئ 

 مدخكؿ في المكاجية مع األزمة كىي عمى النحك التالي: رئيسية تمثؿ مصدران قكيان ل
 تحديد اليدؼ وترتيب األوليات:  (1

اختمفت أنكاع كأسباب األزمات فبل بد أف نقكد الناس إلى بر األماف دكف أف نحرؽ  ميما
أنفسنا كسكاء كنا نعمؿ كأفراد أك داخؿ مجمكعات يجب أف نحدد لنا ىدفان كتحديد اليدؼ جعمنا 

كقت األزمات يتطمب نكعان مف  عد عنو أك نتجنبو كتحديد األىداؼلى ما نريد تحقيقو أك نبتننظر إ
المفاضمة بيف أقؿ التضحيات المفركضة كالنتائج المرجكة في ضكء اإلمكانات المتاحة كىذا ال يعني 

 .(70، ص: 1996)ىبلؿ،  بالتأكيد رفض المخاطرة
اضحان كمحددان لمقيادات كصانع القرارات ىدؼ رئيسي عند مكاجية األزمة يككف ك  فيناؾ

كفي نفس الكقت يمكف أف تككف ىناؾ مجمكعة أىداؼ فرعية أك مجزأة مف ىذا اليدؼ، كيتـ 
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ترتيبيا في ضكء أىميتيا كمدل تناسقيا مع األىداؼ الفرعية المحققة كاألىداؼ الفرعية األخرل 
فيز كالحركة، كفي نفس الكقت فإف الفشؿ المطمكب تحقيقيا كاألىداؼ التي يمكف تحقيقيا تعني التح

 في تحقيؽ األىداؼ يعني المزيد مف اليأس كاإلحباط كالخسائر.
 الحركة السريعة والمبادرة: (2

أكلى الخطكات لمسير نحك تحقيؽ اليدؼ ىك التخمص مف مشكبلت الحاضر كعدـ النظر إلى 
التحرؾ فبدكف التحرؾ لف يككف  الماضي كثيران كتركيز النظر إلى المستقبؿ كىذا يعني ضركرة بدء

ذا بدأنا فيذا يعني أننا سنحقؽ أىدافنا  .(243، ص: 2001خميؿ،  )أبك ىناؾ تقدـ كا 
 تنظيـ القوى المواجية لألزمة: (3

اليياكؿ التقميدية كالكظائؼ المكررة التي قد تككف ساىمت في صناعة األزمة أف  تفشؿ
األزمة، كتظير الحاجة الماسة إلى التعامؿ تشارؾ في الحركة السريعة المطمكبة عند مكاجية 

بكاقعية شديدة مع اإلمكانات البشرية كالمادية المتاحة كذلؾ مف خبلؿ إعادة تكظيفيا في اتجاه 
 .(43، ص: 1999)زغمكؿ،  تحقيؽ اليدؼ الذم سبؽ تحديده

صد ال بد أف يسبقو اإلعداد الجيد كالتخطيط المسبؽ لؤلزمات المحتممة، كر  لالقك  فتنظيـ
غيرات البيئية المكلدة لؤلزمات مع إعداد سيناريكىات المكاجية، كمف الميـ بمكاف ضركرة تكفير تالم

المعمكمات الصحيحة كالكافية، فاألزمة عادة ىي حالة مف عدـ التأكد كنقص المعمكمات البلزمة 
 التخاذ قرارات سميمة.

 المفاجأة: (4
ة فإعبلف خطكات المكاجية بالتفصيؿ أك المفاجأة أحد األسس اليامة لمكاجية األزم تمثؿ

إفشاء أسرار الحركة المكجية لتخفيؼ آثار األزمة يمكف أف يفشؿ ىذا الجيكد أك قد يحدث أف 
يسارع البعض لممشاركة بصكرة خاطئة كدكف حاجة إلييـ أك طمبيـ في عمميات المكاجية كىـ في 

 .(67، ص: 1995ىذه الحالة يمثمكف عبئان عمى المختصيف )الحمبلكم، 

 المشاركة والتعاوف: (5
نجاز العمؿ أكثر مما ييتـ بنجاح ىؤالء الذيف شارككا في إاالىتماـ أثناء األزمة عمى  يتركز

نجاز العمؿ ليسكا مجرد إ نجاز العمؿ لذلؾ فبل بد أف تذكر أف األفراد الذيف يشارككف في المكاجية كا 
كالمشاركة  ،متيا كتـ اختيارىا لمعمؿ المناسب لياأشياء يمكف استبداليا بغيرىا كلكنيـ كيانات ليا قي

بداعات الجميع مف اجؿ مضاعفة طاقات األفراد مف أجؿ البقاء  كالتعاكف يعني اتحاد تفكير كا 
التضامف كاالتحاد كالمشاركة كالتعاكف كميا كممات تحمؿ مضاميف كمعاني قكية كلكنيا ىامة ك 

 .(80، ص:1996)ىبلؿ، اكؿ كمطمكبة كقت األزمات لتجنب أف تجتاحنا المش
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 الروح المعنوية المرتفعة: (6
يختمؼ معنى كمفيكـ الركح المعنكية المرتفعة كقت األزمات عف المقصكد بيا في  

الظركؼ العادية كاالىتماـ بالركح المعنكية أثناء مكاجية األزمة يعني حمايتيا مف االنييار التاـ 
عاني مف تيديدات داخمية أك خارجية فيناؾ عبلمات فعندما تككف الركح المعنكية في مأزؽ أك ت

كثيرة تكضح ىذا كيمثؿ ذلؾ تيديدان لتعبئة قدرات األفراد في مكاجية األزمة كيبقى عمى القائد أف 
)الصيرفي،  يرل ىذه العبلمات كيفسرىا تفسيران صحيحان كىذا يأتي مف الخبرة بمثؿ ىذه األمكر

 .(45، ص: 2010
 :المرونة (7

 كثير مف العكائؽ التي يمكف أف تقؼ حائبلن أماـ تحقيؽ اليدؼ المرسكـ كالمطمكبال ىناؾ
الكصكؿ إليو لمسيطرة عمى األزمة كالمشكمة الحقيقية في مكاجية األزمات ىي تمؾ العكائؽ 
كالحكاجز التي تستيمؾ الكثير مف الكقت كالجيد في التعامؿ معيا كالخطأ الكبير ىك اإلصرار عمى 

لعقبات بغض النظر عف نكعيا كمدل تأثيرىا عمى األمكر كاإلصرار عمى استخداـ اجتياز كؿ ا
اإلجراءات الصارمة لتحقيؽ اليدؼ. كالمركنة ىي إحدل عبلمات القائد الناجح في إدارة األزمة 
 فكثير مف الناس يفرضكف قكاعد صارمة عمى المكقؼ ألنو تنقصيـ الثقة في قدراتيـ كقدرات فريقيـ

 .(18، ص: 1993 )حممي،
 السيطرة:( 8

القائد في السيطرة عمى حركة األفراد سيساعده عمى مكاجية التتابع السريع كالمتزايد  نجاح
آلثار األزمة، كاليدؼ مف السيطرة عمى حركة األزمة ىك العمؿ عمى كقؼ تدىكر األمكر، كعدـ 

ـ السيطرة عمى األزمة التشابؾ مع عناصر جديدة مؤيدة، أك مدعمة ليا أك قابمة لمتأثر بيا كعد
بالسرعة المناسبة يعني خمؽ أدكات ضغط جديدة تزيد مف تعقيد األمكر حيث يككف المطمكب 
مكاجية أزمات أخرل أك مكاجية آثار أكثر شدة كتصبح السيطرة عمى األزمة ىي اليدؼ 

السيطرة  لكؿ األزمات مف خبلؿ التفكؽ عمى العكامؿ المسببة ليا كالكصكؿ إلى نقطة ستراتيجياال
قبؿ أف تصؿ األزمة إلى النقطة الحرجة التي تتدىكر عندىا األمكر إلى درجة يصعب عمى 

 اإلمكانات المتاحة التعامؿ معيا.
 الحماية واألمف: (9

مكاجية األزمة السعي إلى تأميف األفراد مف الخكؼ الداخمي فالخكؼ إفراز منطقة  تتطمب
بية كعندما يتأصؿ الخكؼ في األفراد أثناء األزمة، فبل لكؿ منطقي لكؿ كتدفؽ مف الممارسات السم

متناميان مف اآلثار السمبية. كتتطمب عممية التأميف كالحماية أثناء كقكع األزمة  بد مف أف نتكقع كمان 
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تحفيز المشاركيف في المكاجية لمضاعفة كتعبئة قكاىـ الذاتية إنو ال بد أف يككف ىناؾ احتياطي 
ضاعفة القكل المكاجية لؤلزمة كالسيطرة عمييا كمنع انتشارىا أك تفاعؿ أم يمكف االستعانة بو لم

 .(73، ص: 1995)الحمبلكم،  عكامؿ أخرل
 التفاوض المستمر مع األزمة:( 10

األزمة كتنمك كتتطكر في ضكء العكامؿ كالظركؼ المسببة كالمحيطة بيا كتختمؼ  تنشأ
ك بعنؼ بغية القضاء عمييا أك االنسحاب كتحتاج مكاجية األزمات مف التعامؿ بقكة أ ستراتيجياتا

األزمة إلى التفاكض مع أطرافيا دكف االعتماد عمى العكاطؼ أك الصدفة أك الظركؼ كلكنيا تحتاج 
 .(42، ص: 2002)الخضيرم،  إلى الخطة كاألساليب المناسبة

يمكف اليدؼ كقت حدكث األزمة ال يعني بالضركرة رفض المخاطرة، فاألزمة ال  فتحديد
مكاجيتيا إال باتخاذ قرارات حاسمة، ككسر حكاجز قد تقابؿ القادة أثناء األزمة، كذلؾ ينطكم عمى 

 .نكع مف المخاطرة كربما بعض اإلخفاؽ أك تحقيؽ نسب نجاح متكسطة
 ( أساسيات التعامؿ مع األزمة3شكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زمات: األزمة بيف الكقاية منيا كالسيطرة عمييا" القاىرة: مركز المصدر )ىبلؿ محمد عبد الغني " ميارات إدارة األ
 .(93: 1996تطكير األداء كالتنمية، 
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 استراتيجيات التعامؿ مع األزمات:
محددة ككاضحة ، بحيث يقتنع فريؽ  استراتيجيةصياغة إدارة األزمات في ضكء  تتطور  

 فاستراتيجياتامؿ مع األزمة كثيرة، التع ستراتيجياتاك األزمة بضركرة إدارة األزمة في ضكئيا 
دارتيا إدارة عممية رشيدة تمر بسمسمة متكاممة كمجمكعة مترابطة مف  التعامؿ مع األزمات كا 

ال يتكقؼ عمى استخداـ نكع معيف  ةزمألث ك كما يجب اإلشارة إلى أف أم حد الخطكات المنيجية،
في كقت كاحد، كبما يحقؽ  استراتيجيةمف إلدارتو كمعالجتو، بؿ قد تستخدـ أكثر  االستراتيجياتمف 

يعد مف األىمية، السيما كأف  االستراتيجياتالكفاءة كالفاعمية إلدارة األزمة، لذا فإف استخداـ ىذه 
 الباحث األزمة ليست كميا شرا، بؿ يجب االستفادة مف نتائجيا بإجراء الدراسات كالبحكث، كيعرض

منيا تشمؿ عمى العديد مف  استراتيجيةؿ مع األزمات، ككؿ رئيسة لمتعامالستراتيجيات اال نكعيف مف
 :ستراتيجياتاالالطرؽ كفيما يمي استعراض ليذه 

 االستراتيجيات التقميدية لمتعامؿ مع األزمات:  (1
مجمكعة مف الطرؽ التي تستخدميا معظـ دكؿ العالـ عندما تتعرض ألزمة مف  ىي

 تأـزمخصكصيتو مف خصكصية المكقؼ ال مداألزمات، كليذه الطرؽ طابعيا الخاص الذم يست
)كردـ، الذم يكاجو متخذ القرار في إدارة األزمات، كفيما يمي عرض لكؿ منيا بشيء مف اإليجاز 

 .(67، ص: 2005
 :طريقة إنكار األزمة 

حيث يعمف المسئكؿ أك متخذ القرار اإلدارم " أنو ال يكجد أم أزمات"،  التقميدية،كىي أبسط الطرؽ 
ات التي تحققت غير مسبكقة، كأنو اإلنجاز ع القائمة تعتبر مف أفضؿ األكضاع، كأف كأف األكضا

ليس في اإلمكاف أفضؿ مما ىك قائـ اآلف، كيطمؽ عمى ىذه الطريقة " التعتيـ اإلعبلمي لؤلزمة"، 
 .(119، ص: 1996)ىبلؿ،  ؿ إدارة ديكتاتكرية شديدة التسمطكتستخدـ ىذه الطريقة في ظ

 ة:طريقة كبت األزم 
كافة التي يمكف أف تنفذ مف خبلليا قكل صنع  عممية الكبت مف خبلؿ إغبلؽ المنافذ تتـ

فقادىا زعامتيا كقادتيا كمفكرييا كمنظرييا،  األزمة ى ىذه الطريقة تأجيؿ ظيكركيطمؽ عم األزمة، كا 
 (.  144، ص: 2010)عثماف، 

 :طريقة بخس األزمة 
 ، كلكف يتعيف أكالن كمف تأثيرىا كمف نتائجيااألزمة  ىذه الطريقة التقميؿ مف شأف محور

، كتستخدـ ىذه الطريقة عدة أدكات شديدة كحدث تـ فعبل، كلكنو حدث غير ىاـاالعتراؼ باألزمة 
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، 1999)البريدم، التأثير كالفاعمية تؤدم جميعيا إلى القضاء عمى قكل صنع األزمة بطرؽ مختمفة 
 (96ص: 
 :طريقة تنفيس األزمة 

ى ىذه الطريقة طريقة تنفيس البركاف، كينظر إلى األزمة عمى أنيا بركاف عم يطمؽ أيضان 
عمى كشؾ االنفجار، كليذا فإنو يتعيف لتنفيس األزمة أك البركاف إجراء فتحات جانبية حكؿ فكىة 

 .(50، ص: 2007 ،)حريز البركاف تككف بمثابة تنفيس لمضغكط الداخمية

 :طريقة تفريغ األزمة 
نو بمكجب ىذه الطريقة يتـ إفقاد تيار األزمة قكتو ككحدتو، إدىاء، حيث كىي طريقة فائقة ال

، المتأـزكمساره كاتجاىو بحيث يتـ إيجاد مسارات بديمة كمتعددة كمتنكعة، تتسرب إلييا قكة الدفع 
 األزمة الرئيس مجزأ إلى تيارات فرعية جانبية يصبح تيارك كمف ثـ تفتقد عناصر الخطر فييا، 

                                                                                       .(69ص:  ،2005)كردـ، 
"التفريغ" كثيران في األزمات الدينية كالثقافية، فالديف كالثقافة يستعصياف  إستراتيجية وتستخدـ

مف مضمكنيا عمى العنؼ كاإلكراه في األغمب، كىك ما يضطر أحد الطرفيف إلى تفريغ األزمة 
كاالدعاء بأنيا ال تمت إلى الديف أك الثقافة بأم صمة، لتبقى بعد ذلؾ ميمة الطرؼ اآلخر منحصرة 
بالتأكيد عمى ىػذا المضمكف، بؿ ربما امتػدت ميمتػو إلى إيجػػاد مضاميف جػديدة لتشتيت خصمو 

 تفكيػران كتنفيػػذان.
  األزمة:طريقة عزؿ قوى صنع 

إحداث  معينة عممت عمى لكلكف بالطبع تنشأ نتيجة كجكد قك  يا،ذاتال تنشأ مف  األزمة
حتى يأتي تأثيره في إحداث خمؿ أك عدـ تكازف في الكياف اإلدارم  متأـزاألزمة كتصعيد الضغط ال

الذم حدثت فيو األزمة، إف عزؿ األزمة قائـ عمى نظرية اإلبعاد، أك نظرية إقامة السكاتر 
 ة سكاء كاف ىذا العزؿ: اقتصادم، أك جغرافي، أك إدارم، أك قانكنيالمتصاعدة، كاألسكار المتتالي

 .(57، ص: 1995)عبد اليادم، 
كالتشكيش  االرتكاز كعناصرحديد قكل كتزمة دكران ميمان كحيكيان في رصد األ مدير ويمعب

بعاد ىا في األزمة مف خبلؿ قاعدة التحميؿ كالتشخيص لبدايات التشكؿ، كعزليا عف بؤرة األزمة، كا 
 .كتحيدىا لتفقد التأثير ف تيارىاع

  األزمة:طريقة إخماد 
مف الطرؽ بالغة العنؼ التي تقكـ عمى الصداـ العمني كالصريح مع القكل التي  وىي
، كعادة ال يمجأ ، كبدكف مراعاة ألم مشاعر أك قيـنؼ بالغبع، كتصفيتيا كافة المتأـزيضميا التيار 
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زمة كصمت إلى حد التيديد الخطير المباشر لمكياف اإلدارم، إلى ىذه الطريقة إال عندما تككف األ
 .(277، ص: 2003)الخضيرم،  كأف استمرارىا كفيؿ بانييار بنياف الكياف اإلدارم

بقدر ما تقدـ معالجة كقتية  ناجحان  التقميدية( ال تقدـ عبلجان  ستراتيجياتاالأف ) الباحث ويرى
 .هككقؼ تصاعد المتأـزظرفية المتصاص الضغط 

 لمتعامؿ مع األزمات: –الحديثة  –غير التقميدية  ستراتيجياتاال (2
مناىج مختمفة تستند إلى تكتيكات كآليات مختمفة لمتعامؿ مع  ستراتيجياتاالىذه  تستخدـ

األزمة، كيتكقؼ استخداـ أم منيا عمى الظركؼ المكضكعية لؤلزمة كاإلمكانات المتاحة، كالقدرات 
يف عمى مكاجية األزمة، كيقـك الباحث باستعراضيا مف خبلؿ أدبيات إدارة الشخصية كاإلدارية لمقائم

 األزمات بإيجاز كذلؾ عمى النحك التالي: 
 العنؼ: استراتيجية 

: المكاجية مع األزمات المجيكلة، أك مع ؿ التاليةافي األحك  االستراتيجيةاستخداـ ىذه  يتـ
، ص: 2005)كردـ،  ريع لؤلزمة في عدة اتجاىاتاألزمات المتعمقة بالمبادئ كالقيـ، كاالنتشار الس

التدمير الداخمي لؤلزمة،  :نكعاف ىي األزمة مع العنيؼ التعامؿ في المستخدمة فالتكتيكات .(71
 كالتدمير الخارجي لؤلزمة.

 إجياض الفكر: ستراتيجيةا 
، لذا فإف األزمةعمى شدة  بما أف الفكر يقؼ كراء األزمة في صكرة قيـ كاتجاىات معينة تمثؿ تأثيران 

، ص: 1996)ىبلؿ،  تقـك عمى إجياض ىذا الفكر كالتأثير عميو لكي يفقد أىميتو االستراتيجيةىذه 
 ليذه المستخدـ التكتيؾ ويتمثؿ                                                      .(129

 الفئات المرتبطة بعض مف بكاالقترا لمفكر المككنة العناصر في التشكيؾ محاكلة في االستراتيجية
حداث عنو التخمي ثـ األزمة يقكد الذم الفكر مع كالتضامف معيا كالتحالؼ بالفكر ضعيؼ بشكؿ  كا 

 .االنقساـ
 تصعيد األزمة استراتيجية: 

إلى اإلسراع بدفع القكل المشاركة في صناعة األزمة إلى مرحمة  االستراتيجيةىذه  تيدؼ
 لعند تكتؿ قك  االستراتيجيةبكجكد الصراع بينيـ، كتصمح ىذه  متقدمة كي تظير خبلفاتيـ كتسرع

 .(84، ص: 2000)كامؿ،  غير متجانسة مف أجؿ صناعة األزمة
 المقاكمة عمى القدرة بعدـ التظاىر ىك االستراتيجية ىذه في المستخدـ خكاص التكتيؾ ومف

 تكتيكية تنازالت تقديـ ثـ كمف األزمة لحدكث نتيجة انييارات حدثت عف مخطئة معمكمات كتسريب
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عادة ما تككف ىذه الكسيمة في حاالت بيا، ك  االستفادة كيفية مناقشة عند لمصراع مصدران  لتككف
 .ا رصيد شعبي كمتنافرة االتجاىاتكف لييكالصراع الحزبي، أك األحزاب السياسية التي ال 

 التجزئة: ستراتيجيةإ 
يؽ كالشامؿ لؤلزمات ذات الكتمة الكبيرة عمى محاكلة التحميؿ الدق االستراتيجيةىذه  تقـو

عمى ضرب  االستراتيجيةكتحكيميا إلى أجزاء أك أزمات صغيرة يسيؿ التعامؿ معيا كتركز ىذه 
)الشعبلف،  ، كتحكيؿ العناصر المتحدة إلى عناصر متعارضةلركابط المجمعة لؤلزمات لتجزئتياا

                                                                        .(66، ص: 2002
 مف نكع خمؽ في يتمثؿ االستراتيجية ىذه في التكتيؾ الذم قد يستخدـ كربما مف أنسب أنماط

 القيادات بعض مساعدةك  األزمة المككنة لتحالفات الكبيرة األجزاء بيف المصالح في التعارض
 استمرار ضد تقديـ اإلغراءات ريؽط عف األجزاء أحد قيادة عمى كالصراع الظيكر عمى المغمكرة

 التحالفات.

 تغيير المسار: ستراتيجيةإ 
مع األزمات العنيفة كالجارفة التي يصعب الكقكؼ أماميا، كتتطمب ىذه  االستراتيجيةتستخدـ ىذه 
االنحناء لمعاصفة كالسير في اتجاىيا، كمحاكلة إبطاء سرعتيا، كالتكجو بيا إلى  االستراتيجية

كتصدير األزمة خارج مجاليا، كاستثمار األزمة في شكميا الجديد لتعكيض الخسائر مسارات فرعية، 
 .(73، ص: 2003)الفزارم، 

 وقؼ النمور: ستراتيجيةإ 
إلى التركيز عمى قبكؿ األمر الكاقع كبذؿ الجيد لمنع تدىكر  االستراتيجيةىذه  تيدؼ

 كبير حجـ ذات قكل مع اجيةالمك  حاالت في االستراتيجية ىذه كتقميؿ مشاعر الغضب، تستخدـ
 .)112، ص: 2000)كامؿ،  العمالي كاإلضراب كالجماىير العاـ الرأم كقضايا كمتشعبة

 بذكاء التعامؿ في يتمثؿ االستراتيجية ىذه في المستخدـ الميـ التعامؿ مع ىذا التكتيؾ ومف
 بعض تمبية ىعم كالعمؿ لقكل األزمة كاالستماع كاالىتماـ لؤلزمة المسببة القكل مع كحرص

 األزمة مف حدة تخفيؼمل كاإلرشاد النصح تقديـ كمحاكلة التكتيكية التنازالت بعض كتقديـ المتطمبات
 .المباشر لمتفاكض الظركؼ كتييئة كتبلفييا ليا المسببة العكامؿ دراسة يمكف حتى

أنيا غير التقميدية( الحديثة يعتمد عمى األسمكب العممي، كما  االستراتيجيات) فاستخداـ
إنما ينبثؽ مف الفمسفة  االستراتيجياتإف استخداـ ىذه  تتكاكب مع التقدـ العممي الذم نعيشو،

اإلدارية، أك مف الظركؼ المحيطة باألزمة، كمدل تأثرىا بالبيئة الداخمية كالخارجية، كمع أف 
لمحدث  تيجيةاالستراالتعامؿ مع األزمات كثيرة، إال أف ذلؾ يتكقؼ عمى مدل مبلئمة  استراتيجيات
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الذم مف أجمو سكؼ تستخدـ، كمدل استعداد فريؽ إدارة األزمة، كخبرة الفريؽ، كمدل قدرة ىذه 
معينة أف يؤخذ في  استراتيجيةالمستخدمة عمى مكاجية األزمة، لذا يجب عند اختيار  االستراتيجية

كالطرؼ اآلخر المسبب  ، ككذلؾ بالفريؽ المكمؼ بإدارة األزمة،المتأـزاالعتبار ما يتعمؽ بالمكقؼ 
 .األطراؼ األخرل التي تغذم األزمةلؤلزمة، ك 

 :األزمات إدارة معوقات
 بؿ اإلدارات، ىذه تكاجو عديدة عكامؿ ىناؾ أنو إال األزمات، إدارة مف المتكقع الجيد رغـ
 األزمة عف إدارة عممية كتعرقؿ كثيرةالمعكقات  كيرل الباحث أف ذاتو، األزمة إدارة تكاجو فكر

 إدارة ىي األزمات أىميا: إدارة كمف ليا حصر كال كثيرة األزمات إدارةت ف معكقاإ. أىدافيا تحقيؽ
 بعض نظر في شـؤ مرفكضا كعامؿ يككف قد كىك يحدث قد لما االحتماالت كتضع تتكقع مستقبمية
 ، كحجـالحاضر في الكقت ليا ضركرة ال األزمات زائد، فإدارة بتفاؤؿ العمؿ تبدأ التي القيادات
 يشكؿ لما لـ نتعرض اآلف بالمستقبؿ، حتى نتفاءؿ أف بد األزمات، كال مف بحمايتيا كفيؿ منشأتنا
 .(52، ص: 2004)عباس،  األسكأ نتكقع فمماذا أزمة،

 وىي: أصناؼ ثالثة إلى وقد صنؼ )دقامسة( معوقات إدارة األزمات
 :اإلنسانية المعوقات :أوالً 

فإف  كبالتالي المدير أك المكظؼ قبؿ مف سكاء الخطر فمكام فيـ في خبلؿ القصكر مف 
 ذات ليست األزمة إدارة عممية أف األشخاص بعض مف إلييا، كاالعتقاد االلتفات تتأـز دكف األزمة
  .(65، ص: 1998)دقامسة،  المنظمة في ان أساسي ان جزء ليست كأنيا أىمية

 رأم عمى الزائد تباينيا، كاالعتماد رغـ كافة األزمات مع نفس المنيج في التعامؿ فاستخداـ
 ".ىذا بمفردم عف مسئكالن  أككف أف يمكف ال "بعبارة كاإليماف الجماعة

 :التنظيمية المعوقات: ثانياً 
 سياسات المؤسسة، كضعؼ في كالمسئكلية لمسمطة كاضح تحديد كجكد خبلؿ عدـ مف

 .(213، ص: 2012)جاد الرب،  األزمات إدارة مجاؿ في كالتدريب التأىيؿ
 إلى الممنكحة الصبلحيات كفاية المبلحظات التي يراىا الباحث جديرة بالذكر عدـ ومف

 األفراد، ضعؼ بيف االجتماعية كالخمفيات الثقافات األزمات، اختبلؼ مع لمتعامؿ المعنية الجيات
 ضعؼ إدارة األزمة، عممية ألساليب المدراء كاستيعاب فيـ كمحدكدية العميا اإلدارة كتأييد دعـ

 .األزمات إدارة مجاؿ في كالتدريب التأىيؿ سياسات
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 :بالمعمومات المتعمقة المعوقات ًا:ثالث
 اإلدارم، كصعكبة الجياز كخارج داخؿ انتقاليا أثناء في كالتشكيو لمتحريؼ وتعرضيا

 .(93، ص: 2011)الطراكنة،  األزمات ظركؼ في صحتيا مصدر كضماف المعمكمات ٌدقة تشخيص
 احث أف ىناؾ عدد مف العكامؿ التي تعيؽ عمؿ إدارة األزمات تتمثؿ في صعكبةالب ويرى

 الحديثة االتصاؿ أجيزة استخداـ المنظمة، كمحدكدية كخارج داخؿ المعمكمات كتبادؿ نقؿ عممية
 يؤدم مما األحداث تطكرات عمى المنظمة في األىمية ذكم األفراد اطبلع لؤلزمات، كعدـ لمتصدم

 األزمة.                                                     عمى طرةالسي إلى صعكبة
كانت إدارة األزمات تعني نشاط ىادؼ يقكـ عمى البحث كالحصكؿ عمى المعمكمات  فإذا       

البلزمة التي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بأماكف كاتجاىات األزمة المتكقعة، كتييئة المناخ المناسب 
ف طريؽ اتخاذ التدابير البلزمة لمتحكـ باألزمة، كالقضاء عمييا أك تغيير مسارىا لمتعامؿ معيا ع

لصالح المنظمة، فإنو يكجد إدارة تقكـ عمى افتعاؿ األزمات كىي تسمى اإلدارة باألزمات، كىذا ما 
 تناكلو الباحث في السطكر القادمة. 

 :باألزمات اإلدارة :ثانياً 
يجادىا مف عدـ ككسيمة اإلدارة باألزمات عمى افتع تقـو اؿ األزمات كتغذيتيا كتصعيدىا، كا 

لمتغطية كالتمكيو عمى المشاكؿ القائمة التي تكاجو الكياف اإلدارم، كاستقطاب عكامؿ مؤيدة ليا، 
جبار الكياف المستيدؼ عمى الخضكع لتأثيرىا،  الباحث بتكضيح مفيكـ اإلدارة باألزمات،  كيقـككا 

 ات، كتناكؿ أىداؼ اإلدارة باألزمات.كشركط نجاح اإلدارة باألزم
 :مفيـو اإلدارة باألزمات

"فعؿ ييدؼ إلى تكقؼ أك انقطاع نشاط مف األنشطة أك  :اإلدارة باألزمات بأنيا تعرؼ
زعزعة استقرار كضع مف األكضاع بيدؼ إحداث تغيير في ىذا النشاط لصالح مدبره" )الشعبلف، 

 .(22، ص: 2002
يجادىا األزمات، افتعاؿ عمى تقـك عرفيا )عميكة( بأنيا كما  لمتغطية ككسيمة عدـ مف كا 
 تحدث عندما فقط يتـ ما مشكمة فنسياف اإلدارم، الكياف تكاجو التي القائمة المشاكؿ كالتمكيو عمى

 باألزمات اإلدارة عمى يطمؽ ىنا كمف .القائمة المشكمة عمى تغطي بحيث ،تأثيران  أكبر كأشد مشكمة
 .(183: 2003)عميكة،  اآلخريف عمى كالٌسيطرة متحكُّـل صناعة األزمة عمـ

 كاألزمة اآلخريف، عمى كالٌسيطرة لمتحكُّـ صناعة األزمة عمـ باألزمات اإلدارة عمى ويطمؽ 
 اإلعداد ىي مكاصفاتيا كأىـ ثمارىا، كحتى تؤتي حقيقية، تبدك حتى مكاصفات ليا المصنكعة
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 المناسب التكقيت كاختيار األزمة، صنع عمى قكل ألدكارا كتكزيع ،المتأـز المسرح كتييئة المبكر،
يجاد لتفجيرىا،  (11، ص: 2003)الخضيرم،  التفجير ليذا كالذريعة المبرر كا 

 أك مف األنشطة نشاط تكقؼ إلى ييدؼ فعؿ بأنيا باألزمات إجرائيان  اإلدارة الباحث ويعرؼ
 أك النشاط في ىذا تغيير إحداث ىإل يؤدم بحيث األكضاع، مف كضع استقرار زعزعة أك انقطاعو،
 الكضع.
 
 باألزمات: اإلدارة نجاح شروط

 إلى التسميـ بيا المستيدؼ يضطر مما األزمة مدبر لصالح القكل ميزاف في كبير تفاكت كجكد (1
 .(160، ص: 2009لمصراع )الظاىر،  تٌجنبا بمطالبو

 يقنع الطرؼ أف زمةاأل مدبر فإف عمى األزمة طرفي بيف جكىرم فارؽ كجكد عدـ حالة في (2
،  حالة في فادحة خسائر تكبيده عمى بقدرتو المستيدؼ  .(87، ص: 2009الصراع )أبك حاـز

 .صراع سافر إف اليدؼ النيائي لئلدارة باألزمات عدـ تحكيميا إلى (3
 تطكرات األزمة، عمى السيطرة عمى األزمة مدبر قدرة بالضركرة تعني ال باألزمات اإلدارة إف (4

 .(26، ص: 2008األزمة )الصيرفي،  مفتعؿ مف السيطرة زماـ يفمت ألحيافا مف كثير ففي
 باألزمات: اإلدارة أىداؼ

ف كأىداؼ، سياسة كفؽ اإلدارة باألزمات عممية تسير  ىذه األىداؼ مستكيات في اختمفت كا 
تسعى اإلدارة  التي األىداؼ بعض تدكمف مؤسسة إلى أخرل. كقد حد آخر إلى مجتمع مف

 أىميا: مف تحقيقيا ىإل باألزمات

تجعؿ  كتأثيرىا إف األزمة حيث بالفعؿ، المكجكدة الرئيسية لممشاكؿ كاإلخفاء لمتمكيو كسيمة (1
)البزاز،  السابقة المشاكؿ عمى األزمة كتطغى .معيا كالتعامؿ فييا، التفكير في ينيمككف األفراد
 .(24، ص: 2001

 الخكؼ مف أك الحماية دعكل تحت ناطؽكالم المكاقع بعض عمى كالسيطرة الييمنة إلى السعي (2
 .(95، ص: 2010)الحريرم،  اآلخريف اعتداء

المكاقؼ  مف بدال دفاعي مكقؼ إلى الكيانات أك الجماعات أك األشخاص تحكيؿ إلى السعي (3
 .(42، ص: 1999)زغمكؿ،  قبؿ مف عمييا تعتمد كانت التي اليجكمية

الظركؼ  في بيا االىتماـ لصعكبة فئة كأ قضية إلى المستيدفيف أك العاـ الرأم نظر لفت (4
 .(112، ص: 2003 ،العادية )الخضيرم
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 عكامؿ مؤيدة كاستقطاب كتصعيدىا، كتغذيتيا األزمات افتعاؿ عمى باألزمات اإلدارة تقـو
جبار ليا، ات تكاجو الخضكع لتأثيرىا، ككثير مف المنظمات كالمؤسس عمى المستيدؼ الكياف كا 

خسائر مادية كمعنكية ىائمة كأحيانان تقضي عمييا، كال شؾ أف التسميـ ك  أزمات كتمحؽ بيا أضرار
بحقيقة أف األزمات جزء مف حياة األفراد كالتنظيمات االجتماعية كالمنظمات كالمؤسسات كالدكؿ 
دارتيا بطريقة  يمثؿ مدخبلن مناسبان لمتعامؿ مع األزمة، حيث يمكف التفكير كالكقاية مف األزمات كا 

ؿ دراسة المعكقات التي كاجيت تمؾ المنظمات أثناء إدارتيا ألزمات سابقة عممية مف خبل
كاستخبلص الدركس المستفادة كتحديد مراحؿ األزمة كالتخطيط إلدارتيا لتجاكز تمؾ المعكقات، 
كلكي تنجح خمية إدارة األزمات في أداء عمميا كتحقيؽ أىدافيا، فإف األمر يستمـز تكافر عدد مف 

رة كالمتطمبات في إدارة األزمة، ليتمكف مدير األزمة مف انجاز العمؿ المناط بو نحك المجاالت المؤث
تقاف، كمف أىـ ىذه المتطمبات "البيانات كالمعمكمات، كالتخطيط، كالقيادة،  األزمة بكفاءة كفاعمية كا 

     تناكلو الباحث في العناكيف القادمة. يكاالتصاالت، كفريؽ إدارة األزمات" كىذا ما 
 متطمبات إدارة األزمات: :الثاً ث

اإلدارية إلى تخطيط أدائيا، كتنظيـ ىيكميا، كزيادة تكاصميا، كتكجيو  المنظمات تحتاج
بشكؿ سميـ لمكقكؼ عمى أكجو  اإلنجازالمتحقؽ، كمتابعة ىذا  اإلنجازمكاردىا لبلرتقاء بمستكيات 

دارتيا إدارة رشيدة يستكجب عددان القصكر كعبلجيا، لذا فإف المنيج المتكامؿ لمتعامؿ مع األزما ت كا 
مف متطمبات إدارة األزمات، لتخرج عف النطاؽ العفكم، كتتجو اتجاىان كامبلن إلى اإلدارة العممية، 
كمف كجية نظر الباحث تشكؿ متطمبات إدارة األزمات العمكد الفقرم لممنيج العممي المتكامؿ 

ف غياب أك قصكر أم منيا يشكؿ عائقان أماـ التعامؿ مع األزمات، كلقد قاـ  لمتعامؿ مع األزمات، كا 
تناكليا في السطكر القادمة، كيذكر منيا "البيانات يالباحث بحصر عددان مف أىـ المتطمبات ك 

دارة األزمات.   دارة األزمات، االتصاالت كا  دارة األزمات، القيادة كا   كالمعمكمات، التخطيط كا 

دارة األزمات (1  : البيانات والمعمومات وا 
مف المسممات أف العالـ يعيش اليكـ ثكرة عممية ىي ثكرة المعمكمات، كالمعمكمات  بات

الصحيحة ىي أساس العممية اإلدارية، فنجاح اإلدارة يتكقؼ عمى اتخاذ القرار المناسب في الكقت 
نيا إالمناسب، كالتخطيط الكؼء يجب أف يعتمد عمى البيانات كالمعمكمات الدقيقة كالصادقة، حيث 

ركرة لكؿ قائد في مكقعو، كلذا فإف مف يممؾ ناصية المعمكمات بثكرتيا اليائمة في عالمنا ض
 صعبيا.المعاصر يستطيع أف يعي أنجح القرارات كأ

دارة األزمات  والنجاح أنكاعيا كافة كعمى مختمؼ المستكيات، يستند في جكىره بفي درء كا 
"المعمكمات" التي تشغؿ حجر الزاكية لنجاح  عمى مجمكعة مف الدعائـ الرئيسية، يأتي في مقدمتيا
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كافة التدابير كاإلجراءات المتخذة بجميع مراحؿ األزمة، بدءان مف التنبؤ بحدتيا كتحديد أبعادىا 
كمركران بعمميات التخطيط كالتنسيؽ كبناء السيناريكىات ثـ تقديـ البدائؿ كاختيار أنسبيا كاتخاذ 

لعممية استعادة األكضاع كتعظيميا باستخبلص النتائج  قرارات كأسمكب التعامؿ معيا، كصكالن 
)مينا،  كالخركج بالدركس المستفادة مف أجؿ استخداميا مستقببلن في إدارة أم أزمات مشابية

 .(289، ص: 2006
البيانات كالمعمكمات، كأىمية المعمكمات  مفيـك المبحث سعى الباحث إلى تكضيح ىذا وفي

مكمات األزمات، باإلضافة إلى األسباب الشائعة لممارسة سرية في إدارة األزمات، كنظاـ مع
 المعمكمات في ظركؼ األزمات. 

 مفيـو البيانات والمعمومات: 
ذا لـ يحدث ذلؾ فبل بد أف يككف  يعتبر أقصى مستكيات النجاح ىك منع حدكث األزمة، كا 

أة، كضيؽ الكقت ككذلؾ لدينا مف اإلجراءات، كالتدابير التي تجنبنا تداعياتيا مف حيث المفاج
فالبيانات كالمعمكمات ضركرة أساسية التخاذ أم قرار، ، تقميص المخاطر، كالتيديدات الناشئة عنيا

كلمحفاظ عمى متابعة تطكر األحداث كتزكيد طاقـ إدارة األزمة باحتياجاتو لتطكير أك تغيير 
عداد البدائؿ لصالح اتخاذ القرار كمكاجية التداعيات كردكد األفعاؿ في  السيناريكىات المعدة كا 

، فاإلدارة الناجحة تضع ان كسميم ان فبقدر تكفر المعمكمات كدقتيا بقدر ما يككف القرار صائب األزمة،
 كسائؿ اتصاؿ جيدة تحكؿ دكف إعاقة كصكؿ المعمكمات بشكؿ كاضح كمفيكـ.  

قائؽ كالمفاىيـ التي ىي المادة الخاـ التي تستخدـ لتكليد المعمكمات، كىي تعني الح :البيانات
 .(26، ص: 1990، )برىافتصؼ الكقائع أك األحداث 

مناسبة، بحيث تعطي معنى  وتكليفي/ ىي مجمكعة البيانات المنظمة كالمنسقة بطريقة المعمومات
، كتركيبة متجانسة مف األفكار كالمفاىيـ تمكف اإلنساف مف االستفادة منيا في الكصكؿ إلى ان خاص

 .(365، ص: 2009كالسامرائي،  )قنديميجي. المعرفة كاكتشافيا

 أىمية المعمومات في إدارة األزمة:
التجربة اإلنسانية أف غياب المعمكمات، أك نقصيا كعدـ دقتيا كانت دائما العامؿ  تؤكد

المباشر كالرئيسي في اتخاذ القرارات غير السميمة، التي تؤدم إلى الفشؿ عند إدارة أم مف 
كتبرز أىمية الدكر الحيكم الذم تمعبو المعمكمات  ،تخاذ أم مف المشركعاتالصراعات كالفشؿ في ا

  يمي:في إدارة األزمات مف خبلؿ ما 
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 تجنب المفاجأة:                                                                                                 (1
دـ دقة تقييميا كتقديرىا أك عند عدـ رفعيا المفاجأة في حالة قصكر المعمكمات أك ع تحدث

 .(293، ص: 2006، )مينافي الكقت المناسب إلى متخذ القرار 
 :سرعة اتخاذ القرار وتحقيؽ أىدافو (2

تكفير الكقت الكافي التخاذ القرار، ىك أحد سمات األزمة، إال أف تكفر المعمكمات أك  عدـ
المناسب، يساىـ إلى حد بعيد في تجاكز التداعيات  إمكانية استخداميا لدل متخذ القرار في التكقيت

 .(131، ص: 1990، )الخضيرم السمبية ليذا العامؿ
 ضماف التوصؿ لمقرار السميـ بعيدًا عف أي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرار: (3

أىمية المعمكمات كاستمرار تحديثيا بما يضمف تغيير الصكرة الذىنية كفقان لممتغيرات  تبرز
ر األحداث كأسس التخاذ القرار السميـ، بعيدان عف أم انطباعات ذىنية خاطئة تؤثر سمبيان كتطك 

عمى أم مف مراحؿ اتخاذ القرار في مكاجية األزمة، األمر الذم قد يترتب عميو زيادة تداعياتيا 
  .(172، ص: 2011السمبية كتفاقـ مخاطرىا كتيديداتيا )جاد الرب،

 :قرار لمواجية األزمة وتداعياتيا المحتممةزيادة المرونة في اتخاذ ال (4
استمرار تدفؽ المعمكمات المدققة خبلؿ مراحؿ إدارة األزمة عامبلن رئيسيان في سرعة  يشكؿ

دخاؿ التعديبلت عميو أك اتخاذ قرارات جديدة في التكقيت المناسب تتكافؽ  اتخاذ القرار المناسب، كا 
المتغيرات التي تطرأ في سياؽ األزمة كالبيئة المحيطة كمتطمبات االستجابة لكاقع تصاعد األحداث ك 

                                                                                                      .(23، ص: 2004بيا )العتيبي، 
 :األسباب الشائعة لممارسة السرية لممعمومات في ظروؼ األزمات

اح، فإنو يتعيف عمى القائميف أف يحددكا عمى كجو الدقة متطمبات إدارة السرية بنج لممارسة
األزمات مف البيانات كالمعمكمات بسرية تامة، كخاصة فيما يتصؿ بأماكف كبؤر التكتر، كمناطؽ 

                                                                    الصراع، فحدد )األعرجي( األسباب الشائعة فيما يمي:                                                        

1)  ، الشعكر بالخكؼ مف المسائمة الرسمية كعدـ التأكد مف النتائج لدل بعض أطراؼ القرار المتأـز
و مف حالة نفسية بسبب ضغط األزمة نقد يدفعيـ إلى التكتـ عمى أمؿ أف ذلؾ قد يخفؼ مما يعانك 

 .(154ص:  ،1990)األعرجي، 

قد تمارس السرية مف قبؿ بعض أطراؼ القرار المتأـز بقصد تفكيت الفرص عمى األطراؼ  (2
األخرل المنافسة كعدـ إتاحة المجاؿ الكافي ليا لصياغة قرارات بدرجة عالية مف التناسب الحركي 

.  مقارنة بقرارات الجياز اإلدارم المتأـز
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ؼ معينة لقرار متأـز ناتجة عف عدـ كفاية الكقت في قد تككف عممية حجب المعمكمات مف أطرا (3
    .(64، ص: 2000)السيد،  المتأـزظؿ تسارع األحداث كفي ظؿ الظرؼ 

قد تككف عممية حجب المعمكمات بسبب خمؿ أك تمؼ مقصكد أك غير مقصكد بعمميات  (4
 االستدعاء أك النقؿ أك التخزيف في نظاـ المعمكمات.

، قد تككف سببان لحجب المعمكمات المحافظة عمى السمعة( 5 ، كما يراىا بعض أطراؼ القرار المتأـز
 عف بعض الجيات الخارجية أك الداخمية )مف متخذم القرارات المنافسة(.

التنصؿ مف المسئكلية بصدد مبلبسات كأسباب األزمة قد تدعك بعض األطراؼ إلى ممارسة ( 6
كف أف تككف نتائج السرية إيجابية أك سمبية السرية كالتكتـ بصدد معمكمات األزمة، كىنا يم

  .(130، ص: 1990)الخضيرم، 

الجيؿ بأىمية كدكر المعمكمات ذات العبلقة، أك البلمباالة كاإلىماؿ في التعامؿ قد تككف ( 7
 .(24ص:  ،2005 الشيراني، (لممارسة عمميات تقنيف غير مقصكدةأسبابان 

ة قد المتأزمسات تقنيف المعمكمات في الظركؼ الشائعة لممار  أف األسباب مما سبؽ يالحظ
تككف مقصكدة كمخططة كقد ال تككف كذلؾ، كما يمكف أف تككف مكجية إلى متخذم قرارات 
منافسة داخؿ أك خارج الجياز اإلدارم المتأـز كما أف قسمان مف ممارسات تقنيف المعمكمات مف 

ة في حيف أف البعض اآلخر منيا يمكف زمالمتأشأنو أف يؤدم إلى ترسيخ كربما زيادة حدة الحالة 
. أف يساعد عمى التخفيؼ منيا أك ربما إزالتيا، أم االنتقاؿ إلى حالة البل  تأـز

كؼ األزمة عادة ما ر القكؿ بأف ممارسة السرية في التعامؿ مع المعمكمات في ظ ويمكف
مكمات ضركرة أساسية فالبيانات كالمعكف أف تتبايف بيف فترة أك أخرل، تككف عمى درجات، كما يم

في إعداد الخطط كالتخطيط المسبؽ لما قد يحدث، فالتخطيط الناجح يحتاج إلى معمكمات دقيقة، 
دارة األزمة تحتاج إلى تخطيط مسبؽ، لذا يسعى الباحث إبراز دكر كأىمية التخطيط في إدارة  كا 

  األزمات.

دارة األزمات (2  :التخطيط وا 
ة ألم إدارة فعالة لؤلزمات، بصرؼ النظر عف نكعية التخطيط ىك الركيزة األساسي يعتبر

ىذه األزمات، حيث يمكف تطبيؽ أسس عممية التخطيط عمى أم نكع مف األزمات المحتممة، 
كييدؼ التخطيط إلى المساىمة الفعالة في منع حدكث األزمات، كالتحضير لمرد عمييا في حاؿ 

 ا. حدكثيا، ثـ العكدة لمكضع الطبيعي بعد االنتياء مني
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اإلدارية تحتاج إلى تخطيط أدائيا كتنظيـ ىيكميا، كتكجيو مكاردىا لبلرتقاء  فالكيانات
بشكؿ سميـ لمكقكؼ عمى أكجو القصكر كعبلجيا.  اإلنجازالمحقؽ، كمتابعة ىذا  اإلنجازبمستكيات 

دارتيا إدارة رشيدة تخرج عف النطاؽ العفك  م، تتجو لذا فإف المنيج المتكامؿ لمتعامؿ مع األزمات كا 
اتجاىان كامبلن إلى اإلدارة العممية التي تقكـ عمى التخطيط الكاعي بحقائؽ اإلمكانيات المتكافرة 
كأدكات الحاضر كالمستقبؿ، كالتنظيـ المرف الذم يستكعب قكل الفعؿ كالتصرؼ اإلدارم، كالتكجيو 

إلييا، كالمتابعة الحثيثة الفعاؿ الذم يقكـ عمى سرعة االتصاؿ بمكاقع األحداث كتكجيو أدكات الفعؿ 
عف كثب لئلحاطة بسبلمة القرار، كبتطكره، كالتدخؿ الفكرم لتصحيح كعبلج أم قصكر 

 (.173، ص: 1990)الخضيرم، 
مفيـك التخطيط إلدارة األزمات، كأسس عممية التخطيط إلدارة األزمات،  الميـ تكضيح فمف

ة في التخطيط إلدارة األزمات، كالتخطيط كأىمية التخطيط لؤلزمات، كاإلجراءات كاألنشطة البلزم
في المراحؿ األساسية إلدارة األزمات، كمككنات خطة مكاجية األزمات، كعناصر التخطيط 

لؤلزمات، كمعكقات عممية التخطيط إلدارة األزمات حتى يستكمؿ الباحث تعميؽ  االستراتيجي
                                                                                             الدراسة.   

 :مفيـو التخطيط إلدارة األزمات
عمـ إدارة األزمات تحديات تتمثؿ في التخطيط كاإلعداد لمكاجية األزمات، كىي  يواجو

 أحداث يصعب التنبؤ بأبعادىا ككقت حدكثيا، كحجميا كآثارىا السمبية عمى كجو التحديد.
ألزمات ىي أحد الفركع الحديثة نسبيان في مجاؿ اإلدارة، كتتضمف )حريز( أف إدارة افذكر

العديد مف األنشطة، يأتي عمى رأسيا التنبؤ باألزمات المحتممة، كالتخطيط لمتعامؿ معيا كالخركج 
 .(65، ص: 2007منيا بأقؿ الخسائر الممكنة )حريز، 

مات المحتممة كمكقؼ )زيداف( أف جكىر عممية التخطيط لؤلزمات ىك التنبؤ باألز  ويؤكد
أطراؼ األزمة المباشريف كغير المباشريف كالظركؼ المحيطة بيا، كاإلعداد الجيد لمكاجيتيا مع 
مراعاة ردكد األفعاؿ المحتممة لجميع األطراؼ كتأثيرىا عمى مستكل النجاح في إدارة األزمة كتجنب 

 .(13، ص: 2003آثارىا )زيداف، 
"عممية تفكير تتضمف مجمكعة مف  :ألزمات بأنو)عميكة( التخطيط إلدارة ا ويعرؼ

)عميكة،  اإلجراءات كالسياسات اإلدارية كأنظمة تنفيذ، تكفر القدرة كالسمطة إلدارة األزمة أك الكارثة"
 .(30، ص: 2004

التخطيط إلدارة األزمات إجرائيان بأنو عممية منظمة كمستمرة تخضع  الباحث ويعرؼ
 التكقيت المنتظر لؤلزمات المحتممة.لضكابط مقننة تتـ مبكران قبؿ 
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 :لألزمات التخطيط أىمية
التخطيط مف أىـ الخطكات في مجاؿ إدارة األزمات فالتخطيط يعني التحديد المسبؽ  يعد

لما يجب عممو ككيفية القياـ بو كمتى كمف الذم سيقكـ بو، كالتخطيط يككف عادة مرتبط بحقائؽ 
  :يمي مافي لؤلزمات التخطيط أىمية كيحدد )القحطاني( ،ليااألزمة كبتصكرات األكضاع المستقبمية 

 .األزمات كقكع تقميؿ أك منع في األزمات فريؽ فاعمية زيادة عمى يعمؿ أنو (1
 أجؿ مف مناسب فعؿ رد بإعطاء األزمة مع بكفاءة الفكرم لمتعامؿ المؤسسة استعداد ضماف (2

  .السمبية آثارىا مف الحد
  .ذركتيا تصؿ عندما الرئيسة المشكمة عمى التركيز في يسيـ (3
 مكقؼ في الكقت يككف حيث الكقت كتكفير األزمة، مع التعامؿ إجراءات تحديد عمى يعمؿ (4

 كالبشرية المادية كاالحتياجات الجيد، تكفير عمى يعمؿ كما كأقميا كفرة، المكارد أغمى األزمة
 (144، ص: 2005)القحطاني،  .األزمة عمى لمتغمب البلزمة

 مف ممحة كحاجة يبرز بالتخطيط إلدارة األزمات االىتماـ كتأكيد المبذكلة الجيكد ازدياد إف
 في متخصصة مراكز إنشاء يستدعى كذلؾ ،ابةالرت مف حالة خركجان  كالتقدـ اإلصبلح، ضركرات

 كأساليب التخطيط إلدارة األزمات.                                                    طرؽ

 احؿ األساسية إلدارة األزمات:التخطيط لممر 
إدارة األزمات بعدد مف المراحؿ، تختمؼ كؿ مرحمة عف األخرل، فاألزمة ليس ليا  تمر

كقت محدد، فيي تظير فجأة كتنتشر بسرعة، كمف ىنا تظير الحاجة إلى التخطيط المناسب لمقياـ 
ات، األمر الذم يستمـز بالعمؿ المناسب كالسميـ إلدارتيا، كيتطمب الحذر في التعامؿ مع األزم

 مراجعة كتقكيـ كتحديث تمؾ الخطط، قسـ )محمد( المراحؿ إلى ثبلثة أقساـ كىي: 
 مرحمة ما قبؿ األزمة: (1

ىذه المرحمة ىي المرحمة التي تنذر بكقكع األزمة، كىدؼ اإلدارة في ىذه المرحمة ىك  تعتبر
ة كذلؾ مف خبلؿ كضع خطة متكاممة التحضير كالتجييز كاالستعداد لكؿ االحتماالت المتغيرات كاف

كالقدرات الضركرية لتنفيذ الخطة، كتدريب األفراد  مكانياتاإلتحد مف مخاطر األزمة، مع تحديد 
كعات لمقياـ بأدكارىا بكفاءة كفعالية مف خبلؿ تصميـ سيناريكىات مختمفة لتكقعات تتابع مكالمج

 .(37ص: ، 2004األحداث لؤلزمة المتكقعة كاختبار ذلؾ )محمد، 
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 وقوع األزمة: ءمرحمة أثنا (2
ىذه المرحمة ىي مرحمة التعامؿ مع األزمة، حيث يتـ فييا التطبيؽ العممي لمتدابير  تعتبر

المعدة سابقان مف خطط مكضكعة كاستخداـ ميارات مكتسبة مف التدريب كاالستعداد لكاجية األزمة 
ة تتمثؿ في المعمكمات الدقيقة كالكاممة كتعتمد ىذه المرحمة عمى عدة عكامؿ متصمة بطبيعة األزم

عف حجـ اآلثار السمبية لؤلزمة، كاحتكاء المكقؼ كالتخفيؼ مف اآلثار االقتصادية كاالجتماعية 
 ،1993 ،)عبد العاؿ لمناسبة الحتكاء األضرار الناجمةكالنفسية لؤلزمة مف خبلؿ تحديد التدابير ا

 (.89ص
ب مف مدير المؤسسة بالتعاكف مع أعضاء فريؽ لمراحؿ إدارة األزمات، يتطم فالتخطيط

جراءات تتمثؿ في تكقع المخاطر المحتمؿ حدكثيا، كمف خبلؿ رصد  األزمات، القياـ بعدة أنشطة كا 
عداد سيناريكىات األزمة عف طريؽ عرض  كتحميؿ االحتماالت، كالتغيرات التي تشير بكقكع أزمة، كا 

مفة التي يمكف أف تظير بيا األزمة، كردكد األفعاؿ ما يمكف أف يحدث مف تطكرات لممسارات المخت
 المناسبة تجاه مكاجية األزمة مع إعداد أفضؿ سيناريك كأسكأ سيناريك لمكاجية األزمة.

 مرحمة ما بعد وقوع األزمة: (3
اإلدارة في ىذه المرحمة بإعادة الكضع لما كاف عميو قبؿ حدكث األزمة، مف خبلؿ  تيتـ

حسب اآلثار التدميرية لؤلزمة كمستكل حدكثيا، بطة أك طكيمة األجؿ تنفيذ خطط قصيرة أك متكس
لى جانب اىتماـ اإلدارة بعبلج آثار األزمة، فإف تعامميا مع األزمة ينتج عنو دركس مستفادة مف  كا 

عادة التقييـ يعتبر  أمران حيكيان كضركريان  افالسمبيات كاإليجابيات يمكف استخبلصيا فقضية التعمـ كا 
خبرة في التعامؿ مع األزمات كما يتبع ذلؾ مف إصبلح كتغير أك تخفيؼ مف أضرار أم لزيادة ال

                           (.107، ص: 2011 ،أزمات مستقبمية مماثمة )صقر

 لألزمات: اإلستراتيجيعناصر التخطيط 
د رسالة طكيؿ المدل أشكاالن رسمية متعارؼ عمييا، بدايةن بتحدي االستراتيجيالتخطيط  يتخذ

، إال أف التخطيط لمكاجية األزمات بصفة االستراتيجيةالمنظمة، كنياية برسـ الخطط كاألىداؼ 
ف كاف يمكف تحديد عناصره مف خبلؿ التالي:   عامة لـ يتخذ شكبلن رسميان حتى اآلف، كا 

 التعرؼ عمى المصادر المحتممة لألزمة داخميًا وخارجيًا: (1
الداخمية فيي التي تتطمب  الممنظمة سيطرة عمييا، أم الخارجية ىي التي ليست فاألزمات

 .(169، ص: 2000قدران مف السيطرة مف كافة المستكيات )السيد، 
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 اإلنذار المبكر بوقوع األزمة:   (2
إنشاء نظاـ لئلنذار المبكر يمكف االستناد إليو في إعطاء اإلشارات التي تنذر بقرب  يجب

يد الكاضح لؤلزمة الطريؽ أماـ اختيار المؤشرات الضركرية في كقكع األزمة، ككثيران ما ينير التحد
 (. 279، ص: 2006)مينا،  ا الشأفىذ
 نظـ تتبع أثار األزمة: (3

الكسائؿ الفعالة لمتعامؿ مع األزمة، ىك إنشاء ىذا النظاـ سكاء عمى األنشطة المختمفة  مف
ة لؤلزمة تتبعيا آثار ثانكية كغير لممنظمة أك البيئية المحيطة بيا، كعادة ما يككف ىناؾ آثار أكلي
 ائية تعكس التكمفة الكمية لؤلزمةمباشرة، تتفاعؿ كميا مع بعضيا البعض، كتعطي محصمة ني

 (. 82، ص: 1989)الدىاف، 
 إعداد نظاـ لممعمومات:  (4

عمى أنظمة المعمكمات طابع الماضي أك الحاضر عمى أحسف الفركض، غير أنو  يغمب
لمكاجية األزمات ضركرة تكفير نظاـ لممعمكمات  االستراتيجيممية التخطيط مف األركاف األساسية لع

لو صبغة مستقبمية، أم يستيدؼ تقدير مكضكعي لتكمفة اآلثار المترتبة عمى األزمة )غنيـ، 
 .(71، ص: 2006

 :معوقات عممية التخطيط إلدارة األزمات 
 إدارة تكاجو فكر بؿ زمات،عديدة في عممية التخطيط إلدارة األ عكائؽ اإلدارات تواجو

أىدافيا، كيمكف إيجاز المعكقات التي  تحقيؽ عف اإلدارة عمؿ كتعرقؿ فالمعكقات كثيرة ذاتو، األزمة
 تحد مف كفاءة عممية التخطيط إلدارة األزمات فيما يمي: 

نقص البيانات كالمعمكمات البلزمة لمتخطيط مع عدـ القدرة عمى التحميؿ السميـ لمبيانات  (1
 .(112، ص: 2011 ،رؽ العممية )عبد المجيدبالط

عدـ القدرة عمى التقاط إشارات اإلنذار المبكر سكاء نتيجة إىماؿ أك غمكض أك عدـ الرصد،  (2
 .(170، ص: 2000أزمات غير متكقعة )السيد،  حدكثمما قد يسبب 

 االختيار الخاطئ في تشكيؿ فريؽ األزمات، بحيث ال يمثؿ التخصصات البلزمة في عممية (3
 التخطيط، كبالتالي يككف ىناؾ قصكر في جكانب الخطة.

عدـ كضكح الخطة كاشتماليا عمى تعقيدات كثيرة تحد مف قدرة األفراد عمى تنفيذىا حيث  (4
 .(96، ص: 2003يحتاج التخطيط الفعاؿ إلى تكمفة ككقت كبير )األمير، 

طيط تخطيطان متقادمان كجكد البيئة التي تتصؼ بالتعقيد كالتغير المستمر، قد تجعؿ مف التخ (5
 .(87، ص: 2003)زيداف،  قبؿ أف يكتمؿ
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 مناسبة تككف في ضكء الدراسات السابقة صعكبة كتعقيد كضع خطة مكحدة،الباحث  يرىو 
 كعمى المؤسسة أىداؼ ظؿ في يكضع لؤلزمات التخطيط ألف كاألزمات، نظرنا األكقات لجميع
 افتراضات ضكء كفي مؤسسة، لكؿ يمية السائدةالتنظ كالثقافة كالسياسات ستراتيجيات،اإل أساس
 ينبغي العامة بعض الخصائص ىناؾ أف إال المتاحة، كالبشرية المادية كاإلمكانات الطكارئ، خطط
 :يمي ما كىي لؤلزمات التخطيط عممية في تتكافر أف

 األزمة مكقؼ لتطكرات الفكرية االستجابة كتحقؽ مرنة، لؤلزمة التخطيط إجراءات تككف أف (1
  .السريع

 .المؤسسة في المستكيات جميع مع كتتبلءـ كبسيطة، مفيكمو تككف بحيث بالعممية تتميز أف (2
 .التنفيذ كقابمية بالشمكؿ تتميز أف (3
 .المؤسسة في كالبشرية المادية اإلمكانات مع تتبلءـ أف (4

مف األفضؿ عند كضع خطة إلدارة األزمات، االستعانة بالخبراء كالمختصيف في ىذا  نوإ 
لمجاؿ، كمحاكلة االستفادة مف تجارب كخطط كممارسات التعامؿ مع األزمات في الدكؿ األجنبية، ا

كالمؤسسات األخرل، لزيادة كفاءة كفعالية التدابير الكقائية، التي تمنع أك تحد مف االحتماالت 
ختبار مدل المستقبمية، كما أنو ال بد مف إجراء تجارب افتراضية لمتعامؿ مع األزمات المحتممة، ال

اإلدارية كافة، بأف  كفاءة كفعالية تمؾ البرامج كالخطط، كالعمؿ عمى إقناع القيادة في المستكيات
خطط إدارة األزمات إف كجدت ال تمثؿ حبل في حد ذاتيا، بؿ يجب نقؿ فكر الجاىزية كاالستعداد 

فالقيادة الناجحة تعد لؤلزمات المحتممة إلى نشاط العمؿ اليكمي لمعامميف كاعتباره عادة يكمية، 
خططان مسبقة كمتنكعة لمتعامؿ مع األزمات، لذا فالقيادة ليا دكر ميـ، كأىمية كبيرة في إدارة أم 

 أزمة، كىذا ما يتناكلو الباحث في السطكر القادمة عف عبلقة القيادة بإدارة األزمات.  

دارة لقيادةا (3  األزمات: وا 
يعة كصائبة، كىي عممية معقدة تخضع التعامؿ مع األزمات إلى قرارات سر  يحتاج

النتائج كافة التي قد تحدث نتيجة ليذه القرارات، كفي ضكء تطكر آليات ب لحسابات كثيرة لئلحاطة
 األزمات إدارة إدارة األزمات كالتشعب كاالتساع كالتنكع،  فقد اختفت القرارات الفردية، كأصبحت

األزمات يجب أف يككف  فريؽ كتحدل، فقائد ئكليةمس األزمات كقت لمقرار، فالقيادة جماعية إدارة
 التخاذ كتحفيزىـ نشاطاتيـ، تكجيو مف يتمكف لكي الفريؽ، أعضاء في التأثير عمى القدرة لديو

كتحتاج مكاقؼ األزمات إلى قيادات متميزة، لتخفيض تيديدات  األزمة، لحؿ المناسبة القرارات
كمف خبلؿ قدراتيـ عمى اإلبداع كاالنضباط  كمخاطر األزمات ضد عمميات المنظمة، فالقادة
 يجابية في مكاقؼ الضغكط كاألزمات.إلككضع اإلجراءات المعيارية يمكنيـ صنع التغييرات ا
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 مف جك خمؽ طريؽ عف كالتحفيز كالدفع كااللتزاـ كالتكجيو التكامؿ عمى القيادة وتعتمد
 (.42، ص: 2008)عكدة،  الكامنة الطاقات عمى تفجير تساعد التي المستمرة المفاجآت

بغية  األزمة لتمؾ لمتصدم قرارنا اآلخريف بمشاركة تضع فإنيا ما أزمة تكاجو عندما فالقيادة
اإلدارة في أم  فف باعتبارىا كفاعميتيا دكرىا خبلؿ مف القيادة أىمية كتبرز السمبية، آثارىا مف الحد

 (.42، ص:2000)السيد، كياف إدارم
مفيكـ قيادة إدارة األزمات، كأىمية التدريب عمى قيادة  الباحث إلى تكضيح ويسعى

األزمات، كيكضح فريؽ قيادة األزمات، كيقكـ بذكر أنكاع القيادة في فريؽ إدارة األزمات، كأخيران أثر 
 التغيير عمى قيادة األزمات.                                                      

 :مفيـو قيادة إدارة األزمات
ىي القدرة عمى تحريؾ الناس نحك اليدؼ، فالقيادة يجب أف تساعد فريؽ اإلدارة  القيادة

العميا نحك كضع المخططات التمييدية لسياسات إدارة األزمات، كىذا يتـ مف خبلؿ تحديد 
المصطمحات العامة المستخدمة كتحديد المستكيات المختمفة لؤلزمة في المنظمة، إف سيطرة القيادة 

 .يساىـ في اإلدارة الفعالة لؤلزمةىذا التعيد مع تعزيز قدرة البيئة التنظيمية  مف خبلؿ
 القرارات كاتخاذ كاالتصاؿ كالتنسيؽ التكجيو ىعم القدرة ىي )كنعاف( أف القيادة ويرى

 عند الرسمية استعماؿ السمطة أك كالنفكذ التأثير باستعماؿ كذلؾ معيف غرض تحقيؽ بيدؼ كالرقابة
                                                                    .(15، ص: 1992، عافة( كنالضركر 

)جاد الرب( أف القيادة عممية مؤسسية إلدارة المخاطر كاألزمات، مف خبلؿ التكقع  ويرى
قيادة كاإلعداد كتخفيؼ حدة المخاطر كاألزمات المتكقعة، كلمتأكيد عمى كفاءة إدارة األزمة فإف آلية ال

 (.397، ص: 2012ىي أف تدعـ كتندمج بطريقة فعالة في إدارة األزمة )جاد الرب، 
 يصعب تستخدـ، لـ جديدة طاقات تفجير قيادة إدارة األزمات إجرائيان بأنيا الباحث ويعرؼ

 السابقة. كاألساليب التنظيمية البيئة ظؿ في تفجيرىا
  أىمية التدريب عمى قيادة األزمات: 

 لمعمؿ المستيدفيف يؤىؿ األمر الذم الشخصي، القصكر مف متعددة ان نكاحي ريبالتد يعالج
 المحاكاة، أساليب استخداـ عمى المجاؿ ىذا في القيادات كيعتمد تدريب األزمة، قيادة عند بفاعمية
 ككيفية األزمة، ظركؼ مف الكاقع، كقريبة مف قريبة بصكرة يمارسكا ألف الفرصة تتاح بحيث

 أثناء إدارتيـ فييا يككنكا أف يتكقع التي الفعمية كالمكاقع األماكف في كضعيـ يتـ بحيث مكاجيتيا
 لؤلزمة، كمف الميـ مراعاة بعض النقاط عند تدريب القيادة أىميا:
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 اإلجياد مف ظركؼ في طكيبلن  كقتان  يمكث أف منو يتطمب قد ذلؾ أف تعنى لؤلزمة القائد إدارة  (1
 مماثؿ حجـ إلى تعريضو ىك األزمات مكاجية عمى القائد يميز تدريب ما أىـ كمفكالتكتر 
  .(164، ص: 1997الحمبلكم، ) المتكقع كاإلجياد لمتكتر

 األزمة، كتنكع ظركؼ تفرضيا قد التي كالبدنية العقمية، المختمفة العمميات عمى التدريب  (2
 قيادة أثناء فييا يشارؾ أف يمكف التي المجاالت كحسب تخصصو حسب الفرد تدريب عمميات
 .(156، ص: 1990)الخضيرم،  األزمة

 لدييا كيككف ،األزمات مع التعامؿ كالعقمية الجسمية صحتيا تناسب التي القيادات اختيار (3
 لمعمؿ، كتدريب ىذه القيادات الضركرية كاالتجاىات اكتساب الميارات في كالرغبة االستعداد

 .(34: ، ص2003المعمكمات )عثماف،  ظؿ نقص في العمؿ كيفية عمى
 األزمات، كدراسة مجاؿ في المستخدمة كالميارات لممعمكمات المستمر كالتحديث التطكير (4

 .منيا كاالستفادة سابقة أزمات مف الناتجة كالتجارب الخبرات
مما سبؽ أىمية تدريب قيادات األزمات، فكمما زاد اىتماـ كتركيز القيادة في تنفيذ  ويتضح

راد العامميف في المنظمة، ت، ينقؿ المعرفة باألزمات إلى األفبرامج تدريبية عمى إدارة األزما
 قادريف عمى مكاجية األزمة بالطريقة المناسبة كفي الكقت المناسب. فكيككنك 

 فريؽ قيادة األزمات: 
 متكاممة، كخبرات مختمفة، مستكيات كتخصصات مف اختيار فريؽ قيادة األزمات يفضؿ   
كيجب أف تحدد قيادة فريؽ األزمات اليدؼ الرئيسي مف حدكث  ،األزمات إدارة عمى تدريبيـ كيتـ

 .األزمة
يضـ عددان  األزمات لمكاجية فرؽ بتشكيؿ المؤسسة مدير قياـ بفريؽ قيادة األزمات ويقصد

 كقكعيا، كفرؽ حالة في األزمات مع التعامؿ في مف العامميف الذيف تتكافر لدييـ القدرة كالرغبة
أيضان يتـ  المؤسسة، ليا تتعرض التي األزمات بإدارة إلييا يعيد دائمة تككف قد األزمات مكاجية
 (.98، ص: 2003عميكة، )بعينيا  إدارة أزمة ميمة إلييا يعيد مؤقتة فرؽ تككيف

 المنشأة، إدارة قبؿ مف المنتقاة المجمكعة بأنو فريؽ إدارة األزمات إجرائيان  الباحث ويعرؼ
 قبؿ المتكقع، كغير منيا المتكقع المختمفة، مع األزمات ادؼكالي المرف التعامؿ تستطيع كالتي
 الكقكع. كأثناء كبعده الكقكع

 األزمة داخؿ بمياـ المكمفة التنفيذية كالفرؽ األزمة، قيادة فريؽ بيف الخمط عدـ ويجب
 مف كثير في كيعتبر المختمفة الكيانات داخؿ كثابت مستمر كياف ىك األزمات ففريؽ قيادة نفسيا،

 حسب ألخرل أزمة مف األزمات قيادة فريؽ تشكيؿ كقد يختمؼ التنظيمي الييكؿ مف جزءا حيافاأل
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الثابت  الفريؽ أعضاء عمى غالبان  تشكيمة في كيعتمد فييا المشتركة كالمككنات األزمة طبيعة
 .(114، ص: 2006السعيد، )

:أسس تشكيؿ فريؽ قيادة األزمات  
سناد الميمة كتدريبو إعداده كيتـ أخرل، إلى أزمة مف األزمات إدارة فريؽ تشكيؿ ويختمؼ  كا 

 كيمكف العاـ لمحركة، كاإلطار كالسمطات، كالحقكؽ الزمني المدل كتحديد بمعالجتيا، كتكميفو إليو،
             خبلؿ: مف اإلجراءات تمؾ تكضيح

 تدفؽ عف كمسئكليف عنو، ينكب مف أك المنظمة إدارة مجمس رئيس بقيادة الفريؽ تشكيؿ يتـ (1
 كأخصائي نفسي، كالسكرتارية، كاألمف، القانكنية، كالشؤكف العامة، كالعبلقات االتصاؿ،
 .(120، ص: 2005مكاكم، )المنظمة  خارج مف كمستشار اجتماعي، كأخصائي

 كالقدرة عمى األزمة، مكاجية تتطمبيا التي السمات مف بالعديد الفريؽ أعضاء يتحمى أف يجب (2
 اتخاذ القرار، في كالجرأة كالشجاعة، كالتحمؿ، كالجدية، كالمركنة، ،كالدقة الجماعي، العمؿ
 .(217، ص: 2007)عشماكم،  اإلنجاز عمى كالقدرة

 المحتممة كالتدريب السيناريكىات ككضع كبمكرتيا األزمة اتصاالت خطة بإعداد الفريؽ يقـك (3
 في تفيد ات كثيرةمعمكم طرح إلى األزمة إدارة في المجمكعة اشتراؾ كيؤدم تنفيذىا، عمى
 حاؿ الخطة سبلسة تنفيذ إلى يؤدم مما األفراد، بيف التنافر عدـ كتضمف التخطيط عممية
 (.143، ص: 1996األزمة )ىبلؿ،  كقكع

 التداخؿ بيف تجنب مع محددة ميمة فرد كؿ يؤدم بحيث الفريؽ أعضاء عمى المياـ تكزيع يتـ (4
      .(95، ص: 2005عمياف كالطكباسي، ) المياـ

يمكف  حتى اليكاتؼ كأرقاـ العناكيف كتتضمف الفريؽ أعضاء عف كاممة البيانات تدكيف يتـ (5
 الفريؽ قائد لدل يككف أف كيجب األزمة، حدكث عند الممكنة بالسرعة الفريؽ أعضاء تجميع
)أحمد،  اإلعبلـ ككسائؿ عمى الجماىير كنشرىا المعمكمات عمى الحصكؿ في الكاممة السمطة
  .(112، ص:2002

 مراحؿ عمؿ فريؽ قيادة األزمات: 
 كؿ دكر أىمية كتحديد أعمالو، جدكؿ تحديد يتـ لممنظمة، األزمات قيادة فريؽ تككيف بعد

 عمؿ مراحؿ ذلؾ بعد تبدأ ثـ أكالن  أفراد الفريؽ عف المعمكمات كتسجيؿ تجميع كيتـ الفريؽ، في فرد
 التالي: النحك عمى الفريؽ
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  المنشأة: توصيؼ مرحمة (1
 كمباني عماؿ مف بيا يتعمؽ ما ككؿ المنشأة عف كالحقائؽ المعمكمات جمع بو يقصدو 
 (.65، ص: 2006)ماىر، 

 األولويات: تحديد مرحمة (2
مف  يمكف التي المؤشرات استنباط يمكف السابقة، المرحمة مف تتكافر التي المعمكمات حسب

 جمع المعمكمات تـ التي البنكد مف بند كؿ ليا يتعرض التي المخاطرة درجات كترتيب تحديد خبلليا
 أف أـ أىـ المخاطر، المنشأة لمباني بالنسبة المتكقعة المخاطر فيؿ السابقة، المرحمة في عنيا

 ككقعنا أثرنا األكثر ىي المخاطر تعكيضيـ يصعب فالذي الخبرة ذكم العماؿ كفاة معدالت مخاطر
 .(92، ص: 2004)عباس،  حدثت إذا المنشأة عمى

 :السيناريوىات دادإع مرحمة (3
كتحميميا  المعمكمات كتبكيب تصنيؼ يتـ األزمة إدارة لفريؽ كالمعمكمات الحقائؽ فراتك  عند

 غير متكقعة حكادث بكقكع التكقعات كحصر إدارة، أك قسـ أك عمؿ كؿ في األزمات عمى لمكقكؼ
 يمكف لمحتممةا كبحصر األزمات سياسية، أك اقتصادية اضطرابات أك حركب أك طبيعية ككارث أك

لى بيا، تمر التي األزمة كالخطكات تحدث أف يمكف كيؼ لتحديد منيا لكؿ سيناريكىات إعداد  أم كا 
)الخضيرم،  اتفاقمي في األزمة مكقع عف الخطر الصادرة إشارات تمقي في اإلدارة بطء يساىـ مدل

 .(210، ص: 1990
 :سيناريو أسوأ مرحمة (4

فيجب  باألسكأ، ان بدء ليا كترتيب تصنيؼ كضع كفيم المحتممة، السيناريكىات حصر بعد
 عمى النظاـ كتأثيرىا المنظمة أك الشركة مستقبؿ عمى أثرىا كمدل أىميتيا كفؽ األزمات ترتيب
 (.71، ص: 2009)أبك فارة،  تحميمو في العمؿ كبدء سيناريك أسكأ بتحديد الترتيب يتـ كبذلؾ ككؿ،

 :الرسالة ونشر إبالغ مرحمة (5
عداد كالبيانات كالحقائؽ المعمكمات مناقشة مف ءاالنتيا بعد أسكأ  كتحديد السيناريكىات كا 

 فريؽ أف يقدـ يجب األزمات، لمكاجية المحتممة الخطط كضع كقبؿ السيناريكىات، كترتيب سيناريك
 " األزمة أثناء إصدار األكامر خريطة " تسمى خريطة األزمات فريؽ ضمف المكجكد االتصاالت

ببلغيا لمف كترجمتيا اإلشارات كتمقي األكامر دارإص تسمسؿ تكضح  كتحديد كمتى؟، ككيؼ كا 
 كقت في كالمسؤكلية لمسمطة الخطكط كالمسارات تختمط ال حتى األزمة كقت كالسمطات كلياتئالمس
 .(69، ص: 2008بالذات )الصيرفي،  النقطة ىذه في فيو التاـ الكضكح يجب
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 ىك الذم األزمات، فريؽ قائد عمى يتعيف دىا،انعقا مف اليدؼ األزمات فرؽ تحقؽ ولكي
 األزمات، كتحديد فريؽ ألعضاء الفريؽ تشكيؿ أىداؼ كتكضيح بتحديد يقـك أف المؤسسة مدير

عطائيـ كالغمكض، اإلبياـ يزيؿ الذم بالقدر بدقة لؤلعضاء األدكار  منيجية كتحديد الصبلحيات كا 
 ألعماؿ الدكرية كالمراجعة الفريؽ، ألعضاء نكمكالمع المادم الدعـ تكفير العمؿ، باإلضافة إلى

 مع التعامؿ نجاح عمى األزمات مكاجية فريؽ تشكيؿ الفريؽ كيساعد أعضاء بيف كالتكامؿ الفريؽ،
 األزمات.
 التالية: الصفات فر فيواتتو  أف يرى )جاد الرب( فعاؿ أزمات إدارة فريؽ والختيار
 لبعضيا كالمكممة المختمفة التخصصات. 
  كالتخيؿ كاالستنتاج التحميؿ عمى ةالقدر. 
 العممي كالتفكير االنفعاالت ضبط. 
 كالحرص كالكعي االنتباه عمى القدرة. 
 القرارات اتخاذ في السرعة. 
 (404، ص: 2012اإلرادة )جاد الرب،  كقكة كالطمكح التفاؤؿ. 

 إلى تؤدم قد كالتي مكقؼ األزمة، في الصعبة المكاقؼ مف الكثير فريؽ األزمة قائد وتواجو
يتمتع  بحيث األزمات مكاجية فريؽ قائد اختيار حسف يتطمب الذم األمر كبشرية، مادية خسائر

 مكتسبة. مكضكعية كخصائص شخصية، بخصائص
 :أنواع القيادة في فريؽ إدارة األزمات

باختبلؼ نكع األزمات، فالقادة يقكمكف بأفعاؿ كتصرفات  ـالقادة كتختمؼ أصنافي تعددي
ف استعراض أنكاع القادة يعد أمرا ىامان كضركريان تمكنيـ مف   ، نظران السيطرة عمى مكقؼ األزمة، كا 

كمنيجية لمتعامؿ كقت األزمات، كقد  ان الختبلؼ السمات المميزة لكؿ نكع، األمر الذم يفرض أسمكب
                                                                          :ىي رئيسة أنكاع ثبلثة اختمؼ العمماء في تصنيؼ القادة، فقد قسـ )الخضيرم( القيادة إلى

 القائد أف ىك األزمات، أثناء القيادة مف النكع ليذا المميزة السمككيات أىـ كمف: الشورية القيادة (1
 عمى يحثيـ ك األكضاع لتحسيف فرص أنيا عمى األزمات إلى عمى النظر فريقو أعضاء يحث
ا لجأش،ا برباطة التحمي بداء المبادرة عمى األعضاء بتشجيع القائد قـكي أيضن  ليـ تكفير مع الرأم كا 
 ليصبحكا األعضاء لتحفيز المبدعة األفكار كتشجيع األعضاء بيف كاالحتراـ األلفة مف مناخ

 لمكقؼ المناسبة تكليد البدائؿ في اإلبداعي التفكير كاستخداـ مستمرة، بصفة ألفكارىـ مجدديف
 عالية بكفاءة األزمة مع التعامؿ إلى يؤدم مما الذىني العصؼ أسمكب استخداـ كأ األزمة

 (.180، ص: 2003)الخضيرم، 
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 معالجة في التكتر مف عالية بدرجة يتمتع القائد بأف القيادة ىذه كتتميز: المستبدة القيادة (2
 كياف ييدد خطر أنيا عمى األزمات إلى ينظر ألنو بسرعة مف األزمة لمخركج كيسعى األزمة،

 القرارات باتخاذ فيقـك الطبيعي حجميا أكبر مف بإعطائيا مكبرة بعدسة األزمة يرل كىك المؤسسة،
 المخاطر مف نسبة كيزيد األزمة، مع التعامؿ في الفشؿ عميو يترتب الذم األمر كبسرعة، بمفرده

 .(45، ص: 2003)زيداف،  كالتيديدات
 يتجاىؿ ظاىرم بيدكء يتمتع فالقائد األزمات في المتسيبة القيادة ظؿ في أما :المتسيبة القيادة  (3
 لمعامميف األزمات في التصرؼ أمر كيترؾ باألزمة، العبلقة ذات البيانات، كالمعمكمات ضكئو في
 مكقؼ في القيادة غياب إلى يؤدم مما اتخاذ القرارات، عمى قادر غير يككف كما المؤسسة، في

كالبشرية  المادية الخسائر األزمة فتزيد مكقؼ في كالخمؿ فكضىكال االضطراب مف يزيد مما األزمة،
                                                   .(141، ص: 2003)ىبلؿ، 

حسب المكقؼ الذم أمامو، كال ب، فالقائد يتشكؿ أخرلالقيادة تختمؼ مف أزمة إلى  فأنماط  
و حسب نكع األزمة، فالقيادة الشكرية مطمكبة محدد، لذا يستخدـ نمط بأسمكبيقكد كؿ األزمات 

كالقيادة المستبدة أيضان مطمكبة، كال يفضؿ الباحث استخداـ نمط القيادة المتسيبة في أم مكقؼ، 
 الفرصة ذلؾ يتيح حيث األزمات، مكاجية عند الثاني الصؼ أك البديمة القيادات دكر تنشيط كيجب

 .لؤلزمة المختمفة األجزاء مع التفاعؿ في البديمة اداتالقي كفاءة استثمار في لمقيادة الرئيسية

 أثر التغيير عمى قيادة األزمات: 
 غير التغيير يككف كعندما كاألزمات، الصعبة المكاقؼ ظيكر تكقع بداية التغيير يعني

 الناتجة األزمات مكاجية في القائد أماـ خيار كال ،كتعقيدان  أكثر صعكبة أزمات يخمؽ فإنو مخطط
 مف االنتقاؿ يعني فالتغير نفسو، إال التغير الكقت نفس في كمستمر ثابت شيء فبل تغيرال مف

بدقة  التغيير ىكية تحديد القائد يستطيع الجديد، كال إلى كالمعتاد المألكؼ كمف الحديث إلى القديـ
( ككضكح،  :ىي لمتغيير إدارتو عند القائد تكاجو التي األزمات أىـ كيحدد )الراـز
 يعني ذلؾ أف العتقادىـ اآلخريف مف الجديدة األفكار قبكؿ عمى األفراد يتمرد حيث :التمرد 

،  بعدـ االعتراؼ  .(112، ص: 1995كفاءتيـ الشخصية )الراـز
 تأتي أنيا لبلعتقاد الجديدة األفكار لمحاربة ككتؿ مجمكعات األفراد يككف حيث :التكتؿ 

  .(199، ص: 2006اليمباكم، ) معيا التعامؿ يستطيعكا جديدة لف كميارات بخبرات
 يحصؿ التي المميزات في متكقع تغيير ألم مشركعة غير أك مشركعة مقاكمة كىي: المقاومة 

، 1997الحمبلكم، )حقكقيـ  مف تكف لـ كلك حتى بتقمصيا التغيير سابقا، كييدد األفراد عمييا
 .(166ص: 
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 عامة بصفة مجيكالن  مستقببلن  لؾذ كيمثؿ أخر تغييران  يكلد التغيير أف مف الخكؼ : ىكالخوؼ 
 .لغير األكفاء كسيئان 

 ليناقشكىا، األفراد بيف الجديدة األفكار تمرر أف دكف التغيير يتـ أف كىكالمفاجأة:  عنصر 
 الشؾ مف جكان  تخمؽ فإنيا مفاجئة كلكنيا كمميزة صالحة بيف ما الفكرة الجديدة كانت إذا كحتى
 أكثر يصبحكف كالمساعديف األعضاء حتى فإنو الشؾ بمشاعر الممكث المناخ ىذا مثؿ كفي
 .(149، ص: 2003)ىبلؿ،  كترددان  حذران 

الفريؽ  ىذا قيادات كتدريب األزمات، لمكاجية متخصص فريؽ تككيف إلى الحاجة وبرغـ
 ىك الفريؽ بيذا المقصكد أف البعض يعتقد أف الخطأ فمف بو، تقـك سكؼ الذم العمؿ طبيعة عمى
ا عميو كلكف الكقت، طكاؿ األزمة تفرزىا التي بعض اإلجراءات بتنفيذ القياـ  األكضاع مراقبة أيضن
 أقربيا كليس الممكف إلي الحمكؿ أقرب كاقتراح المتاحة كاإلمكانيات الظركؼ كيقكـ بتحميؿ قرب عف
 ىـتساعد كال األزمة إدارة في تامة بدرجة منغمسة تككف ما غالبا الرئيسية فالقيادات المستحيؿ، إلي

 تفرضيا التي الجديدة الظركؼ لمكاجية المناسبة ابتكار األفكار أك تكليد عمى كقتيـ أك ظركفيـ
 .لخبراتيـ كمفاجئة عمييـ غريبة تككف شؾ بدكف كىي األزمة

كيجب التركيز عمى أىمية االتصاالت المفتكحة مع كؿ األطراؼ التنظيمية، باإلضافة إلى تعزيز 
 ، كذلؾ لمسيطرة عمى األزمة كمكاكبة األحداث أكؿ بأكؿ.  كافةبأنكاعو االتصاؿ كالتكاصؿ 

 

دارة االتصاالت (4  األزمات: وا 
مفتاح اإلدارة الناظـ كالمنسؽ لمجيكد، كألدكار المؤسسة بمستكياتيا  االتصاالت تعتبر

 في أساسية ضركرة األفراد بيف االتصاالت أثناء األزمات ةعممي كتعد لئلدارة، المؤدم المختمفة،
 اتجاىات في المؤثرة العكامؿ كتعتبر المنظمة، لمعامميف في كالجماعي الفردم السمكؾ كتغيير جيوتك 

 .داخميا العامميف األفراد
 التأثير كىك عاـ ىدؼ تحقيؽ نحك عاـ بشكؿ االتصاؿ في إدارة األزمات عممية وتسعى

 أفكاره عمى التأثير ىذا ينصب كقد في إدارة األزمات، يحقؽ المشاركة الفعالة حتى المستقبؿ، في
  ) .٢١٢ ص ،١٠٠٢ اهلل، أك مياراتو )نصر اتجاىاتو عمى أك كتغيرىا، لتعديميا

 تسميط الضكء يتـ البحث ىذا كألغراض األزمات إدارة في االتصاالت أىمية عمى وقوفا
كتناكؿ االتصاؿ الفعاؿ في  كعناصره، مفيكمو تكضيح حيث مف األزمة، خبلؿ االتصاؿ عمى
 قكاعد إظيار األزمة، ككذلؾ إدارة في القرارات كفاعمية االتصاالت ة، كما يتطرؽ الباحث إلىاألزم

األزمات مع تكضيح  إدارة في االتصاؿ كأساليب كسائؿ أىـ كذكر األزمة، خبلؿ إدارة االتصاؿ
 إيجابيات كسمبيات كؿ أسمكب، كأخيران خطة اتصاالت األزمة، كأسس نجاحيا.
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 :زمةاأل  اتصاالت مفيوـ 
 كالباحثيف الكتاب ضكء األدب التربكم حكؿ مفيكـ كدكر االتصاؿ في األزمة، فغالبية يف
 األزمات، في العامة دكر العبلقات أك الجماىيرم، اإلعبلمي الجانب مف االتصاؿ مكضكع يتناكلكف
 االتصاؿ مكضكع الباحث إف نظر كجية مف الرغـ عمى األزمة، في االتصاؿ ذكر مف منيـ كقميؿ
بفاعمية، كيسعى الباحث إلى تسميط الضكء عمى مفيـك  األزمة إدارة في كرئيسيا ىاما دكران  يمعب

 االتصاؿ كفعاليتو في تحقيؽ كفاءة عالية لممؤسسة.
األزمات،  استفحاؿ كراء تكمف التي الحقيقية األسباب أف األزمات مدير يكتشؼ ما فغالبا     

 اإلدارية المستكيات بيف لبلتصاالت نظاـ فعاؿ جكدك  عدـ ىك ،سريع بشكؿ المتردم كتطكرىا
 الكياف، ليذا الرسمي التنظيـ في "تصدع ان خطكط" ىناؾ أف يجد بؿ اإلدارم، الكياف في المختمفة
 كعمقت المختمفة اإلدارية مستكياتو بيف باعدت ،التنظيـ ىذا سطح عمى تمت كشقكؽ فجكات ككجكد
 .(174 – 173، ص: 1990)الخضيرم،  ابيني الفجكة

جميع في )أبك فارة( اتصاالت األزمة: بأنيا تتضمف جميع أنشطة كأدكار االتصاؿ  فعرؼ  
شكالو كفي كؿ االتجاىات كالمستكيات، ككما أنيا  مراحؿ األزمة، كتشمؿ جميع أنكاع االتصاؿ كا 

تؤدييا  أم جية في المنظمة( كاالتصاالت التي )أكتشمؿ االتصاالت التي تؤدييا العبلقات العامة 
 .(246، ص: 2009كسائؿ اإلعبلـ )أبك فارة، 

 كمصطمح األزمة، اتصاالت مصطمح استخداـ في تداخبلن  ىناؾ أف ىنا اإلشارة وتجدر
 استخداـ إلى يميؿ مف كىناؾ ،بالمعنى نفسو المصطمحيف ىذيف يستخدـ فيناؾ مف األزمة، إعبلـ

 كالتي لممنظمة، الداخمية البيئة إلى مكجيةال الداخمية لتعني االتصاالت األزمة، اتصاالت مصطمح
لى األزمة، إعبلـ كادر يؤدييا  الخارجية االتصاالت ليعني األزمة إعبلـ استخداـ مصطمح كا 

 المنظمة. خارج المستيدفة الفئات جميع إلى المكجية
 كتبادؿ نقؿ عممية :يرى الباحث بناءًا عمى ما سبؽ أف تعريؼ اتصاالت األزمة إجرائياً 

 ككذلؾ لمفريؽ المساندة كالجيات الفريؽ كأعضاء األزمة فريؽ بيف قائد كاألفكار كالبيانات مكماتالمع
 تدفؽ بغية كذلؾ األزمة، مراحؿ خبلؿ االتصاؿ المختمفة كسائؿ عبر العمميات، غرؼ بيف

 األزمة إلدارة كمناسبة سميمة لصنع قرارات القرار، متخذم أماـ ككضعيا الضركرية المعمكمات
 .جابييإ كؿبش

 :األزمة إدارة في القرارات وفاعمية االتصاالت
 إدارة في لمنجاح األساسية العناصر أحد ىك األزمة أثناء فعاؿ اتصاالت نظاـ وافرت  

 كبعدىا كقبميا األزمة، أثناء الفاعمة االتصاالت تحقيؽ عمى المنظمة إدارة قدرة األزمات، كعدـ
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 المنظمة في كاستفحاليا األزمة ىذه تغمغؿ إلى كيؤدم ا،إدارتي في اإلخفاؽ كالفشؿ إلى يؤدم
 سريعة.                                                                                        بصكرة كانتشارىا

 كالسريع الفاعؿ االتصاؿ تحقيؽ عمى قادران  المنظمة في االتصاالت نظاـ يككف أف ويجب
 ىناؾ تككف أف كيجب األزمة، مع بالتعامؿ المكمفة الطكاقـ كبيف المختمفة إلداريةالمستكيات ا بيف

، ص: 2009فارة،  )أبكليذا النظاـ لمتأكد مف فعاليتو عمى مدار الساعة  كمتابعة تدفؽ عمميات
148.) 

 لمعرفة كسرعو بدقة فحصو أف يتـ يجب اإلدارم الكياف في الفعاؿ األزمة اتصاؿ نظاـ إف
 إدارة فريؽ كلتأميف حركة كتشتد األزمة، تستفحؿ أف قبؿ معالجتو ثـ كمف الخمؿ، يكمف أيف

 .(174، ص: 1990)الخضيرم،  األزمات
أك  ضعؼ أك فغياب األزمات، معالجة إطار في األىمية مف قدر ليا االتصاؿ فعممية

 بيف الخسائر ـكتفاق االضطراب، حالة زيادة إلى بالفعؿ يؤدم األزمات أباف االتصاؿ عممية تصدع
 الجماىير ذات العبلقة باألزمة.

 كرداءة ضعؼ إف األزمات، بؿ مكاجية في كبير حد إلى يساعد الفعاؿ االتصاؿ ونظاـ
، )الشعبلفالمجابية  عمميات فشؿ كبالتالي األزمة إدارة جيكد كؿ بتقكيض كفيؿ ىذا العنصر

 (.122، ص: 1999
كميا، كتتكقؼ عممية صنع القرارات عمى كمية صنع القرار عصب العممية اإلدارية ويعتبر 

 كسبلمة المعمكمات التي تتاح أماـ صانعي القرارات.
 أماـ عاجزان  يقؼ القرارات صانع يجعؿ آخرب أك بسبب المعمكمات تمؾ تدفؽ فتوقؼ        
 اإلدارة في االتصاؿ كخطكرة أىمية تبدك كىنا ما، نكع مف تتطمب تصرفا التي اإلدارية المكاقؼ
 في القرارات اتخاذ مراكز إلى المعمكمات انتقاؿ االتصاؿ يتيسر عممية خبلؿ مف إنو إذ كاضحة

، ص: 1994تصبح ميددة بالجمكد كالفناء )الطنكبي،  كميا المنظمات حياة فإف كبدكنيا المنظمات
155.) 

 أف ضعؼ الشبكات االتصالية بيف اإلدارات كمكاقع العمؿ يؤدم إلى تفاقـ الباحث ويرى
 في كبيرة بأىمية يحظى االتصاؿ أف عمى كالتأكيد اإلشارة مف البد األزمة مف تمقاء نفسيا، كىنا

األزمة،  لمكاجية اإلعداد يتـ فانو األزمة قبؿ ما مرحمة ففي كبعد األزمة، األزمة كقبؿ األزمة أثناء
ذا  مكاجية في فاعمية أكثر سيككف دكره فاف فاعمة ميارات اتصاؿ يمتمؾ األزمة إدارة فريؽ كاف كا 

 مع التعامؿ ثقافة كنشر باألزمة المتعمقة العبلقة بالتكقعات ذات األطراؼ إعبلـ خبلؿ مف األزمة
 مف يككف األزمة بعد ما مرحمة السمبية، كيرل الباحث أنو في عف بعيدا ايجابية بصكرة األزمات



72 

 

 كالتعافي األزمة إدارة حمكؿكترسيخ  المصالح أصحاب مع لمتكاصؿ االتصاؿ ميارات استخداـ الميـ
 .السمبية آثارىا مف

 :األزمات إدارة في االتصاؿ نظاـ عناصر
االتصاؿ يعتبر مف أىـ عناصر  األزمات، فنظاـأىمية نظاـ االتصاؿ في إدارة  تبرز

 عناصر: عدة مف األزمات إدارة في االتصاؿ نظاـ عممية صنع القرار، كيتككف

 كطرؼ مستقبؿ لرسالة مرسؿ طرؼ ،دائماطرفاف  تصاؿاال في يكجد حيث :االتصاؿ أطراؼ (1
 .(175، ص: 1990)الخضيرم، ا لي

 .إببلغيا أك إرساليا المطمكب كالبيانات المعمكمة أك الرسالة (2
الطرؼ  إلى المرسؿ الطرؼ مف كالبيانات المعمكمات إببلغ طريقيا عف يتـ التي الكسيمة (3

 قد حيث المستخدـ االتصاؿ لنكع تبعان  ؼتختم رسائؿ عدة استخداـ تتضمف كالتي المستقبؿ
 مثؿ الكسائؿ الستخداـ كتبعا شخصي غير أك لكجو كجيان  األفراد بيف ان االتصاؿ شخصي يككف

 أك خطكط مثؿ الكسائط الستخداـ كتبعا البلسمكي، التمكس، الفاكس، التمغراؼ، التميفكف،
 األنظمة المايكرك يؼ، تشبكا في كالمتناىية الصغر القصيرة المكجات الكاببلت، أسبلؾ

 (.312، ص: 2001اهلل،  )نصرلخ إ...االتصالية الميزر أنظمة الضكئية،
بيف  المستخدـ الشفرة بنظاـ يتعمؽ ما كىك الرسالة، سرية عمى كالحفاظ التأميف عنصر (4

 شفرة كانت سكاء أخرل ؼاألطر  الرسالة كمضمكف فحكل تسرب عدـ لضماف األطراؼ
 .(6، ص: Albert1999 ،) ليكتركنيةا رشفرة غي أك ليكتركنيةا
 ،بوالقياـ  المطمكب السمكؾ بيف فرؽ كىناؾ الرسالة، تتضمنو كالذم بو القياـ المطمكب السمكؾ (5

 .فعبلن  كتـ حدث الذم كالسمكؾ
 مف سبلمة لمتأكد المرسؿ إلى إببلغو يتـ مرتد كأثر بو القياـ تـ الذم السمكؾ كتتابعات نتائج (6

 أك قصكر أم دكف المطمكب كالمضمكف كالمحتكل بالشكؿ كصكليا كمف االتصالية، العممية
 .(214، ص: 2007)عشماكم،  تحريؼ

 في إدارتيا األطراؼ جميع كتعاكف عمييا، السيطرة يضمف الذم بالشكؿ األزمة إدارة لتتـ 
 جميع تككف ميـ، كىك أف إلى شيءالمنظمة، يشير الباحث  في كاستفحاليا سمبياتيا كتجنب

 كمستقبميا، باإلضافة إلى تأميف نقؿ مرسميا مف لكؿ كبسيكلة تمامان  مفيكمة ةبمغ صاالتاالت
رجاع المعمكمات كاإليضاحات مف المرؤكس لمرئيس. الرئيس مف كاألكامر التعميمات  لممرؤكس، كا 
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 :وسائؿ وأساليب االتصاؿ في إدارة األزمات 
 تحمؿ التي القناة المغة، أك أك الشكؿ أك بالرمز الرسالة، نقؿ في االتصاؿ كسائؿ تستخدـ

 عف يعبر االتصاؿ كسائؿ المستقبؿ، فمصطمح إلى المرسؿ مف الرسالة تحتكييا الرمكز التي
 لفظي، إف غير أك كتابيا، أك شفييا، األسمكب سكاء أكاف المرسؿ، رسالة عبرىا تنقؿ التي الكسيمة
 االتصاؿ يتـ مف يككف عندما أم المناسبة االتصاؿ بتكقيت يرتبط المناسبة االتصاؿ كسيمة تحديد

 في – كالمؤمنة التقميدية كغير الكاضحة كالسريعة االتصاؿ كسائؿ تكفير بذلؾ، فإف بيـ معنييف
 كدقتو، المكقؼ كحساسية لضيؽ الكقت نظران  الضركريات مف ضركرة يعتبر – األزمة إدارة حالة
 عمى النحك التالي: أسمكب كؿ في خدمةالقنكات المست ثـ كمف االتصاؿ، أساليب عرض كسيتـ

 : الشفيي االتصاؿ أسموب (1
 مف االتصاؿ، أم عممية أطراؼ الحديث يتبادؿ عندما كيحدث يتـ االتصاؿ مف نكع ىو

 فيو يجتمع كضع في إما يحدث أف الممكف مف كىذا االتصاؿ كالذم يستقبؿ باالتصاؿ يقـك
 المحادثات في يحدث كما الصكت ماعس يكفي حيث بو، المتصؿ يرل أف دكف ، أكالطرفاف
 (.223، ص: 2001اهلل،  )نصر الياتفية

 الرسالة فمرسؿ كالمستقبؿ، المرسؿ المباشرة بيف الصمة أساس يقكـ عمى الشفكم فاالتصاؿ
 العممية في تشارؾ حكاس اإلنساف جميع فاف ثـ كمف كاحد، مكاف في يتكاجداف كمستقبميا
   .االتصالية

 تعديؿ كيمكف الرسالة، يتمقكف الذيف أفعاؿ ردكد عمى بالتعرؼ شفكمال االتصاؿ كيسمح
 قد – أخرل جية مف – نوأ إال المناقشة، بعد المكقؼ مع لتتبلءـ فكرية التعميمات بصكرة أك القرار
 مكاف إلى المرؤكسيف ةمجمكع أك المدير انتقاؿ األمر يتطمب كبر حيثأ كجيدان  تكمفو يتطمب
المناقشات  عف ينتج قد لما المكقؼ كاالستعداد عمى مكاجية القدرة المدير مف يتطمب كما المقاء،

 (. 28، ص: 2012)أبك النصر، 
 عدـ) الباقي )عبد أشار كما عميو يؤخذ نوأ إال الشفكم االتصاؿ مزايا تعدد مف الرغـ وعمى

 الكبلـ حيث ثالحدي عمى قدرة يتطمب أيضا بعد، فيما إليو لمرجكع ،لمحديث اإلثبات المكتكب كجكد
 كالمكضكع معقدة المسالة كانت إذا خصكصان  المعمكمات ترتيب كعمى المفيكـ المعبر، الكاضح
 نقؿ في دائما يصمح ال الشفكم االتصاؿ أف كما كممارسة، خبرة كتجربة يتطمب كما ،شائكان 

 (.269، ص: 2001المالية كاإلنتاجية )عبد الباقي،  األمكر تخص التي المعمكمات
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 :الكتابي االتصاؿ وبأسم (2
 المغكية كاأللفاظ الكممات عمى كيعتمد الشخصي، غير باالتصاؿ الكتابي االتصاؿ عف يعبر 

 أفرادان أك مستقبميا إلى تكجو التي الرسالة مضمكف صياغة ضمف كذلؾ ال المنطكقة المكتكبة
 (.97، ص: 2005عمياف كالطكباسي، )جماعات 

 العمؿ في كأماكنيـ درجاتيـ اختبلؼ عمى األفراد، ميعج بيف يحدث االتصاؿ مف النكع ىذا
اليكمية )نصر  الحياة في كضخمة فردية بصكرة كاألشخاص األفراد بيف كيحدث اإلدارة، كما في أك

 (.231، ص: 2001اهلل، 
)عمياف  أشار كما عميو يؤخذ نوأ إال الكتابي االتصاؿ مزايا تعدد مف الرغـ وعمى
 كالتي المكتكبة الرسائؿ مف العدد الكبير في الكتابي االتصاؿ في رفيكمف الضر   :كالطكباسي(

 عدـ بسبب كىزيمة غير كاضحة تككف ربما نفسيا الرسائؿ أف كما الكرؽ، مف ىائمة كميات تخمؽ
 كتـ استممت الرسائؿ قد كاف إذا فيما لمعرفة طكيبلن  كقتان  استغراقيا إلى إضافة محررييا، كفاءة
دراكياك  فيميا  الممكف مف ألنو أك إرساليا، إلى أدت التي كاألسباب لمدكافع المستقبؿ ـ معرفة، كعدا 
 التفكير عمى كالقدرة المفاىيـ في اختبلؼ يكجد ألنو منيا، عف القصد مختمفة بصكرة يفيميا أف

)عمياف  المنشكدة لؤلىداؼ االتصاؿ تحقيؽ عدـ يؤدم إلى الذم األمر الطرفيف، بيف كمستكياتو
 (.98، ص: 2005 كالطكباسي،

  فظي:الم غيراالتصاؿ  (3
 عمى تحتكم لبلتصاؿ، كىي ةيالرئيس األشكاؿ الممفكظة مف غير االتصاالت تعتبر

 األساليب يمثؿ ىذه استخداـ فأف كبالتالي .كالصكت كالكجو كالعيكف كالحركات اإلشارات استخداـ
                                                                             (.                                  185 ، ص:2008الصامت )ماىر، االتصاؿ أك كممات بدكف االتصاؿ مف نكعان 

 الكجو، تعبيرات كانت سكاء ،كاإليماءات الحركات تمؾ :بأنو االتصاؿ غير المفظي ويعرؼ
 في لذم يطمؽ عميوكا .معيف ليدؼ آخريف، ألشخاص شخص مف تصدر اليد، التي حركات أك

 (.82، ص: 2012)أبك النصر،  Body Languageالجسـ  لغة مصطمح الحديثة الكتابات
 :()المطرفي أشار كما عميو يؤخذ نوأ إال غير المفظي االتصاؿ مزايا تعدد مف الرغـ وعمى

 تشكيو إلى يؤدم كالذم المفظية االتصاالت مع عند استخدامو ينشأ الذم كالتناقض التضارب أف
رباؾ المعنى ا   االتصاؿ طرفي بيف العبلقات عمى بشكؿ سمبي ينعكس مما االتصالية العممية ك 
 (.21، ص: 2001)المطرفي،  عاـ بشكؿ األداء عمى كبالتالي

تنكع األساليب كأىميتيا إال أف التمايز يتكقؼ عمى طبيعة األزمة كعكامؿ التأثير  وبرغـ
 الباحث حسب المكقؼ كنكع األزمة، كيرلبفجميعيا يمـز فييا،  فبل يكجد أسمكب أفضؿ مف األخر، 
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 كمية نقؿ مف بو يمتاز لما الشفكم ىك االتصاؿ األزمة، خبلؿ فاعمية االتصاؿ أساليب أكثر أف
 مف السريع كالتحقؽ فكرية عكسية تغذية عمى كمف الحصكؿ قصير، كقت في المعمكمات مف كبيرة
متناىية، كيرل  كبدقة سريع بشكؿ األزمة إدارة مع لتفاعؿيتـ ا حتى الرسالة لمضمكف المستقبؿ فيـ

 كحاسمة سريعة بطريقة األكامر كالتعميمات كنقؿ كاإليضاحات، المعمكمات تكفير الباحث أيضان أف
ف لحميا، األساس حجر يمثؿ األزمة خبلؿ  كاضحة اتصاؿ ككسائؿ أساليب تكافرالكاجب  مف كا 
 الكياف في االتصاؿ فنظاـ تقدير، سكء فيـ أك سكء أك سريبت أم ضد كمؤمنة تقميدية كغير كحديثة

 البيانات لتدفؽ كالسبلمة كالسرعة، كالدقة، يكفر االنسيابية، أف يجب الكياف ىذا كاف اإلدارم، أيا
  .اإلدارم في الكياف المختمفة اإلدارية المستكيات بيف كالمعمكمات

 :األزمة اتصاالت األسس الناجحة لخطة
 يعني ما كىك األزمات، مع التعامؿ نطاقو مف يتـ الذم العاـ اإلطار بمثابة التخطيط يعد

 بو، فعادةن ما يككف سيقـك الذم كمف كمتى، بو، القياـ ككيفية عممو، يجب المسبؽ لما التحديد
األحداث، كتعتبر خطة  كتكقع ليا، المستقبمية األكضاع كبتصكر األزمة، بحقائؽان مرتبط التخطيط

                        زمة جزءان رئيسان في جميع مراحؿ التعامؿ مع األزمة. اتصاالت األ
 أثناء المعمكمات كفي نقؿ المبكر اإلنذار في بالغة أىمية ليا االتصاالت خطة وتعتبر

ف الككارث  مف الظركؼ يعتبر مختمؼ تحت كافة االتصاؿ كسائؿ كتشغيؿ ربط دكاـ كاألزمات، كا 
، )الشمرم الككارث كمكاجية خطط تنفيذ فشؿ أك نجاح عمييا يعتمد لتيا جدا الميمة األمكر
   .(13، ص: 2008

 استكجب األزمة حدكث عند كاردان  االعتيادية االتصاالت كسائؿ تعطؿ كاف احتماؿ كلما
نشاءك  تصميـ  بسبب كذلؾ األزمة أثناء تزداد االتصاالت أىمية متكامؿ لبلتصاالت، إف نظاـ ا 

 المنظمة تكاجو أف يمكف التي التيديدات بسبب كأيضان  األزمة، تداعيات مع سرعةب ضركرة التعامؿ
                                                                                                                    .(10، ص: 2010زمة )رضكاف، لؤل كاالستجابة لبلتصاؿ التخطيط ما يتطمب كىك بسببيا،

 كتحديد ،كترتيبيا اإلجراءات تنسؽ في دكرىا مف األزمة تنبع في االتصاالت خطة فأىمية
 إدارة فريؽ داخؿ كاألدكار المسئكليات تحديد في تساعد أنيا جانب إلى في األزمات، األكلكيات

 األزمة، كترتكز خطة اتصاالت األزمة عمى مجمكعة مف األسس الفعالة:

 تطرأ التي الخاصة الحاالت مع التعامؿ كسرعو الجديدة، األفكار تقديـ في كالتكامؿ المركنة (1
 .(128، ص: 2006الخطة )السعيد،  في اعتبارات ليا يكضع كلـ أثناء األزمة

 تطكر كفؽ باستمرار كتطكيرىا المثيرة األحداث لمختمؼ كدراستيا كتماسكيا الخطة شمكلية (2
  .(188: ، ص2008مراحميا )ماىر،  مختمؼ األزمة كفي
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 كؿ يككف أخطاء، كأف دكف تنفيذىا مف يتمكنكا حتى الخطة عمى األزمة اتصاالت فريؽ تدريب (3
جراءاتيا بالخطة دراية تامة عمى الفريؽ في عضك تحدث  قد تغيرات ألم كاالستعداد كا 

  (.195، ص: 1990، )الخضيرم
عداد معينة، أزمة مكقؼ خبلؿ مف لمخطة األمني االختبار (4 ا   .الضركرية النقاطب قائمة ك 
 كجكد الخطة كتتضمف األزمة، أثناء لمطكارئ االستجابة كمدل االتصاؿ كيفية الخطة تحدد (5

 إمكانية الدكلة، باإلضافة إلى في الرسمية كغير الرسمية الجيات لجميع التميفكنات بأرقاـ قكائـ
 حتياطيا دعـ األزمة كبدائؿ فترة خبلؿ إضافية تمفكنية اتصاالت خدمات عمى الحصكؿ
  .(135، ص: 2003األزمة )الصيرفي،  لظركؼ

المستكيات  كؿ عمى كذلؾ كتقييمو الفريؽ أداء عف تقرير إعداد يجرم األزمة مف االنتياء بعد (6
                                                                                     .(16، ص: 2005األزمة )أبك شنب،  مع المتعاممة كاالتصالية األمنية

 :كجكد عناصر أخرل ميمة تتمثؿ فيما يمي الباحث ويرى
 .المكقؼ مع يتناسب بما األزمة في االتصاؿ لعممية المناسبة الكسيمة اختيار (1
 كاضح بصكت تككف أف عمى مسبقا، عمييا متفؽ مشفرة لغة أك بسيطة لغة استخداـ (2

 .كمفيكـ
 خبراتيـ. مف االستفادةك  الضركرة، عند الخبرة أصحاب استشارة (3

أىمية االتصاؿ في مكقؼ األزمة حيث يؤدم مياـ عديدة، كيخدـ أغراضان ميمة  كيتضح مما سبؽ
صدار تتمثؿ في نشر أىداؼ إدارة األزمة، يصاؿ الكـ  كا  التكجييات كاإلرشادات المتعمقة باألزمة، كا 

ببلغ األكامر المتعمقة باألزمة كالنكع المناسب مف المعمكمات في الكقت المناسب التخاذ القرار،  كا 
تحتاج إلى فريؽ أزمة كمف تبرز أىمية كجكد إدارات متخصصة لبلتصاالت بحيث يمتحؽ بيا 

زمة كعبلقتيا مع الغير، خبراء في مجاؿ تنظيـ االتصاالت، فاالتصاؿ عنصر حاسـ بالنسبة لؤل
الفعالة، كمف الميـ عدـ كتكمف أىميتو في ضبط كدراسة التحكـ كالرقابة عف طريؽ االتصاالت 

الخمط بيف فريؽ إدارة األزمة كالفرؽ التنفيذية المكمفة بمياـ داخؿ األزمة نفسيا، كىذا ما تناكلو 
 الباحث عف فريؽ إدارة األزمة في السطكر القادمة.

 

 

 



 
 

  

 
 

 املبحث الثالث
 إدارة األزمات يف وزارة الداخلية

 واألمن الوطين 
 

 أوال: تمييد. 
  :الفمسطينية. سمطةوتطور النشأة ثانيا 
  :فمسطينيةال سمطةاألزمات التي مرت بيا الثالثا. 
  :نشأة وتطور وزارة الداخمية واألمف الوطني.رابعا 
  :أىداؼ وزارة الداخمية واألمف الوطني.خامسا 
  :ىيكمية الشؽ المدني لوزارة الداخمية واألمف الوطني.سادسا 
  :داخمية واألمف الوطني في الشؽ األزمات التي مرت بيا وزارة السابعا

 المدني.
  :المشاكؿ والمعوقات التي تواجو وزارة الداخمية واألمف الوطني ثامنا

 في الشؽ المدني.
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 المبحث الثالث
 الوطني واألمف الداخمية إدارة األزمات في وزارة

 
 :تمييد 

مات كالصراعات فمسطيف حضكران تاريخيان عريقان، كعاشت تجربة مريرة مميئة باألز  شيدت
 .الداخمية كالخارجية

الظركؼ بيف األمس كاليكـ تزيد مف أىمية دراسة عمـ إدارة األزمات ككيفية التعامؿ معيا  كتتشابو
السياسية التي تعاقبت عمى حكـ فمسطيف عمى مدار الحقب  رشيد، فاألنظمةعمى أساس عممي 

تعكس في مضمكنيا ما يطمح إليو  التاريخية السابقة عممت عمى فرض أنظمة قانكنية فييا لـ
الفمسطينيكف، مما تسبب بظيكر بعض األزمات الداخمية التي عانى منيا الشعب الفمسطيني فترة 

         .(17، ص: 2008مف الزمف )ممحـ،  ةطكيم
تحقيؽ األمف  ـ، في1994استبشر الفمسطينيكف خيران بتطبيؽ اتفاؽ أسمك في صيؼ  وقد    

   .(67، ص: 2011، زايده)أبك  ر، كلكف شيئان مف ذلؾ لـ يحدثكالرخاء كاالستقرا
كيعتبر  المجتمع  الفمسطيني  مف المجتمعات التي تعصؼ  باألزمات، كذلؾ بسبب االحتبلؿ 

خضاع الثكابت الفمسطينية  ،المسار السياسي لمسمطة الكطنية المستمر كالمتبلحؽ لو، فتدحرج كا 
خمؽ حالة  الفمسطينيعنت اإلسرائيمي كالتنكر لحقكؽ الشعب الت أخرلكمف جية  ،لمتفاكض مف جية
الكاقع االجتماعي كتسمط  عمى، كانعكس ذلؾ قتساـ كاختبلؼ البرامج السياسيةمف الفرقة كاال
مقدرات الشعب كخيراتو، كفي ضكء االتفاقات األمنية أصبح التنسيؽ األمني  عمىاألجيزة األمنية 

    .(7، ص: 2010، جاز الدكلة الفمسطينية )أبك عامرعيدان عف إنعنكاف الكجكد السياسي لمسمطة  ب
القضية الفمسطينية بصفة  عمىتبلمس تحديات الكجكد الفمسطيني، كذلؾ يفرض  فاألزمات

صفان فمسطينيان متراصان أكثر مف أم كقت مضى،  خاصة الكقكؼعامة، كالحككمة الفمسطينية بصفة 
ذا الشعب، فتغميب المصمحة الكطنية عمى كؿ االحتماالت لمتغمب عمى األزمات التي يمر بيا ى

نياء االنقساـ كالتكحد يقضي عمى عدد مف األزمات التي سببيا االحتبلؿ مستغبلن  كاآلراء الجانبية، كا 
  .(25، ص: 2008ىذه الخبلفات )أبك ىاشـ، 

ف تعيش في معظـ دكؿ العالـ أزمات حقيقية، كخاصة الحككمة الفمسطينية فالحكومات ، كا 
اختمفت أبعادىا كتنكعت أشكاليا، كتفاكتت درجاتيا مف دكلة إلى أخرل، كمف مرحمة إلى غيرىا، 
فرغـ ىذا التنكع كاالختبلؼ، فإنو ال بد مف التسميـ بأف طبيعة عمؿ الحككمات ذاتيا يمكف أف 

ف التطكر الذم يحدث في عالـ اليـك تتسارع خ طاه كتتزايد تضيؼ أبعادان جديدة إلى ىذه األزمة، كا 
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غبلؽ مستمر لممعابر، ي، كما يحدث لمحككمة في قطاع غزة مف حصار كتضيكميان   كالتدميريؽ كا 
المستمر لممقرات كالمباني، كبأنيا ترزح تحت نير االحتبلؿ، األمر الذم أدل إلى تفاقـ كزيادة 

 (.43، ص: 2008أزماتيا )اسميـ، 
نشأة كتطكر الحككمة الفمسطينية،  ىذا المبحث قاـ الباحث بتسميط الضكء عمى خالؿ

كتناكؿ األزمات التي مرت بيا الحككمة الفمسطينية في ظؿ االنقساـ السياسي، كنشأة كتطكر كزارة 
الداخمية، كأىداؼ كزارة الداخمية، باإلضافة إلى عرض ىيكمية كزارة الداخمية في الشؽ المدني، كقاـ 

لداخمية، كأخيران التعرؼ عمى المشاكؿ كالمعكقات التي الباحث بتناكؿ األزمات التي مرت بيا كزارة ا
 تكاجو كزارة الداخمية كاألمف الكطني في الشؽ المدني بقطاع غزة.                                                     

 :الفمسطينية سمطة الوطنيةنشأة وتطور ال 
المكقعة بيف منظمة التحرير سمك ك السمطة الكطنية الفمسطينية بمكجب اتفاقية أ تأسست

ـ، التي منحت نطاقان محدكدان مف الحكـ الذاتي في 1994الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ في عاـ 
 (.13، ص: 2007األراضي الفمسطينية )السيد، 

كمناطؽ  قطاع غزةىي اتفاقية إعبلف مبادئ كالتي تقر انسحاب إسرائيؿ مف  سموو فأ
السمطة الكطنية تكلت ـ، ف1994 مايكأخرل، كتحكيؿ إدارة الحككمة المحمية لمفمسطينييف في 

اؽ، بعد أف كانت تتخذىا قكات الجيش اإلسرائيمي مقرنا إدارة قطاع غزة تطبيقنا ليذا االتف الفمسطينية
، خبلؿ ىذه الفترة بدأت السمطة في تأسيس الكزارات كالمؤسسات قطاع غزةليا أثناء احتبلؿ 

سمطة الكطنية الفمسطينية إال أف قطاع غزة بحككمتو ظؿ فعمينا تحت الحككمية، كمع كجكد ال
                                                                                                   .(16، ص: 2004االحتبلؿ اإلسرائيمي )بسيسك، 

الشرطة الفمسطينية فييا بدأت السمطة كبعد دخكؿ السمطة الفمسطينية إلى غزة كأريحا كانتشار    
الفمسطينية التفكير في إنشاء أجيزة أمف، كبعد عدة اتفاقات مع إسرائيؿ أنشئ جياز األمف الكقائي، 

المخابرات العامة، حرس الرئيس، كاشترطت إسرائيؿ عمى السمطة أف تككف  الشرطة الفمسطينية،
، ص: 2007)رزقة،  طة عمى ىذا الشرطىذه األجيزة )قكات حفظ أمف داخمي(، ككافقت السم

18).   
خمس سنكات عمى تكقيع اتفاؽ إعبلف المبادئ المشتركة الفمسطينية اإلسرائيمية في  انقضت

كاشنطف كالذم ارتكز عمى مبدأ ميـ في إستراتيجية التفاكض اإلسرائيمية، كىك ضركرة الحصكؿ 
الثاني قبؿ البدء في االنسحاب اإلسرائيمي عمى كؿ الضمانات كتنفيذ االلتزامات األمنية مف الطرؼ 

مف أم جزء مف األراضي المحتمة، كالذم عمى ضكئو قدمت منظمة التحرير الفمسطينية كؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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% مف األراضي المحتمة )أبك ىاشـ، 3التنازالت في مقابؿ حصكليا عمى إدارة منقكصة ال تتجاكز 
   .(8، ص: 2008

تشكيؿ الكزارات التي تشرؼ عمى تقديـ  الحككمة في أداء عمميا مف خبلؿ واستمرت
الخدمات لممكاطنيف، إال أف ىذه الفترة  مرت بعدد مف األزمات، كاستمرت الحككمة الفمسطينية في 
إدارة قطاع غزة كالضفة الغربية مدة سبع سنكات قبؿ اندالع انتفاضة األقصى، كبسبب تعنت 

طينييف، زادت األكضاع تعقيدان خاصة بعد الحككمات اإلسرائيمية المتبلحقة كالتضييؽ عمى الفمس
عممية السكر الكاقي التي اجتاحت فييا الدبابات اإلسرائيمية كامؿ الضفة الغربية، كألغت بكجكدىا 

)صقر،  العسكرم التصنيفات المتفؽ عمييا، كأعادت الكضع لما كاف عميو قبؿ "أكسمك" األكلى
  .(127، ص: 2011

طينية تعقيدان، كذلؾ بسبب األزمات التي بدأ يمر بيا الكضع في األراضي الفمس وتطور
اندالع الشعب الفمسطيني، فالتضييؽ الشديد مف قبؿ االحتبلؿ، كالتجاكزات المستمرة أدل إلى 

 تدميرـ، كالتي أضافت أزمات جديدة عمى قطاع غزة، مف 2000انتفاضة األقصى نياية عاـ 
ب كالمدنييف عمى الحكاجز، كتقسيـ القطاع إلى جزأيف كاالعتقاؿ العشكائي لمطبل ،لممباني كالمقرات

كصعكبة تنقؿ المكاطنيف داخؿ القطاع، ىذه األزمات في شدتيا كتنكعيا أدت إلى العيش في حياة 
 مميئة باألزمات. 

األزمات جعمت كؿ فمسطيني أف يصاب ضميره الكطني بأزمة، كأف يخرج إلى الشارع  ىذه
ع مسئكؿ في حككمتو يندد باالنتفاضة الفمسطينية، كيدعك في لبلحتجاج عندما يشاىدىا، كيسم

                                                                                                                 .(279، ص: 2008الكقت نفسو أبناء شعبو لمتخمي عف حؽ العكدة نيائيان )أبك ىاشـ، 
ـ، حينما صٌكتت الحككمة اإلسرائيمية عمى 2005حاؿ حتى شير فبراير ىذا ال واستمر

زالة  تطبيؽ خطة رئيس الكزراء اإلسرائيمي شاركف باالنسحاب أحادم الجانب مف قطاع غزة، كا 
، كتـ االنتياء مف العممية جميع المستكطنات اإلسرائيمية كالمستكطنيف كالقكاعد العسكرية مف القطاع

أبقت عمى حصار قطاع عبلنيا إنياء الحكـ العسكرم في القطاع، إال أنيا ـ، بإ12/11/2005في 
 .(65، ص: 2009)باركد،  ان كجك  ان كبحر  ان غزة بر 

األكلى  تيف،االنتخابات إال مر  تجرمنذ إنشاء السمطة كحتى اليكـ لـ فالسنكات السابقة  طيمة
بعدد كبير مف مقاعد البرلماف  حماسبعد فكز حركة  ـ،2006ـ، كالثانية عاـ 1996عاـ  كانت

الفمسطيني في االنتخابات، األمر الذم أدل إلى زيادة عدد األزمات، كزيادة التضييؽ كالخناؽ عمى 
عاشرة برئاسة ـ دخمت حككمة فمسطيف ال29/3/2006قطاع غزة الختياره حككمة حماس، في 

مف نكع جديد في مخالطة الناس كالصبر عمى أذاىـ، كتربعت  سباؽ سياسيالسيد إسماعيؿ ىنية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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مكاج مف األزمات عمى ىـ المسئكلية الحككمية، فكجدت نفسيا في خضـ بحر عميؽ متبلطـ األ
 .(11، ص: 2007)رزقة،  كالصراعات

ة، حيث عاشت سنة كاممة كفؽ في أداء عمميا ببطء كصعكب العاشرةحككمة ال فاستمرت
، كمريرة مميئة باألزمات كاإلخفاقات كالمعكقات، إضافة إلى عاشت تجربة فريدةك لتقكيـ اليجرم، ا

حصار مالي كسياسي غير مسبكؽ، مع كجكد أزمة في الصبلحيات بيف الرئاسة كالحككمة، 
مف المناكشات المتفرقة  كالخبلفات الداخمية بيف حركتي حماس كفتح، مما أدل إلى اندالع العديد

ـ، 2007مف عاـ  يكنيككحماس، ككصؿ األمر ذركتو في منتصؼ  فتحبيف عناصر مف حركتي 
، كالمؤسسات الحككمية بما فييا كزارة قطاع غزةبالسيطرة عمى كامؿ  حماسحيث قامت حركة 

، 2009الداخمية كاألمف الكطني، فزاد عدد كشدة أزمات الحككمة، كزادت درجة تعقدىا )السنكار، 
   .(17ص: 

الكطف، حيث أسفر االنقساـ عف كجكد  شقيالذم أدل إلى حدكث انقساـ بيف  األمر
ي غزة كالثانية في الضفة الغربية، كأعمنت إسرائيؿ قطاع غزة كيانان معاديان، حككمتيف األكلى ف

 كفرضت عميو حصار محكـ مع استمرار إغبلؽ المعابر كالمنافذ التجارية.            
االحتبلؿ اإلسرائيمي حربان شرسة برية  ـ شف27/12/2008صباح يـك السبت المكافؽ  وفي

 شييدان  1450ـ، أدت إلى سقكط 2009يناير  18تمرت حتى كجكية كبحرية عمى قطاع غزة اس
ألؼ منزؿ ككامؿ المباني  20، مع تدمير أكثر مف ان جريح 5200، كأكثر مف طفبلن  450مف بينيـ 

، إضافة الستيداؼ مؤسسات تعميمية كثقافية كاجتماعية كاف مف أبرزىا الجامعة الحككمية تقريبان 
          .(23، ص: 2009مى حككمة حماس الفمسطينية )الدجني، كاف ىدؼ العدك القضاء عاإلسبلمية، 
األزمات أدت إلى زيادة األمر تعقيدان، كبعدىا فرض العدك كباالشتراؾ مع أعكانو  ىذه

الحصار الظالـ كالجائر عمى قطاع غزة، حتى أصبحت الحككمة الفمسطينية تكاد تعيش حياة 
اختيار الشعب لحككمة حماس، كما زاؿ الحصار  األزمة لحظة بمحظة، ال لشيء يذكر إال بسبب

ا عمى  حتى اآلف، كقد استشيد الكثير مف الفمسطينييف بسبب ىذا الحصار، إال أف  القطاعمفركضن
حققت مكاسب كبيرة لقطاع غزة، فيي التي كفرت األمف كاآلماف حككمة السيد إسماعيؿ ىنية 

لممكاطنيف مف خبلؿ القضاء عمى ظاىرة الفمتاف األمني كالنعرات العائمية كالرشكة كالمحسكبية، 
رادة مستفيدة مف تجاربيا السابقة فتارة تنجح كأخرل تخفؽ.        كمازالت الحككمة تدير أزماتيا بقكة كا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 :  الفمسطينية في ضوء االنقساـ السياسي سمطةرت بيا الاألزمات التي م
ـ، أف يتـ فؾ 2007مف المتأمؿ عقب تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية في بداية  كاف

الحصار عف القطاع كيرجع الكضع الفمسطيني إلى االنتعاش، كلكف الذم حصؿ بعد ذلؾ كاف 
بلثة أشير، األمر الذم أدل إلى ظيكر مغايران إذ انيارت حككمة الكحدة الكطنية بعد تأسيسيا بث

 األزمات التالية:                                                           
 أزمة الحصار االقتصادي:اواًل: 

ـ، عقب فكز حركة حماس في االنتخابات 2006الحصار االقتصادم في عاـ  اشتد
ى الضفة كقطاع غزة، كاستخدمت أساليب قبضتيا عم فيالتشريعية حيث أمعنت سمطات االحتبلؿ 

مف التعامؿ مع جديدة في الحصار مثؿ الحصار المالي حيث حذرت البنكؾ التجارية الفمسطينية 
، عاشرةقتصادم كمالي عمى الحككمة ال، كأقنعت العالـ بضركرة فرض حصار اعاشرةالحككمة ال

كؿ إلى الخط األخضر لمعمؿ فيو كبدأت في إغبلؽ المعابر بشكؿ تدريجي كمنعت العماؿ مف الدخ
كقيدت دخكؿ الكقكد، كالمؤسسات اإلنسانية الدكلية، كاستبدلت الدكؿ المانحة مكتب الرئيس 
كمؤسسة مالية بعيدان عف كزارة المالية كبدأت بتحكيؿ بعض المساعدات الشحيحة إلى الرئاسة 

 (.67، ص: 2008كبالتالي تيميش دكر الحككمة الفمسطينية )رزقة، 
مف عمؿ الحككمة شرعت األجيزة األمنية كبعض المكظفيف المدنييف في سمسمة  لمحدو 

تحت حجج  عاشرةيدؼ الضغط عمى الحككمة الإضرابات طالت جميع نكاحي الحياة الحككمية ب
تأخير الركاتب، ىذا باإلضافة إلى الديكف التي كرثتيا الحككمة العاشرة مف الحككمات السابقة، 

صالح االحتبلؿ كالدكؿ المانحة كجيات فمسطينية لمضغط عمى الحككمة بيدؼ كبالتالي تبلقت م
 تقديـ تنازالت في الشأف السياسي كالتي مف أىميا المكافقة عمى شركط الرباعية.

وقد شمؿ الحصار المفروض عمى قطاع غزة، جميع أوجو الحياة الطبيعية لإلنساف وتمثؿ ذلؾ 
 في العديد مف الخطوات مثؿ: 

ميع المعابر كبالذات معبر المنطار عمى كجو الخصكص كىك أكبر كأفضؿ إغبلؽ ج (1
 المعابر التجارية تجييزان. 

قيكد شاممة عمى الكاردات مف المكاد الصناعية كالزراعية كمكاد البناء مع كقؼ جميع   (2
 الصادرات.

 انخفاض كبير في مساحة المناطؽ المسمكح لمفمسطينييف الزراعة فييا. (3
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ثـ  ستة أمياؿ داخؿ البحرف مف الصيد في مياىيـ اإلقميمية ألكثر مف منع الفمسطينيي (4
، 2008بعد العدكاف األخير عمى غزة )أبك ىاشـ،  قمصت إلى ثبلثة أمياؿ داخؿ البحر

 .(34ص: 
االقتصاد الفمسطيني ارتباطان قكيان باالقتصاد اإلسرائيمي كذلؾ نتيجة االتفاقيات  يرتبطو 

لسمطة الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي باإلضافة إلى عدـ كجكد معابر كالمعاىدات المبرمة بيف ا
 سيادية لمشعب الفمسطينية، فعندما يغمؽ االحتبلؿ المعابر يؤثر سمبيان عمى االقتصاد الفمسطيني.

 أزمة األنفاؽ: ثانيًا:
 شقيالحصار عمى قطاع غزة كخاصة بعد االنقساـ السياسي، فأدل إلى انقساـ بيف  اشتد

لكطف حيث أسفر االنقساـ عف كجكد حككمتيف األكلى في غزة كالثانية في الضفة الغربية، كأعمنت ا
ـ، كأغمقت المعابر بشكؿ تاـ كفرضت حصاران 2007إسرائيؿ قطاع غزة كيانان معاديان في حزيراف 

اعة كنكعو كمنعت إدخاؿ أغمب المكاد التمكينية كالمكاد الخاـ لمزر  ىك األكؿ مف نكعو في حجمو
كالصناعة كاإلنشاءات، كأبقت دخكؿ الحد األدنى مف المكاد الغذائية كلـ تسمح بتصدير أية سمعة 
مف البضائع المنتجة في القطاع ، كألغت الككد الجمركي لقطاع غزة، كبالتالي حرمت تجار القطاع 

ائيؿ بسبب مف االستيراد المباشر، كحاكؿ السكاف في قطاع غزة االستعاضة عف االستيراد مف إسر 
كنتيجة طبيعية لمحصار   إغبلؽ المعابر بالتكجو نحك تيريب البضائع المصرية مف خبلؿ األنفاؽ،

كلممحافظة عمى حياتيـ، قاـ المكاطنكف الفمسطينيكف بحفر األنفاؽ لمتغمب عمى النقص الحاد في 
  .(72، ص: 2009البضائع كمتطمبات الحياة الضركرية )عدكاف، 

ألنفاؽ شكمت متنفسان ميمان كخاصة في مجاؿ المكاد الغذائية كالكقكد رغـ الباحث أف ا ويرى
المخاطرة العالية التي يتحمميا العماؿ في األنفاؽ كاألسعار المرتفعة التي يتحمميا السكاف نتيجة 

فتـ إدخاؿ جميع األصناؼ عبر األنفاؽ مف األغذية  ،تفاع تكاليؼ التيريب عبر األنفاؽالر 
األيدم العاممة في ىذه األنفاؽ في نقؿ مف الؼ اآليزة، باإلضافة إلى تشغيؿ كاألدكات كاألج

صبلح ىذه األنفاؽ، كذلؾ ال يعني كجكد مضار كسمبيات فقد تسببت  ،البضائع، كفي بناء كا 
المضرة بالصحة كالبيئة السمبية مف تيريب لبعض المنتجات األنفاؽ  في تنامي بعض الظكاىر 

ثرت المعابر عمي السمـ المجتمعي ، ككذلؾ أص كما المعابر الرسميةلفحكعدـ خضكعيا لمرقابة كا
، لذلؾ يمكف القكؿ بأف األنفاؽ كانت بمثابة سبلح ذك ممران لؤلفكار المتطرفة السابحة كأصبحت

غبلؽ المعابر، كىي في نفس الكقت تعتبر أزمة.    حديف، بمعنى أنيا جاءت إلدارة أزمة الحصار، كا 
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 لبيوت المدمرة نتيجة العدواف الفمسطيني:ثالثًا: أزمة ا
أدل إلى مما الجكم كشف الحركب مف قبؿ قكات االحتبلؿ عمى قطاع غزة،  االعتداء استمرار

خاصة، ىذه األزمة جمعت  عاشرةفمسطيني، كعمى الحككمة الظيكر أزمة جديدة عمى الشعب ال
ير مف سكاف قطاع غزة نتيجة ىذه إلى تشريد عدد كب الذم أدلأكثر مف أزمة في آف كاحد، األمر 

بيكتيـ كىـ أصحاب البيكت  تدميرشخصان أصبحكا مشرديف نتيجة  20,000األزمة، فحكالي 
منزالن، كمعظـ مف دمرت بيكتيـ يسكنكف عند أقاربيـ أك في بيكتو  3540 بحكاليالمدمرة كميان، 

، 2010كت )عايش، مستأجرة، فيذا زاد مف أعباء كمصاريؼ الحككمة عمى أصحاب ىذه البي
 (.89ص: 

البنية التحتية كالخدماتية لقطاع غزة ىي نتيجة تدمير البيكت كالقصؼ المتكاصؿ  فتدمير
 لمقطاع.

 رابعًا: أزمة الطاقة المستمرة والمتواصمة:
إعبلف سمطات االحتبلؿ قطاع غزة كيانان معاديان، قررت سمطات االحتبلؿ تخفيض  بعد

ي تدخؿ إلى القطاع مما خمؽ أزمة الطاقة التي طاؿ أمدىا، مع ما كمية جميع أنكاع الكقكد الت
تسببو مف آثار سمبية عمى جكدة الخدمات الرئيسية المقدمة، األمر الذم أدل إلى العجز في كمية 

، ص: 2007)شبير،  السكالر الصناعي كتقميؿ كمية الكيرباء التي تنتجيا محطة الكيرباء في غزة
67). 

 قد يكاجيو الذم الجماعي العقاب أشكاؿ مف كشكؿ الكيربائي، التيار عانقطا أزمة وتعتبر
 ىآرتس اإلسرائيمية صحيفة نشرت حيث مجددان، السطح عمى يطفكا بدأ كالذم الفمسطيني، المجتمع
 قطاع عف لقطع الكيرباء خططان  ناقىشكا اإلسرائيمية الحككمة في كبار مسئكليف إف فيو جاء تقريران 
 أنيا إسرائيؿ صرحت داخؿ إسرائيؿ، فقد إلى الصكاريخ إطبلؽ حركات المقاكمة كاصمت إذا غزة،
 تنفذ التي لحركات المقاكمة مساندتيـ المدنييف بسبب غزة سكاف لمعاقبة النكع ىذا مف تدابير ستتخذ
 كاف غزة، عف الكيرباء قطع بشأف حككمي جدؿ أىنَّو كأثناء ىآرتس كذىكىرت صاركخية، ىجمات
 إليقاؼ اإلرىابية المنظمات عمى الضغط العاـ الفمسطيني الرأم بمقدكر أف ىك دالسائ الرأم

 قد اليجمات تمؾ بسبب يدفعكنو الذم الثمف بأف الفمسطينييف يرل مف كثير أصبح إذا ىجماتيا
                                .(102، ص: 2006جدان )الجديمي،  باىظان  صار

 الفقراء، السكاف كخاصة ئي يؤثر بشكؿ كبير عمى عامةالكيربا التيار قطع فاستمرار
مؽ فيك اإلنسانية، الناحية مف كعكاقبو كارثية  الحككمية الخدمات كيعطِّؿ حادة، صعكبات يخي
عمؿ  كيعطؿ كالدكاء األغذية فساد إلى كيؤدم اإلغبلؽ عمى كالمصانع الشركات األساسية كيرغـ
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األمراض المزمنة مثؿ غسيؿ الكمى كغيرىا مف المستشفيات، كيؤثر عمى صحة المرضى ذكم 
 األمراض التي تستكجب استخداـ أجيزة مرتبطة بالكيرباء.

 أزمة االنقساـ السياسي:خامسًا: 
حماس كفتح في غزة، حيث  حركتي الذم نتج عف حركة الصراع الساخف بيف االنقساـ

كطنية في مكاجية المشركع ينظر إليو بكصفة حالة معكقة لمتحرير كالتنمية، كال تتمشى مع ال
الصييكني في المنطقة، حالة االنقساـ تعد حالة شاذة، أك حالة استثنائية ليا أسبابيا التي أكجدتيا 
كدفعت بيا إلى الكاجية، كىي ليست جزءان مف تجربة سياسية اختيارية لحماس في إدارة الحكـ، 

تعداد لمتنازؿ لآلخريف مف أجؿ حماية فحماس تؤمف بالشراكة كتتبنى حككمة كحدة كطنية، كلدييا اس
قميميان بأيد الديني الكطنيالمشركع  ، غير أف ىذه الحالة تحكلت إلى طاحكنة إعبلمية تدار محميان كا 

ظيارىا بالمتمسؾ بالسمطة عمى حساب المشركع الكطني  ةن كارى لحماس تبتغي تشكيييا كشيطنتيا كا 
ـ تعثر المصالحة ال يمكف قذفو في كجو حماس دكف اإلسبلمي الذم تنادم بو، إف حالة االنقساـ ث

صدد التفصيؿ في األسباب الباحث ب سيفتح، فالطرفاف مسئكالف عف ىذه الحالة كعف استمرارىا، كل
                                                                                                  .(16، ص:2011الظاىرة كالباطنة )صقر، 

ىذا االنقساـ المأساكم كانت لو تداعيات كانعكاسات خطيرة عمى مجمؿ المشيد  فحدوث  
الفمسطيني، إذ كضع القضية الفمسطينية في ميب الريح، كشكه السمعة النضالية المشرقة لمشعب 

أجؿ الفمسطيني كزاد مف معاناتو، كقدـ لدكلة االحتبلؿ ىدية إستراتيجية ظؿ يحمـ بيا كيعمؿ مف 
  .(17، ص: 2010تحقيقيا سنكات طكيمة )أبك عامر، 

سمبية عمى المشركع الكطني يجدر ال ياالباحث أننا نعيش حالة استثنائية ليا تداعيات ىوير 
عادة المحمة إلى الكطف كالمكاطف كالنظاـ السياسي، كمع ذلؾ فإف حالة االنقساـ تعني  إنياؤىا كا 

خصميف في تطبيؽ خياريف سياسييف مختمفيف، أحدىما في عمميان أف فمسطيف تسير تحت قيادة ال
الضفة كاألخر في غزة كىك نتاج مؤسؼ ألف تداعياتو ال تصب في مصالح الشعب الفمسطيني 

 العميا.
 أزمة الفمتاف األمني:: سادساً 

مظاىر الفمتاف األمني كتنكعت، كتراكمت كشكمت خطران عمى األمف الداخمي كالسمـ  تعددت
ف ىناؾ جية ما، تقـك أفاستمرت أعماؿ العنؼ في قطاع غزة، ككاف مف الكاضح االجتماعي، 

طبلؽ النار عمى  بشكؿ متعمد بتصعيد الكضع االمني حيث تـ استخداـ أسمكب الخطؼ كا 
قيف، كمعظـ مف تـ خطفيـ مف حركة حماس أك المقربيف ليا كفي أكج الفكضى األمنية كقفت ئالسا

جيزة ما األأ، أعماؿ القتؿ التي انتشرت في قطاع غزة تحديدان  ىبالتحريض عماألجيزة األمنية 
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منية فكانت مشاركتيا سمبية في قمع التظاىرات السممية التي نظمتيا، كظير ما يسمى بفرقة األ
بأعماؿ القتؿ كالترىيب كشكمت المكت عمى ايدم مجمكعة مف ضباط االمف الكقائي ككانكا يقكمكف 

التنكيؿ سمات رئيسة في المشيد الفمسطيني بفضؿ العصابات حاالت االختطاؼ كالتعذيب ك 
رة االمريكية كلـ يكف يمر المأجكرة التي كىبت نفسيا لسياسة الفكضى الخبلقة التي بشرت بيا االدا

الذيف غدك ىدفا لفرؽ المكت طكاؿ تمؾ الفترة  اإلسبلمية ال كيختطؼ احد ككادر الحركةإاسبكع 
                                               .(38، ص: 2006)صايغ، 

حصائية أعدتيا الييئة الفمسطينية إحسب بتيار الفمتاف األمني صراعان عمى السمطة،  وقاد  
ـ، 2005فمسطينيان في عاـ  (394)المستقمة لحقكؽ المكاطف، فقد قتؿ نتيجة الفمتاف األمني 

كلي حركة حماس الحكـ فقد قتؿ في ىذا ـ، بعد ت2006كتضاعفت أحداث الفمتاف األمني في عاـ 
تأزيـ لـ، فكاف ييدؼ ىذا التيار 2005فمسطينيان، كىي تمثؿ ضعفي حاالت  (869)العاـ 

سقاط حكـ حماس كمف ثـ إسقاط المشركع الذم تمثمو  كحركة حماس  الحككمةاألكضاع الداخمية كا 
  .(33، ص: 2008معان )رزقة، 
اختطاؼ األجانب، فقد انتشرت آفة االختطاؼ دكف مظاىر الفمتاف األمني ظاىرة   فمف

مبرر كقضى الكثيركف منيـ اسابيع كاشير طكيمة في ايدم خاطفييـ كذلؾ الحداث مزيد مف 
باستيداؼ الدبمكماسييف كالصحفييف األجانب كمراسمي كسائؿ  سكءان  األمرالرعب كفقداف األمف كزاد 

عمى  خطران  األكثرالفمسطينية ضمف المناطؽ  ضياألرامما جعؿ المنظمات الدكلية بجعؿ  اإلعبلـ
 إفشاؿكذلؾ في محاكالت  األمنية األجيزةمستكل العالـ، كذلؾ رغـ كجكد عدد كبير مف منتسبي 

خراجياالحككمة العاشرة التي شكمتيا حركة حماس  مف الحككمة، كقد سجمت المتابعة اإلحصائية  كا 
سباني(، آالف أ، اكالؼ كيغ )نيكزلندم(، ركبرتك )مريكي(أحاالت الخطؼ التالية: ستيؼ سنتاني )

 .(21، ص 2008)رزقة، جكنسف )بريطاني( 
أزمة خطؼ األجانب مف األزمات المرىقة لمحككمة كلمشعب الفمسطيني عمى  وتعتبر

السكاء، فكاف الخطؼ بإشراؼ كتكجيو مف قادة األجيزة األمنية السابقة إلفشاؿ حككمة حماس 
خراجيا قسران مف س دة الحكـ، فقد استفادت الحككمة العاشرة مف المكقؼ الشعبي الفمسطيني عندما كا 

 السابقة. األجيزة األمنيةحررت المختطفيف مف مختطفييـ، مما أغاظ قادة 
 األزمة المالية: سابعًا: 

إدارة   كسائؿ تعتبر حيث كالحككمات، كالمؤسسات األفراد لدل الحياة عصب الماؿ يشكؿ  
 في عبلقة جدنا حساسنا المالي الجانب يككف ما كغالبنا الجيات، تمؾ فشؿ أك نجاح فم جزءنا الماؿ
 العاـ بإدارة الماؿ األمر تعمؽ إذا حساسية أكثر كيككف المحيط، مع الحككمة أك كالمؤسسة الفرد
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عرؼ الشعب في ىذه التجربة الفذة فيو، ف حؽ صاحب أك مالكنا المجتمع في فرد كؿ يعتبر الذم
التحكيؿ كمدل قبضة  كأليةت مفيدة عف أىمية كزارة المالية، كاستكقفو الحصار المالي، معمكما

الكاليات المتحدة األمريكية عمى التحكيبلت بالدكالر حتى لؤلمكاؿ الكاردة مف الببلد العربية 
، كاإلسبلمية، كغدا الشعب عالمان باالقتصاد فيك يعرؼ حجـ الركاتب العاـ كحجـ المديكنية العامة

كعدد المكظفيف الحككمييف كقيمة ركاتبيـ الشيرية، كيعرؼ قيمة الدخؿ الحككمي مف اإليرادات 
ال طعاـ كال تنمية بدكف استحقاقات  كأنوالداخمية، كعمـ يقينان أنو أماـ ماؿ مسيس كسمطة متسكلة، 

سبلمية )إسميـ، تجبييا إسرائيؿ لصالح االعتراؼ بحقيا في الكجكد كالتطبيع مع األنظمة العربية كاإل
 .(101، ص: 2007

ف، فالحككمة تعاني مف أزمة مالية خانقة بسبب الية مستمرة حتى اآلزالت األزمة الم ما
سياسات االحتبلؿ كأعكانو، فالعدك استبقى الحصار المالي عمى قطاع غزة بسبب كجكد حركة 

مكاؿ الضرائب حماس في الحكـ، كرفعو عف الضفة بسبب كجكد حككمة فياض ىناؾ، كدفعت أ
 المستقطعة في عيد الحككمة العاشرة كحككمة الكحدة الكطنية إلى حككمة فياض في راـ اهلل

استعدت بتقديـ مبالغ مالية لحككمة حماس كتمكيميا بمشاريع  كحرمت غزة منيا، فكثير مف الدكؿ
ى قطاع لـ تنفذ بسبب الحصار المالي المفركض عم ياضخمة لكي يستفيد منيا أىؿ غزة إال أن

 غزة، فكثير مف المبالغ المالية تـ مصادرتيا عف طريؽ األمف.
 أزمة الحصار السياسي:ثامنًا: 

عاقب العالـ كمو الفمسطينييف عمى اختيارىـ الديمكقراطي، كفرض حصاران مشددان عمى  لقد
حتى ال كقراطية في ميدىا مقطاع غزة طاؿ كؿ جكانب الحياة اإلنسانية، محاكليف كأد التجربة الدي

المعابر  تتمكف حماس مف مزاكلة الحكـ، فأعمنت إسرائيؿ قطاع غزة كيانان معاديان، كقررت إقفاؿ
  .(3، ص: 2010كافة مع قطاع غزة إحكامان لحصاره كخنقو )باركد، 

الكياف الصييكني حصاران كامبلن كشامبلن عمى قطاع غزة الذم يقطنو قرابة  وفرض
ـ، ليعاني 2008ـ، كقد ازدادات حدة الحصار مع بداية عاـ 2007نسمة منذ يكنيك  1،700،000

منو كؿ فئات المجتمع الفمسطيني في القطاع دكف استثناء، كقد شمؿ الحصار اإلغبلؽ المحكـ 
جراءات تقميص كمنع امدادات الكقكد، بما فييا غاز الطيي كالكيرباء كعدـ السماح  لممعابر كا 

ة كالمياة كالصرؼ الصحي كالنفايات الصمبة كمكافحة دخاؿ األدكات البلزمة لمرافؽ الصحإب
اآلفات، كعميو فقد بات سكاف قطاع غزة يعانكف ظركفان قمما كجد ليا نظير في العالـ بأسرة 

 .(2009)عبدربو، نسخة إلكتركنية، 
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كاف ليذا الحصار الظالـ العديد مف األثار السمبية عمى جميع مناحي الحياة، كما  ولقد
جنة الشعبية لمكاجية الحصار، النائب جماؿ الخضرم خبلؿ مؤتمر صحفي بمناسبة ذكر رئيس الم

مركر ألؼ يكـ عمى الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، إف مركر ألؼ يكـ عمى حصار غزة أنتج 
مصنع  3500اآلالؼ مف الضحايا الذيف سقطكا لعدـ تمكنيـ مف العبلج كالسفر، كتـ إغبلؽ 

فقط في اليـك  دكالريفخؿ الفرد اليكمي خبلؿ السنكات الثبلث الماضية بشكؿ كامؿ، كبمغ معدؿ د
الكاحد، كما اف الحصار دفع نحك مميكف فمسطيني في غزة لئلعتماد عمى المساعدات اإلغاثية، 

% يعيشكف تحت خط الفقر، كأكد الخضرم أف الحصار عامؿ أساسي في ضرب 80 إفحيث 
ألؼ عامؿ إلى قائمة البطالة، كاستيدؼ  14ـ قرابة نضمااقتصاد الفمسسطيني، كساعد في اال

كافة كحـر العديد مف الفئات مف التزكد بحاجاتيـ كمنافعيـ، كأصاب  قطاعات اإلنتاج الكطني
 .(11، ص: 1002القطاع التعميمي كالصحي بأضرار كبيرة )صحيفة فمسطيف، العدد 

كاإلستقطاب المستمر في  نقساـ السياسي  كحالة  التكتر السياسياال الباحث أف ويرى
جميع فئات المجتمع كطبقاتو كينتج عنيا تأثيرات اجتماعية  ىارثية تؤثر عمقطاع غزة  يمثؿ حالة ك

رتفاع حاالت سكء التغذية المزمنة، االمفركض عمى قطاع غزة أدل إلى  قتصادية ، فالحصاراك 
باإلضافة إلى إرتفاع نسبة  كتدمير البنية التحتية مع عدـ القدرة عمى إصبلحيا بسبب الحصار،

الصالحة لمشرب الكاصمة لممكاطنيف بسبب انقطاع  هالشرب مع نقص في كمية الميا هتمكث ميا
عانكف مف ، كمازاؿ سكاف قطاع غزة يهالتيار الكيربائي، كعدـ تكفر الكقكد البلـز لتشغيؿ أبار الميا

 باألزمات.   ةعب الغزم مميئالذم دخؿ عامو الثامف، مما جعؿ حياة الش ركيبلت ىذا الحصا
 أزمة الصالحيات بيف الرئاسة والحكومة:تاسعًا: 

، ففي يامياكلي الحككمة العاشرة مصراع الصبلحيات بيف الحككمة كالرئاسة مف قبؿ ت بدأ
الجمسة األخيرة لممجمس التشريعي السابؽ، أخذ المجمس عددان مف القرارات كالتعديبلت الدستكرية 

ضعاؼ الحككمة كالمجمس المنتخب، كما أف عقد المجمس التي استيدفت تع زيز سمطات الرئيس كا 
المنتخب جمستو األكلى، حتى ثار الخبلؼ حكؿ شرعية القرارات األخيرة، بدأت أزمة الصبلحيات 
في تفاقـ بعد أف أصدرت الحككمة العاشرة قراران بتشكيؿ قكة أمنية تابعة إلى كزير الداخمية تحت اسـ 

فيذية، كطكاؿ الفترة التالية كبالرغـ مف محاكالت التفاىـ كالتكافؽ إال أف الخبلفات بقيت القكة التن
مستمرة، فقد امتنع الرئيس عف تنسيب عناصر القكة التنفيذية رسميان لكادر مكظفي كزارة الداخمية، 

لـ  بؿ إف كؿ التعيينات التي قامت بيا الحككمة لمكظفيف جدد ظمت ىي األخرل تعيينات مؤقتة
                                                                                                       .(26، ص: 2008)رزقة، قبؿ التنظيـ كاإلدارةتقنف مف 
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الرئاسة كالحككمة أدل  ت، كانقطاع سبؿ الحكار بيفالتدىكر المتسارع في الصبلحيا فيذا
زمة الفمسطينية الداخمية، كانحدار األكضاع إلى حافة الحرب األىمية كمف ثـ إلى مزيد مف تفاقـ األ

إلى التدخؿ العربي كأدخؿ المستقبؿ الفمسطيني في نفؽ مظمـ مف التأـز كالتمزؽ السياسي 
 جتماعي كالتشرذـ اإلقميمي كالدكلي يقابمو تغكؿ الكياف اإلسرائيمي  كجيشو.   كاال

  :األمف الوطنيو نشأة وتطور وزارة الداخمية 
 كتعتبر ،٢٩٩١ سنة الفمسطينية الكطنية السمطة لقياـ األكؿ اليـك منذ كزارة الداخمية أتأنش

 تكفير في بارز دكر ليا لما الفمسطينية الحككمة في السيادية الكزارات أىـ كزارة الداخمية إحدل
                               .الفمسطيني لممكاطف األمف

 االحتبلؿ زمف في الخدمات كانت حيث الصفر، مف الكزارة عمى القائميف ؿعم وانطمؽ
كالبمدية، فقد أدت  القركية المجالس بعض كمف اإلسرائيمية، المدنية مكتب اإلدارة خبلؿ مف تقدـ

سمك إلى تحجيـ السمطة الفمسطينية كسمطة ك االشتراطات كالقيكد العديدة التي حفمت بيا اتفاقية أ
تتمتع بأم شيء مف أشكاؿ السيادة، خاصة عمى األرض كالمعابر، كتساكقان مع ىذا حكـ ذاتي ال 

رة الداخمية كاألمف الكطني، كالتي تـ بمكجبيا المنطمؽ، انسحب التحجيـ كالتقزيـ عمى مجاؿ كزا
تحديد البنية كالتككيف كالكاجبات كالكظائؼ التي تنحصر في تقديـ الخدمات، كحفظ النظاـ العاـ 

                                                                                                .(42، ص: 2011كاألمف الداخمي في نطاؽ الكالية الجغرافية الفمسطينية )البسكس، 
بدء مرحمة التأسيس لجأت الغالبية العظمى مف ككادر حركة فتح إلى العمؿ في كزارة  منذ   

الداخمية، حيث أعطيت ليـ األكلكية في القبكؿ كما ذلمت أماميـ كؿ الصعاب كالتعقيدات اإلجرائية، 
تحاؽ، فإف الييمنة شبو الكاممة لحركة فتح عمى ىذه في مقابؿ عزكؼ ككادر المعارضة عف االل

الكزارة جعميا تحافظ عمى استقرارىا الداخمي بحكـ غمبة المكف الفصائمي الكاحد عمييا، لكف ىذا 
االستقرار بدأ يتآكؿ بشكؿ جذرم بعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة، 

كزارة  الداخمية كاستحقاؽ مشركع استكجبو مبدأ  كمطالبتيا ىي كالفصائؿ األخرل بحصتيا في
                                                                                            .(68، ص: 2011الشراكة )صقر، 

الفترة السابقة بعدد كبير مف األزمات، منيا بسبب االحتبلؿ كمنيا بسبب الصراع  مرت
ادات فتح عمى السمطة، كالفساد المالي كاإلدارم في كزارة الداخمية، كالرشكة كالنعرات الداخمي بيف قي

العائمية باإلضافة إلى الكاسطة، كمشاركة التجار أرزاقيـ رغمان عنيـ، ىذه األزمات كغيرىا جعمت 
 .ـ2006الشعب يعاقب حركة فتح كرمكزىا في أكؿ فرصة متاحة في انتخابات 

في االنتخابات التشريعية كتحقيقيا فكزان معتبران، كما لذلؾ مف آثار  نجاح حركة حماس وبعد
عمى مجمؿ الحياة الفمسطينية سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان، فكجكدىا البرلماني يؤثر في اتخاذ 
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المكاقؼ السياسية الميمة، كالمعاىدات األمنية كاالقتصادية، كاالتفاقات الدكلية، كبعد تشكيؿ حماس 
بدأت المضايقات كالمكاقؼ العدائية بالظيكر، تيديد أمريكي إسرائيمي بكضع فيتك عمى كؿ  لمحككمة

مف يشارؾ في حككمة حماس كمنع دخكلو إلى الكاليات المتحدة األمريكية، كأعمنت إسرائيؿ 
بي بعدـ التعامؿ مع حككمة حماس، كسيتـ تكقيؼ المساعدات المالية، ك كأمريكيا كاالتحاد األكر 

إسرائيؿ مخصصات الضرائب التي تجمعيا لصالح السمطة الفمسطينية، ىذه المكاقؼ  كستحتجز
، ص: 2007تعزز أثرىا السمبي عمى المشاركة في حككمة ائتبلفية بمكاقؼ دكؿ عربية )رزقة، 

27).                                                                              
كزيران أف يككف فمسطينية العاشرة كتـ تكميؼ األستاذ سعيد صياـ تشكمت الحككمة ال ثـ

لمداخمية كاألمف الكطني، فبدأ بالعمؿ عمى تأسيس كزارة حقيقية تحفظ أمف المكاطف الفمسطيني كتقدـ 
لو الخدمات، كبدأ بتككيف الييكمية اإلدارية لمكزارة حيث لـ يجد التعاكف مف قبؿ المنتسبيف لمكزارة، 

إلى عرقمة عدـ تنفيذ قراراتو، مما اضطره إلى تككيف القكة التنفيذية كالتي أصبحت فيما باإلضافة 
         .(112، ص: 2011بعد شرطة فمسطينية كأجيزة أمف )المدىكف، 

المضايقات لكزير الداخمية كمرت الكزارة عبر محطات صعبة إلى أف كصمت إلى  استمرت
لحادية عشرة(، حيث مرت كزارة الداخمية بأزمة جديدة محطة حككمة الكحدة الكطنية )الحككمة ا

كىي أزمة المرشحيف لتكلي منصب كزير الداخمية، فبدأت حركتي حماس كفتح بعرض األسماء 
سـ كزير الداخمية الجديد السيد ىاني اطرفيف، إلى أف كافؽ الطرفيف عمى التي كانت ترفض مف ال

ـ كتـ تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية، كما ىي 17/2/2007طمب القكاسمي، ككاف ذلؾ يكـ السبت 
إال أياـ قميمة حتى أدرؾ كزير الداخمية أنو مف المستحيؿ عميو القياـ بكاجبات كزارتو، ككجكد عراقيؿ 
عديدة لمعمؿ كعدـ كجكد أحد في الرئاسة مقتنع بضركرة تذليؿ العقبات أماـ الكزير، كأف الببلد 

ـ، 14/5/2007فقرر السيد ىاني القكاسمي إنفاذ استقالتو في مقبمة عمى انفجار ساخف ال محالة 
، 2008فتكلى السيد إسماعيؿ ىنية مسئكلية كزارة الداخمية بعد استقالة ىاني القكاسمي )أبك ىاشـ، 

    .(96ص: 
ـ تمقت كزارة الداخمية أزمة مف نكع جديد كىي أزمة حرب الفرقاف 27/12/2008 وفي

مف أزمة في آف كاحد، حيث شنت إسرائيؿ حرب عدكانية شرسة عمى  كالتي جمعت في طياتيا أكثر
مما أدل إلى ارتقاء عدد كبير مف أفراد كزارة باالعتداءات الجكية المتكاصمة قطاع غزة، فبدأت 

الداخمية باإلضافة إلى تدمير معظـ مقرات كمعدات الكزارة، كانتيت الحرب باستشياد كزير الداخمية 
، ص: 2010كزارة الداخمية تعيش حياة األزمة لحظة بمحظة )العبادسة، سعيد صياـ، مما جعؿ 

117).   
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مركر ست سنكات مف تكميؼ األستاذ فتحي حماد مسئكلية كزارة الداخمية كاألمف  وبعد  
الكطني، كبرغـ تشديد الحصار كالحركب كالتدمير كاألىكاؿ التي تعرضت ليا مباني كمقرات 

الشؽ المدني "كاغتياؿ كزير الداخمية الشييد سعيد صياـ كاستشياد  –ية كأرشيؼ ككثائؽ كزارة الداخم
، كانقطاع التيار الكيربائي عدد األكبر مف المكظفيف عف العمؿال كانقطاعالمئات مف مكظفي الكزارة 

 كعدـ إرساؿ دفاتر جكازات السفر.                  
 كافة شرائح الجميكر الفمسطينيلماتيا كؿ ىذه األزمات إال أف كزارة الداخمية تقدـ خد فرغـ

كبأقصى سرعة ممكنة، كعمى مدار الساعة، كحققت كزارة الداخمية رسالتيا كاقعان معاشان بخدمة 
المكاطف الفمسطيني كالمجتمع المدني الفمسطيني في أسرع كقت كأقؿ جيد ممكف، كما كأف كزارة 

ا المتمثمة في الكصكؿ إلى كزارة خدماتية الشؽ المدني لـ كلف تحيد عف تحقيؽ رؤيتي –الداخمية 
؛ حيث أنجز كافة تحقؽ التكامؿ في خدماتيا كتحقيؽ الكزارة االلكتركنية في معامبلتيا المدنية

داراتو ككحداتو كدكائره خبلؿ األعكاـ الستة الماضية قرابة  مميكف  2مكظفك الشؽ المدني بمديرياتو كا 
، داخمية أكثر مف ربع مميكف مكلكد جديدؿ المدنية بكزارة المعاممة لممكاطنيف، كسجمت دكائر األحكا

الشؽ المدني معامبلت أكثر مف مميكف كثمانمائة ألؼ نسمة ىـ سكاف  –كتقضي كزارة الداخمية 
كما كتتكاصؿ المكاتب المختصة في  ،كافة "مف الميبلد حتى الكفاة" قطاع غزة في مراحؿ حياتيـ

% مف القضايا كالشكاكل التي كيجيت 90سطيني لتيسيـ في حؿ كزارة الداخمية مع الجميكر الفم
 (. 6، ص: 2013)التقرير السنكم لكزارة الداخمية،  إلييا مف المكاطنيف

 :رسالة وزارة الداخمية
المكاطف الفمسطيني كالمجتمع المدني الفمسطيني في أسرع كقت كأقؿ جيد ممكف،  خدمة
 مف كاستقراره أمنو كحفظ الفمسطيني المجتمع خدمة إلى الكطني كاألمف الداخمية كزارة كما كتسعى

 المختمفة كالييئات كاإلدارات األمنية األجيزة خبلؿ مف الخارجية كالتيديدات المخاطر الداخمية
 المدني المجتمع كمؤسسات األخرل الكزارات مع كالتفاعؿ التنسيؽ خبلؿ كمف كالعسكرية المدنية
 .يؼ )مكقع كزارة الداخمية(اإلسبلمي الحن الديف تعاليـ كفؽ

تحقؽ  ةإلى كزارة خدماتي رؤية كزارة الداخمية كاألمف الكطني مف خبلؿ الكصكؿ وتنطمؽ
 مف درجة كتحقيؽ أعمى كافة، التكامؿ في خدماتيا كتحقيؽ الكزارة اإللكتركنية في معامبلتيا المدنية

 األداء. كالشفافية في المينية

 : واألمف الوطنيأىداؼ وزارة الداخمية و  سياسات
 البيئة مف خبلؿ كزارة كؿ خصكصية كتبرز العامة، أىدافيا في المعاصرة الكزارات تتشابو

فكزارة  باليدؼ االجتماعي، مرتبط الكزارم فاليدؼ بيا، تؤمف التي كالمنطمقات بيا المحيطة
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 أىداؼ ية، إفتفاعم كىى عبلقة بالمجتمع، الخاصة بعبلقتيا األخرل الكزارات عف تتميز الداخمية
 لبللتزاـ كبمدل التعاكف كمثؿ كقيـ معتقدات مف كاألفراد المجتمع بو يديف بما ترتبط كزارة الداخمية

 النظر كبغض كطنية فمسطينية، كمؤسسة سمككية، فكزارة الداخمية كبرامج صيغ ىإل كترجمتيا بيا
 متشابية، أىدافيا فإف خمفوت أك تقدمو كمدل كفمسفتيا إليو الكزارة تنتمي الذم المجتمع نمط عف
  : قسمت أىداؼ كزارة الداخمية إلى أىداؼ عامة كأىداؼ فرعية كالتالي كقد

 األىداؼ العامة:أواًل: 
 تخصو التي المدنية الكثائؽ عمى المكاطف حصكؿ خبلؿ مف كذلؾ المحمي المجتمع خدمة (1

يا مف  كفاتو حتى ميبلده شخصن
 بيف كالتعاكف الشراكة أسس عمى كافة المدني عالمجتم مؤسسات جميع تسجيؿ عمى العمؿ  (2

 كالغير الجسـ الحككمي
 كتحقيؽ القانكف سيادة مبدأ تفعيؿ خبلؿ مف حر قراطيك ديم مجتمع بناء في المساىمة  (3

 بيا المعمكؿ كالتشريعات األساسي القانكف إطار في العامة الحريات العدالة، كحماية مبدأ
 .الكطني الديني تعميؽ االنتماء عمى كالعمؿ

المكاطف )الييكمية كالخطة  كأماف أمف الفمسطينييف مع تحقيؽ لممكاطنيف بيانات سجؿ بناء  (4
 .(7، ص: 2005التطكيرية لكزارة الداخمية، 

 األىداؼ الفرعية:ثانيًا: 
 العامة. كالسبلمة النظاـ عمى المحافظة  (1
 كالطمأنينة مفاأل كتحقيؽ كضبطيا الجرائـ منع خبلؿ مف كاألمكاؿ األركاح حماية  (2

 لمقكانيف باالستناد الدكلة كأجيزة ىيئات مع كالتنسيؽ التعاكف خبلؿ كذلؾ مف لممكاطنيف
 .(132، ص: 2010السارية )كمكب، 

 كجكازات مدنية أحكاؿ مف لممكاطنيف العامة الخدمات تقديـ آلية كتطكير مستكل رفع  (3
 .كحدكد مدني كمعابر كدفاع

 كمؤسسات الرسمية كالمؤسسات كاألجيزة الكزارة مع كامؿكالت كالتنسيؽ العبلقة تنظيـ  (4
 .العبلقة ذات المجتمع المدني

 الداخمية كزارة عمؿ مجاالتب المنظمة كالمكائح كالتشريعات القانكني اإلطار كتطكير تحديث (5
 .كافة

 الشقيقة الدكؿ في الداخمية كزارات مع الخبرات كتبادؿ كالتنسيؽ التعاكف كتطكير تنمية  (6
 .الجريمة بمكافحة المعنية كالدكلية كاإلقميمية العربية كالييئات يقة كالمنظماتكالصد



 

93 

 

 كضماف أدائيا مستكل كرفع كالتأىيؿ اإلصبلح مراكز أكضاع كتطكير تحسيف عمى العمؿ  (7
 .(59، ص: 2012نزالئيا )األشقر،  كرعاية كحماية فييا حفظ النظاـ

 :الوطني واألمف الداخمية لوزارة الشؽ المدني ىيكمية 
 ككيؿ عميو يشرؼ الذم المدني الشؽ :ىما شقيف مف الكطني كاألمف الداخمية كزارة تتكوف

 عميو كيشرؼ العسكرم أك األمني ىك األخر كالشؽ المدنية، الشئكف بجميع مباشرة كيتعمؽ الكزارة
 .األمف الداخمي قكل عاـ مدير
 كزارة ككيؿ يتبع إلى مساعد يؿكك قطاع كؿ عمى رأس قطاعات عدة مف المدني الشؽيتكوف و 

 :العامة اإلدارات عف يمي مكجز الداخمي، كفيما
 :ويشمؿ والسياسية العامة الشئوف قطاعأواًل: 

 التالية: بالمياـ العامة: وتقـو لمشئوف العامة اإلدارة  (1
 بحرية كالمينية كالثقافية االجتماعية النشاطات ممارسة في المكاطنيف حؽ كتسييؿ تنفيذ.  
 كالييئات الجمعيات لقانكف كفقان  كذلؾ األىمية كالييئات الخيرية الجمعيات كمتابعة يؿتسج 

 يخدـ بما كالييئات الجمعيات مع الكامؿ كالتعاكف كالتنسيؽ، 2000 لسنة( 1رقـ) األىمية
 العامة. المصمحة

  لمقانكف. كفقان  كالسمكؾ السير حسف مجاؿ في لممكاطنيف البلزمة الكثائؽ إصدار 
 كعقد المدني، المجتمع كمؤسسات الحككمة بيف المؤسسية العبلقة كتطكير ؿتسيي 

الطرفيف )ىيكمية  بيف الفجكة تقميؿ أجؿ مف المدني المجتمع لمؤسسات دكرية اجتماعات
 .(34، ص: 2007كزارة الداخمية، 

 :وىي التالية بالمياـ وتقـو السياسية، لمشئوف العامة اإلدارة  (2
 الدكلي. كاإلقميمي المحمي الفمسطيني بالمكضكع عبلقة لو ما كؿ كرصد متابعة 
 الصراع اإلسرائيمي بمكضكع المتعمقة كاألبحاث الدراسات إنجاز عمى العمؿ.  
 الفمسطينية. القضية تدعيـ إلى السياسية كالقكل األحزاب مع العبلقات كتكطيد إقامة 
 :ويشمؿ والمالية، اإلدارية الشئوف قطاع ثانيًا: 
  :المالية لمشئوف امةالع اإلدارة . أ

 المالي المجاؿ الكزارة كالتي تشمؿ في الداخمي الدعـ خدمات تأميف عف مسئكلة إدارة وىي
 :مياميا أىـ كمف المشتريات، جميع كتكفير
 خ.إل ...مكازنة أجكر، ركاتب، مف المالية الشؤكف متابعة 
 كصيانتيا. تكزيعيا عمى الكزارة كاإلشراؼ لكاـز مختمؼ تأميف 
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 كجو أفضؿ عمى الكزارة دكائر جميع في المبلئمة المالية الضكابط تطبيؽ مف كدالتأ. 
 بالميزانية المتعمقة كالقيكد بالضكابط االلتزاـ كتأميف ميزانية الكزارة، إعداد عمى اإلشراؼ 

 .كغيرىا
 اإلدارية:  لمشئوف العامة اإلدارة . ب

 المجاؿ كالتي تشمؿ رةالكزا في الداخمي الدعـ خدمات تأميف عف مسئكلة إدارة وىي
كمراسبلت،  كمعامبلت كثائؽ مف عنيا يصدر ما كأرشفة البلزمة كالخدمات البشرية المكارد

 كمف أىـ مياميا: 
 أداء كتقييـ كتكجيو كتنظيـ تخطيط عامة، إدارة مف الكزارة في اإلدارية العمميات متابعة 

 .المكظفيف
 ترقيات. عبلكات، زيارات، نقؿ تعيينات، مف المكظفيف شئكف متابعة 
 البشرية الككادر كتطكير تدريب في كالمساىمة لممكظفيف، التدريب احتياجات بتحديد القياـ 

 .(50، ص: 2007الكزارة )ىيكمية كزارة الداخمية،  في
 :كيشمؿ والجوازات، المدنية األحواؿ قطاعثالثًا:  
 :ىي كمياميا لمجوازات العامة اإلدارة .أ

 تنقبلتيـ في ليـ تسييبلن  لممكاطنيف، العادية سفرجكازات ال كتجديد صرؼ.  
 الدكلة رجاؿ لكبار تعطى التي كىي الدبمكماسية جكازات السفر كتجديد صرؼ.  
 الكالديف. أحد سفر جكاز عمى ان عام ٢١ سف دكف األبناء إضافة 

 :ىي كمياميا ،المدنية لألحواؿ العامة اإلدارة .ب
 الكالدة، الحيكية الكاقعات تسجيؿ خبلؿ مف كذلؾ طنيفلممكا الحيكم التسجيؿ بميمة القياـ 

صدار الكفاة،  .منيا لكؿ الخاصة الشيادات الزكاج، كالطبلؽ كا 
 الزكاج ككاقعات الكطف، أرض عمى حدثت إذا لؤلجانب كالكفاة الكالدة كاقعات تسجيؿ 

صدار ان فمسطيني الكاقعة طرفي أحد كاف إذا كالطبلؽ ا   .امني لكؿ الخاصة الشيادة ك 
 المدني. السجؿ في الفمسطينية األسر تسجيؿ 
 لممكاطنيف. الشخصية البطاقات إصدار 

 :أما اإلدارات التي تتبع وكيؿ وزارة الداخمية مباشرة ىي
 كمياميا ىي: ،اإلدارة العامة لإلقامات وشئوف األجانب والمغتربيف (1

 تجديدىا كمتابعة لؤلجانب اإلقامات إصدار. 
 اإلقامة لشركط اضعيفالخ األجانب إقامة تنظيـ.  
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 ممفاتيا. كتنظيـ المنع قضايا معالجة 
 عداد صياغة  تكزيعيا. مف كالتأكد المكاطنيف لغير اإلقامة بطاقات كا 
 الدكلة إلى الكافديف كخركج بدخكؿ الخاصة كالتعميمات كاألنظمة القكانيف تطبيؽ. 

 :ىي كمياميا ،واإلعالـ العامة لمعالقات العامة اإلدارة (2
 داراتيا أجيزتيا مع الكزارة عبلقة عمى شراؼباإل تقـك  الكطف صعيد عمى كمديرياتيا كا 

 المؤسسات كمع الحككمية، كغير الحككمية بالمؤسسات الكزارة كتطكير عبلقات كتحسيف
 كالمؤتمرات لبلجتماعات كاإلعداد الرسمييف، كضيكؼ الكزارة الكفكد كاستقباؿ الدكلية،
 .كالخارجي الداخمي اإلعبلـ عمى كاإلشراؼ الرسمية،

 فييا. كالعامميف الكزارة إدارة بيف كمتميزة قكية عبلقات تأسيس 
 كالبرامج المتبادلة البرامج، الزيارات عبر كاألجنبية المحمية بالمؤسسات الكزارة عبلقة تكثيؽ 

 المشتركة.
 كأدائيا الكزارة نحك كأرائو الجميكر اتجاىات عمى لمتعرؼ كاالستطبلعات البحث إجراء. 
 عدادك  المختمفة، كالمطبكعات النشرات إصدار  كآخر أىـ تحمؿ التي اإلخبارية التقارير ا 

)ىيكمية كزارة  اإلنجميزية كالمغة العربية بالمغة كذلؾ الكزارة، داخؿ التطكرات كالنشاطات
 .(55، ص: 2007الداخمية، 

 كمياميا ىي: ،العامة لمشئوف القانونية اإلدارة (3
 التابعة كالكحدات كالمصالح بالكزارة المتعمقة كالمكائح كالقرارات يفالقكان مشركعات إعداد.  
 كالمصالح الكزارة بعمؿ المتعمقة القانكنية كالسجبلت كاالتفاقيات كاألنظمة القكانيف تكثيؽ 

 .الحاجة عند إليو الرجكع يسيؿ الذم بالشكؿ كتنظيميا كحفظيا التابعة كالكحدات
 الكزارة. أنظمة تطكير بيدؼ المقترحات كتقديـ نكنيةالقا كاألبحاث الدراسات إعداد 
 القضاء. ـأما الكزارة كتمثيؿ الكزارة، في العامميف القانكنييف أعماؿ عمى اإلشراؼ 
 لمعامميف. المختمفة كاألنظمة القكانيف شرح في كالمساىمة لمكزارة، القانكنية المشكرة تقديـ 

 :ىي امياكمي ،المعمومات ونظـ لمحاسوب العامة اإلدارة (4
 محسكبة بياناتة قاعد كتطبيؽ كتطكير الكزارة، في اآللي الحاسب أجيزة كتحديث تطكير 

 .بالمكظفيف خاصة
 كالبرامج. األنظمة مف تحتاجو كما الكزارة بأنشطة المتعمقة بالمعمكمات خاص نظاـ كضع 
 اآللي الحاسكب استخدامات عمى الكزارة في العامميف تدريب.  
 الكزارة. لعمؿ البلزمة كالجداكؿ كالنماذجاالستمارات  تصميـ 
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 تقديـ تسييؿ كمياميا) رفح يكنس، خاف الكسطى، غزة، غزة، شماؿ (كىي، المحافظات مديريات  (5
 .فييا يسكف التي المحافظة في كؿ لممكاطنيف الخدمات
 :مباشر الداخمية وزير تتبع التي المتخصصة والوحدات العامة اإلدارات

 كمياميا ىي:  ،شؤوف العشائر واإلصالحاإلدارة العامة ل( 1

 كحؿ النزاعات كنبذ الصفكؼ كرص المحبة كنشر الكطنية الكحدة مبادئ ترسيخ عمى العمؿ 
كالتسامح )دليؿ إجراءات كزارة الداخمية كاألمف  البيف ذات بإصبلح النزاعات المجتمعية

 .(223، ص: 2011الكطني، 

 الخبلفات كحؿ كالقانكف اـالنظ فرض عمى كالشرطة األمف رجاؿ مساعدة. 

 المدني المجتمع دعـ عمى كالعمؿ كالتكاصؿ العائمي الترابط أكاصر ترسيخ عمى العمؿ. 

 المحكميف كاعتماد الخبلفات حؿ في كالشرطة كالقضاء العدؿ كزارة مع التنسيؽ. 

 تكاجييا التي العقبات كتذليؿ ميمتيا كتسييؿ اإلصبلح لجاف كاعتماد تشكيؿ. 

 أعماليا نتائج كرفع عمييا الدكرم كالتفتيش كمتابعتيا اإلصبلح لجاف أداء ىعم اإلشراؼ 

 النظاـ لمبادئ مخالفتيا كعدـ اإلصبلح لجاف قبؿ مف المتخذة اإلجراءات صحة مف التأكد 
، 2011اإلسبلمية )دليؿ إجراءات كزارة الداخمية كاألمف الكطني،  الشريعة أك إحكاـ العاـ
 .(190ص: 

 كميامو:: ديواف الوزارة (2

 إلييا يرد ما ككؿ الكطني كاألمف الداخمية كزارة عف يصدر ما كؿ أرشفة. 

 الكزارة كككيؿ الكطني كاألمف الداخمية كزير معالي قرارات تكثيؽ. 

 الكزارة كككيؿ الكطني كاألمف الداخمية كزير تعميمات تكثيؽ. 

 العامة إلداراتكا غزة، قطاع محافظات في بالمديريات الخاص اليكمي البريد تكزيع. 
 .كمياميا ،وحدة اإلعالـ الخاص (3

 .الكزير مكتب بيا يقـك التي النشاطات عمى اإلعبلمية التغطية ىك العاـ اليدؼ -4
 .الكزير مكتب مف صحفية بيانات مف يخرج كما الداخمية كزير باسـ الرسمي الناطؽ ىي -2

 كمياميا:  ،وحدة حقوؽ اإلنساف  (4
 .اإلنساف حقكؽ مبادئ مف مراعاة دكالتأك القانكف سيادة مبدأ إعماؿ -4
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 .كافة اإلنساف بحقكؽ يتصؿ ما األمنية األجيزة في أك الكزارة في الككادر مستكل رفع -2
دليؿ إجراءات ) .الكطني كاألمف الداخمية كزارة بحؽ المكاطنيف شكاكل كمتابعة استقباؿ -3

 .(201، ص: 2011كزارة الداخمية كاألمف الكطني، 
 كمياميا: ،وحدة شئوف القدس (6

 الناشئة الكحدات بيف التنسيؽ مكاصمة خبلؿ مف القدس مجاؿ في الحككمي الجيد تعزيز 
 الكزارية. القدس لجنة تحت مظمة

 عمييا كالحفاظ القدس دعـ تجاه عميا سياسة بمكرة في المساىمة. 

 دسالق في الداخمية لكزارة باألداء االرتقاء شأنيا مف التي التكصيات كرفع المشكرة تقديـ. 

  :: كميامو ىيوحدة شئوف مجمس الوزراء (7

 أعماؿ جدكؿ عمى بالكزارة الخاصة البنكد طرح في كالكزير الكزارة لمساىمة التحضير 
 .الكزارية كالمجاف مجمس الكزراء جمسات

 عداد األسبكعي، الكزراء مجمس مراجعة ممؼ  .الشأف بيذا لمكزير البلزمة الممخصات كا 

 المجمس جمسات في الكزير مشاركة ترتيب حكؿ الكزراء لمجمس امةالع األمانة مع التنسيؽ 
عداد كخارجية داخمية ميمات في سفره تغيبو أك أك رسالياك  لمكزير السفر ميمات تقارير كا   ا 

 الكزراء. مجمس عمى لعرضيا العامة تمييندا لؤلمانة

 مجمس قرارات تنفيذ متابعة أجؿ مف كالكزير الكزراء مجمس بيف كصؿ كحمقة العمؿ 
 الكزراء.

 ير: وحدة التخطيط والتطو (8

 اإلدارات مختمؼ مع بالتعاكف المدل كطكيمة كمتكسطة قصيرة كافة الكزارة خطط إعداد 

 الخطط بتطكير يتعمؽ فيما الكزارة كمديريات إدارات لمختمؼ الفني كالدعـ المشكرة تقديـ 
 .كالمشاريع

 إدارات مع بالتنسيؽ لمكزارة عامةال كالييكمية الكظيفي لمييكؿ منتظمة إجراء دراسات 
  .البلزمة التطكيرية االقتراحات الكزارة كتقديـ كمديريات
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 كأنشطة كمشاريع برامج كتطكير التحتية بالبنية المتعمقة كافة التمكيمية المشاريع إعداد 
ة، ىيكمية كزارة الداخمي) لمممكليف كتقديميا الكزارة في العامؿ البشرم الكادر الكزارة كتطكير

 .(62، ص: 2007
 وحدة شئوف المرأة:  (9

 .لمكزارة المختمفة كالنشاطات البرامج كتقييـ كمتابعة تخطيط في كالفعاؿ، النشط اإلشراؾ -4
 كافة. األمنية األجيزة الشرطة سمؾ في المرأة مشاركة تشجيع  -2
 .الكزارة صعيد عمى القطاعية التنمكية لمسياسات كمحرؾ المرأة كحدة تعمؿ أف -3
 : دة معمومات األمف القوميوح (10
 كاألمف العاـ األمف عمى كالحفاظ الداخمية كزارة تطكير عمى تساعد التي المعمكمات جمع -4

 .القكمي
 .القكمي األمف تعزيز عمى تساعد التي كالبيانات بالمعمكمات المختصة كالجيات الكزير تزكيد -2
 :وحدة الرقابة الداخمية والشكاوى (11

 الكزارة عف الصادرة كالنظـ كالمكائح كالتعميمات بالقرارات كرد ما فيذكتن العمؿ سير متابعة 
 .عامة الداخمية كزارة مديريات جميع في صحيحا كافة تنفيذان  األصعدة كعمى

 بداء خاص بشكؿ كالمكظفيف عاـ بشكؿ المديريات أداء متابعة  نقاط حكؿ المبلحظات كا 
 .الدكرية التقارير كتنظيـ الضعؼ كالقكة

 الكزارة في تنفذ التي األخرل كاألعماؿ كاإلدارية المالية كالسجبلت القيكد عمى ؽالتدقي 
 .باألداء كاألنظمة لمقكانيف كفقان  تطابقيا مف كمديرياتيا كالتأكد

 كاتخاذ األخطاء، تصكيب كمتابعة لمتحقيؽ فييا كالمشاركة المجاف بتشكيؿ التكصية 
الخاطئة )دليؿ إجراءات كزارة الداخمية،  ساتالممار  مف لمحد البلزمة اإلجراءات اإلدارية

 .(305، ص: 2001
 كيقكـ بالمياـ التالية كىي: ،مدير عاـ مكتب الوزير (12

 الكزير لمكتب كالشيرية كاألسبكعية اليكمية الخطط ككضع الكزير، مكتب أعماؿ إدارة 
عداد اليكمية األعماؿ كمتابعة كمتابعة تنفيذىا،  تعرض التي علممكاضي مكتكبة ممخصات كا 

 خاصة كسنكية شيرية تقارير إعداد تكثيقيا، كمتابعة الكزير اجتماعات الكزير كتنظيـ عمى
 .الكزير بمكتب



 

99 

 

 الصحفية كالمؤتمرات الرسمية لمقاءات البركتكككلية كافة الترتيبات إعداد اإلشراؼ عمى 
ة )ىيكمية كزارة الكزار  في المختصة الجيات مع بالتعاكف الكزير يعقدىا كاالجتماعات التي

  .(65، ص: 2007الداخمية، 
خبلؿ ما سبؽ أنو عند تصميـ الييكؿ التنظيمي في كزارة الداخمية كاألمف  مف الباحث يرىو   

الكطني يجب أف يصمـ ليستكعب األنشطة التي تؤدم لتحقيؽ األىداؼ كاألفراد الذيف يقكمكف 
االتصاؿ التي تربط بينيـ كاألدكات كالعناصر المادية  بأدائيا، كالعبلقة بيف خطكط السمطة كقنكات

عف طريؽ عبلقات السمطة  البلزمة لمتغمب عمى األزمات، كربطو ببعضو البعض أفقيان كرأسيان،
كعبلقات التنسيؽ كتبادؿ المعمكمات، كذلؾ لمتغمب عمى المعكقات التنظيمية المتعمقة بالييكؿ 

لداخمية يعني تقسيـ ذلؾ الييكؿ إلى إدارات عامة، تتفرع منيا التنظيمي. فالييكؿ التنظيمي لكزارة ا
األفرع كأيضان الكحدات الصغيرة، كيجب تحديد مياـ كؿ كحدة في الكزارة كتحديد الكظائؼ كشاغمييا 

 التنسيؽ بيف الكحدات المختمفة. كرتبيـ كمسئكليات كؿ رتبة، ثـ تحديد العبلقة بيف الكحدات، ككيفية
 رت بيا وزارة الداخمية واألمف الوطني في الشؽ المدني:األزمات التي م

مف األزمات،  ان كبير  ان شيدت الحككمة الفمسطينية بشكؿ عاـ ككزارة الداخمية بشكؿ خاص عدد
تختمؼ في شدتيا كتنكعيا كتعتبر األزمات التي مرت بيا كزارة الداخمية مف أصعب أزمات الحككمة 

كاألكبر كاألبرز في الحككمة، فشكمت ىذه األزمات خطران ىائبلن  الفمسطينية، ككنيا الكزارة المسمحة
عمى جميع مككنات كزارة الداخمية كلكنيا مثمت في الكقت نفسو فرصة لمتميز كالنجاح، كلقد أكجز 

 الباحث أزمات كزارة الداخمية باألزمات التالية:
 : انقطاع الموظفيف عف عمميـأزمة  (1
ـ، السيما المناصب 2007األكؿ عاـ  نقطاعفكاف االلممكظفيف،  نقطاعأكثر مف ا حدث 

غبلؽ المديريات في المحافظات الجنك  معظـ الككبلء  نقطعبية. حيث ااإلشرافية العميا، كا 
كذلؾ لشؿ  جيات أخرلئر بناءن عمى تعميمات مف كبعض مدراء الدكا العاميفالمساعديف كالمدراء 

لكزارات، كلكف بفضؿ مف اهلل تـ االستعانة بمكظفيف عمؿ الكزارة كعدـ قدرة حككمة غزة عمى إدارة ا
يتمتعكف بخبرات عالية كتـ تكميفيـ بإدارة اإلدارات كالمديريات كبعد فترة كجيزة جدان تـ السيطرة عمى 

        جدان.                                                                                  ان المكقؼ ككاف األداء عالي
معظـ  نقطعـ، حيث ا2008ياية شير أغسطس الثاني لممكظفيف في ن نقطاعاال وحصؿ 

حراج الحككمة بعدـ قدرتيا عم ،مكظفي الكزارة بمختمؼ كظائفيـ ى إدارة لتعطيؿ عمؿ الكزارات كا 
الشؽ  -بمختمؼ مستكياتيـ اإلدارية في كزارة الداخمية ان ( مكظف335) نقطاعمؤسساتيا، حيث تـ ا

( 200مدني، حيث قامت الكزارة بكضع خطة عمؿ طارئة، األمر الذم أٌدل إلى تعييف ما يقارب )ال
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سد الفراغ الحاصؿ مف الشؽ العسكرم ل ان عسكري ان ( مكظف120في آف كاحد، كفرز ) ان جديد ان مكظف
فيو التي المكظفيف، باإلضافة إلى تكميؼ عدد كبير مف المكظفيف بكظائؼ إشرا نقطاعمف جراء ا

قامت قيادة الكزارة بإدارة األزمة بشكؿ سريع مف خبلؿ ف ،المكظفيف نقطاعصبحت شاغرة بعد اأ
تعييف عدد كبير )مكظفيف جدد(، كبعد فترة كجيزة تـ تدريب المكظفيف الجدد كالمفركزيف مف خبلؿ 

بكثير  برامج تدريبية مكثفة كتـ معالجة األزمة بشكؿ كامؿ بؿ بالعكس كاف األداء كاإلنتاجية أفضؿ
 .(539، ص: 2011مف السابؽ )صقر، 

 أزمة نقص إمدادات الوقود والكيرباء: (2
نقص كميات الكقكد كالكيرباء التي تحصؿ عمييا كزارة الداخمية كاألمف الكطني  إف 

بسبب الحصار أدت إلى تكقؼ بعض الخدمات التي تقدميا الكزارة كتأخير خركج معامبلت 
كيربائي، أدل ذلؾ إلى ازدياد معاناة المكاطنيف نتيجة تأخير  المكاطنيف ألنيا بحاجة إلى تيار

الخدمات بسبب عدـ تكفر الكقكد إلى المكلدات الكيربائية، كما أف المكلدات في الكزارة استنفذت 
إلى أقصى طاقة ليا بالعمؿ المتكاصؿ بسبب انقطاع التيار الكيربائي عمى مدار الساعة، كعدـ 

                                                                                                   .(167، ص: 2010سبب الحصار )أبك عامر، تكفر قطع غيار لصيانتيا ب
فقد بات سكاف غزة يعانكف ظركفان صعبة، قمما كجد ليا نظير في العالـ بأسره.  وعميو 

ر السمبية عمى معظـ الخدمات التي تقدميا كزارة لقد كاف ليذا الحصار الظالـ العديد مف اآلثا
في قطاع غزة كىي: عدـ تقديـ الخدمات بالصكرة المثالية لممكاطنيف، -الشؽ المدني–الداخمية 

 اإلمكاناتكمعاناة المكظفيف المعيشية تؤثر سمبان عمى األداء المطمكب، باإلضافة إلى عدـ تكفير 
 التطكيرية.كاألجيزة المتطكرة يؤثر عمى السياسات 

 أزمة إغالؽ المعابر والمنع مف السفر: (3
بغزة أزمة إنسانية كىي ليست كليدة كارثة طبيعية بؿ مف صنع اإلنساف كميان كيمكف  تعصؼ

ـ إلى محاصرة سكاف قطاع غزة مف 2007تجنبيا إذ أدل تشديد الحصار اإلسرائيمي منذ يكنيك 
ع مف السفر لمخارج باإلضافة إلى عدـ خبلؿ إغبلؽ المعابر كمنع عدد كبير مف سكاف القطا

غير مبررة إلغبلؽ إدخاؿ العديد مف البضائع كمستمزمات البناء. كبرغـ سياسة اإلغبلؽ المتكررة ال
أماـ حركة المسافريف مف أبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة إال أف اإلدارة  معبر رفح البرم

ني تتبع سياسة كطنية حكيمة إلتماـ عممية مغادرة العامة لممعابر في كزارة الداخمية كاألمف الكط
 (.519، ص: 2010البطة، ) سمسككصكؿ المسافريف عبر المعبر بشكؿ 

كزارة الداخمية لجنة اعتمدت آليات تيسيؿ عمى المكاطف الكريـ مف خبلؿ التسجيؿ  فشكَّمت
لتنظيـ حركة  االلكتركني في مكاتب التسجيؿ "مجمع أبك خضرة، دير البمح، خانيكنس، كرفح"
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دد ليـ مف ًقبؿ كزارة الداخمية، مف أجؿ حفظ حؽ المكاطف كالعمؿ عمى  المسافريف في اليكـ الذم حي
منع حدكث أم تجاكزات في ىذا الممؼ الطارئ بسبب الحصار، كتتعامؿ اإلدارة العامة لممعابر مع 

تح معبر رفح مف الجانب الحاالت الطارئة كاإلنسانية بشكؿ يكمي كيتـ تسفيرىا فكران في أكقات ف
المصرم، كتقؼ كزارة الداخمية عند مسؤكلياتيا لحؿ ىذه األزمة المتفاقمة، حيث تقدمت اإلدارة 
العامة لممعابر بكزارة الداخمية بمقترح لتجاكز ىذه األزمة التي تؤثر عمى حركة المسافريف في معبر 

ألؼ فمسطيني في قطاع غزة، كتمثؿ رفح الذم ييعد المتنفس الكحيد ألكثر مف مميكف كثمانمائة 
المقترح الفمسطيني لمجانب المصرم في قياـ الجانب الفمسطيني بجمع الجكازات مف المسافريف 
رساليا إلى الجانب المصرم حتى يتـ فحصيا كترتيب  الفمسطينييف قبؿ سفرىـ بيكـ كختميا كا 

ح البرم يعمؿ كفؽ ىذه أكضاعيا قبؿ كما يحصؿ في سفر الحجاج كالمعتمريف، كبدأ معبر رف
اآللية الجديدة لسفر المكاطنيف الفمسطينييف نظران )لمتعطؿ المستمر في شبكة الحكاسيب( في المعبر 

 مف الجانب المصرم كحتى يتـ تسييؿ سفر المكاطنيف.
 ـ:2009ـ/2008 أزمة حرب (4

 شييدان كأكثر 230أكقع ف ـ،27/12/2008فاجئ في ظييرة قكات االحتبلؿ عدكاف م شنت
بران كجكان حيث تعرضت  ان يكم 22في اليكـ األكؿ كاستمرت المجازر ألكثر مف  ان جريح 550مف 

معظـ مقرات كزارة الداخمية لمقصؼ كالتدمير مما أدل ذلؾ إلى تعطيؿ العمؿ لفترة، كتـ التعامؿ مع 
ستمر ىذه األزمة مف خبلؿ تكفير أماكف بديمة حتى لك كانت غير مناسبة لطبيعة العمؿ كلكف لي

لفترة غير كحاكيات العمؿ كتقديـ الخدمة لممكاطف في أصعب الظركؼ، حيث تـ العمؿ في خيـ 
قميمة، كبعد ذلؾ تـ تكفير مقرات مناسبة مف خبلؿ االستئجار كصيانة بعض المقرات كتـ التغمب 

ترتب  عمى األزمة، كانتيت الحرب باستشياد كزير الداخمية كاألمف الكطني الشييد سعيد صياـ، مما
عمى ذلؾ إرباؾ في العمؿ حيث يمثؿ الشييد رمزية قيادية غير عادية عمى مستكل الكزارة 
كالحككمة كالمجتمع، فكاف األمر غير بسيط عمى جميع المكظفيف، باإلضافة تـ فقداف شخصية 
دارية محنكة مما أدل إلى تأثر العمؿ بفقدانو، كلكف بفضؿ اهلل ثـ بفضؿ القائميف عمى  قيادية كا 
إدارة الكزارة كاف الحرص عمى استمرار العمؿ بنفس النيج إلى حيف تـ تعييف كزير جديد أيضان 

عمى استكماؿ مسيرة  ان عنده خبرة كقدرة عمى إدارة الكزارة، الكزير فتحي حماد، حيث كاف حريص
 ، ص:2010كنيج الكزير الشييد سعيد صياـ كبناءن عمى ذلؾ تـ التغمب عمى األزمة )السنكار، 

387).                                                       
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أزمة حرب الفرقاف مف أصعب أزمات كزارة الداخمية، حيث عانت الكزارة فترة طكيمة  تعتبر
يا حرب الفرقاف، فاتسمت الغارات اإلسرائيمية بالدمكية كاستيدفت المقرات تنتيجة األزمات التي خمف
 ة مما جعؿ كزارة الداخمية تعيش فترة طكيمة مف حياتيا في أزمات.كالمعدات كالمركبات كاف

 احتراؽ أرشيؼ األحواؿ المدنية: (5
تدمير مبنى األحكاؿ المدنية كالجكازات مما أدل ذلؾ إلى حرؽ ب سرائيمياالحتبلؿ اإل قاـ  

تبر أرشيؼ األحكاؿ المدنية بالكامؿ، األمر الذم أدل إلى كجكد أزمة كبيرة في العمؿ حيث يع
كتـ معالجة األمر مف خبلؿ  ،األرشيؼ مرجع لجميع معامبلت األحكاؿ المدنية الخاصة بالمكاطنيف

تشكيؿ لجاف إلعادة جمع األرشيؼ مف المحافظات باإلضافة إلى االعتماد عمى األرشيؼ 
 .(490، ص: 2011االلكتركني )صقر، 

كأىـ ىذه زارة الداخمية مف أكبر يمثؿ األرشيؼ أىمية كبيرة في مؤسسات الدكلة، كالتي تعتبر ك 
يؤدم إلى إحداث تدمير في مؤسسات الدكلة كالبيانات اإلحصائية  استيدافوالمؤسسات، لذلؾ فإف 

حداث  لمسكاف كاألحكاؿ الشخصية كذلؾ لتعزيز حالة فقداف السيطرة عمى إدارات كزارة الداخمية كا 
 حالة مف الفكضى.

 ـ:2012عاـ  حرب أزمة (6
التحتية الرئيسية في الكزارة مف مقرات كمكاقع لمقصؼ كالتدمير مما عطؿ البنية  تعرضت  

عمؿ الكزارة بشكؿ كبير، غير أف مديريات المحافظات لـ تتأثر كاستمرت بتقديـ الخدمة لممكاطنيف 
كتـ التغمب عمى ىذه األزمة مف خبلؿ المقرات البديمة المتكاضعة حيث تـ التعامؿ بنظاـ الكرديات 

جزئي لفترة إلى حيف تـ عمؿ صيانة لبعض المباني كاستئجار مباني أخرل )التقرير كالدكاـ ال
 .(36، ص: 2012السنكم لكزارة الداخمية، 

األزمات العسكرية مف أخطر األزمات التي تكاجو الحككمة الفمسطينية، ككزارة  تعتبر
فمسطيف كما  الداخمية عمى كجو الخصكص نتيجة التحدم الييكدم الصييكني الذم أنزرع في

يحدث مف دمار كقتؿ كتشريد، كرغـ خطكرة ىذه األزمات إال أنو بمجرد حدكثيا، تجمع الشعب 
 الفمسطيني كتكحد كممتو في مكاجيتيا. 

 ـ:٧٠٠٢ عاـ منذ الفمسطينية الجوازات أزمة (7
دفاتر الجكازات، لذلؾ تعمؿ اإلدارة  ؿرة نتيجة عدـ إرسازالت معاناة المكاطنيف مستم ما

كافة إلبراز خطكرة ىذه األزمة عمى  مة لمجكازات بمحافظات قطاع غزة عمى األصعدةالعا
المكاطنيف خاصة الممنكعيف مف الحصكؿ عمى جكاز سفر مف سمطة راـ اهلل عمى الرغـ أف القانكف 
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كيكفؿ القانكف باستكماؿ تقديـ الكثائؽ  ،الفمسطيني يؤكد أف جكاز السفر حؽ طبيعي لكؿ مكاطف
ت المحددة كالمعمنة التي نص عمييا النظاـ كال ييمنع المكاطف مف الحصكؿ عمى ىذا كالمستندا

 الجكاز ميما كاف السبب. 
برغـ منع إرساؿ دفاتر جكازات السفر إلى قطاع غزة منذ شير يكليك تمكز مف العاـ 

معاناة  ـ، إال أف اإلدارة العامة لمجكازات بمحافظات قطاع غزة لـ تقؼ مكتكفة األيدم أماـ2008
أبناء شعبنا خاصة الممنكعيف مف الحصكؿ عمى جكاز سفر كالحاالت اإلنسانية الطارئة، حيث 

عمى دفاتر جكازات السفر تحقيقان  كلممرة الثانيةقامت إدارة الجكازات في القطاع بالتمديد ألكؿ مرة 
دارة العامة اإللمصمحة المكاطف، حيث ناؿ ىذا التمديد اعتراؼ العديد مف الدكؿ، كقد أنجزت 

ألؼ معاممة تمديد جكاز سفر( كفؽ  65قطاع غزة خبلؿ الفترة الماضية أكثر مف ) فيلمجكازات 
منظكمة محكسبة".. كتؤكد اإلدارة العامة لمجكازات بمحافظات القطاع أف السمطة في راـ اهلل 

طاع غزة، تستخدـ سياسة التمييز في إصدار جكازات السفر لممكاطنيف الفمسطينييف مف سكاف ق
كيتدخؿ جياز المخابرات العامة في السمطة في منع كمنح الجكازات لعدد غير محدد مف 
الفمسطينييف كلـ تكترث السمطة في راـ اهلل لمعاناة الناس الذيف يكابدكف كيبلت الحصار أيضان 

، ص: 2010تستخدـ سياسة المنع األمني إلصدار جكازات ألعداد كبيرة مف المكاطنيف )عايش، 
132). 

 أزمة قطع رواتب العديد مف الموظفيف بمسميات مختمفة: (8
حككمة راـ اهلل بقطع ركاتب العديد مف مسئكلي كمكظفي كزارة الداخمية بسبب  قامت

االنتماء السياسي، كأيضان بسبب الضغط عمى بعضيـ بعدـ االستمرار في العمؿ، باإلضافة لتشكيؿ 
دفع ركاتب ليـ، كتـ معالجة األمر مف خبلؿ دفع عبء مالي عمى الحككمة كعدـ المقدرة عمى 

 .(232، ص: 2008ركاتب ىؤالء المكظفيف مف الحككمة بشكؿ دكرم كمستمر )رزقة، 
 :المشاكؿ والمعوقات التي تواجو وزارة الداخمية واألمف الوطني في الشؽ المدني 

نمك عمؿ الكزارة كزارة الداخمية كاألمف الكطني عدد مف المشاكؿ التي تعيؽ تقدـ ك  تواجو
 في الشؽ المدني، كيمكف حصر ىذه المشاكؿ في النقاط التالية:  

البرامج كالخطط التدريبية كالتنشيطية المحمية أك التخصصية الخارجية قد ساىـ بدكره  ضعؼ (1
 في ىبكط مستكل العمؿ كخمؿ في األداء.

الفنية  سمكية، الكسائؿالبل السيارات، األجيزةكالتجييزات كالمعدات خاصة ) اتياإلمكانقمة  (2
 .... إلخ(.المساعدة، األثاث
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عدـ كجكد مكازنات تشغيمية ثابتة ككافية لممستمزمات الضركرية الخاصة بالعمؿ مثؿ )إصبلح  (3
 المحركقات... إلخ(. المكتبية،األدكات  القرطاسية، السيارات،

ممية التطكير الحصار المفركض عمى قطاع غزة كتأثيره سمبان عمى مجريات العمؿ كع  (4
عدـ االستقرار الكظيفي لبعض الفئات الكظيفية مما يؤثر عمى الركح المعنكية  المطمكبة، مع
 .(257، ص: 2008لدييـ )رزقة، 

تعرض مقرات الكزارة لمقصؼ كالتدمير كؿ فترة كعدـ االستقرار األمني، كأغمب مقرات الكزارة  (4
 .(378، ص: 2010رة )العبادسة، مستأجرة كىي غالبان غير مناسبة لطبيعة عمؿ الكزا

تردد ذكم الكفاءات مف المسئكليف في استخداـ كامؿ كفاءاتيـ بسبب عدـ كضكح خطكط  (5
، 2008السمطة كالمسئكليات كالصبلحيات أك عدـ كجكد التفكيض السميـ كالمكتكب )ممحـ، 

 .(213ص: 
 ددة ككاضحة لممقارنة. عدـ القدرة عمى تنفيذ برامج تقييـ األداء نتيجة عدـ كجكد معايير مح (6

 كيضيؼ الباحث المعكقات التالية: 
عدـ القدرة عمى كضع برامج تدريبية كاقعية تأخذ بعيف االعتبار مؤىبلت ككفاءات  - أ

 كما ينتظر تحقيقو أك التكصؿ إليو نتيجة التدريب.
 مراكز القكل(. ،الترقيات العشكائية بالكاسطة )التنظيمات - ب
عمى قطاع غزة كخصكصان عمؿ ة كانعكاساتيا التغيرات السياسية في المنطق - ت

 .كزارةال
الشككل مف تخطي المسئكؿ المباشر في االتصاالت كالمراجعات التي يجرييا  - ث

 .               األفراد في المستكيات الدنيا
ارة ضكء ما سبؽ تبرز مجمكعة مف المشاكؿ كالمعكقات التي تكجييا كز  في

 ضعؼ القدرة عمى تحقيؽتمعب دكرنا محكرينا في  أنيا ، حيثالداخمية كاألمف الكطني
كطني، كبالتالي ىناؾ ضركرة األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا كزارة الداخمية كاألمف ال

مراعاة المبادئ كاألساليب التي مف شأنيا القضاء عمى المعكقات، أك التخفيؼ مف لقصكل 
 مخاطرىا، كالعمؿ عمى إزالة أسبابيا أك تجاكزىا.

مة شؾ في أف األزمة التي عاشيا الكضع الفمسطيني الداخمي كانت في جذكرىا ث وليس
قراطي الذم شيدتو الساحة ك أزمة سياسية، أزمة الرفض اإلسرائيمي األمريكي لمتحكؿ الديم

، كأزمة فالعدك الصييكني بفرضو ىذا الحصار مخالؼ لكؿ القكانيف كاألعراؼ الدكلية ،الفمسطينية
لفمسطينية السابقة التخمي عف الحكـ كالسيطرة، ىذا فضبلن عف االختبلفات في رفض أركاف السمطة ا
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حماس كفتح فيما يتعمؽ بشركط الرباعية أك البرنامج أك إدارة الصراع،  حركتي الخط السياسي بيف
كفي ظؿ ىذه األزمات تصاعد الحصار الدكلي عمى الحككمة كالشعب الفمسطيني، فالعدك 

حصار مع دكؿ اإلقميـ كأمريكيا بحيث يصبح الحصار شامبلن كمحكمان، الصييكني نسؽ خطكات ال
ـ كانت 2006كلكف أكثر مظاىر األزمة استفزازان لمشاعر الفمسطينييف كاف االنفبلت األمني، فأزمة 

مف نكع مختمؼ بعد أف أصبحت مؤسسة الحكـ كالسمطة كالقرار ذاتيا ىي محمة التدافع، فما زالت 
بعدد مف األزمات، كالتي ثؤثر عمى أدائيا في تقديـ الخدمات لممكاطنيف، فجيكد  كزارة الداخمية تمر

كزارة الداخمية ال يجب أف تتأثر بالكاقع السياسي أك تغيراتة إال مف أجؿ تطكير ىذه الجيكد أك 
 .تغيير بعض أساليبيا دكف أف تحيد عف الكاجبات المكمفة بيا

ؽ دمرت البنية األساسية لمقطاع الصناعي الباحث أف إسرائيؿ بحصارىا الخان ويؤكد
العماؿ كالحرفيف المقبرة الرمزية، كدخؿ آالؼ مف  كالزراعي كالعمراني، كدخمت مئات مف المصانع

 إلىفي دائرة البطالة، كلـ تجد المدارس كالمستشفيات ما يمزميا مف مكاد أساسية لمبناء كىي تسعي 
 كقيادتو كاستدراجعيشي البتزاز الشعب الفمسطيني إبقاء القطاع في إطار الضغط السياسي كالم

 المفاكض الفمسطيني.
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة:

 :مةالمقد
خبرات  ككذلؾ كالعممية، النظرية المعرفة ركافد مف أساسينا رافدنا السابقة الدراسات تمثؿ

ليا  خمصت التي كالتكصيات كالنتائج إنجازاتيـ أىـ عمى كاالطبلع السابقيف الباحثيف كتجارب
 تككيففي  يساعده مما الباحث كمعمكمات معرفة إثراء في الكبير األثر لو مما كبحكثيـ، دراساتيـ
 .كشمكالن  عمقان  كأكثر أفضؿ بشكؿ إنجازىا أمر يسيؿ مما دراستو مكضكع عف خمفية

 ذات األزمات كمكضكعات إدارة مكضكع تناكلت التي السابقة الدراسات الباحث ويعرض
 إلى بتقسيميا الباحث قاـ مباشر، حيث غير أك مباشر بشكؿ كانت سكاء الدراسة بمكضكع العبلقة
 األحدث مف ترتيبيا تـ ككذلؾ أجنبية، كدراسات ،عربية دراسات اسات فمسطينية،أقساـ، در  ةثبلث
 .نشرىا عمى أف تككف الدراسات الفمسطينية أكالن ثـ العربية ثـ األجنبية تاريخ حسب األقدـ إلى
 

 
 

 
 
 



 

418 

 

 :فمسطينيةالدراسات ال
 دراسة ،اتاألزم مواجية مدى مساىمة الثقافة التنظيمية في"  :(2014)عواد دراسة    -1

 ."عمى وزارة االقتصاد الوطني المحافظات الجنوبية تطبيقية

الدراسة التعرؼ عمى كاقع الثقافة التنظيمية المتمثمة في التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ  ىدفت
كمشاركة العامميف في انخاذ القرارات كالتفكير االبتكارم في حؿ المشكبلت كاحتراـ الكقت 

 عمؿ كعبلقتيا بإدارة االزمات في كزارة االقتصاد الكطني.كاالنضباط في ال

( بأسمكب 71استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة الدراسة المككنة مف ) وقد
( فقرة مكزعة عمى سبعة 57المسح الشامؿ لكؿ مفردات العينة مف خبلؿ استبانة تككنت مف )

 محاكر.

كزارة يتمتعكف بمستكل فكؽ المتكسط مف الثقافة التنظيمية، اما الدراسة الى اف مكظفي ال وتوصمت 
 %(.62.41كاقع إدارة االزمات في الكزارة بمغ فكؽ المتكسط بمقدار )

الدراسة الى تعميؽ الثقافة التنظيمية كرفع كفاءة كمستكل العامميف في التعامؿ مع االزمات  اوصت
 نع القرار.مف خبلؿ التدريب ، كاشراؾ المكظفيف في عممية ص

معوقات إدارة األزمات في وزارة جياز الشرطة بقطاع غزة مف  ": (2013دراسة أبو ركبة ) -2
 .وجية نظر كبار الضباط "

تحديد المعكقات الرئيسية التي تعيؽ عممية إدارة األزمات في جياز إلى  الدراسةىدفت 
عمى إدارة األزمات، تحديد  الشرطة الفمسطينية بغزة، رفع كفاءة كقدرة كزارة جياز الشرطة بغزة

األسباب التي تزيد مف معكقات إدارة األزمات التي تكاجو كبار الضباط في جياز الشرطة 
معكقات إدارة األزمات التي  ةيمكاجالفمسطيني بغزة، اقتراح رؤية أك طريقة لتحسيف مستكل عممية 

 تكاجو كبار الضباط في جياز الشرطة الفمسطيني بغزة.
 .بنسبة جيدة إدارة األزماتالقدرة عمى  أف جياز الشرطة في قطاع غزة لديو الدراسة نتائجأظيرت 
زيادة االىتماـ بكضع خطط مستقبمية كمعدة مسبقان إلدارة األزمات سكاء كانت  الدراسةأوصت 

داخمية أك خارجية في جياز الشرطة الفمسطيني بغزة، كأىمية مراجعة كتطكير الخطط السابقة 
، تفعيؿ منظكمة اإلنذار المبكر لؤلزمات مف خبلؿ رصد كتحميؿ األحداث كالتغيرات بصكرة مستمرة

الداخمية كالخارجية التي تشير بقرب كقكع األزمات، بناء شبكة معمكمات كقكاعد بيانات خاصة 
بإدارة األزمات كربطيا بجميع اإلدارات المركزية كالمحافظات في جياز الشرطة الفمسطيني بغزة، 
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ة المعمكمات مع إدارة التخطيط، إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في جياز الشرطة تتبع ربط دائر 
لقائد الشرطة في قراراتيا، كتككف مسئكلة بشكؿ مباشر عف إدارة األزمات المحتممة، كفؽ قاعدة 

 بيانات كبإشراؼ العمميات المركزية.  
واألمف وزارة الداخمية في ألزمات (:"مدى فاعمية االتصاؿ في إدارة ا2012دراسة األشقر) -3

 ".الوطني
إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة  الدراسةىدفت  

ككذلؾ التعرؼ عمى المعكقات التي تقؼ حائبلن دكف إتماـ فاعمية االتصاؿ  ،كاألمف الكطنيالداخمية 
 لشؽ المدني.ا – كاألمف الكطنيخبلؿ إدارة األزمات بكزارة الداخمية 

الحصر الشامؿ  كاستخدـ أسمكب ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي وقد 
  .فردان  (167كالبالغ )لضماف الحصكؿ عمى نتائج تمثؿ المجمكع الكمي ألفراد مجتمع الدراسة 

حيث تـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة بنسبة  ،االستبانة كأداة لجمع البيانات واستخدـ 
 %(.97.7االسترداد ) نسبة ككانت% 100

أىـ أنكاع اتصاالت إدارة األزمة في كزارة الداخمية ىي االتصاؿ  نتائج الدراسةأىـ  
ككذلؾ مف أكثر كسائؿ االتصاؿ المستخدمة في اتصاالت األزمة في كزارة الداخمية ىي  ،مك الشف

صاؿ في إدارة األزمة أٌما بخصكص المعكقات التي تقؼ حائبلن دكف فاعمية االت ،الياتؼ المحمكؿ
 في الكزارة كانت عدـ كفاية المكارد المالية المخصصة لشراء تقنيات االتصاؿ الحديثة. 

كزارة  مف-المدنيالشؽ -بضركرة ربط اإلدارات بكزارة الداخمية في  الدراسةأوصت  
 ،رة الداخميةإنشاء شبكة اتصاؿ مكحدة بيف مختمؼ اإلدارات بكزا ،الداخمية بغرفة العمميات المركزية

متطمبات  كالبشرم كالمعنكم لجميعزيادة الدعـ المادم  ،االىتماـ ببرامج التدريب في مجاؿ االتصاؿ
 تقنيات اتصاؿ حديثة. كخصكصان شراءالخطة االتصالية 

(:"أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة 2012دراسة زيادة ) -4
 عمى إدارة األزمات".

)التخطيط  :إلى التعرؼ عمى مدل أىمية تنمية المكارد البشرية الدراسةت ىدف 
 ،األزماتالقيادية إلدارة  الفاعمة، المياراتاالتصاالت  كاستخداـ نظـالقدرة عمى تككيف  لؤلزمات،

عمى تككيف فريؽ عمؿ عمى قدر مف الكفاءة إلدارة األزمات( كأثر ذلؾ عمى تحسيف مقدرة  القدرة
 غزة عمى إدارة األزمات.في دكلية العاممة المؤسسات ال
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 كتكزيعيا عمىاالستبانة  كاألداة البحثية ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي وقد 
 37كعددىا عينة الدراسة بطريقة عشكائية  كتـ اختيارمؤسسة دكلية  47المجتمع المككف مف 

 مؤسسة دكلية عاممة في غزة.
دراسة عمى أىمية تنمية ميارات التخطيط كاالتصاالت أكدت ال الدراسة نتائجأىـ  

العاممة  ككفاءة المؤسساتالعمؿ ليا أثر مباشر عمى مقدرة  كميارات فريؽالقيادة  كتعزيز ميارات
 بقطاع غزة عمى إدارة األزمات بشكؿ عاـ. 

بأىمية كجكد كحدة متخصصة في المؤسسة إلعداد الخطط لمكاجية  الدراسةأوصت  
دارة األ  تدريب عمى إدارة األزمات. كتكفير برامج زماتكا 

مسحية عمى ضباط  والكوارث دراسة(:"مدى الجاىزية إلدارة األزمات 2011دراسة الرضيع )  -5
 جياز الدفاع المدني في قطاع غزة"

إلى التعرؼ عمى مدل جاىزية الدفاع المدني في قطاع غزة لمكاجية  الدراسةىدفت  
 (االستبانة) كاألداة البحثية ،اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي لؾكلتحقيؽ ذ ،كالككارثاألزمات 

عمى  ككزعت االستبانةفردا  149الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ  كبأسمكب الحصر
 %.100بنسبة  األفراد

 التخطيط، تكافر )تكافرأبرزت النتائج كجكد أثر مباشر لكؿ مف  نتائج الدراسةأىـ  
عممية  األزمة( عمىتككيف فريؽ العمؿ إلدارة  القيادية، أىمية التدريب، كالميارات ، أىميةالمعمكمات

 إدارة األزمات كالككارث في جياز الدفاع المدني.
كجكد  كالككارث معبضركرة إنشاء كحدة إدارية مستقمة إلدارة األزمات  الدراسةأوصت  

 .كالتدريبماـ بالتخطيط مع االىت ،غرفة عمميات مجيزة بما يمـز مف تجييزات
(:"معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ 2010دراسة أبو عزيز)  -6

 الحصار دراسة حالة قطاع غزة".
 كاجيت كزارة الصحة خبلؿ التيكالصعاب إلى التعرؼ عمى أىـ المعكقات  الدراسةىدفت 

ىذه المعكقات عمى جاىزية كزارة  كمدل تأثيرإدارتيا لؤلزمات في قطاع غزة في ظؿ الحصار 
 ،لدل الكزارة في ىذا المجاؿ كنقاط الضعؼالثغرات  كالكشؼ عفالصحة لمتعامؿ مع األزمات 

 كتطبيقيا عمى (االستبانة) كاألداة البحثيةالمنيج الكصفي  كاستخدـ الباحثلتحقيؽ ىذه األىداؼ 
فردا مف مجتمع دراسة مككف مف  320اىا كمقدر عينة تـ اختيارىا بطريقة العينة العشكائية البسيطة 

 .ان فرد 920
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أبرزت المعكقات التنظيمية التي تكاجييا كزارة الصحة كعمى رأسيا  نتائج الدراسةأىـ 
 فر مخصصات مالية خاصة باألزمات.امعكقات مادية عدـ تك  ،ازدكاجية الكالء الكظيفي

األزمات مع تدريب العامميف بتطبيؽ المنيج العممي المتكامؿ لمتعامؿ مع  الدراسةأوصت 
 عمى إدارة األزمات.

إدارة األزمات  وأثرىا في المحوسبة(:"فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية 2009دراسة أبو عمر ) -7
 دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطيف". –

 قدرة كأثرىا في المحكسبةإلى قياس مدل فاعمية نظـ المعمكمات اإلدارية  الدراسةىدفت 
اتبع الباحث المنيج الكصفي  كلتحقيؽ ذلؾالمصارؼ العاممة في فمسطيف عمى إدارة أزماتيا 

عمى جميع المصارؼ العاممة في  كتـ تطبيقيا (االستبانة)كاستخدـ الباحث األداة البحثية  ،التحميمي
 عينة طبقية عشكائية كتـ أخذ ان مكظف 348الدراسة  كبمغ مجتمع ،مصرفان  21كعددىا فمسطيف 
 % مف مجتمع الدراسة.53بكاقع  ان مكظف 186مككنة مف 

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية نظـ المعمكمات اإلدارية  نتائج الدراسةأىـ 
 المصارؼ العاممة في فمسطيف عمى إدارة األزمات. كبيف قدرة

نة مع مباشر في أماكف آم كتخزينيا بشكؿبضركرة إدارة أمف المعمكمات  الدراسةأوصت 
 كتطكير نظاـضركرة إنشاء فرؽ عمؿ ميمتو رصد مكاطف الضعؼ  ،ضركرة تكفير أجيزة احتياطية

 اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر.
 دراسة "غزة بقطاع العالي التعميـ مؤسسات في األزمات إدارة "واقع:(2008) عودة دراسة -8

 الجامعة اإلسالمية. عمى تطبيقية
 ليا تتعرض أف يمكف التي اإلدارية كالمخاطر األزمات أنكاع عمى التعرؼ إلى الدراسةىدفت 

التي  األزمات إدارة ستراتيجياتا  ك  أساليب عمى الكقت نفس في كالتعرؼ العالي، مؤسسات التعميـ
 في حيث دكرىا مف الجامعة في المتكفرة كالبشرية المادية مكاناتكاال اإلسبلمية الجامعة استخدمتيا

 .أحياننا الجامعة ليا تتعرض التي األزمات إدارة فعالية
استخدمت األداة البحثية  حيث التحميمي الكصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثة اتبعت

 مف الجامعة في العامميف مف 25 %بنسبة طبقية عينة عشكائية اختيار عمى كعممت (االستبانة)
 (170)اإلجمالي عددىـ كالبالغ ةاإلداري المستكيات كافة اإلدارييف في كالمكظفيف األكاديمييف فئة

 .استبانة (139) استرجاع تـ حيث عمييـ، أداة الدراسة تكزيع تـ كقد ،كمكظفة مكظؼ
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 أبرزت النتائج التزاـ الجامعة اإلسبلمية بأساليب كاستراتيجيات التخطيط الدراسة: نتائج أىـ
المراجعة  بعممية تمتـز الجامعة أف أيضا الدراسة كأظيرت األزمة، قبؿ حدكث األزمات إلدارة

 .انتياء األزمة بعد النتائج كتقييـ المستمرة
 في عمؿ متخصصة ككرش تثقيفية دكرات كتنظيـ تدريب تكفير بضركرة الدراسة أوصت

 إدارة فريؽ كتككيف إدارة األزمات، بمجاؿ كعييـ لزيادة بالجامعة؛ العامميف إلى مكجية األزمات إدارة
 كقت أم في جاىزان  يككف الفريؽ بحيث األزمات مجاؿ في يداج مدربيف مكظفيف مف أزمات
 األزمات. لمكاجية

 لمواجية االستعداد عمى التنظيمية الثقافة بعض عناصر " أثر (:2007) شبير دراسة  -9
 ناصر". مستشفى في األزمات

 إلدارة األزمات االستعداد عمى التنظيمية الثقافة عناصر بعض أثر إبراز إلى الدراسة ىدفت
 القصكر إلى جكانب لمكصكؿ مسبباتو، كتحديد الكاقع ذلؾ لتحميؿ محاكلة في ناصر؛ مستشفى في
 ،المقدمة لممرضىالخدمات  مستكل رفع عمى كالعمؿ عميو، لمسيطرة أساليب كضع بيدؼ فيو،

يجاد  كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبعت ،المستشفى كفاءة زيادة عمى تساعد التي المناسبة الحمكؿ كا 
 أساسية كأداة االستبانة الباحثة كقد استخدمت .التحميمي الكصفي المنيج الدراسة في ىذه ةالباحث
 مكظفنا2018 مف مككنة نسبية طبقية عينة عشكائية عمى طبقت حيث األكلية، البيانات جمع في
 الدراسة. عينة مف 92.7% بنسبة أم 202 منيـ كاستجاب ،كافة ناصر مستشفى في العامميف مف

 لمكاجية طكارئ خطط كجكد كعدـ األزمات، لمكاجية استعداد كجكد عدـ الدراسة ئجنتا أىـ
 .األزمات

 كاالىتماـ األزمات، لمكاجية البشرية؛ بالعناصر االىتماـ زيادة بضركرة :الدراسة أوصت
 معمكمات نظـ تكفير كقكعيا، كضركرة بعد األزمات مكاجية مجرد مف أكثر لؤلزمات باالستعداد
 لعدـ السابقة األخطاء مف االستفادة كمحاكلة مكاجيتيا، ككيفية كافة، السابقة األزمات فع متكاممة
 .تكرارىا
 دراسة الفمسطينية الحكومية المؤسسات في األزمات إدارة (: "سمات2007) إسميـ دراسة -10

 غزة". في وزارة المالية عمى ميدانية
 كذلؾ الفمسطينية الحككمية ساتالمؤس في األزمات إدارة سمات عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت

 ىذه السمات كصكالن لدراسة كذلؾ بغزة الفمسطينية المالية كزارة عمى ميدانية دراسة إجراء مف خبلؿ
لتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع الباحث  ،المتكقعة األزمات مع التعامؿ في الكزارة جاىزية مدل كمعرفة

عمى مجتمع الدراسة  كتـ تطبيقياالستبانة البحثية ا كاستخدـ األداة ،المنيج الكصفي التحميمي
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كاستخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ في  ،يعمؿ في الكظائؼ اإلشرافية ان مكظف 192المككف مف 
 تكزيع االستبانة. 

كتطكير اإلجراءات كاآلليات  تنمية أىمية إلى الحاجة أكدت النتائج الدراسة نتائج أىـ
  .كقكعيا قبؿ األزمات العبلجية إلدارة كتكجيو اإلجراءات يزاإلدارية إلدارة األزمة، كأىمية تعز 

 جزءنا اعتبار أنو عمى األزمات إلدارة المستقبمي بالتخطيط االىتماـ بضركرة الدراسة أوصت
 في األزمات مستقمة إلدارة إدارية كحدة إنشاء بضركرة أكصت كما ستراتيجي،اإل لمتخطيط مكمؿ
 كالتعامؿ األزمات عبلج عف بشكؿ مباشر مسئكلة كتككف قراراتيا يف العميا اإلدارة تتبع منظمة كؿ
 .معيا
 الحكومية المستشفيات في األزمات إدارة أساليب استخداـ واقع (: "2006) الجديمي دراسة -11

 ."غزة قطاع في الكبرى
 إلدارة نظاـ تكفر مدل نحك العامميف اتجاىات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
غزة  قطاع في الكبرل الحككمية المستشفيات في كمجتمعة، منفردة المختمفة، حميامرا األزمات في
ىذه  بيا تتمتع التي كالجاىزية االستعداد مدل لتحديد كصكال األكركبي( كذلؾ ناصر، )دار الشفاء،
إدارة  نظاـ مراحؿ بيف القائمة العبلقة مدل تحديد ككذلؾ األزمات، مع التعامؿ في المستشفيات

 تـ اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ك فقد الدراسة أىداؼ بعض، كلخدمة مع بعضيا تاألزما
 بكاقع ان مكظف  600قدرىا المذككرة مف المستشفيات طبقية عشكائية عينة عمى كتكزيعيا استبانو عمؿ

 .ةاستبان 459 لمتحميؿ كالصالحة المستردة بمغت االستبانة كقد مستشفى، لكؿ ان مكظف 200
 في المذككرة في المستشفيات األزمات إدارة نظاـ في شديد ضعؼ كجكد الدراسة نتائج أىـ

 المتكامؿ المنظكر تمثؿ مجتمعة، كالتي الخمسة مراحمو كفي النظاـ، ىذا مراحؿ مف مرحمة كؿ
كتكصمت إلى ضعؼ االستعداد البلـز كضعؼ اليياكؿ اإلدارية إلدارة كاحتكاء  .إلدارة األزمات

 .األزمات
كفي  الفمسطينية، الصحة كزارة في األزمات إلدارة كحدات إنشاء بضركرة الدراسة صتأو 
 أكصت بضركرة كما األزمات، إدارة في مؤىميف أناس تكفير كبضركرة الكبرل، الرئيسية المستشفيات

 التي العناصر األساسية تكفير زيادة خبلؿ مف األزمات إلدارة متكاممة منيجية تأصيؿ عمى العمؿ
 مراحميا. مختمؼ في لؤلزمات الناجحة اإلدارة بيا تتسـ
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 الدراسات العربية:
الداخمية (:"فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة وزارة 2010)الحميدي دراسة  -1

 بالرياض".
فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة كزارة  متعرؼ عمىل الدراسةىدفت 

مف كجية نظر العامميف. كلقد اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي مف خبلؿ  رياضالداخمية بال
مستخدمنا األداة البحثية )االستبانة( لجمع المعمكمات مف مجتمع  ،تطبيؽ مدخؿ المسح االجتماعي

كالبالغ دراسة جميع العامميف مف ضباط كصؼ ضباط في غرؼ العمميات بأجيزة كزارة الداخمية 
 .270حجميا عشكائية بمغكتـ أخد عينة  ،مفردة 850 عددىـ

أىـ كسائؿ االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة األزمات، مف خبلؿ  أبرزت نتائج الدراسةأىـ 
كأظيرت  ،كالبلسمكي ،عبر أجيزة االتصاؿ المختمفة الياتؼ الشفيياالعتماد عمى أسمكب االتصاؿ 

االتصاؿ في إدارة األزمات األمنية ىي عدـ  النتائج أىـ المعكقات التي تقؼ دكف إتماـ فاعمية
 تدريب العامميف في مجاؿ االتصاؿ األمني عمى المستحدث مف كسائؿ االتصاالت الحديثة.

أىمية تجييز غرؼ عمميات بأحدث كسائؿ االتصاؿ الفعالة مزكدة بشاشات  الدراسةأوصت 
التحاليؿ كافة بسرعة كدقة إلجراء  الحاسكبمرئية تعكس تطكر أم حدث أمني باإلضافة ألجيزة 

كالعمؿ عمى تجييز غرؼ عمميات بأحدث كسائؿ االتصاؿ الثابتة  ،كحساب احتماالت كؿ قرار
 كالمتحركة تعمؿ عمى إعداد السيناريكىات، كتتبنى أنظمة تشفير تضمف عدـ التداخؿ أك االختراؽ.

دراسة تطبيقية  –الكوارث  (:" الدور الميداني لمقائد األمني في إدارة2007دراسة العتيبي ) -2
 عمى مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة".

دراسة  –لمتعرؼ عمى الدكر الميداني لمقائد األمني في إدارة الككارث  الدراسةىدفت 
اليدؼ اتبع الباحث في  كلتحقيؽ ىذا ،تطبيقية عمى مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنكرة

الكصفي الشامؿ لجميع مفردات الدراسة المككف مف ضباط الدفاع المدني في منطقة  دراستو المنيج
 المدينة المنكرة.
نقص القكل البشرية المتخصصة لمكاجية الككارث، كنقص في تأىيؿ  نتائج الدراسةأىـ 
 ، كعدـ دقة ككضكح المعمكمات المتعمقة بالكارثة.ةالككادر البشري

نات كافية عف األماكف المتكقع حدكث ككارث بيا، كتأسيس ببناء قاعدة بيا الدراسةأوصت 
 إدارة ككارث في الدفاع المدني.
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"فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزمات  (:2007والقطب،  )الخشاليدراسة  -3
 دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية".

ة نظـ المعمكمات اإلدارية في إدارة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمي ىذه الدراسةىدفت 
الشركات الصناعية األردنية لؤلزمات التي تتعرض ليا، كما ىك مدل اعتماد المديريف في ىذه 
الشركات عمى الخطكات العممية في إدارة األزمات التي تكاجييـ. كإلجراء الدراسة اختار الباحثاف 

البلزمة، فقد تـ تكزيع االستبانة المعدة شركة صناعية، كلغرض جمع البيانات 16مككنة مف  ةعين
 مديران. 136عمى المديريف في ىذه الشركات، كقد بمغ عدد المديريف الذيف أجابكا عنيا "

كجكد تأثير لفعالية نظـ المعمكمات اإلدارية في إدارة الشركات الصناعية  نتائج الدراسةأىـ 
مكمات اإلدارية متفاكتان في كؿ مرحمة مف لؤلزمات التي تكاجييا كما كاف تأثير فاعمية نظـ المع
 مراحؿ إدارة ىذه الشركات لؤلزمات التي تتعرض ليا.

بضركرة إعطاء إدارات الشركات الصناعية األردنية اىتمامان أكبر لمفيـك  الدراسةأوصت 
ة إدارة األزمات التي يمكف أف تمر بيا كزيادة إدراؾ المديريف بمراحميا، كذلؾ مف خبلؿ تككيف كحد
 أك لجنة دائمة ميمتيا متابعة جميع األحداث البيئية، إضافة إلى القياـ بجمع الخصائص المشتركة
كافة لؤلزمات ككضعيا في شكؿ خطكات كبياف اإلجراءات المقترحة لكيفية التعامؿ معيا، كأخيران 

مدل  إجراء تدريبات لممديريف لكيفية التعامؿ مع أزمات كىمية تقترحيا الشركة لمكقكؼ عمى
 إمكاناتيـ في اكتشافيا كاالستعداد ليا.

بيف األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات دراسة  التنسيؽ“ (:2006دراسة الفييد ) -4
 ".مسحية عمى الجيات األمنية بمدينة الجبيؿ الصناعي

إلى التعرؼ إلى طبيعة التنسيؽ بيف األجيزة األمنية المسئكلة عف  ىذه الدراسةىدفت 
جية األزمات بمدينة الجبيؿ الصناعية، كما ىي األزمات التي يمكف أف تتعرض ليا المدينة، مكا

كما ىي أساليب التنسيؽ بيف األجيزة األمنية بمدينة الجبيؿ لمكاجية األزمات، كتحديد المعكقات 
 .التي تحد مف التنسيؽ بيف األجيزة األمنية لمكاجية األزمات

كصفي التحميمي كطبؽ استبانو عمى جميع العامميف بغرؼ استخدـ الباحث المنيج ال وقد
العمميات كالمشرفيف عمييـ في األجيزة األمنية كاألمف الصناعي بمدينة الجبيؿ الصناعية كالبالغ 

استبانو مكتممة البيانات كصالحة إلجراء التحميؿ  232، كتمكف مف استعادة ان فرد 250عددىـ 
 .اإلحصائي عمييا

كجكد تنسيؽ عاؿ بيف األجيزة األمنية المسئكلة عف مكاجية األزمات،  ةنتائج الدراسأىـ 
ككاف في مقدمتو إدراؾ المسئكليف بأىمية التنسيؽ فيما بينيـ لمكاجية األزمات األمنية، كحرصيـ 
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عمى االتصاؿ المباشر ببعضيـ البعض فيما يتعمؽ بمكاجية األزمة، كأبرزت نتائج الدراسة أىـ 
 ف األجيزة لمكاجية األزمات ككاف مف أىميا التنسيؽ عف طريؽ غرؼ العمميات.أساليب التنسيؽ بي
بضركرة مراعاة تكامؿ مستكيات التنسيؽ المختمفة بيف األجيزة األمنية  الدراسةأوصت 

لمكاجية األزمات إضافة إلى تكجيو المزيد مف االىتماـ بدعـ برامج التدريب عمى مكاجية األزمات 
عطاء عناية أكبر ب التحديث كالتطكير المستمر لؤلساليب كاألدكار المتبعة في التنسيؽ كممارستيا كا 

نشاء الركابط عف طريؽ  بصكرة مستمرة، مع تكفير تقنية المعمكمات كاالتصاالت الجيدة كالحديثة، كا 
يجاد نظـ معمكمات حديثة لضماف دقة البيانات التي تقدميا ك نترنت مف خبلؿ الحاساإل ب اآللي، كا 

 ة ذات العبلقة بمكاجية األزمات كسرعة الحصكؿ عمييا.األجيز 

 المجاف عمى تطبيقية )دراسة األزمات إدارة في ودورىا األمنية (:" المجاف2005)كردـ  دراسة -5
 السعودية(". العربية في المممكة الدائمة األمنية

 بيا في مكمفةال كالمياـ الكظائؼ بأداء األمنية المجاف قياـ مدل معرفة إلى الدراسة ىدفت
 عمى إلى التعرؼ إضافة األزمات، إدارة في عمميا تعترض التي المعكقات كتحديد الراىف، الكقت

 المنيج الباحث كاستخدـ ،الدائمة األمنية المجاف أداء كتطكير تحسيف مف تزيد التي األساليب
 المجتمع لمفردات ماعيالمسح االجت طٌبؽ كقد ككيفينا، كمينا تعبيرنا الدراسة عف يعبر الذم الكصفي
 152   الدراسة ىذه في البيانات كشارؾ لجمع كأداة ةستباناال استخداـ كتـ لمدراسة، األصمي
 .بحكثنا

 بيا المكمفة كالمياـ بالكظائؼ الدائمة األمنية المجاف أبرزت النتائج كفاءة الدراسة نتائج أىـ
 األعماؿ لمكاجية المسبقة الخطط إعداد كأىميا الراىف بمستكل عاؿ مف الدقة كالمينية، الكقت في

 تأىيؿ في نقص كجكد ،األعماؿ تمؾ لمكاجية القرار التخاذ البدائؿ المتاحة كتدارس اإلرىابية،
 .بكفاءة األزمات مع التعامؿ عمى القادرة البشرية الككادر

يجاد نظرية تدريبية برامج تطكير الدراسة أوصت   كسيناريكىات بديمة خطط كعممية، كا 
 .األزمة تطكرات لمكاجية
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 المممكة في العالي التعميـ مؤسسات في ومعوقاتيا األزمات (:" إدارة2004)الشمراني دراسة -6
 السعودية". العربية

 التعميـ مؤسسات في اإلدارييف العامميف تعامؿ كيفية عمى اٌلتعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
األزمات  مكاجية في إجابة سرعة لتكفير المختمفة، األزمات مع السعكدية العربية في المممكة العالي

في  اإلدارييف العامميف تكاجو التي المعكقات أىـ إلى اٌلتعرؼ إلى الدراسة ىدفت كما بمكضكعية،
معكقات  إنسانية، معكقات في كالمتمثمة السعكدية، العربية المممكة في العالي التعميـ مؤسسات
 تنظيمية. معكقات تكنكلكجية،

 األزمات مع التعامؿ في عالية بدرجة العامميف استجابة أبرزت الدراسة ائج الدراسةنتأىـ 
 استعادة كالكقاية، االستعداد ،التعمـ :األىمية حسبب مرتبة الخمس المراحؿ مف االستفادة خبلؿ مف

 إنذار، كالتحكـ إشارات الكتشاؼ بالنسبة متكسطة بدرجة ككانت .كاحتكاء األضرار النشاط،
 االستجابة كانت اإلدارييف العامميف تكاجو التي كالتكنكلكجية اإلنسانية المعكقات عمى رةكالسيط
 .استجابة منخفضة بدرجة كانت التنظيمية المعكقات أف تبيف حيف في متكسطة، بدرجة

 السعكدية في العالي التعميـ مؤسسات في األزمات إلدارة نظاـ كجكد إلى الدراسة أوصت
بدرجة  النتيجة كانت حيث اإلنذار، إشارات اكتشاؼ مرحمة باستثناء ،كافة راحؿالم في بدرجة عالية

 .متكسطة
 واألزمات، الكوارث مواجية في ودوره اإلعالمي (:" التخطيط2004)الضويحي  دراسة -7

 مدينة في واإلعالـ الثقافة ووزارة المدني الدفاع في مديرية العامميف عمى مسحية )دراسة
 الرياض(".

األزمات  مكاجية في اإلعبلمي لمتخطيط اإليجابية اآلثار تحديد إلى لدراسةا ىدفت
زالة مقاكمة عمميات تساند فعالة إعبلمية خطط إعداد خبلؿ مف كالككارث  تـ السمبية، كقد آثارىا كا 
 كأداة لجمع االستبانة باستخداـ االجتماعي المسح طريؽ عف التحميمي الكصفي المنيج استخداـ
 بمدينة الرياض  المدني لمدفاع العامة بالمديرية العامميف مف الدراسة مجتمع تككفك  البيانات،
 الباحث اختار مفردة، كقد  208 كعددىـ كاإلعبلـ الثقافة بكزارة كالعامميف مفردة، 362كعددىـ
 مف النسبة كنفس لمدفاع المدني العامة المديرية في العامميف مف40 % قكاميا عشكائية عينة

 تكزيع كتـ مفردة  228  أفراد العينة عدد إجمالي بمغ كبذلؾ كاإلعبلـ، الثقافة كزارة في العامميف
 .اإلحصائي صالحة لمتحميؿ جميعيا كانت استردادىا كعند عمييـ، االستبيانات
 قدرة مف يحد مما الخطة تطبيؽ عمى أظيرت النتائج ضعؼ التدريب الدراسة نتائج أىـ

 .اإعبلمين  إدارتيا عمى الفريؽ
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 اإلعبلمية الخطط إعداد في كالمختصيف بالخبراء بضركرة االستعانة الدراسة أوصت
دارتيا اإلعبلمية الخطة تطبيؽ عمى كالتدريب كالككارث،األزمات  لمكاجية  .إعبلمينا كا 

 )دراسة الطارئة الظروؼ في القرار اتخاذ في األمني القائد (:" ميارة2003)اليذلي  دراسة -8
 السعودية(". العربية بالمممكة الخاصة الطوارئ في قوات ياداتالق عمى مسحية

القرارات،  اتخاذ في األمنييف لمقادة البلزمة الميارات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 الطارئة، كالتعرؼ الظركؼ في القرارات اتخاذ أثناء القادة ىؤالء تكاجو التي العراقيؿ عمى كالتعرؼ

 قكات في كتأىيؿ العامميف إعداد كسائؿ كمعرفة الطارئة، المكاقؼ في تالقرارا اتخاذ متطمبات عمى
 تـ كالذم التحميمي الكصفي المنيج عمى دراستو في الباحث كاعتمد ،سريعة قرارات التخاذ الطكارئ

 كتككف الدراسة، مفردات لجميع الحصر طريؽ عف الشامؿ أسمكب المسح استخداـ خبللو مف
 المممكة في الداخمية بكزارة لكاء رتبة إلى نقيب رتبة مف الخاصة طكارئقكات ال مف الدراسة مجتمع
 مجتمع أفراد جميع عمى استبانو بتكزيع الباحث قاـ كقد ،  132 عددىـ السعكدية كالبالغ العربية

 .اإلحصائي التحميؿ ألغراض صالحة كانت استبانو 95  منيا الدراسة استرد
 القرارات اتخاذ متطمبات مى الدكر الريادم لمقائد كأىـأكدت الدراسة ع الدراسة نتائج أىـ 

 المكاقؼ مع لمتعامؿ خطط ككجكد كاألدكار، تكزيع المياـ في الطارئة، كأبرزت دكره المكاقؼ في
 في القرارات اتخاذ تكاجو التي العراقيؿ أىـ مف تعد المعمكمات كصكؿ تأخر أف الطارئة، كما

 .الطارئة الظركؼ
 الميارات استغبلؿ كيفية عمى كاإلدارييف العسكرييف تدريب القادة كرةبضر  الدراسة أوصت

 الجكانب اإليجابية عمى كيعتمدكف السمبية الجكانب يتجنبكف بحيث األفراد سمكؾ في تكجيو القيادية
 لمتعرؼ األمنية األجيزة لقادة كتخصصية تدريبية دكرات اليدؼ، كأىمية عقد تحقيؽ إلى تؤدم التي
 .القرارات اتخاذ عمى كتأثيرىا األفراد سمكؾ في كأثرىا القيادية لمياراتا أىمية عمى

(:"دور إدارات العالقات العامة في التعامؿ مع األزمات 2003)القحطاني دراسة  -9
والكوارث".دراسة تطبيقية عمى إدارة العالقات العامة في الدفاع المدني في منطقة الرياض 

 .بالمممكة العربية السعودية
إلى التعرؼ إلى مدل استعداد إدارة العبلقات العامة بالمديرية العامة لمدفاع  الدراسةفت ىد

المدني في منطقة الرياض مف ناحية الكفاءات البشرية كالتنظيمية كاإلمكانات المادية لمتعامؿ مع 
 كاقتدار.األزمات كالككارث بكؿ كفاءة 

مسبقان لمتعامؿ مع المنتسبيف  ةكجكد خطط اتصالية لمطكارئ معد نتائج الدراسةأىـ 
األزمات أظيرت النتائج أيضان تدني نسبة التدريب عند المكظفيف حيث أيضان لممؤسسة في أكقات 
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أظيرت النتائج قمة عدد الدكرات المختصة بإدارة األزمات التي تدرب المكظفيف عمى التعامؿ مع 
 كافة. األزمات في مراحميا

ت تدريبية متخصصة في مجاؿ إدارة الككارث كتكثيؼ بضركرة عقد دكرا الدراسةأوصت 
ىذه الدكرات إذا كانت مدتيا قصيرة كدعـ مناىجيا زيادة الجكانب العممية كالعممية فييا، كباالىتماـ 
بجماىير المؤسسة الخارجيف مف شركات المؤسسات التي تمتمؾ آالت بشكؿ كبير يمكف أف 

 شخاص المسئكليف عنيا لبلتصاؿ بيـ عند كقت الحاجة.تحتاجيا إدارة العبلقات العامة كمعرفة األ

تطبيقية  دراسة –(:" دور القيادات األمنية في فاعمية إدارة األزمات 2002)الوىاس دراسة  -10
 عمى قوات األمف الخاصة في منطقتي الرياض و مكة المكرمة".

كاتبع  ،األزماتإلى التعرؼ عمى دكر القيادات األمنية في فاعمية إدارة  الدراسةىدفت 
الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي الذم يعبر عف الدراسة تعبيران كميان ككيفيان. كما طٌبؽ 
مدخؿ المسح االجتماعي لمفردات المجتمع األصمي لمدراسة )ضباط الخاصة في منطقتي الرياض 

 .(كمكة المكرمة
األدكار القيادية ليا أىمية مرتفعة في نجاح  أبرزت الدراسة أىـ محددات الدراسة نتائجأىـ 

القيادة األمنية في إدارة األزمات، كأظيرت النتائج ممارسة القيادة األمنية لقكات األمف الخاص 
  .إلدارة األزمات بفاعمية عالية مف خبلؿ "التخطيط، كالتنسيؽ، كاتخاذ القرار"

 كتككيف فرؽ ،قدرة عمى تحفيز األفرادبأىمية تصميـ برامج تدريبية لتنمية ال الدراسةأوصت 
كالشجاعة في اتخاذ القرارات لدل القيادات األمنية المنكطة بإدارة  ،اإلقناع كالقدرة عمى ،عمؿ

األزمة، كتشجيع مشاركة القيادات األمنية في الدكرات التدريبية المتخصصة في إدارة األزمات مع 
الحديثة، كضركرة  كالعممي كاستخداـ التقنيات نيكالتدريب الميداالتركيز عمى الجانب التطبيقي 

 األمنية كقدرات القياداتيارات إنشاء دبمـك متخصص في إدارة األزمات لتطكير م
 عناصر توافر لمدى ميدانية دراسة، األزمات (:" إدارة2000ودقامسة، األعرجي (دراسة -11
 الكبرى". عماف أمانة يف اإلشرافية في الوظائؼ العامميف نظر وجية مف األزمات إدارة

 األزمات في إلدارة نظاـ تكافر مدل نحك األفراد اتجاىات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 مدل االستعداد لتحديد كصكالن  كذلؾ الكبرل، عماف أمانة في  -كمجتمعة منفردة  –المختمفة مراحمو

 أسمكب الباحث استخدـ كقد ،األزمات مع التعامؿ في المؤسسة ىذه بيا تتمتع التي الجاىزية
 أفراد قبؿ مف األكلية لجمع البيانات تصميميا تـ ةاستبان عمى باالعتماد كذلؾ الميدانية الدراسة
 دائرة ،مستكل)مدير مف الكظائؼ اإلشرافية في العامميف جميع مف يتككف كالذم الدراسة مجتمع
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 مديرم مف الدراسة مجتمع رادأف اختيار جميع كتـ الكبرل، عماف أمانة في  )قسـ رئيس،  منطقة،
  األقساـ. كرؤساء كالمناطؽ الدكائر

 كجد حيث األزمات، إدارة نظاـ في خمؿ أكدت نتائج الدراسة عمى كجكد ةالدراس نتائج أىـ
 في لؤلزمات الناجحة اإلدارة بيا تتصؼ التي األساسية تكافر العناصر درجة في تبايننا ىناؾ أف

 .األزمات إلدارة المتكامؿ المنظكر ثؿتم التي النظاـ الخمس مراحؿ
 زيادة أك تفعيؿ خبلؿ مف األزمات إدارة نظاـ في التكازف تحقيؽ عمى العمؿ الدراسة أوصت 

 اليادؼ اإلدارم بالتدريب لؤلزمات، كالعناية الناجحة اإلدارة بيا تتسـ التي األساسية تكفير العناصر
 .األزمات إلدارة السمككيةاإلدارية ك  كالقدرات الميارات كتأصيؿ لتنمية
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 الدراسات األجنبية:
 (: اعتماد إدارة المعرفة في أوقات األزمات."2009دراسة وينج )-1

التنظيمي  األداء رفع في المعرفة إدارة تمعبو لمدكر الذم الفيـ تحسيف إلى الدراسة ىدفت
 منيا إذا كالحد بياتجن ممكف المنظمات تيدد التي األزمات أف الدراسة كأكضحت األزمات، خبلؿ
 كيؼ مف الكتشاؼ الطبيعي الغاز شركة حالة دراسة تـ كلقد ،مسبقنا الضركرية المعرفة حددت
 البيانات جمع تـ األزمات كلقد عف الناجمة األضرار مف التقميؿ في المعرفة إدارة تساعد أف الممكف
مع أربعة عشر  المقننة شبو ابمةمقالإجراء  كتـ األرشيؼ، كبيانات التنظيمية، الكثائؽ مف الثانكية

 مف كالمككف(  Mitroff1988،1994 )مف المختصيف ، كاستخدمت الدراسة النمكذج في دراسة
 استعادة األضرار، احتكاء كالكقاية، االستعداد المبكر، اإلنذار إشارات )اكتشاؼ :كىي مراحؿ خمس

 الممكف مف ات إدارة المعرفة التيكىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أنكاع استراتيجي ،التعمـ( النشاط،
 كاستخداميا تطكيرىا تـ المعرفة إدارة استراتيجيات ىناؾ كىؿ ،ألزمات األعماؿ لبلستجابة تطكيرىا

 كدراسات سابقة؟ أبحاث في
 الشركة تمكف المعرفة إدارة استراتيجيات استخداـ أىمية أبرزت الدراسة نتائج الدراسةأىـ 

 في أفضؿ لنتائج الشركة كتقكد ،كفعالية بكفاءة األعماؿ ألزمات ستجابةلبل المعرفة الميمة تعمـ مف
 إلنجاز إدارة الميمة المعرفة إلدارة الشركة قدرات قياس كيفية الدراسة كأكضحت كما ،إدارة األزمات

 إلدارة األزمات التعمـ كيفية عمى الشركات يساعد الفيـ كىذا السابقة، األزمات مف بالتعمـ المعرفة
 .المستقبؿ في األزمات إدارة مف تستفيد الشركة تجعؿ يالت

األزمات، كأبرزت احتياجات  إدارة في المعرفة إدارة أكدت الدراسة دكر الدراسةأوصت 
ستراتيجيات إلدارة المعرفة كتكجيو إدارة األزمات في كؿ مرحمة إالمنظمات المعرفية كأىمية كجكد 

 مف مراحؿ تطكرىا.
 (:2008ريس نز )دراسة اسبيف سف وك -2

دارة المعمومات تكنولوجيا  ريزند. في منطقة الصناعية الشركات عمى تطبيقية دراسة األزمات وا 
نظـ  عمى تؤثر التي لؤلزمات ألنفسيا المنظمات تحضير كيفية عمى الدراسة ىذهىدفت 

 الباحثيفاستخدـ  كلقد ،عمييا يقمقكف التي األزمات نكع كماىية األعماؿ إدارة في اإلدارية المعمكمات
 في مدراء يعممكف ةأربع مقابمة تـ حيث المقابمة أسمكب استخداـ كتـ التحميمي، الكصفي المنيج
 .عالمية مشاريعة ثبلث في األزمات إدارة في كعممكا المعمكمات تكنكلكجيا مجاؿ

 أف يمكف أزمات( )فريؽ األزمات إدارة في قرار مكمتخذ خبراء جمب أف النتائج الدراسة أىـ
 كسائؿ تكفير كضركرة ضركرم، السيناريكىات لتمؾ خطط كبناء المحكمة يظير السيناريكىات
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 في يعممكف كيؼ باألماف كيعرفيـ يشعركف يجعميـ مما عميو المستخدميف كتدريب بديمة اتصاالت
 الحرجة. المكاقؼ

 يـتمكن حتى ألخر كقت مف تتـ أف يجب الخطط كالمسئكليات مراجعة أف الدراسة أوصت
 عمى األزمات إدارة لعممية التحضير ككجكب ،الجدكل القديمة عديمة الخطط ألف ،مف االستعداد

 كتأخذ كقت. مكمفة أنيا مف الرغـ
 التصدير" شركات في األزمات إدارة وخطط "نظـ :(2005) دراسة روجر -3

 شركات في األزمات إدارة كخطط نظـ في التقدـ مدل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تتحممو الذم الكبيرة المخاطرة حجـ أف الدراسة كأكضحت .الثالث العالـ دكؿ إلى المصدرة األعماؿ

 الباحث استخدـ كقد، التصدير أزمات لمكاجية الشركات تمؾ تخطيط سكء إلى يرجع الشركات، ىذه
  .الثالث العالـ دكؿ إلى تصدر أعماؿ شركة (183) مف مككنة عينة

 كخطط أنظمة تمتمؾ الشركات تمؾ مف فقط (% 20) حكالي أف إلى الدراسة تكصمت وقد
 اإلطبلؽ، عمى خطط أك نظـ يمتمؾ ال الشركات تمؾ %( مف33) بينما التصدير، أزمات إلدارة

 إلدارة التخطيط عمميات في كبيرة بدرجة الشخصي الحكـ الستخداـ الشركات ميؿ إلى كأكضحت
 .األزمات

ا الدراسة وأظيرت  الشركات تمؾ ىي األزمات إلدارة خطط تمتمؾ التي تالشركا أف أيضن
 عمى كبيرة بدرجة كتعتمد لممخاطر، جدنا حساسة أنيا أك سابقة، أزمات إلى تعرضت كانت التي

 عائدات التصدير.
 المشاريع إدارة دور :فعالة أزمات إدارة خطة تطوير (2000) فؾ:دراسة أوري -4

األساليب  ىي كما األزمات، نشكء أثناء المدارس مديرم دكر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 فقد اعتمد دراستو، في الميداني المنيج الباحث كاستخدـ ،األزمات تمؾ آثار مف لمحد المستخدمة

 اإلدارية كالكافتيريا المكاتب فييا النيراف التيمت التي نيكيكرؾ مدارس بإحدل المقابمة أسمكب عمى
 .بالمدرسة الخاصة

 المدرسة مدير دكر بيا مكضح األزمات إلدارة فاعمة خطة تكفر عدـ راسةالد نتائج أىـ 
 قبؿ مف كالسبلمة األمف إجراءات كاستخداـ تكفر في كاضح كضعؼ حدكث األزمات، أثناء في

 .مدير المدرسة
 في المدرسة مدير دكر كتكضيح األزمات، إلدارة فعالة خطة ضركرة كضع ةالدراسأوصت 

األمف  إجراءات كاستخداـ بالمدرسة، كالعامميف الطبلب احتياجات كمراعاة  حدكث األزمات. أثناء
  .المدرسة مدير قبؿ مف كالسبلمة
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 .(: "إدارة األزمات لإلدارييف"1992) نيكوالس دراسة-5
إلى التعرؼ عمى كيفية التعامؿ مع إدارة األزمات كقد استخدـ الباحث المنيج  ىدفت الدراسة
 .الميداني كالمقابمة

 :صمت الدراسة لمنتائج التاليةوتو 
األزمة أمر حتمي كطبيعي لكؿ المنظمات، كعمييا أف تعرؼ الخطكط الميمة في التعامؿ مع  (1

 إدارتيا بصكرة مناسبة.
أىمية كجكد فريؽ لؤلزمة يسعى إلى التعرؼ عمى األزمة مف مختمؼ أكجييا، كيعمؿ عمى إقناع  (2

ر منو كعدـ تجاىميا كالتعرؼ عمى مراحميا، ضركرة المجتمع بتقبميا كفيميا عمى أنيا كاقع ال مف
 ميمة. 

أىمية كضع خطة لممنظمة إلدارة األزمات، ككضع السيناريكىات كاإلجراءات لمعالجتيا مع  (3
 تحديد األكلكيات في اإلجراءات كمراعاة التغيرات التي قد تطرأ.

 ضركرة إيجاد نظاـ فعاؿ إلدارة األزمة يعتمد عمى فريؽ عمؿ متعاكف. (4
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 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
الباحث فيما سبؽ عددان مف الدراسات الفمسطينية كالعربية كاألجنبية، ذات العبلقة  استعرض

 لمجاالت تناكليا طريقة في السابقة الدراسات تباينت المباشرة، كغير المباشرة بمكضكع الدراسة، كقد
باحث  فكؿ اختمؼ، ما كمنيا الحالية لدراسةا مع تشابو ما الدراسات إدارة األزمات، كمف كمحاكر
 دراسة كتفردت كؿ كالنتائج، كالمنيجية األىداؼ حيث مف كالعممية، البحثية رؤيتو كفؽ دراستو تناكؿ
كلقد تكصمت تمؾ الدراسات إلى مجمكعة مف النتائج كالتي تعيف  أكثر، أك المجاالت مف بمجاؿ

 الباحث يستطيع السابؽ حالية، كمف خبلؿ االستعراضالباحث في إثراء اإلطار النظرم لمدراسة ال
 التالية:_ النقاط في الدراسات تمؾ عمى التعقيب

 أوجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي. (1
كأداة  االستبانةمحمية كالعربية، مع الدراسة الحالية في استخداـ اتفقت جميع الدراسات السابقة ال (2

 لمدراسة.
ـ( 2000كدراسة )األعرجي دقامسة،  ،ـ(2012تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة )األشقر،  (3

 في تحديد الجيات اإلشرافية في الشؽ المدني كعينة لمدراسة.
ـ( في تحديد 2011كدراسة )الرضيع،  (،ـ2013اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )أبك ركبة،  (4

 كزارة الداخمية كاألمف الكطني كمجتمع لمدراسة.
ـ( في دراسة 2006كدراسة )الجديمي،  (،ـ2008دراسة )عكدة،  مع الحالية الدراسة تشابيت (5

 كاقع إدارة األزمات. 
ـ( 2004كدراسة )الشمراني،  (،ـ2013كدراسة )أبك ركبة،  (،ـ2010دراسة )أبك عزيز، ركزت (6

، بينما ركزت الدراسة جو كبار الضباط في إدارة األزماتعمى المعكقات كالمشكبلت التي تكا
 الحالية عمى أصحاب المناصب اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

كدراسة  (،ـ2011كدراسة )الرضيع،  (،ـ2013تشابيت الدراسات التالية: دراسة )أبك ركبة،  (7
كدراسة )اليذلي،  (،ـ2005كدراسة )كردـ،  (،ـ2006راسة )الفييد، كد (،ـ2007)العتيبي، 

، بينما إلدارة األزمات في الشؽ العسكرم ـ( في تناكليا2002كدراسة )الكىاس،  (،ـ2003
اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناكليا إلدارة األزمات في الشؽ المدني لكزارة 

 الداخمية.
عمى نظـ المعمكمات ، ـ(2007كدراسة )الخشالي كالقطب،  ،(ـ2009عمر،  ركزت دراسة )أبك (8

كدراسة )الضكيحي،  ،ـ(2009ركزت دراسة )عبد العاؿ، ، ك دارية كأثرىا في إدارة األزماتاإل
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كدراسة  ،ـ(2012اتفقت دراسة )األشقر، ، ك تخطيط في إدارة األزماتـ( عمى دكر ال2004
، بينما ركزت الدراسة ية االتصاالت في إدارة األزماتعمفي دراسة فا ،ـ(2010)الحميدم، 

 الحالية عمى كاقع إدارة األزمات كسبؿ تطكيرىا في كزارة الداخمية. 
 :أوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة

ف اختمفت الدراسات السابقة في  مجاالت في الدراسات السابقة بعض اختمفت الدراسة، كا 
 :مختمفة كمحاكر أبعاد مف تناكلت إدارة األزمات جميعيا أنيا إال كمتغيراتيا، جاالتياكم عناكينيا

 مف حيث مجتمع الدراسة: (1
 مجتمع الدراسة الحالية عف مجتمع الدراسات السابقة حيث استخدـ الباحث يختمؼ

 الشؽ المدني( كمجتمع لدراستو.ب)الجيات اإلشرافية في كزارة الداخمية 
 دراسة:مف حيث عينة ال  (2

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عينة الدراسة كالتي استخدمت عينة مغايرة  تختمؼ
 كظيفة إشرافية في كزارة الداخمية _الشؽ المدني(. (206))كىي عبارة عف مسح شامؿ ؿ 

 أوجو استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

طارىا النظرم. في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد -1  تحديد منيجية الدراسة كا 

 .كمحاكرىا الدراسة أداة بناء في السابقة الدراسات مف الباحث استفاد -2

 كمتغيراتيا. الدراسة كمجاالت الدراسة مجتمع اختيار فكرة بسطت -3

 صياغة فرضيات الدراسة.  -4

مف  بحثو إثراء في الباحث أعانت التي النتائج مف مجمكعة ىإل السابقة الدراسات تكصمت  -5
  بالمعمكمات المكجكدة فييا. خبلؿ االستعانة

 حدكث قبؿ مسبقنا كاإلعداد ستراتيجياإل التخطيط ضركرة عمى الدراسات السابقة معظـ أكدت  -6
 .معيا التعامؿ عمى كالقدرة أثارىا مف كالحد باألزمات التنبؤ كضركرة األزمة

 الكقاية مبدأ عمى كأكدت ،حدكثيا بؿق األزمات مف الكقاية أىمية عمى الدراسات معظـ أكدت  -7
   .العبلج مف خير

كتككيف فرؽ العمؿ كالتدريب عمى  كالمعمكمات أىمية التخطيط السابقة الدراسات معظـ أبرزت  -8
  .بكفاءة األزمات إدارة في الفعاؿ كدكرىا خطط إدارة األزمة
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لممنظمات ال تستطيع أبرزت أغمب الدراسات السابقة أىمية عمى إدارة األزمات كعمـ ضركرم   -9
 االستغناء عنو.

أجمعت معظـ الدراسات السابقة عمى أف األزمات ىي أمر حتمي كطبيعي لكؿ منظمة أك   -10
يجاد السبؿ كالكسائؿ الكفيمة بإدارتيا  ، مف بكفاءة كفعاليةمؤسسة، كمف الضركرم التعامؿ معيا كا 

جؿ الخركج مف األزمة بأقؿ الخسائر استخدامان أمثؿ مف أ المتاحة لممنظمةخبلؿ استخداـ المكارد 
 الممكنة كاستنباط الدركس كالعبر مف ىذه األزمة لمتعامؿ مع األزمات القادمة.

أظيرت أغمب الدراسات السابقة أف ىناؾ ضعفان في االىتماـ بإدارة األزمات عند  -11
 زمات.المؤسسات كالمنظمات، كما كأكدت عمى أىمية استخداـ األسمكب العممي لمكاجية تمؾ األ

أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية تكفر مجمكعة مف المقكمات الرئيسية البلزمة لمتعامؿ  -12
مع األزمات كاف مف أبرزىا التخطيط، تكفر نظاـ اتصاؿ فعاؿ، تكفر المعمكمات، تكفر الككادر 

 البشرية المدربة.

 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 كالتي عمـ الباحث حدكد في كذلؾ فمسطيف، في القميمة الدراسات مف اككني في الدراسة تفردت (1
، حيث اقتصر كسبؿ تطكيرىا كاألمف الكطني كاقع إدارة األزمات في كزارة الداخمية عف تكشؼ

 مجتمع الدراسة عمى الجيات اإلشرافية في الشؽ المدني.

 مستفيض كدقيؽ بشكؿ فيةكاقع إدارة األزمات لدل الجيات اإلشرا الحالية الدراسة تناكلت (2
)المؤىؿ العممي، المسمى  :المتغيرات التالية كتناكلت متطمبات إدارة األزمات عمى كركزت

 الكظيفي، سنكات الخدمة(.

 االستبانة. يى ةبحثي ةدـ الباحث في جمع البيانات أدااستخ (3

 كعرض الباحث في نياية الدراسة تصكر مقترح لمتعامؿ مع األزمات. (4
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 ثية:الفجوة البح

 الفجوة البحثية لمبحث (3-1جدوؿ رقـ )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية السابقة الدراسات

الدراسػػػػػػػػػػػات معظػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػزت ر 
األزمػػػػػػات فػػػػػػي السػػػػػػابقة عمػػػػػػى 

الخػػػػدمات التعميميػػػػة كالصػػػػحية 
كالشػػػػػؽ العسػػػػػكرم  كالمصػػػػػرفية

 .بكزارة الداخمية

لػػـ تركػػز الدراسػػات السػػابقة 
الشػػػػػؽ فػػػػػي  األزمػػػػػاتعمػػػػػى 

 .ة الداخميةالمدني بكزار 

 األزمػاتركزت الدراسة الحالية عمى 
 .الشؽ المدني بكزارة الداخميةفي 

 

ركػػػػػػػزت الدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة  
 .عمى المكظفيف بشكؿ عاـ

لػػـ تركػػز الدراسػػات السػػابقة 
 اإلشرافية. الجياتعمى 

 الجيػاتالدراسة الحاليػة عمػى  تركز 
 .اإلشرافية بكافة مستكياتيا

اكتفػػػػػػػػػػت معظػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػات 
 التخطػػػيطبقة عمػػػى قيػػػاس السػػػا

كاإلمكانػػات الماديػػة كالخػػدمات 
 .المساندة بإدارة األزمات

 تقػػػػيسال يكجػػػػد أم دراسػػػػة 
تقيػػػػػيـ أداء المػػػػػكارد البشػػػػػرية 

 .بإدارة األزمات

معظػػػـ  الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى تركػػػز 
تقيػػػػيـ أداء  المجػػػػاالت باإلضػػػػافة إلػػػػى

كالقػػػػدرة عمػػػػى اتخػػػػاذ المػػػػكارد البشػػػػرية 
 .تالقرار بإدارة األزما

اكتفػػػػػػػػػػت معظػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػات 
بدراسػػػة إدارة األزمػػػات  السػػػابقة

 كمعكقاتيا

لػػـ تركػػز الدراسػػات السػػابقة 
 عمى كاقع إدارة األزمات

عمػػى دراسػػة  الحاليػػة الدراسػػة ركػزت
 .كاقع إدارة األزمات كسبؿ تطكيرىا
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  :مجتمع الدراسة.ثالثا 

  :عينة الدراسة.رابعا 

  :متغيرات الدراسة.خامسا 
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 المبحث األوؿ
 الطريقة واإلجػراءات

 :المقدمة
األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني بالشؽ  إدارة كاقع عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 دكر الجيات اإلشرافية في تطكير إدارات كمحافظات الشؽ المدني كزارة الداخمية، المدني، كمعرفة

إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة األزمات في  متكسطات فركؽ بيف كجكد مدل عمى تعرؼكال
 (.الخبرة المسمى الكظيفي، سنكات ،العممي )المؤىؿ لمتغير كزارة الداخمية تعزل

جراءاتيا محكران  وتعتبر نجاز الجانب التطبيقي مف إيتـ مف خبللو  رئيسيان  منيجية الدراسة كا 
ا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى الدراسة، كعف طريقي

النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ 
 .األىداؼ المرجكة
 الدراسة ككذلؾ متغيرات الدراسة، مجتمع كألفراد الدراسة، لمنيج كصفان  الفصؿ ىذا ويتناوؿ
 كتطبيقيا، أدكات الدراسة تقنيف في بيا الباحث قاـ التي لئلجراءات كصفان  يتضمف كأدكاتيا، كما

كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج، 
 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة: 
سعى إلى تحقيقيا ىذه الدراسة، فقد استخدـ عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي ت بناء

مف طبيعة الدراسة كالمعمكمات المراد الحصكؿ  كذلؾ انطبلقان  ،الباحث المنيج الكصفي التحميمي
عمييا مف أراء العامميف في الشؽ المدني بكزارة الداخمية مف أصحاب المناصب اإلشرافية كمف 

بة عنيا، كذلؾ مف خبلؿ دراسة كاقع إدارة خبلؿ األسئمة التي تسعى الدراسة الحالية اإلجا
قطاع غزة، حيث تتحدث ىذه الدارسة بفي كزارة الداخمية كاألمف الكطني  كسبؿ تطكيرىااألزمات 

 قطاعبكاألمف الكطني  في كزارة الداخمية كسبؿ تطكيرىافي كصؼ كتحميؿ كاقع إدارة األزمات 
 غزة.    

أحداث كظكاىر كممارسات قائمة مكجكدة  المنيج الكصفي بأنو "يتناكؿ دراسة ويعرؼ
كمتاحة لمدراسة كالقياس كما ىي، دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ 

 . (43، ص:2002األغا، ا")معيا فيصفيا كيحممي
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المعرفة الدقيقة كالتفصيمية  إلىالباحث أف المنيج الكصفي ىك محاكلة الكصكؿ  ويرى
 فيـ أدؽ كأفضؿ. ىك ظاىرة قائمة لمكصكؿ إللعناصر مشكمة ما أ

كيتـ الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات األكلية عف طريؽ االستبياف كأداة رئيسية لمدراسة التي  
 ليذا الغرض كتحميميا باستخداـ برنامج  يتـ تصميميا خصيصان 

(Statistical Package for social sciences) spss. 
 نات البلزمة مف خبلؿ:كقد تـ الحصكؿ عمى البيا

 : كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:مصادر البيانات

 :المصادر الثانوية (1
اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلى مصادر البيانات الثانكية كالتي  حيث

التقارير، كاألبحاث تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة، كالدكريات كالمقاالت ك 
 كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

 : المصادر األولية (2
جمع البيانات األكلية مف  ىالجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إل لمعالجة

لكأداة رئيسة ل ةستبانالخبلؿ ا  .يذا الغرضمدراسة، صممت خصيصا ن
 :مجتمع الدراسة

كزارة الداخمية في مجتمع الدراسة مف مكظفي المناصب اإلشرافية في الشؽ المدني  يتكوف
ـ )اإلدارة العامة لمشئكف 2014ـ/2013لعامي  ان مكظف (206)كاألمف الكطني كالبالغ عددىـ 

 (.اإلدارية في كزارة الداخمية
 حجـ قطاع غزة، كنظران لصغر فية المركزية إلدارات العامالدراسة كبلن مف ا تشمم حيث

 عف عبارة الدراسة عينة كبذلؾ تككف الشامؿ الحصر أسمكب استخداـ الدراسة فإف الباحث مجتمع
النتائج، حيث أف المناصب اإلشرافية  ألفضؿ الكصكؿ لضماف كذلؾ الدراسة، مجتمع مفردات جميع

ف، كالمدراء يككيؿ الكزارة، الككبلء المساعدمف  بلن كزارة الداخمية تشمؿ كفي في الشؽ المدني 
، كيتـ اختيار عينة الدراسة لككنيـ مف ذكم المسئكليات المباشرة في التعامؿ ف، كمدراء الدكائريالعام

 كزارة الداخمية.في مع األزمات كلككنيـ يحتمكف مراكز قيادية في الشؽ المدني 
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 (4-1جدوؿ رقـ )
 وزارة الداخميةفي الشؽ المدني  عدد موظفي المناصب اإلشرافية في

 ـ2014ـ/2013لعامي  

 اإلجمالي رئيس قسـ مدير دائرة مدير عاـ وكيؿ مساعد وكيؿ عاـ المسمى الوظيفي

 206 72 102 25 6 1 العدد
 

 :عينة الدراسة 
في  ان مكظف (206)عددىـ  كالبالغ األصمي المجتمع أفراد جميع مف الدراسة عينة تكونت
الكزارة، في ة كاألمف الكطني بغزة مكزعيف عمى جميع إدارات كمحافظات الشؽ المدني كزارة الداخمي

عمى مجتمع الدراسة،  ةاستبان (206)كقاـ الباحث باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ، كتـ تكزيع 
%، انظر جدكؿ  95.15بنسبة  استبانة (196) بالفعؿ الباحث تمقاىا التي االستبانات مجمكع كبمغ
 .(4-1رقـ )

 :الدراسة متغيرات
 :ىما أساسييف متغيرات ةثبلث عمى الحالية الدراسة اشتممت

 : الضابطةالمتغيرات  أواًل:
 .(عميا، بكالكريكس، دراسات دبمـك فأقؿ )ثانكية عامة فأقؿ، : كقد حدد بالتاليالمؤىؿ العممي

-مدير عاـ  نائب-كاشتمؿ عمى شاغمي المناصب التالية )مدير عاـ فما فكؽ  :المسمى الوظيفي
 .مدير دائرة( نائب-دائرة  مدير

 .عشر سنكات( أكثر مف 10-6) ،(5-1مف ) الخبرة عمى كاشتممت سنوات الخدمة:
 .كاألمف الكطني إدارة األزمات في كزارة الداخمية واقع :التابع المتغيرثانيًا: 

ظيمي كالكصؼ الكظيفي، الييكؿ التن التخطيط كالتخطيط االستراتيجي، ثالثًا: المتغير المستقؿ:
القيادة كاتخاذ القرارات، ميارات االتصاؿ، تنمية كتطكير المكارد البشرية، اإلمكانات المادية 

 كالخدمات المساندة، تقييـ أداء المكارد البشرية.
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 :أداة الدراسة
ع كاق لتحديد ( كذلؾاالستبانة) الدراسة أداة ببناء الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

مف كجية نظر الجيات اإلشرافية في  كاألمف الكطني في كزارة الداخميةكسبؿ تطكيرىا إدارة األزمات 
  يف:يالدراسة مف قسميف رئيسة الشؽ المدني، كقد تككنت أدا

كىك عبارة عف المعمكمات العامة عف المستجيب )المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، القسـ األوؿ: 
 (.سنكات الخدمة

 مجاالت: 7فقرة، مكزع عمى  59كىك عبارة عف مجاالت الدراسة، كيتككف مف  الثاني:القسـ 

 فقرة. 15كيتككف مف  ،ستراتيجي إلدارة األزماتالتخطيط كالتخطيط اإلالمجاؿ األوؿ: 

 فقرات.  7، كيتككف مف الييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفيالمجاؿ الثاني: 

 فقرات. 9كيتككف مف  ،ات في األزماتالقيادة كاتخاذ القرار المجاؿ الثالث: 

 فقرات. 5، كيتككف مف ميارات االتصاؿ في األزماتالمجاؿ الرابع: 

 فقرات. 7كيتككف مف  ،تنمية كتطكير المكارد البشريةالمجاؿ الخامس: 

 فقرات. 10كيتككف مف  ،اإلمكانات المادية كالخدمات المساندةالمجاؿ السادس: 

 فقرات. 6كيتككف مف  ،المكارد البشرية تقييـ أداءالمجاؿ السابع: 
كؿ  إف عمى مقياس ليكرت الخماسي، حيث االستبانةالباحث في تصحيح فقرات  أعتمد

 حسب التصنيؼ التالي:بدرجات مكزعة  5فقرة تأخذ 
 (4-2الجدوؿ )

 التالي يكضح درجات مقياس ليكرت الخماسيالجدوؿ 

 االستجابة
موافؽ بدرجة 

 اً ضعيفة جد
ة موافؽ بدرج
 ضعيفة

موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ 
 بدرجة كبيرة

موافؽ بدرجة 
 كبيرة جداً 

 5 4 3 2 1 الدرجة

 
( لبلستجابة "مكافؽ بدرجة ضعيفة جدا" كبذلؾ يككف الكزف 1اختار الباحث الدرجة ) وقد

 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.20النسبي في ىذه الحالة ىك
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 :االستبانةخطوات بناء 
كزارة الداخمية في " كاقع إدارة األزمات كسبؿ تطكيرىا لمعرفةبإعداد أداة الدراسة  الباحث قاـ

  :ةستبانالباحث الخطكات التالية لبناء االكاتبع "، كاألمف الكطني
الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كاالستفادة منيا األدب اإلدارم ك االطبلع عمى  (1

 اتيا.كصياغة فقر  االستبانةفي بناء 
استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد  (2

 .كفقراتيا االستبانة
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  (3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. (4
 (.1فقرة، ممحؽ رقـ ) 55مجاالت ك7في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  االستبانةتـ تصميـ  (5
( مف المحكميف اإلدارييف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة 9عمى ) االستبانةتـ عرض  (6

( يبيف أسماء أعضاء 3اإلسبلمية، كأكاديمية اإلدارة كالسياسة كجامعة األقصى كالممحؽ رقـ )
 لجنة التحكيـ.

 :االستبانةوثبات صدؽ 
أصحاب  مف المختارة الدراسة عينة عمى انةاالستب بتطبيؽ الباحث قاـ التحكيـ بعد

أف تقيس  االستبانةكزارة الداخمية بغزة، كيقصد بصدؽ في المناصب اإلشرافية في الشؽ المدني 
 أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو، كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

                                                           صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري": (1
 عمى مكزعيف باإلدارة كمجاالتيا المختصيف األساتذة مف (9عمى ) الدراسة أداة عرض تـ
 حيث مف فقراتيا، في كآرائيـ كتكجيياتيـ مبلحظاتيـ إلبداء غزة، قطاع في الفمسطينية الجامعات
 الدراسة أداة الباحث كاسترد فيو، م كضعتالذ لممجاؿ مناسبتيا كمدل الصياغة ناحية مف مناسبتيا

 بتعديؿ الباحث قاـ كبعدىا فييا، كمبلحظاتيـ آراءىـ فأبدكا (2انظر ممحؽ رقـ )محكميف  9مف 
 آخر. مجاؿ إلى كنقؿ بعضيا الفقرات بعض صياغة
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  Internal Validityاالتساؽ الداخمي:  (2

تبانة مع المجاؿ الذم ت االسبصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرا يقصد
كذلؾ مف خبلؿ حساب  لبلستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي و تنتمي إلي

 معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. 
 االستبانة ( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت 4-3جدوؿ رقـ )

 لالستبانةوالدرجة الكمية 

 معامؿ بيرسوف المجاؿ
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000* 802. ستراتيجي إلدارة األزمات.التخطيط كالتخطيط اإل
 0.000* 742. الييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي.
 0.000* 832. القيادة كاتخاذ القرارات في األزمات.

 0.000* 799. ؿ في األزمات.ميارات االتصا
 0.000* 837. تنمية كتطكير المكارد البشرية.

 0.000* 807. اإلمكانات المادية كالخدمات المساندة.
 0.000* 774. تقييـ أداء المكارد البشرية.

 .α=0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك *        
في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان  ( أف جميع معامبلت االرتباط4-3جدكؿ ) يبيف
 لقياسو، تصادقو لما كضع االستبانةكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  α= 0.05معنكية  لعند مستك 

( مجاالت استبانو كاقع إدارة األزمات، كأنيا تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة 4-4كيبيف الجدكؿ )
(، كىذا يدؿ عمى أف مجاالت 0.83– 0.74)إحصائيا، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف 

إلى صبلحية تطبيؽ االستبانة عمى  ان االستبانة تتمتع بدرجة جيدة مف الصدؽ تجعؿ الباحث مطمئن
كبما أف االستبانة ليا سبعة مجاالت، فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ  عينة الدراسة.

 عمى حده، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداكؿ التالية: مجاؿ مف المجاالت كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ
األكؿ  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت يبيف (4-5) رقـ الجدكؿ: أوالً 

 في الداللة مستكل بياف المجاؿ، مع لذلؾ الكمية كالدرجة بالتخطيط كالتخطيط االستراتيجي كالمتعمؽ
 :حالة كؿ
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 (4-4رقـ ) جدوؿ
ستراتيجي إلدارة األزمات" والدرجة إلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " التخطيط والتخطيط امعامؿ اال 

 الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 701. يكجد لدل الكزارة خطط معدة مسبقان إلدارة األزمات   .1
 0.000* 704. ات بشكؿ فعاؿتساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزم  .2
 0.000* 705. يكجد خطط بديمة لمتعامؿ مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات   .3
 0.000* 742. تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات   .4
 0.000* 715. تساعد الخطكات المتخذة قبؿ األزمة عمى إدارتيا بنجاح  .5
 0.000* 651. ة بشكؿ مباشر كيجرم تعديؿ الخطة عند الضركرةتتابع تطكرات األزم  .6
 0.000* 692. تتكفر قاعدة بيانات شاممة يعتمد عمييا كقت األزمة  .7
 0.000* 556. تيستخدـ التقنيات الحديثة في جمع كتخزيف كتبادؿ المعمكمات   .8
 0.000* 682. تتاح المعمكمات البلزمة لمتعامؿ مع األزمة    .9

 0.000* 669. ة معمكمات الكزارة بالتحديث المستمر مما يعيف في إدارة األزمةتتسـ قاعد  .10
 0.000* 652. يكجد سيكلة في الكصكؿ إلى المعمكمة كقت األزمة  .11
 0.000* 554. المعمكمات التي تجمعيا الكزارة تساعد عمى التنبؤ بقرب كقكع األزمة   .12
 0.000* 558. ستراتيجي إللتخطيط االجيات اإلشرافية في الكزارة لدييا القناعة با  .13
 0.000* 685. كاضحة قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا لمكزارة إستراتيجية   .14
 0.000* 518. مع حاجات المجتمعة كتنسجـ كاضحرسالة الكزارة   .15

 .α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
)التخطيط كالتخطيط ( أف فقرات المجاؿ األكؿ 4-4مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) يتبيف

، حيث 0.05عند مستكل داللة أقؿ مف  االستراتيجي( تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان 
 اف( كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ األكؿ كفقراتو يتمتع0.74-0.51تراكحت معامبلت االرتباط بيف )

 حققت لبلستبانة ألكؿالمجاؿ ا فقرات جميع أف (4-4)رقـ  الجدكؿ مف كيتبيفبمعامؿ صدؽ عاؿ، 
 المجمكع أف يعني فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو كما 0.05أقؿ مف  اإلحصائية الداللة مستكل
 النيائية الصكرة في بقيستراتيجي، إلالتخطيط كالتخطيط ا: كمكضكعو  المجاؿ ىذا لفقرات النيائي

  . فقرة 15
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الثاني  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت يبيف (4-5) رقـ الجدكؿ: ثانياً 
 الداللة مستكل بياف المجاؿ، مع لذلؾ الكمية بالييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي كالدرجة كالمتعمؽ

 :حالة كؿ في
"الييكؿ التنظيمي والوصؼ  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ( 4-5رقـ ) جدوؿ

 .الوظيفي" والدرجة الكمية لممجاؿ

 قرةالف ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 697. يتكفر لمكزارة ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد  .1
 0.000* 710. تشجع الكزارة العمؿ بركح الفريؽ داخؿ إداراتيا  .2
 0.000* 716. الييكؿ التنظيمي يحدد بدقة المياـ كالمسئكليات لكؿ مكظؼ  .3
 0.000* 307. انان ليشكؿ أزمة عاصفة لمكزارةيتطكر الصراع التنظيمي أحي  .4

5.  
الييكؿ التنظيمي الحالي قادر عمى مكاجية األزمات بكفاءة 

 0.000* 720. كفعالية

6.  
البناء التنظيمي يكفؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف مستكيات اإلدارة 

 المختمفة
.666 *0.000 

7.  
رب يتسـ الييكؿ التنظيمي بالمينية التي تمنع االزدكاجية كتضا

 المياـ
.666 *0.000 

 .α=0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
( أف فقرات المجاؿ الثاني )الييكؿ التنظيمي( تتمتع 4-5مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) يتبيف

، حيث تراكحت معامبلت 0.05عند مستكل داللة أقؿ مف  بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان 
بمعامؿ صدؽ  اف( كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الثاني كفقراتو يتمتع0.72-0.30االرتباط بيف )

 الداللة مستكل حققت ةلبلستبان المجاؿ الثاني فقرات جميع ( أف4-5رقـ ) الجدكؿ مف كيتبيفعاؿ، 
 ىذا لفقرات النيائي المجمكع أف يعني فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو كما 0.05أقؿ مف  اإلحصائية

  . فقرة 7 النيائية الصكرة في بقي، ييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفيال : كمكضكعو  المجاؿ
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الثالث  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت يبيف (4-6) رقـ الجدكؿ: ثالثاً 
 :حالة كؿ في الداللة مستكل بياف المجاؿ، مع لذلؾ الكمية بالقيادة كاتخاذ القرارات كالدرجة كالمتعمؽ
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" القيادة واتخاذ القرارات في األزمات" والدرجة  (4-6ـ )رق جدوؿ

 الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 619. تتخذ القرارات اإلدارية كقت األزمة كفقان لممنيج العممي  .1

 0.000* 601. ذ القرار كقت األزمة يكجد ال مركزية في اتخا  .2

 0.000* 516. يتابع المسئكؿ المباشر تنفيذ األكامر كالقرارات كقت األزمة  .3

 0.000* 725. تفكض السمطة بشكؿ كافي لمعامميف في ظؿ األزمة   .4

 0.000* 702. تراجع القرارات كتقيـ إيجابياتيا كسمبياتيا   .5

 0.000* 717. بعناية كييختار البديؿ األمثؿ  تيدرس البدائؿ المتاحة في ظؿ األزمة  .6

يعمؿ القائد عمى خفض حدة التكتر كاستعادة الركح المعنكية   .7
 0.000* 738. زمةلممكظفيف عند كقكع األ

 0.000* 716. في مكاف كقكع األزمة كيتابع الحدث أكؿ بأكؿ يتكاجد القائد دائمان   .8

 0.000* 710. ييمنح العامميف صبلحية في اتخاذ القرار   .9

 .α=0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
( أف فقرات المجاؿ الثالث )القيادة كاتخاذ القرارات( تتمتع 4-6مف خبلؿ الجدكؿ ) يتبيف

، حيث تراكحت معامبلت 0.05عند مستكل داللة أقؿ مف  بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان 
بمعامؿ صدؽ  افيدؿ عمى أف المجاؿ الثالث كفقراتو يتمتع( كىذا 0.73-0.51االرتباط بيف )

 اإلحصائية الداللة مستكل حققت االستبانة فقرات جميع ( أف4-6رقـ ) الجدكؿ مف كيتبيفعاؿ، 
 المجاؿ ىذا لفقرات النيائي المجمكع أف يعني فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو كما 0.05أقؿ مف 

  .فقرة 9 النيائية الصكرة في بقي
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الرابع  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت يبيف (4-7) رقـ الجدكؿ: رابعاً 
   :حالة كؿ في الداللة مستكل بياف المجاؿ، مع لذلؾ الكمية بميارات االتصاؿ كالدرجة كالمتعمؽ
مات" والدرجة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "ميارات االتصاؿ في األز  (4-7رقـ ) جدوؿ

 الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسوف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 796. تمجأ اإلدارة إلى كسائؿ اتصاؿ بديمة كقت األزمة  .1

تتصرؼ اإلدارة كفؽ آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقان عند   .2
 انقطاع االتصاؿ

.859 *0.000 

فعاؿ يسيؿ تدفؽ المعمكمات  الكزارة نظاـ اتصاؿ ليتكفر لد  .3
 لمتعامؿ مع األزمة 

.824 *0.000 

تنسؽ اإلدارة مع اإلدارات ذات العبلقة مما يساعد عمى إدارة   .4
 األزمة بشكؿ فعاؿ

.755 *0.000 

تمتاز كسائؿ اتصاؿ األزمة التي تستخدميا الكزارة بعدـ إعاقة   .5
 المعمكمة 

.777 *0.000 

 .α=0.05داللة  لمستك االرتباط داؿ إحصائيان عند  *

( أف فقرات المجاؿ الرابع )ميارات االتصاؿ( تتمتع 4-7يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
، حيث تراكحت معامبلت 0.05بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف 

ؽ عاؿ، بمعامؿ صد اف( كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الرابع كفقراتو يتمتع0.85-0.75االرتباط بيف )
أقؿ مف  اإلحصائية الداللة مستكل حققت االستبانة فقرات جميع ( أف4-7رقـ ) الجدكؿ مف كيتبيف
 في بقي المجاؿ ىذا لفقرات النيائي المجمكع أف يعني فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو كما 0.05
  .فقرة 5 النيائية الصكرة
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الخامس  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة فبي االرتباط معامبلت يبيف (4-8) رقـ الجدكؿ: خامساً 
 كؿ في الداللة مستكل بياف ممجاؿ، معل الكمية بتنمية كتطكير المكارد البشرية كالدرجة كالمتعمؽ

 :حالة
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تنمية وتطوير الموارد البشرية  ( معامؿ4-8رقـ ) جدوؿ

 " والدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
امؿ مع

 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 749. الكزارة الككادر المدربة في مجاؿ التعامؿ مع األزمات   ليتكفر لد  .1
 0.000* 797. ستراتيجيات العمؿ ا  ف في إدارة األزمة عمى دراية كافية بخطط و ويمتمؾ العامم  .2
 0.000* 819. مة كالتعامؿ معيا يتكفر لمكزارة ككادر بديمة قادرة عمى إدارة األز   .3
 0.000* 651. الككادر البشرية العاممة أثناء األزمات لدييا القدرة عمى تحمؿ ضغكط العمؿ  .4
 0.000* 708. يمتاز فريؽ عمؿ إدارة األزمات بالحماسة والدافعية العالية لمعمؿ واإلنجاز  .5
دارة جيةلمكا سيناريكىات تنفيذ عمى تدريبية العاممكف برامج يتمقى  .6  0.000* 765. األزمات كا 

 مع التعامؿ في سابقة خبرة لدييـ ممف العمؿ فريؽ تختار اإلدارة أفراد  .7
 األزمات

.741 *0.000 

 .α=0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
)تنمية المكارد البشرية( تتمتع  ( أف فقرات المجاؿ الخامس4-8مف خبلؿ الجدكؿ ) يتبيف
، حيث تراكحت معامبلت 0.05عند مستكل داللة أقؿ مف  ارتباط قكية كدالة إحصائيان  بمعامبلت

بمعامؿ صدؽ  عاف( كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الخامس كفقراتو يتمت0.81-0.65االرتباط بيف )
 اإلحصائية الداللة مستكل حققتة ستباناال فقرات جميع ( أف4-8رقـ ) الجدكؿ مف كيتبيفعاؿ، 

 المجاؿ ىذا لفقرات النيائي المجمكع أف يعني فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو ماك 0.05أقؿ مف 
 .فقرة 7 النيائية الصكرة في بقي
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السادس  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت يبيف (4-9) رقـ الجدكؿ :سادساً 
 كؿل الداللة مستكل بياف مجاؿ معمل الكمية المادية كالخدمات المساندة كالدرجة باإلمكانات كالمتعمؽ

 :حالة
اإلمكانات المادية والخدمات “معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (4-9رقـ ) جدوؿ

 الكمية لممجاؿ المساندة" والدرجة

 معامؿ بيرسوف الفقرة ـ

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 736. ة األزمة ىناؾ درجة عالية مف التنسيؽ بيف المعنييف بإدار   .1
 0.000* 805. تكجد مكازنة مخصصة لمتعامؿ مع األزمات  .2
 0.000* 763. المكازنة المتكفرة كافية كقت األزمات  .3
 0.000* 762. اإلجراءات اإلدارية لصرؼ المخصصات المالية تتصؼ بالمركنة   .4
 0.000* 770. تمنح الكزارة حكافز مادية لفريؽ إدارة األزمة  .5
 0.000* 658. د رقابة عمى اإلجراءات المالية المتبعة كقت األزمةتكج  .6
 0.000* 644. تتكفر لمكزارة األدكات كاآلالت البلزمة لمتعامؿ مع األزمات  .7

8.  
مف المكاد المساندة الستخداميا  ان خاص ان تخصص اإلدارة احتياطي

 0.000* 752. كقت األزمات

 0.000* 750. لمكاد المساندة خبلؿ األزمةتدرس االحتياجات المتكقعة لمكزارة مف ا  .9
 0.000* 764. يجرم تقييـ دكرم لبلحتياطي المتكفر مف المكاد المساندة  .10

 .α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
( أف فقرات المجاؿ السادس )اإلمكانات المادية 4-9مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) يتبيف

، 0.05عند مستكل داللة أقؿ مف  امبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان كالخدمات المساندة( تتمتع بمع
( كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ السادس كفقراتو 0.80-0.64حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )

 حققت ةستباناال فقرات جميع ( أف4-9رقـ ) الجدكؿ مف كيتبيفبمعامؿ صدؽ عاؿ،  افيتمتع
 المجمكع أف يعني فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو كما 0.05أقؿ مف  اإلحصائية الداللة مستكل
 .فقرة 10 النيائية الصكرة في بقي المجاؿ ىذا لفقرات النيائي
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السابع  المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت يبيف (4-10) رقـ الجدكؿ :سابعاً 
 كؿ في الداللة مستكل بياف المجاؿ، مع لذلؾ الكمية أداء المكارد البشرية كالدرجة بتقييـ كالمتعمؽ

 :حالة
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تقييـ أداء الموارد البشرية "  (4-10رقـ ) جدوؿ

 والدرجة الكمية لممجاؿ

 معامؿ بيرسوف الفقرة ـ

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 800. تقيـ قرارات الكزارة عادة بعد تنفيذىا  .1

تمتمؾ الكزارة آليات لمتابعة تنفيذ الخطط حسب الجداكؿ الزمنية   .2
 المكضكعة

.804 *0.000 

 0.000* 804. يقـك بعممية التقييـ لجنة مف الجيات اإلشرافية بالكزارة  .3
 0.000* 837. ف بالكزارة لعممية التقييـك يستجيب العامم  .4
 0.000* 832. ياتستفيد الكزارة مف نتائج التقييـ في تحسيف أدائ  .5
 0.000* 769. تساعد التغذية الراجعة في معرفة تطكرات األزمة  .6

 .α=0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
( أف فقرات المجاؿ السابع )تقييـ أداء المكارد البشرية( 4-10مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) يتبيف

، حيث تراكحت 0.05كل داللة أقؿ مف عند مست ان تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائي
بمعامؿ  اف( كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ السابع كفقراتو يتمتع0.837-0.76معامبلت االرتباط بيف )

 الداللة مستكل حققت االستبانة فقرات جميع ( أف4-10رقـ ) الجدكؿ مف كيتبيفصدؽ عاؿ، 
 ىذا لفقرات النيائي المجمكع أف عنيي فقرة، مما أية حذؼ يتـ لـ أنو كما 0.05أقؿ مف  اإلحصائية

 .فقرة 6 النيائية الصكرة في بقي المجاؿ
 الكمي المجمكع أف لمباحث ( يتضح10-4 رقـ جدكؿ إلى3-4  رقـ جدكؿ )مف السابؽ النقاش مف

قد أصبح "  في وزارة الداخمية واألمف الوطنيوسبؿ تطويرىا واقع إدارة األزمات  " استبانو لفقرات
   ـ تحذؼ أم فقرة مف فقرات االستبانة.فقرة، كل 59
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 Structure Validityالصدؽ البنائي   (3
الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد  يعتبر

ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  لاألداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مد
 االستبانة.

 : Reliabilityستبانة ثبات اال
بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر  يقصد

مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج 
عدة مرات خبلؿ فترات مى األفراد االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا ع

 كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانو الدراسة مف خبلؿ:، زمنية معينة
 :Cronbach's Alpha Coefficient   كرو نباخمعامؿ ألفا أواًل: 

لقياس ثبات االستبانة، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ  كرك نباخاستخدـ الباحث طريقة ألفا 
(11-4.) 

 لقياس ثبات االستبانة كرو نباخمعامؿ ألفا  (4-11دوؿ )ج

عدد  المجاؿ
 الفقرات

كرو معامؿ ألفا 
 الصدؽ الذاتي* نباخ

 0.951 0.904 15 ستراتيجي إلدارة األزمات.التخطيط كالتخطيط اإل

 0.863 0.745 7 الييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي.

 0.922 0.849 9 القيادة كاتخاذ القرارات في األزمات.

 0.929 0.862 5 ميارات االتصاؿ في األزمات.

 0.932 0.869 7 تنمية كتطكير المكارد البشرية.

 0.953 0.908 10 اإلمكانات المادية كالخدمات المساندة.

 0.945 0.893 6 تقييـ أداء المكارد البشرية.
 0.982 0.964 59 جميع المجاالت

 كرك نباخكجب لمعامؿ ألفا الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الم*
مرتفعة لكؿ  كرك نباخ( أف قيمة معامؿ ألفا 4-11النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ) مف

ككذلؾ  ،(0.964) ( بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة0.908- 0.745مجاؿ حيث تتراكح بيف )
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مغت لجميع بينما ب (0.953- 0.863قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف )
 .( كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان 0.982فقرات االستبانة )

( كيككف الباحث قد تأكد 2تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) وبذلؾ 
استبانو الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ مف صدؽ كثبات 

 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.النتائج 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
 Statistical Packageتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  تـ

for the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S)) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ اختبار ككلمجكركؼ ستخداـا تـ
، ككانت النتائج كما ىي مبينة في الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 (.4-12جدكؿ رقـ )ال
 التوزيع كولمجوروؼ سمرنوؼ ( يوضح نتائج اختبار4-12جدوؿ رقـ )

 لمجاالت االستبانة الطبيعي 
 (.Sig)القيمة االحتمالية  مجاؿال

 0.086 التخطيط كالتخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات.
 0.094 الييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي.
 0.051 القيادة كاتخاذ القرارات في األزمات.

 0.121 ميارات االتصاؿ في األزمات.
 0.119 تنمية كتطكير المكارد البشرية.

 0.168 لخدمات المساندة.اإلمكانات المادية كا
 0.261 تقييـ أداء المكارد البشرية.

 0.802 جميع مجاالت االستبانة

لجميع  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 4-12مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ) واضح
0.05مستكل الداللة )أكبر مف مجاالت الدراسة كانت  يانات ليذه ( كبذلؾ فإف تكزيع الب

ألف البيانات  المعممية(كىذا يجعؿ الباحث يستخدـ االختبارات ) المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي،
تتبع التكزيع الطبيعي، فيذه االختبارات تعطي درجة دقة عالية في النتائج التي ممكف الحصكؿ 

 عمييا. 
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 تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:
 .ات، يستخدـ لكصؼ عينة الدراسةالنسب المئكية كالتكرار  (1
 كالمتكسط الحسابي النسبي. المتكسط الحسابي (2
 (، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cornbrash’s Alpha) كرك نباخاختبار ألفا  (3
 K-S)): Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ -اختبار ككلمجكركؼ  استخداـ (4

 طبيعي مف عدمو.يستخدـ لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع ال
قد ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) (5

 .لبلستبانةتـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي 
( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  (6

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو  3المتكسطة كىي كصمت إلى درجة المكافقة 
 لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  (7
 ات.ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيان

 :تحميؿ البيانات
، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةعرض  تـ

الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، كالكقكؼ 
لذا (، نكات الخدمةعمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى )المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، س

تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانو الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج الرـز 
تـ عرضيا كتحميميا لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 في ىذا الفصؿ. 
   :شخصيةالوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات ال

 يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية: وفيما

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي:4-13الجدوؿ ) (1
 النسبة المئوية % العدد المؤىؿ العممي
 14.8 29 دبمـك فأقؿ
 75.0 147 بكالكريكس
 10.2 20 دراسات عميا
 100.0 196 المجموع
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% يحممكف درجة الدبمـك فأقؿ، 14.8نسبتو ( أف ما 4-13رقـ )مف جدكؿ  يتضح
  % يحممكف درجة الدراسات العميا.10.2% يحممكف درجة البكالكريكس، بينما 75.0

كمف النتيجة السابقة نجد أف حممة البكالكريكس يمثمكف أكبر نسبة مف المبحكثيف كىذا يعكد إلى 
أف يككف المتقدـ حاصؿ عمى بكالكريكس أك دبمـك  أف شركط االلتحاؽ بالكظيفة الحككمية يتطمب

عمى األقؿ، كىذا مؤشر عمى أف الفئة المبحكثة عمى درجة عالية مف المستكل العممي، مما يعني 
أف آرائيـ نحك االستفتاء ربما ستتأثر إلى حد ما بدرجاتيـ العممية، أم أنيا لف تككف عشكائية، 

كاتفقت النتائج السابقة كالتي أظيرت أف   اإلدارم بكفاءة.ككذلؾ لدييـ القدرة عمى ممارسة العمؿ 
أكبر نسبو مف المبحكثيف حممة البكالكريكس يمثمكف أكبر نسبة مف مجتمع الدراسة مع نتائج 

(، دراسة )أبك عمر، 2012(، دراسة )زياد، 2012 (، دراسة )األشقر،2013دراسة )أبك ركبة، 
(، دراسة )الحميدم، 2006مع نتائج دراسة )الفييد، ما اختمفت النتائج الحالية نيب ،(2009
 ( كالتي أظيرت أف أكبر نسبة مف المبحكثيف ىـ ممف يحممكف ثانكية عامة.2010

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:4-14الجدوؿ رقـ )( 2
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 11.3 22 فما فكؽ نائب مدير عاـ
 42.3 83 ر دائرةمدي

 9.7 19 نائب مدير دائرة
 36.7 72 رئيس قسـ

 100.0 196 المجموع

 % مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي11.3( أف ما نسبتو 4-14مف جدكؿ رقـ ) يتضح
% مسماىـ 36.7% نائب مدير دائرة، بينما 9.7% مدير دائرة، 42.3، مدير عاـ فما فكؽ نائب

 قسـ. الكظيفي رئيس

الباحث النتيجة السابقة انخفاض نسبة منصب مدير عاـ بسبب فكز حركة حماس  كيعزك
 ،ف في الشؽ المدني عف العمؿيـ كاستنكاؼ عدد كبير مف  المدراء العام2006في انتخابات عاـ 

كبالتالي حداثة القيادة القائمة عمى إدارات الشؽ المدني بكزارة  ،الحككمة الجديدة سدة الحكـكتكلي 
أما ارتفاع نسبة منصب مدير دائرة فيعزك الباحث  ،، كىذا بدكره أدل النخفاض ىذه النسبةالداخمية

ـ، اعتمدت بشكؿ أساسي عمى الدرجة التنظيمية 2006السبب بأف نظاـ الترقيات في حككمة 
 .المسمى الكظيفيى نسبة كبيرة مف أصحاب فيذه المعايير تنطبؽ عم ،كالشيادات العممية
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( كالتي أظيرت أف أكبر نسبو مف 2007لسابقة مع نتائج دراسة )إسميـ، النتائج ا واتفقت
( التي 2011فيما اختمفت النتائج الحالية مع نتائج دراسة )الرضيع،  ،المبحكثيف ىـ مدراء دكائر

 أظيرت أف أكبر نسبة مف المبحكثيف ىـ ممف يشغمكف منصب رئيس شعبة.
 حسب سنوات الخدمة ( يوضح توزيع عينة الدراسة4-15الجدوؿ رقـ ) (3

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 25.5 50 سنكات 5أقؿ مف 

 54.1 106 سنكات10إلى أقؿ مف  5مف 
 20.4 40 سنكات فأكثر 10

 100.0 196 المجموع

% مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ 25.5( أف ما نسبتو 4-15مف جدكؿ رقـ ) يتضح
% 20.4سنكات، بينما 10إلى أقؿ مف  5سنكات خدمتيـ مف % تتراكح 54.1سنكات،  5أقؿ مف 

  سنكات فأكثر. 10سنكات خدمتيـ 

بسبب استنكاؼ عدد  ،سنكات 10-5 يعزك الباحث ىذه النتيجة ارتفاع نسبة سنكات الخبرةك 
، كبسبب حداثة التكظيؼ بعد طكيمةال رافية كىـ أصحاب الخبراتكبير مف أصحاب المناصب اإلش

ـ، كاتفقت النتائج السابقة مع نتائج دراسة )الرضيع، 2006في انتخابات عاـ فكز حركة حماس 
 10إلى اقؿ مف  5)( كالتي أظيرت أف أكبر نسبو مف المبحكثيف ىـ ممف لدييـ خبرة مف 2011
( التي أظيرت أف أكبر 2009، فيما اختمفت النتائج الحالية مع نتائج دراسة )أبك عمر، (سنكات

 سنكات. 10ىـ ممف لدييـ خبرة أكثر مف نسبة مف المبحكثيف 
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 المبحث الثاني
 

 فرضيات الدراسة:مناقشة نتائج 
متكسط لعينة كاحدة لمعرفة ما إذا كانت  Tالختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ اختبار

  أـ ال. 3مكافقة المتكسطة كىي درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة ال
كىي تقابؿ درجة المكافقة المتكسطة حسب  3متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية

 مقياس ليكرت المستخدـ.
 .3متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية ( فإنو ال يمكف رفض 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05كانت  إذا
كف في ىذه الحالة متكسط آراء األفراد حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف درجة كيك

( فيتـ رفض الفرضية 0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 3المكافقة المتكسطة كىي 
ة درجعف آراء األفراد يختمؼ جكىريان بأف متكسط  التي تنص عمىالصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة 

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص 3المكافقة المتكسطة كىي 
فإذا كانت قيمة  ،كذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار ،3درجة المكافقة المتكسطة كىي بصكرة جكىرية 

كالعكس  االختبار مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة
 صحيح.

زارة في و عمى إدارة األزمات  تخطيط االستراتيجييوجد تأثير لمتخطيط وال :الفرضية األولى
 (.α ≤ 0.05الداخمية واألمف الوطني عند مستوى داللة إحصائية )

ستراتيجي لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، قاـ فر التخطيط كالتخطيط اإلامدل تك  لمعرفة
كسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ التخطيط الباحث بحساب المت

( درجات، 3ستراتيجي كالدرجة الكمية لممجاؿ، حكؿ الدرجة المتكسطة التي تساكم )كالتخطيط اإل
 كالنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
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 .( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿSigتماؿ )( المتوسط الحسابي وقيمة االح4-16جدوؿ رقـ )
 "تخطيط االستراتيجي"التخطيط وال

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 8 0.000* 10.48 73.37 3.67 يكجد لدل الكزارة خطط معدة مسبقان إلدارة األزمات   .1
 4 0.000* 11.25 74.59 3.73 دة عمى إدارة األزمات بشكؿ فعاؿتساعد الخطط المع  .2

3.  
يكجد خطط بديمة لمتعامؿ مع السيناريكىات المختمفة 

 14 0.000* 6.93 68.57 3.43 لؤلزمات 

4.  
تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في 

 مكاجية األزمات 
3.53 70.51 8.20 *0.000 13 

5.  
بؿ األزمة عمى إدارتيا تساعد الخطكات المتخذة ق

 بنجاح
3.68 73.57 10.66 *0.000 6 

6.  
تتابع تطكرات األزمة بشكؿ مباشر كيجرم تعديؿ 

 الخطة عند الضركرة
3.55 71.02 8.90 *0.000 12 

 10 0.000* 10.14 72.45 3.62 تتكفر قاعدة بيانات شاممة يعتمد عمييا كقت األزمة  .7

8.  
خزيف كتبادؿ تيستخدـ التقنيات الحديثة في جمع كت

 المعمكمات 
3.94 78.88 16.55 *0.000 1 

 3 0.000* 13.00 74.80 3.74 تتاح المعمكمات البلزمة لمتعامؿ مع األزمة    .9

تتسـ قاعدة معمكمات الكزارة بالتحديث المستمر مما   .10
 يعيف في إدارة األزمة

3.73 74.59 11.86 *0.000 4 

 11 0.000* 9.48 72.14 3.61 األزمة يكجد سيكلة في الكصكؿ إلى المعمكمة كقت  .11

12.  
المعمكمات التي تجمعيا الكزارة تساعد عمى التنبؤ 

 بقرب كقكع األزمة 
3.34 66.73 5.14 *0.000 15 

الجيات اإلشرافية في الكزارة لدييا القناعة بالتخطيط   .13
 االستراتيجي 

3.68 73.57 11.26 *0.000 6 

 9 0.000* 11.43 72.86 3.64 تحقيؽ أىدافيا كاضحة قادرة عمى لمكزارة إستراتيجية   .14
 2 0.000* 16.03 77.96 3.90 مع حاجات المجتمعة كتنسجـ كاضحرسالة الكزارة   .15

  0.000* 16.28 73.04 3.65 جميع فقرات المجاؿ معاً 

 داللة. ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك 
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 نتائج الفرضية:مناقشة 
 يط والتخطيط االستراتيجي عمىد تأثير لمتخطو وجنص عمى التي تتـ قبوؿ الفرضية  

 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفبوزارة الداخمية  األزمات إدارة
النتائج أف كزارة الداخمية في قطاع غزة لدييا تخطيط إلدارة األزمات بدرجة جيدة،  أظيرت

( درجة، مما 3.65%( كبمتكسط حسابي )73.04حيث بمغ الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف )
درجات، مما يدؿ عمى أف ىذا  3يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف 

المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ىذه 
كزارة الداخمية في في خبرة العالية لدل الجيات اإلشرافية النتيجة ليذه االستجابة الكبيرة ربما نتيجة ال

قطاع غزة بمجاؿ األزمات ككنيـ تعرضكا لمعديد مف األزمات المختمفة مثؿ أزمات العدكاف 
الصييكني عمى مقرات كزارة الداخمية كاستيداؼ أفرادىا كضباطيا ككذلؾ أزمة استنكاؼ المكظفيف 

ككيؼ استطاعت الكزارة إعادة العمؿ إلى طبيعتو ـ، كما تبعو مف أزمات، 2007في عاـ 
، كمف ىنا أصبحت كزارة الداخمية قادرة كافة كاالستمرار في خدمة المكاطنيف رغـ الظركؼ الصعبة

 عمى كضع الخطط المناسبة كالمبلئمة بحيث يسيؿ التعامؿ معيا في مكاجية األزمات. 
بيف عممية التخطيط كالتخطيط  كتظير النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية

دارة األزمات لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، حيث  ستراتيجياال ف التخطيط يقـك بتحديد جميع إكا 
مكارد المؤسسة كرصد كمراقبة البيئة الداخمية كالخارجية لمكزارة كتكقع المخاطر كاألزمات المحتمؿ 

تفادة مف كسائؿ اإلنذار المبكر التي تنذر بقرب حدكثيا في ضكء القيـ كالمتغيرات البيئية، كاالس
كقكع األزمة، كيتـ إعداد السيناريكىات المناسبة لمكاجية األزمات، كىذا بدكره يشير عمى أىمية 

 تأثير التخطيط عمى نجاح إدارة األزمة. 
ـ( كالتي أظيرت كجكد أثر مباشر 2011)الرضيع، نتائج الدراسة الحالية مع دراسة واتفقت

طيط عمى عممية إدارة األزمات كالككارث في جياز الدفاع المدني، كتتفؽ مع دراسة لمتخ
ـ( كالتي أظيرت أف تنمية التخطيط ليا أثر مباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات 2012)زيادة،

ـ( كالتي أظيرت 2010العاممة بقطاع غزة عمى إدارة األزمات بشكؿ عاـ، كمع دراسة )أبك عزيز، 
حة يتكفر لدييا تخطيط إلدارة األزمات في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة، كدراسة أف كزارة الص

ـ( كالتي أظيرت الدراسة أف الجامعة اإلسبلمية تمتـز بعممية التخطيط إلدارة األزمات 2008)عكدة،
ـ( حيث أظيرت النتائج أىمية االىتماـ بالتخطيط كالتنبؤ 2005قبؿ حدكث األزمة، كدراسة )كردـ،

كما أنيا أداة فاعمة لدراسة األكضاع األمنية كتحقيؽ التنسيؽ بيف اإلدارات المعنية بإدارة  ،بالمستقبؿ
ـ( أظيرت فاعمية التخطيط إلدارة األزمة لدل القيادة األمنية، 2002األزمة، كدراسة )الكىاس،
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( كالتي أظيرت أىمية ككجكب التخطيط Esbensen and crisciunas, 2008) دراسةك 
، كدراسة ان ممية إدارة األزمات عمى الرغـ مف أنيا مكمفة كتأخذ كقتكالتحضير لع

(Nicholas،1992 كالتي أظيرت أىمية كضع خطة لممنظمة إلدارة األزمات، ككضع )
السيناريكىات كاإلجراءات لمعالجتيا مع تحديد األكلكيات في اإلجراءات مع مراعاة التغيرات التي قد 

ـ( كالتي أظيرت إلى ضعؼ التنبؤ 2006دراسة )الجديمي،  تطرأ، كتختمؼ نتائج الدراسة مع
ـ( كالتي أظيرت عدـ كجكد خطط 2007كاالستعداد لؤلزمات لدل كزارة الصحة، كدراسة )شبير، 

ـ( كالتي أظيرت كجكد تخطيط 2007طكارئ إلدارة األزمات في مستشفى ناصر، كدراسة ) إسميـ، 
مية كتطكير حيث حصؿ المجاؿ عمى كزف إلدارة األزمات بدرجة ضعيفة كبحاجة إلى تن

ـ( كالتي أظيرت تكفر المراحؿ التخطيطية 2000%، كدراسة) األعرجي كدقاسمة،59.7نسبي
كالتي  Orific) ،( 2000كالكقائية بدرجة أقؿ مف المراحؿ التنفيذية كالعبلجية لؤلزمة، كدراسة
المدرسة في أثناء حدكث  أظيرت عدـ تكفر خطة فاعمة إلدارة األزمات كمكضح بيا دكر مدير

 األزمات.
ُتستخدـ التقنيات الحديثة في  " (8رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة

، كبمتكسط حسابي نسبتو 3.94)نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى جمع وتخزيف وتبادؿ المعمومات"
0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة%( 78.88)  ، مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ  3درجة المكافقة المتكسطة كىى متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
مما يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف ، فقرةمكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه ال

قرة، كيعزك الباحث بأف السبب في ذلؾ يعكد إلى اىتماـ الكزارة قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الف
 .باستخداـ التقنيات الحديثة كاألجيزة االلكتركنية في عمؿ الكزارة

المعمومات التي تجمعيا الوزارة تساعد عمى التنبؤ بقرب  " (12رقـ ) الفقرة حققت بينما 
لذلؾ %(، 66.73تكسط حسابي نسبتو )(، كبم3.34نسبتيا )  بمغت إذ مستكل أدنى وقوع األزمة "

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  كىذا 3درجة المكافقة المتكسطة كىى االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

، كيعزك الباحث بأف السبب في ذلؾ يعكد إلى عدـ كجكد ه الفقرةقبؿ أفراد العينة عمى ىذمف  كبير
 إدارة متخصصة في إدارة األزمات بالكزارة لبلستفادة مف ىذه المعمكمات. 
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في الفرضية الثانية: يوجد تأثير لمييكؿ التنظيمي والوصؼ الوظيفي عمى واقع إدارة األزمات 
 (.α ≤ 0.05)ة إحصائية وزارة الداخمية واألمف الوطني عند مستوى دالل

 كاألمف الكطني لدل كزارة الداخمية الييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفيمدل تكفر  لمعرفة
حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمعرفة  Tفي قطاع غزة، قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

ة الكمية لممجاؿ، حكؿ كالدرجالييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي كالكزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ 
( درجات، كالنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ 3الدرجة المتكسطة التي تساكم )

 التالي:
.( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (4-17جدوؿ رقـ )

 الييكؿ التنظيمي والوصؼ الوظيفي"

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 المتوسط
الحسابي 
 النسبي

 اختبارقيمة 
T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
يتكفر لمكزارة ىيكؿ تنظيمي كاضح 

 1 0.000* 14.23 78.27 3.91 كمحدد   

2.  
تشجع الكزارة العمؿ بركح الفريؽ 

 داخؿ إداراتيا
3.78 75.61 13.41 *0.000 2 

3.  
الييكؿ التنظيمي يحدد بدقة المياـ 

 كظؼكالمسئكليات لكؿ م
3.70 74.08 10.07 *0.000 4 

4.  
يتطكر الصراع التنظيمي أحيانان 

 ليشكؿ أزمة عاصفة لمكزارة 
3.24 64.90 3.32 *0.001 7 

5.  
الييكؿ التنظيمي الحالي قادر عمى 

 مكاجية األزمات بكفاءة كفعالية  
3.46 69.18 7.46 *0.000 5 

6.  
البناء التنظيمي يكفؿ التعاكف 

اإلدارة كالتنسيؽ بيف مستكيات 
 المختمفة  

3.72 74.39 13.08 *0.000 3 

7.  
يتسـ الييكؿ التنظيمي بالمينية التي 

 6 0.000* 7.19 68.78 3.44 تمنع االزدكاجية كتضارب المياـ

  0.000* 15.20 72.17 3.61 جميع فقرات المجاؿ معاً 

0.05داللة  ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  . 
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 مناقشة نتائج الفرضية:
 إدارة التنظيمي والوصؼ الوظيفي عمىد تأثير لمييكؿ و وجالتي تنص عمى تـ قبوؿ الفرضية 

 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفبوزارة الداخمية  األزمات
ة جيدة، النتائج أف كزارة الداخمية في قطاع غزة يتكفر لدييا ىيكؿ تنظيمي بدرج أظيرت

(، مما يدؿ 3.61%(، كبمتكسط حسابي )72.17حيث بمغ الكزف نسبي الستجابات المبحكثيف )
عمى أف ىذا المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كتظير 

د ارة األزمات النتائج كجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر ىيكؿ تنظيمي كا 
لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، حيث يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تكافر ىيكؿ تنظيمي في 

عمى كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح كىيكمية تنظـ العمؿ داخؿ إدارات  ان كزارة الداخمية بدرجة جيدة، بناء
المناسب في المكاف ختيار الرجؿ ال سعيلمسئكليات لكؿ إدارة، كالالكزارة كتكضح الصبلحيات كا

 حاليان  العاـ لؾ تكجييات ديكاف المكظفيفالمناسب كىذا بدكره يساعد عمى إدارة األزمات، ككذ
ىيكؿ تنظيمي كاضح لجميع إدارات الكزارة كبمشاركة جميع إدارات الكزارة لمقياـ بمستكياتيا  تطكيرل

 القيادية المختمفة.
( كالتي أظيرت بكجكد ىيكؿ 2013)أبك ركبة، اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  وقد

( كالتي أظيرت أف كزارة الصحة يتكفر 2010تنظيمي جيد في جياز الشرطة، كدراسة )أبك عزيز، 
، دراسة) أبك لدييا ىيكؿ تنظيمي إلدارة األزمات بدرجة تتجاكز الحد المطمكب بنسبة قميمة جدان 

م يؤدم لحشد الطاقات المادية كالبشرية كتحريؾ ( كالتي أظيرت أف التنظيـ الجيد الذ2013ركبة، 
الجيكد كالقياـ باألنشطة كاإلجراءات في مراحؿ األزمة يزيد مف فاعميتيـ في مكاجية األزمة 

( 2007( كدراسة )إسميـ، 2007كتأثيراتيا، بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة)شبير، 
ئجيا بكجكد ضعؼ في الييكؿ التنظيمي كضركرة أظيرت نتا كالتي( 2006كدراسة )الجديمي، 

 االىتماـ بكجكد تسمسؿ إدارم جيد.
يتوفر لموزارة ىيكؿ تنظيمي واضح  " (1رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة

لذلؾ %(، 78.27(، كبمتكسط حسابي نسبتو )3.91نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى ومحدد "
0.05إحصائيان عند مستكل داللة تعتبر ىذه الفقرة دالة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3درجة المكافقة المتكسطة كىى االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
لداخمية ، كيعزك الباحث ىذه النتيجة ربما لعككؼ كزارة اكبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

عمى تطكير الييكؿ تنظيمي كالذم تشارؾ في تطكيره قيادة جميع اإلدارات المركزية كالمحافظات، 
أيضان يعكد السبب إلى  ،شؽ المدني لذلؾ كانت ىذه النتيجةكأف المبحكثيف ىـ الفئة القيادية في ال
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كبناء ىيكؿ تنظيمي  يفي كاضحبتحديد كصؼ كظ العاـ اىتماـ الكزارة كبالتعاكف مع ديكاف المكظفيف
 .فعاؿ

يتطور الصراع التنظيمي أحيانًا ليشكؿ أزمة عاصفة لموزارة  " (4رقـ ) الفقرة حققت بينما 
لذلؾ تعتبر ىذه  %(،64.90(، كبمتكسط حسابي نسبتو )3.24نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أدنى "

0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ، ما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه م
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ  3 كىيدرجة المكافقة المتكسطة الفقرة قد زاد عف 

ألنيـ يشكمكف لكنان فكريان كاحدان كيعزك الباحث باف السبب في ذلؾ  ،أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
 كثقافة تنظيمية متشابية.

وزارة الداخمية واألمف في إدارة األزمات  لمقيادة واتخاذ القرارات عمىثالثة: يوجد تأثير الفرضية ال
 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية 

قاـ الباحث  مدل تكفر القيادة كاتخاذ القرارات لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، لمعرفة
 القيادة كاتخاذ القراراتالنسبي لكؿ فقرة في مجاؿ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف  بحساب

( درجات، كالنتائج المتعمقة بيذا 3كالدرجة الكمية لممجاؿ، حكؿ الدرجة المتكسطة التي تساكم )
 التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:

 .( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿSigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (4-18جدوؿ )
 "القرارات "القيادة واتخاذ

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 T اختبار
 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تتخذ القرارات اإلدارية كقت األزمة كفقان لممنيج 

 7 00 .0* 5.84 67.1 3.36 العممي

 9 01 .0* 3.11 63.8 3.19 يكجد ال مركزية في اتخاذ القرار كقت األزمة  .2

3.  
يتابع المسئكؿ المباشر تنفيذ األكامر كالقرارات 

 كقت األزمة
3.80 75.9 17.64 *0. 00 1 

4.  
لمعامميف في ظؿ  تفكض السمطة بشكؿ كاؼو 

 األزمة
3.42 68.3 6.87 *0. 00 5 

 6 00 .0* 5.58 67.2 3.36 تراجع القرارات كتقيـ إيجابياتيا كسمبياتيا  .5

6.  
ة بعناية تيدرس البدائؿ المتاحة في ظؿ األزم

 4 00 .0* 9.69 71.6 3.58 كييختار البديؿ األمثؿ
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المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 T اختبار
 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

7.  
يعمؿ القائد عمى خفض حدة التكتر كاستعادة 

 الركح المعنكية لممكظفيف عند كقكع األزمة
3.68 73.6 11.53 *0. 00 3 

8.  
في مكاف كقكع األزمة كيتابع  يتكاجد القائد دائمان 
 2 00 .0* 10.45 73.7 3.69 الحدث أكؿ بأكؿ

 8 00 .0* 3.77 65.1 3.26 صبلحية في اتخاذ القرار العاممكفمنح يي   .9

  00 .0* 11.70 69.6 3.48 جميع فقرات المجاؿ معاً 

0.05داللة  ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  . 
 

 نتائج الفرضية:مناقشة 
 األزمات إدارة اتخاذ القرارات عمىلمقيادة و د تأثير و وجالتي تنص عمى تـ قبوؿ الفرضية 

 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفبوزارة الداخمية 
النتائج أف كزارة الداخمية في قطاع غزة يتكفر لدييا قيادة كقدرة عمى اتخاذ القرارات  أظيرت

الكزف النسبي حيث بمغ  إال أنيا بحاجة إلى تطكير كتنمية، في إدارة األزمات بدرجة جيدة،
(، مما يدؿ عمى أف ىذا 3.48%(، كبمتكسط حسابي نسبتو )69.64)الستجابات المبحكثيف 

 ىذه كيعزك الباحثالمجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، 
 عدـ إلى السبب رجعي كقد العميا، اإلدارة كبيف الفريؽ قائد بيف اتصاؿ قنكات كجكد عدـ إلى النتيجة
 البلزمة، األساسية كاالتجاىات الميارات المستيدفيف إلكساب البلزمة التدريبية البرامج تكافر

 انفراد إلى إضافة األزمة، قيادة عند بفاعمية لمعمؿ يؤىميـ بما الشخصي، القصكر نكاحي كمعالجة
 األسباب عف كالبحث لنظرا دكف مؤقتة حمكؿ إيجاد كمحاكلة شخصية قرارات باتخاذ القادة بعض

 االستفادة عدـ إلى ترجع النتيجة ىذه فأ الباحثتمؾ األزمة، كيعزك  حدكث إلى أدت التي الحقيقية
 قائد تكاجد أف الباحث كيرل األزمات، تمؾ مف كالعبر الدركس كاستخبلص السابقة األزمات مف
يجاد ألزماتا عبلج عمى كبيرة بصكرة يساعد األزمة حدكث مكاف في العمؿ فريؽ  الحمكؿ كا 

 . التكاليؼ بأقؿ المناسبة
النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر القيادة كاتخاذ  وتظير

دارة األزمات لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، حيث كجكد نظاـ قيادم يتسـ بالقدرة عمى  القرارات كا 
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أف تييئ األجكاء لخمؽ أزمة، ربما يساعد عمى اتخاذ  السيطرة عمى الظركؼ كاألشياء التي يحتمؿ
القرارات الكقائية إلزالة أسبابيا قبؿ أف يستفحؿ أمرىا، كرسـ السيناريكىات البلزمة لمتصدم ليا، 

 .كينعكس ذلؾ عمى النجاح في إدارة األزمة
ة نتائج الدراسات السابقة الفمسطينية مثؿ دراس مع بعض المجاؿ ىذا نتائج اتفقت وقد

( كالتي أظيرت بكجكد أثر عمى عدـ كفاءة األفراد كعدـ 2007( كدراسة )العتيبي، 2012)زياد، 
دقة البيانات أدل إلى قمة القدرة عمى اتخاذ القرار كتدني الدكر القيادم، بينما اختمفت مع دراسة 

اسة )شبير، الكظيفي في كزارة الحصة، كدر  ( كالتي أقرت بكجكد ازدكاجية الكالء2010)أبك عزيز، 
( كالتي أظيرت عدـ كجكد استعداد كامؿ لمكاجية األزمات أدل إلى عدـ مركزية اتخاذ 2007
 القرارات.

"يتابع المسئوؿ المباشر تنفيذ  (3رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة
ابي نسبتو (، كبمتكسط حس3.80نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى "األوامر والقرارات وقت األزمة

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة %(، 75.92)  ، مما يدؿ عمى أف
كىذا يعني أف  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىى متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 

 ف السبب في ذلؾأ، كيعزك الباحث برةىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفق
 "(2رقـ ) الفقرة حققت بينما .مسئكليف عمى متابعة تجاكز األزمةيعكد إلى اىتماـ كاضح مف قبؿ ال

(، كبمتكسط 3.19نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أدنى "يوجد ال مركزية في اتخاذ القرار وقت األزمة
0.05ئيان عند مستكل داللة لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصا%(، 63.88حسابي )  ، مما يدؿ

  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىى عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض 
، كيعزك الباحث ىذه مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة قميمة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة

كالجغرافي، كألف النمط السائد في بناء الييكؿ التنظيمي ىك التنظيـ  النتيجة بسبب الكضع الميداني
اليرمي، كالقرارات تتخذ مف أعمى المستكيات بسبب خطكرتيا كشدة تأثيرىا عمى الميداف، كىذا يراه 

ى المركزية في نالباحث إيجابي أف تككف ىذه الفقرة ضعيفة، مما حذا بالمسئكليف إلى اتخاذ منح
 اتخاذ القرار. 

وزارة الداخمية واألمف في يوجد تأثير لميارات االتصاؿ عمى إدارة األزمات  الفرضية الرابعة:
 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية 

مدل تكفر ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، قاـ الباحث  لمعرفة
 االتصاؿ ميارات النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف
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( درجات، كالنتائج المتعمقة بيذا 3كالدرجة الكمية لممجاؿ، حكؿ الدرجة المتكسطة التي تساكم )
 التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:

 "جاؿ "ميارات االتصاؿ.( لكؿ فقرة مف فقرات مSigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (4-19جدوؿ )

المتوسط  رةالفق ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 T اختبار

 القيمة
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تمجأ اإلدارة إلى كسائؿ اتصاؿ بديمة كقت 

 األزمة
3.73 74.59 12.67 *0.000 2 

2.  
تتصرؼ اإلدارة كفؽ آليات اتصاؿ متعارؼ 

 عمييا مسبقان عند انقطاع االتصاؿ
3.58 71.53 8.91 *0.000 3 

الكزارة نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيؿ  ليتكفر لد  .3
 تدفؽ المعمكمات لمتعامؿ مع األزمة 

3.47 69.49 7.82 *0.000 5 

4.  
تنسؽ اإلدارة مع اإلدارات ذات العبلقة مما 

 يساعد عمى إدارة األزمة بشكؿ فعاؿ
3.78 75.51 14.72 *0.000 1 

5.  
تمتاز كسائؿ اتصاؿ األزمة التي تستخدميا 

 دـ إعاقة المعمكمة الكزارة بع
3.57 71.43 10.28 *0.000 4 

  0.000* 13.34 72.51 3.63 جميع فقرات المجاؿ معاً 

0.05داللة  ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  . 
 

 نتائج الفرضية:مناقشة 

بوزارة  األزمات رةإدا تأثير لميارات االتصاؿ عمى وجود التي تنص عمىتـ قبوؿ الفرضية 
 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفالداخمية 

النتائج بأف كزارة الداخمية في قطاع غزة يتكفر لدييا نظاـ اتصاؿ فعاؿ بدرجة  ظيرتأ
( 3.63%( كبمتكسط حسابي )72.51جيدة، حيث بمغ الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف )

درجات مما يدؿ عمى  3كسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة، مما يدؿ عمى أف مت
كيعزك الباحث  أف ىذا المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني،

ر نظاـ االتصاؿ عمى تطكيكزارة الداخمية إلى أف السبب في ذلؾ ربما يعكد إلى اىتماـ كحرص 
عمى تكفير كسائؿ اتصاؿ متعددة يتـ استخداميا كزارة الداخمية ، حيث عممت ميةاعليصبح أكثر ف
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كقت األزمات كالطكارئ فاعتمدت عمى مركزية االتصاالت في إدارة العمميات كال مركزية 
كىذا بدكره حافظ عمى إبقاء االتصاؿ كالتكاصؿ  ،االتصاالت في المحافظات الخمس بقطاع غزة

المحافظات، كاعتمدت كزارة الداخمية عمى االتصاالت السمكية  مستمر كقت األزمات مع جميع
الممثمة في شبكات الياتؼ كالشبكة الخمكية الممثمة في الياتؼ المحمكؿ ككذلؾ عمى كسائؿ اتصاؿ 
أخرل خاصة، كأيضان يعزك الباحث النتيجة السابقة إلى أىمية دكر الشبكة العنكبكتية، كمكاقع الكزارة 

مع األفراد كالجميكر ككسائؿ اإلعبلـ، كاىتمت الكزارة بالتكاصؿ مع الجميكر  التي تعزز االتصاؿ
ـ، كعاـ 2008إعبلمينا كقت األزمات الداخمية كميدانينا كقت أزمات العدكاف عمى غزة عاـ 

كتظير النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر نظاـ اتصاؿ ـ، 2012
دارة األزمات  لدل الجيات اإلشرافية في كزارة الداخمية في قطاع غزة، حيث إف تكافر فعاؿ كا 

ميارات االتصاؿ الفعاؿ يؤثر عمى سرعة تبادؿ المعمكمات كسرعة اتخاذ القرارات أثناء األزمات، 
 كىذا بدكره يعطي القكة ألفراد الكزارة في مكاجية األزمات.

( كالتي أظيرت أف كزارة 2012شقر، نتائج دراسة )األ مع ىذه الدراسة نتائج اتفقت وقد
 تنازليا مرتبة كىي إدارة األزمات أثناء االتصاؿ أنكاع مف عددان  الداخمية كاألمف الكطني تستخدـ

 في الرسمية السمطة خطكط خبلؿ مف الرسمي( )االتصاؿ استخداـ :المبحكثيف مكافقة درجة حسب
ـ( كالتي أظيرت أف كزارة الصحة 2010 الكزارة، كدراسة )أبك عزيز، في التنظيمي الييكؿ إطار

يتكفر لدييا نظاـ اتصاؿ بدرجة مقبكلة إلدارة األزمات في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة، كدراسة 
( كالتي أظيرت نتائج ايجابية حيث كاف الكزف النسبي لفقرات المجاؿ الثالث )عممية 2008)عكدة، 

( كالتي أظيرت كجكد نظاـ 2007يـ، ، كدراسة ) إسم  79.86% االتصاؿ في األزمات( يساكم
عمى   )مجاؿ نظاـ االتصاالت كدكره في إدارة األزمات(اتصاؿ عند األزمات كحصمت جميع فقرات 

( كالتي أظيرت أىـ كسائؿ االتصاؿ التي تستخدـ في 2010، كدراسة )الحميدم، (%65.80) 
تمفة الياتؼ، كالبلسمكي، إدارة األزمات ىي االعتماد عمى االتصاؿ عبر أجيزة االتصاؿ المخ

( كالتي أظيرت تأخر كصكؿ المعمكمات تعد مف العراقيؿ التي تكاجو اتخاذ 2003كدراسة )اليذلي،
( كالتي أظيرت Esbensen and crisciunas،2008القرارات في الظركؼ الطارئة، كدراسة )

عركف باألماف ضركرة تكفير كسائؿ اتصاالت بديمة كتدريب المستخدميف عمييا ما يجعميـ يش
كيعرفيـ كيؼ يعممكف في المكاقؼ الحرجة، بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

( كالتي أظيرت إلى ضعؼ التنبؤ عف األزمات لدل كزارة الصحة كأف المستشفيات 2006)الجديمي،
 الكبرل في قطاع غزة مستيدفة لؤلزمات كغير مستعدة ليا.
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"تنسؽ اإلدارة مع اإلدارات ذات  (4رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة
(، كمتكسط 3.78نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى "العالقة مما يساعد عمى إدارة األزمة بشكؿ فعاؿ

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة %(، 75.51حسابي نسبتو )  ، مما
كىذا  3درجة المكافقة المتكسطة كىى دؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ي

، كيعزك الباحث باف السبب يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة 
زز االتصاؿ في ذلؾ ربما يعكد إلى كجكد مجالس كخبليا إدارة أزمة ممثمة بجميع اإلدارات مما يع

كالتكاصؿ، كأيضان يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى اىتماـ الكزارة إلى إبقاء االتصاؿ مفتكحا كقت 
االتصاالت،  استخداـ أساليب متعددة مف األزمة كىك ما يسمى بأسمكب اتصاؿ الباب المفتكح، كيتـ

 إدارة أثناء بالقيادة يالرسم غير األفقي(، كاالتصاؿ )االتصاؿ مدراء اإلدارات بيف المباشرة مثؿ
 .األزمة

يتوفر لدى الوزارة نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيؿ تدفؽ المعمومات  ( "3)رقـ  الفقرة حققت مابين 
%(، 69.49(، كمتكسط حسابي نسبتو )3.47نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أدنى "لمتعامؿ مع األزمة

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  كىذا 3درجة المكافقة المتكسطة كىى االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

ف السبب في ذلؾ ربما يعكد إلى تنكع أالفقرة، كيعزك الباحث بمف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  قميمة
 .المباشر كخصكصا كقت األزمةكسائؿ االتصاؿ المباشر كغير 

وزارة في الفرضية الخامسة: يوجد تأثير لتنمية وتطوير الموارد البشرية عمى إدارة األزمات 
 (.α ≤ 0.05)الداخمية واألمف الوطني عند مستوى داللة إحصائية 

مدل تنمية كتطكير المكارد البشرية لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، قاـ الباحث  لمعرفة
تنمية كتطكير ساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ بح

( درجات، كالنتائج 3كالدرجة الكمية لممجاؿ، حكؿ الدرجة المتكسطة التي تساكم ) المكارد البشرية
 المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
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.( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تنمية Sigالحتماؿ )المتوسط الحسابي وقيمة ا (4-20جدوؿ )
 وتطوير الموارد البشرية

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 T اختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
الكزارة الككادر المدربة في مجاؿ  ليتكفر لد

 التعامؿ مع األزمات
3.56 71.12 8.43 *0.000 3 

2.  
ف في إدارة األزمة عمى دراية ك تمؾ العاميم

 ستراتيجيات العمؿا  كافية بخطط ك 
3.44 68.78 6.65 *0.000 5 

يتكفر لمكزارة ككادر بديمة قادرة عمى إدارة   .3
 األزمة كالتعامؿ معيا

3.41 68.16 6.13 *0.000 6 

4.  
الككادر البشرية العاممة أثناء األزمات لدييا 

 القدرة عمى تحمؿ ضغكط العمؿ
3.82 76.43 14.15 *0.000 1 

5.  
يمتاز فريؽ عمؿ إدارة األزمات بالحماسة 

 كالدافعية العالية لمعمؿ كاإلنجاز
3.69 73.88 11.24 *0.000 2 

6.  
 تنفيذ عمى تدريبية العاممكف برامج يتمقى

دارة لمكاجية سيناريكىات  7 0.000* 5.82 68.06 3.40 األزمات كا 

7.  
 لدييـ ممف ؿالعم فريؽ تختار اإلدارة أفراد

 األزمات مع التعامؿ في سابقة خبرة
3.51 70.10 7.83 *0.000 4 

  0.000* 11.30 70.93 3.55 جميع فقرات المجاؿ معاً 

0.05داللة  ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  . 
 

 مناقشة نتائج الفرضية:
 األزمات إدارة الموارد البشرية عمىتطوير و تنمية لر تأثي وجود التي تنص عمىتـ قبوؿ الفرضية 

 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفبوزارة الداخمية 
النتائج أف كزارة الداخمية في قطاع غزة تكفر ألفرادىا التدريب بدرجة جيدة، حيث  أظيرت

( درجة، مما يدؿ 3.55بي )%(، كبمتكسط حسا70.93بمغ الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف )
درجات، مما يدؿ عمى أف ىذا المجاؿ  3عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف 

ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ىذه النتيجة 
أصبح جزء مف كاقعيـ كخاصة  ربما إلى تكيؼ جميع فئات الشعب الفمسطيني مع الضغكط كالذم
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الفئات القيادية، كألف الدرجة العممية كالدكرات التدريبية ىي جزء مف تطكير الذات كاآلخريف، كالتي 
ىي مف أىـ أدكار القائد، كتظير النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر 

دارة األزما يعزك ت لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، كأيضان عممية تنمية كتطكير المكارد البشرية كا 
الباحث ىذه النتيجة ربما لتنمية كتطكير المكارد البشرية مف خبلؿ برامج تنمية في الكزارة كديكاف 

 المكظفيف العاـ.
( كالتي 2010نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات كدراسة )أبك عزيز،  واتفقت

لدييا اإلمكانات المادية كالبشرية إلدارة األزمات بدرجة مقبكلة في أظيرت أف كزارة الصحة يتكفر 
ظؿ الحصار عمى قطاع غزة، كأيضا اتفقت معيا بدرجة كبيرة عمى مدل قدرة العامميف في كزارة 

يعيشاف في ظركؼ  المجتمعيفالصحة تحمؿ ضغكط العمؿ، كىذه النتيجة طبيعية ككف أف 
( كالتي أظيرت كجكد عبلقة بيف 2007دراسة )العتيبي، متشابية كفي نفس البيئة، كاتفقت مع

، كاتفقت المعكقات التي تكاجو القائد األمني أثناء إدارتو الميدانية كالنقص في تأىيؿ الككادر البشرية
( كالتي أظيرت أف كجكد نقص في تأىيؿ كتطكير الككادر البشرية يؤثر 2005مع دراسة )كردـ، 

( كالتي أظيرت أف عدـ 2004كتتفؽ مع دراسة )الضكيحي،  ءة،عمى التعامؿ مع األزمات بكفا
التدريب عمى تطبيؽ الخطة مما يحد مف قدرة الفريؽ عمى إدارتيا إعبلمينا، كدراسة )القحطاني، 

( كالتي أظيرت بضركرة تطكير ميارات الككادر البشرية، كاتفقت مع دراسة )الكىاس، 2003
لتطكير لو عبلقة مباشرة في نجاح القيادة األمنية في إدارة ( كالتي أظيرت عمى أف التأىيؿ كا2002

( كالتي أظيرت عدـ كجكد خطط طكارئ إلدارة األزمات في 2000األزمة، كدراسة )شبير، 
مستشفى ناصر كبالتالي ال يكجد احتياطي مف اإلمكانات المادية إلدارة األزمات، بينما الدراسة 

اء كمتخصصيف مف خارج الكزارة عند تشكيؿ فريؽ الحالية أظيرت ضعؼ في االستعانة بخبر 
( كالتي أظيرت أىمية كجكد فريؽ لؤلزمة Nicholas،1992األزمات، بينما اختمفت مع دراسة ) 

في المنظمات يسعى إلى التعرؼ عمى األزمة مف مختمؼ أكجييا، حيث لـ تعمؿ كزارة الداخمية 
 .أثناء الطكارئ كاألزمات بشكؿ كاؼو  عمى تكفير ككادر بشرية مدربة تككف احتياطية لمعمؿ

الكوادر البشرية العاممة أثناء  " (4رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة
(، كمتكسط 3.82نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى "األزمات لدييا القدرة عمى تحمؿ ضغوط العمؿ

0.05ان عند مستكل داللة لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائي%(، 76.43حسابي نسبتو )  ، مما
كىذا  3درجة المكافقة المتكسطة كىى يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

، كيعزك الباحث باف السبب يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
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المبلحظ مف قبؿ مكظفي الكزارة عمى تجاكز األزمات التي أصبحت  في ذلؾ ربما يعكد إلى الحرص
 .الحياة لدييـ مكرأمف 

 سيناريوىات تنفيذ عمى تدريبية العامموف برامج ( "يتمقى6)رقـ  الفقرة حققت بينما 
دارة لمواجية (، كبمتكسط حسابي نسبتو 3.40نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أدنى "األزمات وا 

0.05ر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة لذلؾ تعتب%(، 68.06)  ، مما يدؿ عمى أف
يعني أف ىناؾ  كىذا 3درجة المكافقة المتكسطة كىى متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

ذلؾ ربما  ، كيعزك الباحث باف السبب فيمف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة قميمةمكافقة بدرجة 
يعكد إلى عدـ كجكد إدارة متخصصة لتعنى بمثؿ ىذه التدريبات، كعدـ كجكد برامج تدريبية مف قبؿ 

 .الكزارة
في الفرضية السادسة: يوجد تأثير لإلمكانات المادية والخدمات المساندة عمى إدارة األزمات 

 (.α ≤ 0.05)وزارة الداخمية واألمف الوطني عند مستوى داللة إحصائية 
مدل تكفر اإلمكانات المادية كالخدمات المساندة لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة،  لمعرفة

 قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ
كالدرجة الكمية لممجاؿ، حكؿ الدرجة المتكسطة التي تساكم  اندةإلمكانات المادية كالخدمات المسا
 ( درجات، كالنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:3)

.( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (4-21جدوؿ )
 اإلمكانات المادية والخدمات المساندة "

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 قيمة اختبار
T 

القيمة 
ة االحتمالي

(Sig). 
 الترتيب

1.  
ىناؾ درجة عالية مف التنسيؽ بيف المعنييف بإدارة 

 األزمة 
3.62 72.45 9.74 *0.00 1 

 7 0.14 1.07 61.53 3.08 تكجد مكازنة مخصصة لمتعامؿ مع األزمات  .2
 8 0.07 1.47 57.86 2.89 المكازنة المتكفرة كافية كقت األزمات  .3

المالية اإلجراءات اإلدارية لصرؼ المخصصات   .4
 تتصؼ بالمركنة 

2.88 57.65 1.65 0.05 9 

 10 0.02* 1.96 56.94 2.85 تمنح الكزارة حكافز مادية لفريؽ إدارة األزمة  .5
 2 0.00* 5.36 67.04 3.35 تكجد رقابة عمى اإلجراءات المالية المتبعة كقت األزمة  .6

7.  
تتكفر لمكزارة األدكات كاآلالت البلزمة لمتعامؿ مع 

 األزمات
3.12 62.35 1.70 *0.04 5 
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 قيمة اختبار
T 

القيمة 
ة االحتمالي

(Sig). 
 الترتيب

8.  
مف المكاد المساندة  ان خاص ان تخصص اإلدارة احتياطي
 الستخداميا كقت األزمات

3.12 62.35 1.69 *0.04 5 

9.  
تدرس االحتياجات المتكقعة لمكزارة مف المكاد المساندة 

 خبلؿ األزمة
3.32 66.43 4.93 *0.00 3 

10.  
يجرم تقييـ دكرم لبلحتياطي المتكفر مف المكاد 

 4 0.01* 3.03 63.88 3.19 لمساندةا

  0.03* 2.78 62.85 3.14 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  . 

 مناقشة نتائج الفرضية:
 إدارة ىعمتأثير لإلمكانات المادية والخدمات المساندة  وجود التي تنص عمىتـ قبوؿ الفرضية 

 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفبوزارة الداخمية  األزمات
مساندة اخمية في قطاع غزة يتكفر لدييا إمكانات مادية كخدمات النتائج أف كزارة الد أظيرت

%(، كبمتكسط حسابي 62.85بدرجة مقبكلة، حيث بمغ الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف )
درجات، مما  3، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف ( درجة3.14)

يدؿ عمى أف ىذا المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، 
كتظير النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر اإلمكانات المادية 

دارة األزماتكالخدمات الم الباحث ىذه النتيجة  ويعزو   .لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة ساندة كا 
ربما إلى شح اإلمكانات المادية كالخدمات المساندة بفعؿ الحصار الخانؽ المفركض عمى الحككمة 

ف تكافر اإلمكانيات المادية كالخدمات المساندة التي يحتاجيا أفراد كزارة  الفمسطينية في قطاع غزة، كا 
الداخمية بفترة قياسية يمكف بكاسطتيا إحكاـ السيطرة الكاممة عمى مجريات األحداث المتعمقة باألزمة 
دارتيا بكفاءة كفعالية عالية، كىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجة تكافر اإلمكانيات المادية  كا 

نفس الدرجة لدل أصحاب كالخدمات المساندة بدرجة كاحدة، أدل ذلؾ إلى زيادة في إدارة األزمات ب
المناصب اإلشرافية في كزارة الداخمية في قطاع غزة، كالعكس صحيح، كربما تشكؿ اإلمكانيات 
المادية كالخدمات المساندة عنصران أساسيان مف عناصر إدارة أم أزمة، فالمكارد المادية التي تتمثؿ 

كتجييزات االنتقاؿ كتجييزات  في التجييزات المناسبة مف غرؼ عمميات كأجيزة اتصاالت كحاسبات
فرؽ المكاجية كالمجابية التنفيذية، كدرجة تكافر ىذه المكارد المادية كالخدمات المساندة ينعكس 
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كيعزك الباحث ضعؼ االستجابة عمى ىذا المجاؿ ربما لككف الكزارة ايجابيان عمى إدارة األزمة، 
الذم قد يعكد بالسمب عمى أدائيا في بعض بسبب قمة المكارد المالية، ك  يكميان تعيش حياة األزمة 

كجكد نقص في كسائؿ االنتقاؿ المناسبة يؤثر عمى سرعة  إفاألحياف في مكاجية األزمات، حيث 
مكاجية األزمات، كيترتب عمى ضعؼ المكارد المالية نقص كبير في االحتياطي مف اإلمكانات 

الحتياجات المتكقعة لمكزارة مف المكارد المادية دراسة االمادية البلزمة لمكاجية األزمات، رغـ أنو يتـ 
كىنا قد يرجع الباحث  ،زمات كلكف ىناؾ صعكبة في تكفيرىااأل ةالمساندة كاألساسية البلزمة لمكاجي

السبب إلى القيكد الخارجية المفركضة عمى الحككمة في غزة، كىذا يؤكد كجكد العبلقة الطردية بيف 
دارة األزمات في كزارة الداخميةتكافر اإلمكانيات المادية كالخ  .دمات المساندة كا 

( كالتي أظيرت المعكقات التي 2012اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )األشقر،  وقد
تقؼ حائبلن دكف فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمة في الكزارة كانت عدـ كفاية المكارد المالية 

( كالتي 2008كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة)عكدة،المخصصة لشراء تقنيات االتصاؿ الحديثة، 
أظيرت كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية ايجابية بيف تكافر اإلمكانيات المادية كالخدمات المساندة 

دارة األزمات ( كالتي أظيرت 2004الشمراني، كدراسة )( 2006بينما اختمفت مع دراسة )الفييد،  ،كا 
مكانيات مادية  بدرجة جيدة. كجكد خدمات مساندة كا 

"ىناؾ درجة عالية مف التنسيؽ  (1رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة
(، كبمتكسط حسابي نسبتو 3.62نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى "بيف المعنييف بإدارة األزمة

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة %(، 72.45)  ، مما يدؿ عمى أف
كىذا يعني أف ىناؾ  3درجة المكافقة المتكسطة كىى متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

ف السبب في ذلؾ يعكد أ، كيعزك الباحث بمكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
ف أفراد الكزارة، كربما يعزل إلى كجكد مجالس إلى اىتماـ الكزارة بخمؽ ركح التعاكف كالفريؽ الكاحد بي

 .بكافة المعنييف مما يعزز التنسيؽكخبليا إدارة أزمة ممثمة 
 مستكل أدنى ""تمنح الوزارة حوافز مادية لفريؽ إدارة األزمة( 5الفقرة رقـ ) حققت بينما 

ة دالة لذلؾ تعتبر ىذه الفقر %(، 56.94(، بمتكسط حسابي نسبتو )2.85نسبتيا ) بمغت إذ
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة مف قبؿ  3درجة المكافقة المتكسطة كىى انخفض عف 
يعكد إلى قمة اإلمكانيات  ف السبب في ذلؾ ربماأ، كيعزك الباحث بأفراد العينة عمى ىذه الفقرة

المادية المتاحة لمكزارة بسبب الحصار المفركض عمى الحككمة في قطاع غزة، كقد يرجع السبب 
 .إلى عدـ دراسة نظاـ الحكافز كعدـ الدراية بأىمية دكر التحفيز في تحقيؽ نتائج مرجكة
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وزارة الداخمية في األزمات الفرضية السابعة: يوجد تأثير لتقييـ أداء الموارد البشرية عمى إدارة 
 (.α ≤ 0.05)واألمف الوطني عند مستوى داللة إحصائية 

مدل تكفر تقييـ أداء المكارد البشرية لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، قاـ الباحث  لمعرفة
تقييـ أداء المكارد بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ 

( درجات، كالنتائج المتعمقة 3كالدرجة الكمية لممجاؿ، حكؿ الدرجة المتكسطة التي تساكم ) ةالبشري
 بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:

.( لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تقييـ Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (4-22جدوؿ )
 أداء الموارد البشرية "

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

سط المتو 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اختبار
T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 4 0.000* 6.68 68.98 3.45 تقيـ قرارات الكزارة عادة بعد تنفيذىا  .1

2.  
تمتمؾ الكزارة آليات لمتابعة تنفيذ الخطط حسب 

 الجداكؿ الزمنية المكضكعة
3.33 66.53 5.23 *0.000 6 

3.  
لجيات اإلشرافية يقـك بعممية التقييـ لجنة مف ا

 بالكزارة
3.43 68.57 7.08 *0.000 5 

 1 0.000* 8.46 70.20 3.51 بالكزارة لعممية التقييـ العاممكفيستجيب   .4

 3 0.000* 6.86 69.39 3.47 تستفيد الكزارة مف نتائج التقييـ في تحسيف أدائيا  .5

 2 0.000* 7.42 69.69 3.48 تساعد التغذية الراجعة في معرفة تطكرات األزمة  .6

  0.000* 8.60 68.89 3.44 جميع فقرات المجاؿ معاً 

0.05داللة  ل* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  . 

 نتائج الفرضية:مناقشة 
 إدارة الموارد البشرية عمى أداءتأثير لتقييـ  وجود التي تنص عمىتـ قبوؿ الفرضية 

 (.α ≤ 0.05)الوطني عند مستوى داللة إحصائية  واألمفبوزارة الداخمية  األزمات
النتائج أف كزارة الداخمية لدييا القدرة عمى تقييـ أداء المكارد البشرية بدرجة قريبة  أظيرت

%(، كبمتكسط حسابي  نسبتو 68.89إلى الجيد، حيث بمغ الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف )
درجات، مما  3رجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف ( درجة، مما يدؿ عمى أف متكسط د3.44)

يدؿ عمى أف ىذا المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة الداخمية في قطاع غزة عمى 
ذات داللة إحصائية بيف عممية تقييـ أداء  طردية جيدةإدارة األزمات، كتظير النتائج كجكد عبلقة 
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دارة األز  ف األحداث الطارئة تساعد إمات لدل كزارة الداخمية في قطاع غزة، حيث المكارد البشرية كا 
عمى تقييـ األداء مف خبلؿ مقارنة اإلجراءات التي اتخذت عمميان كبيف اإلجراءات المكجكدة في 
خطة إدارة األزمة، كاستنتاج أكجو القصكر كالخمؿ كالنكاحي االيجابية أك المفقكدة مف الخطة 

 .ألزمات في الكزارةية مكاجية اكبعبلجيا تتحسف عمم
ربما بسبب السعي  بة إلى الجيدة حكؿ إدارة األزماتالباحث أف نسبة االستجابة قري ويعزو 

لكجكد كحدة أك دائرة مستقمة إلدارة األزمات في الكزارة ككنيا مف أكبر كأىـ الكزارات كأكثرىا عرضةن 
ف السبب في ذلؾ يعكد أكيعزك الباحث ب، كاطفلؤلزمات، كيقع عمى عاتقيا تكفير األمف كاألماف لمم

 .إلى قمة اإلمكانيات المتاحة لمكزارة
ف بالوزارة لعممية و"يستجيب العامم (4رقـ ) الفقرة حققت فقد المجاؿ ىذا لفقرات وبالنسبة

لذلؾ تعتبر  %(،70.20(، كبمتكسط حسابي نسبتو )3.51نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أعمى" التقييـ
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة ىذه الفقرة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  3درجة المكافقة المتكسطة كىى ليذه الفقرة قد زاد عف 
الحرص لدل العامميف  ف السبب في ذلؾ يعكد إلىأ، كيعزك الباحث بقبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

حداث تغيرات لؤلفضؿ كألف الدرجة العممية كالدكرات التدريبية جزء مف  في الكزارة عمى العمؿ كا 
 .عممية التقييـ
تمتمؾ الوزارة آليات لمتابعة تنفيذ الخطط حسب الجداوؿ  "( 2الفقرة رقـ ) حققت بينما 

%(، 66.53كبمتكسط حسابي نسبتو ) (،3.33نسبتيا ) بمغت إذ مستكل أدنى " الزمنية الموضوعة
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3 كىيدرجة المكافقة المتكسطة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 .مى ىذه الفقرةمف قبؿ أفراد العينة ع قميمة
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة  Tاستخداـ اختبار  تـ

  أـ ال. 3المتكسطة كىي 
 .( لجميع فقرات االستبيافSigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) يوضح (4-23جدوؿ )

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 T راختبا

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 13.86 69.97 3.50 جميع فقرات االستبياف

0.05داللة  لالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستك  *    . 
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)الدرجة الكمية مف  3.50المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكم ( أف 4-23مف جدكؿ ) تبيف
القيمة االحتمالية كأف  13.86 قيمة االختبارك %، 69.97سابي النسبي ( أم أف المتكسط الح5
.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  ، مما

كىذا يعني أف  3درجة المكافقة المتكسطة كىى يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة قد زاد عف 
 النتائج كجكد ، حيث أظيرتراد العينة عمى الفقرات بشكؿ عاـمكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أف ىناؾ

دارة األزمات لدل كزارة  طردية جيدةعبلقة  ذات داللة إحصائية بيف جميع فقرات االستبياف كا 
 الداخمية في قطاع غزة.
دراسة القائؿ "ما المعوقات مف أسئمة ال انيابات المبحوثيف عمى السؤاؿ الثالنتائج المتعمقة بإج

 ؟والتحديات التي تواجو وزارة الداخمية واألمف الوطني في إدارة األزمات
المخصصة إلدارة  المالية المكارد كفاية عدـ نتائج اإلجابات عمى السؤاؿ السابؽ أف أظيرت

عكقات الم باقي ترتيب كاف ثـ كمف ،المبحكثيف مكافقة درجة بحسب المعكقات مقدمة األزمات في
 التأىيؿ سياسات في األزمة، مع كجكد ضعؼ إدارة عمى القائميف اختصاصات تداخؿكالتالي: 
في  األكفاء لمعامميف المقدمة كالمعنكية المادية الحكافز األزمات، كتتصؼ إدارة مجاؿ في كالتدريب
 مع لمتعامؿ المعنية الجيات إلى الممنكحة الصبلحيات كفايتيا، كتعتبر بعدـ األزمات مع التعامؿ

 األزمات، كتتصؼ ظركؼ في القرار اتخاذ مركزية نحك نزعة األزمات غير كافية، مع كجكد
 في صعكبة األزمات بالضعؼ، ككذلؾ يكجد مع لمتعامؿ الجيات المعنية بيف التنسيؽ عمميات

 قصكر كيكجدانتقاليا،  أثناء تعرضيا لمتحريؼ األزمات مع  ظركؼ في المعمكمات تشخيص دقة
 ليست األزمة إدارة عممية بعض  األشخاص أف المكظؼ،  كيعتقد قبؿ مف الخطر إشارات فيـ في
 عدد مف كما ذكر ى ،األسمكب كبنفس اعتيادم بشكؿ األزمة مع التعامؿ أىمية كيتـ  ذات

، كاألمف الكطني _ الشؽ المدني الداخمية كزارة األزمات في إدارة أماـ حائبلن  تقؼ التي المعكقات
 .(1،2حسب إجابات المبحكثيف كفؽ السؤاؿ المفتكح المعد في االستبانة، انظر ممحؽ رقـ )كذلؾ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 النتائج والتوصياث

 
 

  ًالنتائج.: أوال 

  ًالتوصيات.: ثانيا 

  ًالمقترحات.: ثالثا 
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 صؿ الخامسالف
 والتوصيات النتائج

 
 : النتائج:أوالً 

لتي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، كأىـ التكصيات المقترحة في أىـ النتائج ا يتضمف ىذا الفصؿ
ضكء النتائج كالتي يأمؿ الباحث أف تسيـ في دعـ كتعزيز نقاط القكة، كمعالجة كتصحيح نقاط 
الضعؼ، كمف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة، أال كىك إيجاد طريقة عممية سميمة 

تكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج ك اخمية كاألمف الكطني، إلدارة األزمات التي تكاجو كزارة الد
 المتعمقة بمجاالت الدراسة الرئيسية، كىي مكضحة مف خبلؿ التالي:

 :تخطيط االستراتيجيالتخطيط والبخصوص  النتائج (1
 كتخطيط استراتيجيتخطيط  اقطاع غزة لديي في كاألمف الكطني الداخميةالنتائج أف كزارة  أظيرت
المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات  ىذا كنستنتج أف ،%73.04بكزف نسبي ك  ة،بدرجة جيد
 عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف عممية التخطيط الداخمية كاألمف الكطني، مع كجكدفي كزارة 

دارة االزمات لدل كزارة  كالتخطيط االستراتيجي التخطيط يقـك بتحديد ف ،قطاع غزة الداخمية فيكا 
كتكقع المخاطر كاألزمات  ،لمكزارةكرصد كمراقبة البيئة الداخمية كالخارجية  ،جميع مكارد المؤسسة

كاالستفادة مف كسائؿ اإلنذار المبكر التي تنذر  ،المحتمؿ حدكثيا في ضكء القيـ كالمتغيرات البيئية
ىمية أل ريشي بدكره كىذا ،كيتـ إعداد السيناريكىات المناسبة لمكاجية األزمات ،بقرب كقكع األزمة

 التخطيط عمى نجاح إدارة األزمة. تأثير
  :الييكؿ التنظيمي والوصؼ الوظيفيبخصوص  النتائج (2

بكزف ك  جيدةىيكؿ تنظيمي بدرجة  اقطاع غزة يتكفر لديي الداخمية فيالنتائج أف كزارة  أظيرت
 في كزارة الداخمية% كنستنتج أف ىذا المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات 78.27نسبي 

ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر ىيكؿ تنظيمي  قكيةعبلقة طردية  جكدك  كاألمف الكطني، مع
دارة األزمات لدل كزارة الداخمية  .في قطاع غزة كاألمف الكطني كا 

 :القيادة واتخاذ القرارات في األزماتبخصوص  النتائج (3
اتخاذ كقدرة عمى  قيادة اقطاع غزة لديي في طنيكاألمف الك  الداخميةأظيرت النتائج أف كزارة 

المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة  ىذا % كنستنتج أف75.92بكزف نسبي ك  جيدة،بدرجة  القرارات
عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة لداخمية كاألمف الكطني، مع كجكد ااألزمات في كزارة 
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دارة القيادة كاتخاذ القرارات تكافر  حيث كجكد نظاـ  ،قطاع غزة الداخمية فياألزمات لدل كزارة كا 
الظركؼ كاألشياء التي يحتمؿ أف تييئ األجكاء لخمؽ أزمة  بالقدرة عمى السيطرة عمىيتسـ  قيادم

كرسـ السيناريكىات  ،الكقائية إلزالة أسبابيا قبؿ أف يستفحؿ أمرىا اتخاذ القراراتيساعد عمى 
 ذلؾ عمى النجاح في إدارة األزمة.  كينعكس ،البلزمة لمتصدم ليا

 ميارات االتصاؿ في األزمات:بخصوص  النتائج (4
 جيدة،نظاـ اتصاؿ فعاؿ بدرجة  اقطاع غزة يتكفر لديي الداخمية فيأظيرت النتائج بأف كزارة 

المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة  ىذا % كنستنتج أف72.51بكزف نسبي ك 
عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر نظاـ اتصاؿ مف الكطني، مع كجكد الداخمية كاأل

دارة األف حيث إف تكافر  ،قطاع غزة الداخمية فيكزارة  الجيات اإلشرافية فيزمات لدل عاؿ كا 
 ،الفعاؿ يؤثر عمى سرعة تبادؿ المعمكمات كسرعة اتخاذ القرارات أثناء األزمات ميارات االتصاؿ

 في مكاجية األزمات. الكزارةره يعطي القكة ألفراد كىذا بدك 

 تنمية وتطوير الموارد البشرية:بخصوص  النتائج (5
 جيدة،التدريب بدرجة  اكفر ألفرادىتقطاع غزة  في كاألمف الكطني الداخميةأظيرت النتائج أف كزارة 

ت في كزارة يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزما ال المجاؿ ىذا % كنستنتج أف70.93بكزف نسبي ك 
عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر عممية  الداخمية كاألمف الكطني، مع كجكد
دارة االزمات لدل كزارة  ذات  جيدةطردية كجكد عبلقة كىذا يعني  ،قطاع غزة الداخمية فيالتدريب كا 

كزارة االزمات لدل  دارةكا  المكارد البشرية  كتطكير تنميةداللة إحصائية مف خبلؿ النتائج بيف عممية 
 .في قطاع غزةالداخمية 

 والخدمات المساندة:بخصوص اإلمكانات المادية  النتائج (6
بدرجة  مساندةكخدمات مادية إمكانات  اقطاع غزة يتكفر لديي الداخمية فيأف كزارة  النتائج أظيرت
ة األزمات في كزارة يشكؿ عائقان أماـ إدار  ال % كنستنتج أف ىذا المجاؿ72.45بكزف نسبي ك  جيدة،

عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة تكافر اإلمكانيات  الداخمية كاألمف الكطني، مع كجكد
دارة األزمات لدل كزارة  كالخدمات المساندةالمادية  حيث تكافر اإلمكانات  ،قطاع غزة الداخمية فيكا 
قياسية يمكف بكاسطتيا إحكاـ  مية بفترةالداخكزارة افراد التي يحتاجيا  كالخدمات المساندةالمادية 

دارتيا بكفاءة كفعالية عالية.  السيطرة الكاممة عمى مجريات األحداث المتعمقة باألزمة كا 
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 داء الموارد البشرية:تقييـ أ بخصوص النتائج (7
كنستنتج أف ىذا  %68.89بكزف نسبي ذك داللة إحصائية  متكسطالنتائج كجكد تأثير  أظيرت
قطاع غزة عمى إدارة األزمات،  الداخمية فيكزارة  كؿ عائقان أماـ إدارة األزمات فييشال المجاؿ 

المكارد  أداءذات داللة إحصائية بيف عممية تقييـ  جيدةطردية تبيف مف خبلؿ النتائج كجكد عبلقة ك 
دارةالبشرية   ساعد عمى تقييـتاألحداث الطارئة ف ،في قطاع غزةكزارة الداخمية االزمات لدل  كا 

األداء مف خبلؿ مقارنة اإلجراءات التي اتخذت عمميان كبيف اإلجراءات المكجكدة في خطة إدارة 
تتحسف  الخطة كبعبلجيااألزمة، كاستنتاج أكجو القصكر كالخمؿ كالنكاحي االيجابية أك المفقكدة مف 

 .في الكزارةعممية مكاجية األزمات 
 :إدارة األزمات الداخمية عمىقدرة وزارة  (8

مقدرة عمى إدارة األزمات بدرجة  اقطاع غزة لديي الداخمية فيالنتائج أف كزارة  أظيرت
المجاؿ ال يشكؿ عائقان أماـ إدارة األزمات في كزارة  ىذا %، كنستنتج أف69.97بكزف نسبي ك  ،جيدة

 .الداخمية كاألمف الكطني
بحكثيف بيف متكسطات إجابات المعدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية  وتبيف

، كظيفيالكصؼ الك  ، الييكؿ التنظيميكالتخطيط االستراتيجي إدارة األزمات )التخطيط كاقعحكؿ 
االمكانيات المادية تنمية كتطكير المكارد البشرية،  اتصاؿ، مياراتتكافر القيادة كاتخاذ القرارات، 

المسمى  –)المؤىؿ العممي التالية( تعزل لممتغيرات تقييـ اداء المكارد البشرية ،كالخدمات المساندة
 ة(.دمالخ سنكات-الكظيفي
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 توصيات الدراسة: ثانيًا:
في كزارة الداخمية كاألمف كسبؿ تطكيرىا أجريت ىذه الدراسة بيدؼ دراسة كاقع إدارة األزمات 

عمى تحميؿ  ان كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج حيث تـ تحميميا كمناقشتيا، كبناء الكطني،
تائج الدراسة، يكصي الباحث بعدد مف التكصيات، كقد اجتيد الباحث في تقسيميا إلى كمناقشة ن

 ثمانية محاكر كالتالي:

 ستراتيجي إلدارة األزمات:توصيات بخصوص التخطيط والتخطيط اإل (1
  زيادة االىتماـ بكضع خطط مستقبمية كمعدة مسبقان إلدارة األزمات سكاء كانت داخمية أك

  اخمية كاألمف الكطني بغزة.خارجية في كزارة الد
 .مراجعة كتطكير الخطط السابقة بصكرة مستمرة 
 بناء شبكة معمكمات كقكاعد بيانات خاصة بإدارة األزمات كربطيا بجميع اإلدارات  ربط

 المركزية كالمحافظات في كزارة الداخمية بغزة.
 لتحميؿ البيانات  االرتقاء بمستكل تقنية المعمكمات باستخداـ أحدث الكسائؿ التكنكلكجية

 كربطيا مع بعضيا البعض الكتشاؼ نقاط الضعؼ في الشؽ المدني بكزارة الداخمية.
 .تحديث قكاعد البيانات باستمرار كفؽ ما يستجد مف أزمات 
  تفعيؿ منظكمة اإلنذار المبكر لؤلزمات مف خبلؿ رصد كتحميؿ األحداث كالتغيرات الداخمية

 ألزمات.كالخارجية التي تشير بقرب كقكع ا
 إدارة األزمات فإ حيث ستراتيجي،اإل التخطيط مف جزءنا األزمات إلدارة التخطيط جعؿ 

 عند مف سمبياتيا الحد أك بتجنبيا أكالن  تحدث التي الطارئة الحاالت مع التعامؿ مف تمكف
 .اإلستراتيجية األىداؼ تحقيؽ إلى التكصؿ يتـ أف قبؿ كذلؾ حدكثيا،

  عمى تمؾ الخطط الختبار مدل كفاءتيا عند التنفيذ العممي.إجراء سيناريكىات كتجارب 
 .االستفادة مف تجارب الدكؿ المحيطة في التخطيط لمتعامؿ مع األزمات المشابية 
 .االستعانة بخبراء كمتخصصيف في مجاؿ التخطيط إلدارة األزمات 

  :الييكؿ التنظيمي والوصؼ الوظيفي توصيات بخصوص (2
  بكضع كصؼ كظيفي يكضح حدكد الصبلحيات  ميييكؿ تنظيال تطكيراستكماؿ

كالمسئكليات لجميع فئات الكزارة، مما سيسيـ بشكؿ فعاؿ في القضاء عمى الكثير مف 
 .المشاكؿ القائمة حاليان كالتي نجمت عف عدـ كضكح الصبلحيات كالمسئكليات

 يكؿ تحديد األدكار كالصبلحيات كالمسئكليات بشكؿ كاضح لتفادم االزدكاجية داخؿ الي
 التنظيمي.
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  إعطاء قدر مف التفكيض لجزء مف صبلحيات المدراء إلى معاكنييـ كنكابيـ لتسييؿ القياـ
 بكاجباتيـ، كلتسييؿ أداء العمميات في ميداف األحداث أثناء األزمات.

  تحديد آليات لمتنسيؽ الكامؿ بيف اإلدارات المختمفة داخؿ كزارة الداخمية حتى ال يحدث
 خؿ أك ازدكاج العمؿ.التكرار أك التدا

 توصيات بخصوص القيادة واتخاذ القرارات في األزمات: (3
 دكر كبير ليا كالتي االعتبارية الشخصيات لدل القيادية الميارات كتطكير تنمية ضركرة 

داراتيا األزمات مع التعامؿ في كفعاؿ   .كا 
 ظيارىا كبتيا إلى المجكء مف بدالن  كعكاطفيـ مشاعرىـ إظيار عمى العامميف تشجيع  بشكؿ كا 

 مدل تأثيرىا النفسي عمييـ، كتقكية لمعرفة األزمات كقكع عند العامميف بمقابمة كاالىتماـ سمبي
 كالمرؤكسيف. الرؤساء بيف الشخصية العبلقات

  حصر جميع الككادر المدربة كالمؤىمة إلدارة األزمات في كزارة الداخمية حتى يتـ استغبلليا
 في مكاجية األزمات.

 لحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف في الشؽ المدني بكزارة الداخمية أثناء األزمات تقديـ ا
 لتشجيعيـ عمى طرح أفكار جديدة تساعد عمى إدارة األزمة كالسيطرة عمييا.

 .يجب أف يككف مستكل الكادر المسئكؿ عاليان مف الناحية المينية كاألخبلقية 
  الكادر لتكلي مناصب عميا كعمى أساس التدقيؽ في األشخاص المرشحيف عمى مستكل

 مقاييس دقيقة.
  التركيز عمى خمؽ الككادر الكاعية كالمدربة عمى أعمى المستكيات في مجاؿ التخطيط

ية في كزارة كالتنظيـ كاإلدارة كالقيادة العميا كالتدريب كالعبلقات العامة، لتكلي المراكز القياد
 .كاألمف الكطني الداخمية

 ارات االتصاؿ في األزمات توصيات بخصوص مي (4
 في كزارة الداخمية لمحفاظ عمى التكاصؿ  كالبلسمكية تطكير نظاـ االتصاالت السمكية

الحتياج فريؽ إدارة األزمات الميداني ليا لتسييؿ كصكؿ ك  ،األزمةكالسرية كقت كقكع 
 المعمكمات كاألكامر أثناء األزمة.

 لمرئية أثناء األزمة لمتكاصؿ مع الجميكر االىتماـ باستغبلؿ كسائؿ االتصاؿ المسمكعة كا
بقائو في الصكرة االيجابية الحتكاء األزمة مف أجؿ الحفاظ عمى استقرار المجتمع كدرء ا  ك 

 الشائعات كرفع الركح المعنكية لممكاطنيف أثناء األزمة.
  ر بدائؿ متنكعة لكسائؿ االتصاؿ الستخداميا كقت األزمات.يفتك 
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 صؿ مع المؤسسات الحككمية كمؤسسات المجتمع المدني عند كقكع االىتماـ بالتنسيؽ كالتكا
 األزمة.

 توصيات بخصوص تنمية وتطوير الموارد البشرية (5
 .تحديد االحتياجات الفعمية لعممية التدريب 
 الداخمية كاألمف الكطني كزارةة عمى كيفية مكاجية األزمات في تكفير برامج تدريبية مناسب. 
 مى العامميف في الشؽ المدني بالكزارة عف طريؽ إدارة تكزيع النشرات المتخصصة ع

األزمات المحتممة في الكزارة، كذلؾ عقد محاضرات كلقاءات إرشادية لجميع العامميف في 
 الشؽ المدني.

  متابعة المؤتمرات كالندكات الخاصة بإدارة األزمات لمتعرؼ عمى أحدث الطرؽ العممية في
 ىذا المجاؿ.

 ستمر عمى السيناريكىات المحتممة لؤلزمات لرفع كفاءتيـ في تدريب األفراد بشكؿ م
 مكاجيتيا.

 .تكفير مكازنة مالية مخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية 

 توصيات بخصوص اإلمكانات المادية والخدمات المساندة: (6
 .تكفير احتياجات الكزارة مف أجيزة كمعدات تستخدـ في مكاجية األزمات 
 كبة لمكاجية األزمات التي قد تكاجو مباني كمقرات الكزارة.تكفير أدكات السبلمة المطم 
 الستخداميا كقت الطكارئ كاألزمات كبعد  كالمالية تخصيص احتياطي مف المكارد المادية

 انتياء األزمة، كاستعادة النشاط االعتيادم بأقؿ كقت.
 ة لمتابعة تكفير غرؼ عمميات ثابتة مجيزة بجميع مستمزمات إدارة األزمات، كأخرل متنقم

سير األحداث ميدانيان كتككف ىذه الغرؼ سرية مع تكفير أخرل بديمة تستخدـ كقت 
 الطكارئ.

  دخاؿ التحديثات عمييا بما حصر جميع المكارد المادية المتاحة في الشؽ المدني كتقييميا كا 
 يبلئـ إدارة األزمات بكفاءة كفعالية.

 توصيات بخصوص تقييـ أداء الموارد البشرية: (7
 يـ التقارير كاإلحصائيات الكاضحة الدالة عمى مؤشرات كقكع األزمات ألصحاب القرار تقد

 في الكزارة.
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  تكفير التغذية الراجعة مف أصحاب القرار لدائرة المعمكمات عف اإلحصائيات كمؤشرات
اإلنذار بكقكع أزمة ككيفية التعامؿ معيا لتحفيز العامميف في دائرة المعمكمات كتقييـ طرؽ 

  الحؿ.
  االىتماـ بتكفير نسخ احتياطية محدثة مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمؼ كالضياع

 في حالة حدكث األزمات.

 المقترحات: 
، كتككف مسئكلة بشكؿ كاألمف الكطني ةإنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في كزارة الداخمي (1

ا في جميع محافظات غزة، كتقـك مباشر عف إدارة األزمات المحتممة، مع أىمية إنشاء أفرع لي
بالتنسيؽ كفتح قنكات اتصاؿ بشكؿ دائـ مع دائرة المعمكمات كالتخطيط كالعمميات المركزية 
دارة التدريب لتسييؿ عممية إدارة األزمات مف خبلؿ تشكيؿ فرؽ  دارة اإلمداد كالتجييز، كا  كا 

 داخمية ليا.عمؿ متخصصة لمتنبؤ بجميع أنكاع األزمات المحتمؿ تعرض كزارة ال

االىتماـ بالجانب اإلعبلمي في التعامؿ مع األزمة مف خبلؿ تسكيؽ الجانب اإلنساني لبلزمة  (2
لكسائؿ اإلعبلـ كخصكصان العالمية منيا مف أجؿ خمؽ رأم عاـ عالمي مناصر لمحؽ 
الفمسطيني، كتعزيز التكاصؿ اإلعبلمي المحمي مع الجميكر الفمسطيني مف أجؿ كضعو في 

 في ظؿ األزمة. المعيشيقع صكرة الكا

 خمؽ مف أجؿ األزمات إدارة حكؿ كمستمر دكرم بشكؿ عمؿ ككرشات كندكات مؤتمرات عقد (3
  .األزمات بإدارة معرفية قاعدة

يجب العمؿ عمى ضركرة التنسيؽ بيف اإلدارات المعنية بإدارة األزمة داخؿ ىيكمية كزارة  (4
 الداخمية.

التي تيتـ بإدارة األزمات مف أجؿ كضع التصكرات  إنشاء مركز إلعداد الدراسات كالبحكث (5
 الصحيحة لمتعامؿ مع األزمات.

 الدراسات المقترحة في مجاؿ إدارة األزمات:

 .الحككمية الفمسطينية المؤسسات في األزمات إدارة في كدكره ستراتيجياإل التخطيط (1

 التنسيؽ بيف إدارات كزارة الداخمية كدكرىا في إدارة األزمات. (2

  في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. األزمات إدارة ستراتيجياتكا   أساليب (3
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 ( االستبانة في صورتيا األولية1ممحؽ رقـ )أوال: 
 

                             
 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
 برنامج الماجستير في القيادة واإلدارة

 
 الكراـ،األخوة / األخوات 

 وبعد،تحية طيبة 
 وبركاتو،اهلل  السالـ عميكـ ورحمة

 الموضوع/ تعبئة استبانة لبحث ماجستير
لي أف أضع بيف يديؾ ىذه االستبانة التي تـ تصميميا بغرض جمع المعمكمات  يطيب

وزارة في واقع إدارة األزمات وسبؿ تطويرىا البلزمة لمدراسة التي أقكـ بإعدادىا يقكـ كىي بعنكاف "
كجية نظر الجيات اإلشرافية في الشؽ المدني بقطاع دراسة مسحية مف  "الداخمية واألمف الوطني

، كذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القيادة كاإلدارة مف أكاديمية " غزة
اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة صيممت ىذه االستبانة المككنة مف 

زمات، تكفر البيانات كالمعمكمات، اتخاذ القرارات في األزمات، سبعة مجاالت: التخطيط إلدارة األ
طرؽ االتصاؿ في األزمات، الييكؿ التنظيمي، اإلمكانات المادية كالخدمات المساندة، الككادر 
البشرية، إف حرصكـ عمى تقديـ المعمكمات الكافية بدقة كمكضكعية يؤدم إلى تقييـ أفضؿ 

كالخير لما فيو مصمحة المؤسسة الحككمية كالمجتمع بإذف اهلل، لمكضكع الدراسة مما يعكد بالنفع 
 عممان بأف ىذه البيانات يراعى فييا السرية التامة كتستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 واالحتراـ، الشكر فائؽ بقبوؿ وتفضموا
 الباحث

 إياد عمراف نصر
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 الجزء األوؿ:
 أواًل: البيانات الشخصية

 الجنس:
 أنثي ذكر

  
 

 العمر:
 30أقؿ مف 
 سنة

 40أقؿ مف - سنة 30
 سنة

 50أقؿ مف -سنة  40
 سنة

سنة  50
 فأكثر

    
 

 المؤىؿ العممي:
 دراسات عميا بكالوريوس دبمـو ثانوية عامة فأقؿ

    
 

 المسمى الوظيفي:
مدير عاـ فما 

 فوؽ
 رئيس قسـ نائب مدير دائرة مدير دائرة نائب مدير عاـ

     
 

 دمة:عدد سنوات الخ
 5أقؿ مف 
 سنوات

 10أقؿ مف - سنوات 5
 سنوات

 15أقؿ مف -سنوات  10
 سنة

 15أكثر مف 
 سنة
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 الجزء الثاني:
 ( في الخانة التي تدؿ عمى مدم تكفر كؿ بند لدل الكزارة:  √الرجاء كضع إشارة )

 

 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ـ

جداً 
ير 

كب
 

بير
ك

سط 
متو

يؼ 
ضع

 

ض
جداً 

ؼ 
 

 التخطيط إلدارة األزماتالمجاؿ األوؿ: 
      تكجد لدل الكزارة خطط معدة مسبقان إلدارة األزمات   .1
      الخطط المعدة مف قبؿ الكزارة تساعد عمى إدارة األزمات بشكؿ فعاؿ  .2
      تيتـ الكزارة بالمؤشرات الكاردة عف بكادر حدكث أزمة  .3
      ؤلزمات تكجد خطط بديمة لمتعامؿ مع السيناريكىات المختمفة ل  .4
      تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات   .5
      الخطط المعدة كاضحة مما يسيؿ فيميا كتطبيقيا    .6
      الخطكات المتخذة قبؿ كأثناء كبعد األزمة تساعد عمى إدارتيا بنجاح  .7
طة عند يتـ متابعة تطكرات األزمة بشكؿ مباشر كيجرم تعديؿ الخ  .8

 الضركرة
     

      التخطيط يقمؿ مف الكقت البلـز الستعادة النشاط بعد حدكث األزمة  .9
 توفر البيانات والمعمومات   المجاؿ الثاني:

      تمتاز المعمكمات التي تجمعيا الكزارة كقت األزمة بالدقة   .10
      تتكفر قاعدة بيانات شاممة يعتمد عمييا كقت األزمة  .11
      جميع المكارد المتاحة لمحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة باألزمة تيستغؿ  .12
      تيستخدـ التقنيات الحديثة في جمع كتخزيف كتبادؿ المعمكمات   .13
      يتـ التحقؽ مف صحة كدقة المعمكمات التي تجمع كقت األزمة   .14
      مة  يتكفر لدل الكزارة كـ مف المعمكمات النكعية البلزمة لمتعامؿ مع األز   .15
      تتميز المعمكمات الخاصة باألزمة بالحداثة كالتجديد المستمر   .16
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 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ـ

جداً 
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يؼ 
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      تتميز المعمكمات كقت األزمة بسرعة كسيكلة الكصكؿ إلييا   .17
      المعمكمات التي تجمعيا الكزارة تساعد عمى التنبؤ بقرب كقكع األزمة   .18

 المجاؿ الثالث: اتخاذ القرارات في األزمات 
      رارات اإلدارية كقت األزمة تيتخذ كفقان لممنيج العمميالق  .19
      يكجد ميؿ نحك ال مركزية اتخاذ القرار كقت األزمة   .20
      أيتابع تنفيذ األكامر كالقرارات كقت األزمة  .21
      يتـ تفكيض السمطة بشكؿ كافي لمعامميف في ظؿ األزمة  .22
      كسمبياتيا يتـ مراجعة القرارات كتقييـ إيجابياتيا  .23
      يتـ دراسة البدائؿ المتاحة في ظؿ األزمة بعناية كاختيار البديؿ األمثؿ   .24
      ييمنح العامميف صبلحية اتخاذ القرار لمتعامؿ السريع مع األزمة  .25

 المجاؿ الرابع: طرؽ االتصاؿ في األزمات
      يتـ المجكء إلى كسائؿ اتصاؿ بديمة كقت األزمة  .26
نقطاع االتصاؿ يتـ التصرؼ كفؽ آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا عند ا  .27

 مسبقان 
     

      يتكفر لدم الكزارة نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيؿ التعامؿ مع األزمة   .28
يتـ التنسيؽ مع الزمبلء في المكاقع اإلدارية ذات العبلقة مما يساعد   .29

 عمى إدارة األزمة بشكؿ فعاؿ
     

      التي تستخدميا الكزارة بالسرعة  تمتاز كسائؿ اتصاؿ األزمة  .30
      لتغذية الراجعةيتـ متابعة تطكرات األزمة مف خبلؿ ا  .31

 المجاؿ الخامس: الييكؿ التنظيمي
      يتكفر لممؤسسة ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد     .32
      الييكؿ التنظيمي يحدد بدقة المياـ كالمسئكليات لكؿ مكظؼ  .33
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 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ـ
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      أحيانان ليشكؿ أزمة عاصفة لممؤسسة  يتطكر الصراع التنظيمي  .34
الييكؿ التنظيمي الحالي قادر عمى التحكـ كمكاجية األزمات بكفاءة   .35

 كفعالية  
     

      البناء التنظيمي يكفؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف مستكيات اإلدارة المختمفة    .36
      جميع المستكيات التنظيمية مشاركة في إدارة األزمات  .37

 اؿ السادس: اإلمكانات المادية والخدمات المساندةالمج
      تكجد مكازنة مخصصة لمتعامؿ مع األزمات  .38
      السيكلة النقدية المتكفرة كافية كقت األزمات  .39
اإلجراءات اإلدارية لصرؼ المخصصات مالية كالخدمات المساندة   .40

 مركنة كقت األزمة  
     

      إدارة األزمة تمنح الكزارة حكافز مادية لفريؽ  .41
      تكجد رقابة عمى اإلجراءات المالية المتبعة كقت األزمة  .42
      تتكفر لممؤسسة األدكات كاآلالت البلزمة لمتعامؿ مع األزمات  .43
يتـ تخصيص احتياطي خاص مف المكاد المساندة الستخداميا كقت   .44

 األزمات
     

      المكاد المساندة خبلؿ األزمةيتـ دراسة االحتياجات المتكقعة لمكزارة مف   .45
      يتـ إجراء تقييـ دكرم لبلحتياطي المتكفر مف المكاد المساندة  .46

 المجاؿ السابع: توفر الكوادر البشرية 
      يكجد لممؤسسة برامج خاصة لمتدريب عمى إدارة األزمات   .47
        يتكفر لدم الكزارة الككادر المدربة في مجاؿ التعامؿ مع األزمات  .48
      العامميف في إدارة األزمة عمى دراية كافية بخطط كاستراتيجيات العمؿ   .49
      يتكفر لممؤسسة ككادر بديمة قادرة عمى إدارة األزمة كالتعامؿ معيا   .50
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الككادر البشرية العاممة أثناء األزمات لدييا القدرة عمى تحمؿ ضغكط   .51
 العمؿ

     

      الحماسة كالدافعية العالية لمعمؿ كاإلنجازيمتاز فريؽ عمؿ األزمات ب  .52
دارة لمكاجية سيناريكىات تنفيذ عمى تدريبية العاممكف برامج يتمقى  .53  كا 

 األزمات
     

 مع التعامؿ في سابقة خبرة لدييـ ممف العمؿ فريؽ أفراد اختيار يتـ  .54
  األزمات

     

      زمة ىناؾ درجة عالية مف التنسيؽ بيف المعنييف بإدارة األ  .55
 

 يرجى ذكر المعيقات التي تواجو الوزارة أثناء إدارة األزمة:
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 
 لوزارة:يرجى ذكر المقترحات التي تراىا مناسبة لتطوير إدارة األزمة في ا

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ معنا
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 ( االستبانة في صورتيا النيائية2ممحؽ رقـ )ثانيا: 

  
 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

 اإلدارةبرنامج الماجستير في القيادة و     

 فمسطيف –غزة 

 الكراـ،خوات األخوة / األ
 وبعد،تحية طيبة 

 وبركاتو،السالـ عميكـ ورحمة اهلل 
 الموضوع/ تعبئة استبانو لبحث ماجستير

لي أف أضع بيف يديؾ ىذه االستبانة التي تـ تصميميا بغرض جمع المعمكمات  يطيب
بوزارة  واقع إدارة األزمات وسبؿ تطويرىاالبلزمة لمدراسة التي أقكـ بإعدادىا يقكـ كىي بعنكاف " 

دراسة مسحية مف كجية نظر الجيات اإلشرافية في الشؽ المدني بقطاع  الداخمية واألمف الوطني
، كذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القيادة كاإلدارة مف أكاديمية " غزة

انة المككنة مف اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة صيممت ىذه االستب
سبعة مجاالت: التخطيط كالتخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات، الييكؿ التنظيمي كالكصؼ 
الكظيفي، القيادة اتخاذ القرارات في األزمات، ميارات االتصاؿ في األزمات، اإلمكانات المادية 

الكافية بدقة كالخدمات المساندة، تقييـ الككادر البشرية، إف حرصكـ عمى تقديـ المعمكمات 
كمكضكعية سيؤدم إلى تقييـ أفضؿ لمكضكع الدراسة مما سيعكد بالنفع كالخير لما فيو مصمحة 
المؤسسة الحككمية كالمجتمع بإذف اهلل، عممان بأف ىذه البيانات يراعى فييا السرية التامة كستستخدـ 

 ألغراض البحث العممي فقط.
 واالحتراـ، الشكر فائؽ بقبوؿ وتفضموا

ث/ إياد عمراف نصرالباح
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 البيانات الشخصية:أوال: 
 :أماـ العبارة التي تراىا مناسبة (√عالمة )الرجاء وضع 

 المؤىؿ العممي: -1
 ثانوية عامة فأقؿ            دبموـ فأقؿ               بكالوريوس    
      دراسات عميا    
  المسمى الوظيفي: -2

 مدير دائرة              ائب مدير عاـ     ن            مدير عاـ فما فوؽ  
 رئيس قسـ      مدير دائرة            نائب  
 سنوات الخدمة: -3
 سنوات فأكثر 10سنوات             10أقؿ مف -5سنوات              5أقؿ مف             
   

 ( في الخانة التي تراىا مناسبة:√ثانيا: الرجاء وضع عالمة )
 

 ػػػػػػػػػػػػافالبيػػػػػ ـ

جة 
بدر

ؽ 
مواف

جداً 
رة 
كبي

جة  
بدر

ؽ 
مواف

بيرة
ك

 

جة 
بدر

ؽ 
مواف

طة
وس

مت
 

جة 
بدر

ؽ 
مواف

يفة
ضع

 

جة 
بدر

ؽ 
مواف

جداً 
فة 

ضعي
 

 إلدارة األزمات التخطيط والتخطيط االستراتيجيالمجاؿ األوؿ: 
      تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكؿ فعاؿ 1

2 
مع السيناريكىات المختمفة يكجد خطط بديمة لمتعامؿ 

      لؤلزمات 

3 
تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في 

      مكاجية األزمات 

4 
تساعد الخطكات المتخذة قبؿ األزمة عمى إدارتيا 

      بنجاح

     تتابع تطكرات األزمة بشكؿ مباشر كيجرم تعديؿ  5



 

492 

 

 الخطة عند الضركرة
      ت شاممة يعتمد عمييا كقت األزمةتتكفر قاعدة بيانا 6

      يكجد لدل الكزارة خطط معدة مسبقان إلدارة األزمات  7

8 
تيستخدـ التقنيات الحديثة في جمع كتخزيف كتبادؿ 

      المعمكمات 

      تتاح المعمكمات البلزمة لمتعامؿ مع األزمة   9

10 
مما  تتسـ قاعدة معمكمات الكزارة بالتحديث المستمر

      األزمة إدارةيعيف في 

      يكجد سيكلة في الكصكؿ إلى المعمكمة كقت األزمة 11

12 
المعمكمات التي تجمعيا الكزارة تساعد عمى التنبؤ 

      بقرب كقكع األزمة 

13 
الجيات اإلشرافية في الكزارة لدييا القناعة بالتخطيط 

      االستراتيجي 

      اضحة قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا ك لمكزارة إستراتيجية  14

      مع حاجات المجتمعة كتنسجـ كاضحرسالة الكزارة  15

 المجاؿ الثاني: الييكؿ التنظيمي والوصؼ الوظيفي
      يتكفر لمكزارة ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد 16

      تشجع الكزارة العمؿ بركح الفريؽ داخؿ إداراتيا 17

18 
حدد بدقة المياـ كالمسئكليات لكؿ الييكؿ التنظيمي ي

      مكظؼ

19 
يتطكر الصراع التنظيمي أحيانان ليشكؿ أزمة عاصفة 

      لمكزارة 

20 
الييكؿ التنظيمي الحالي قادر عمى مكاجية األزمات 

      بكفاءة كفعالية  
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21 
البناء التنظيمي يكفؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف مستكيات 

      اإلدارة المختمفة  

22 
يتسـ الييكؿ التنظيمي بالمينية التي تمنع االزدكاجية 

      كتضارب المياـ

 المجاؿ الثالث: القيادة واتخاذ القرارات في األزمات

23 
تتخذ القرارات اإلدارية كقت األزمة كفقان لممنيج 

      العممي

      يكجد ال مركزية في اتخاذ القرار كقت األزمة  24

25 
ئكؿ المباشر تنفيذ األكامر كالقرارات كقت يتابع المس

      األزمة

      لمعامميف في ظؿ األزمة  تفكض السمطة بشكؿ كاؼو  26

      تراجع القرارات كتقيـ إيجابياتيا كسمبياتيا  27

28 
تيدرس البدائؿ المتاحة في ظؿ األزمة بعناية كييختار 

      البديؿ األمثؿ 

29 
حدة التكتر كاستعادة الركح يعمؿ القائد عمى خفض 

      المعنكية لممكظفيف عند كقكع األزمة

30 
يتكاجد القائد دائمان في مكاف كقكع األزمة كيتابع 

      الحدث أكؿ بأكؿ

      ييمنح العاممكف صبلحية في اتخاذ القرار  31

 المجاؿ الرابع: ميارات االتصاؿ في األزمات
      صاؿ بديمة كقت األزمةتمجأ اإلدارة إلى كسائؿ ات 32

33 
تتصرؼ اإلدارة كفؽ آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا 

      مسبقان عند انقطاع االتصاؿ

     الكزارة نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيؿ تدفؽ  ليتكفر لد 34
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 المعمكمات لمتعامؿ مع األزمة 

35 
تنسؽ اإلدارة مع اإلدارات ذات العبلقة مما يساعد 

      كؿ فعاؿعمى إدارة األزمة بش

36 
تمتاز كسائؿ اتصاؿ األزمة التي تستخدميا الكزارة 

      بعدـ إعاقة المعمكمة 

 المجاؿ الخامس: تنمية وتطوير الموارد البشرية

37 
يتكفر لدل الكزارة الككادر المدربة في مجاؿ التعامؿ 

      مع األزمات  

38 
طط يمتمؾ العاممكف في إدارة األزمة دراية كافية بخ

ستراتيجيات العمؿ        كا 

39 
يتكفر لمكزارة ككادر بديمة قادرة عمى إدارة األزمة 

      كالتعامؿ معيا 

40 
الككادر البشرية العاممة أثناء األزمات لدييا القدرة 

      عمى تحمؿ ضغكط العمؿ

41 
يمتاز فريؽ عمؿ إدارة األزمات بالحماسة كالدافعية 

      العالية لمعمؿ كاإلنجاز

42 
 سيناريكىات تنفيذ عمى تدريبية العاممكف برامج يتمقى

دارة لمكاجية       األزمات كا 

43 
 سابقة خبرة لدييـ ممف العمؿ فريؽ تختار اإلدارة أفراد

      األزمات مع التعامؿ في

 المجاؿ السادس: اإلمكانات المادية والخدمات المساندة

44 
المعنييف بإدارة  ىناؾ درجة عالية مف التنسيؽ بيف

      األزمة 

      تكجد مكازنة مخصصة لمتعامؿ مع األزمات 45



 

495 

 

      المكازنة المتكفرة كافية كقت األزمات 46

47 
اإلجراءات اإلدارية لصرؼ المخصصات المالية 

      تتصؼ بالمركنة 

      تمنح الكزارة حكافز مادية لفريؽ إدارة األزمة 48

49 
ى اإلجراءات المالية المتبعة كقت تكجد رقابة عم

      األزمة

50 
تتكفر لمكزارة األدكات كاآلالت البلزمة لمتعامؿ مع 

      األزمات

51 
تخصص اإلدارة احتياطيان خاصان مف المكاد المساندة 

      الستخداميا كقت األزمات

52 
تدرس االحتياجات المتكقعة لمكزارة مف المكاد المساندة 

      ةخبلؿ األزم

53 
يجرم تقييـ دكرم لبلحتياطي المتكفر مف المكاد 

      المساندة

 المجاؿ السابع: تقييـ أداء الموارد البشرية
      تقيـ قرارات الكزارة عادة بعد تنفيذىا 54

55 
تمتمؾ الكزارة آليات لمتابعة تنفيذ الخطط حسب 

      الجداكؿ الزمنية المكضكعة

      ييـ لجنة مف الجيات اإلشرافية بالكزارةيقكـ بعممية التق 56

      يستجيب العاممكف بالكزارة لعممية التقييـ 57

      تستفيد الكزارة مف نتائج التقييـ في تحسيف أدائيا 58

      تساعد التغذية الراجعة في معرفة تطكرات األزمة 59
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 ة األزمة:أ. يرجى ذكر المعيقات التي تواجو الوزارة أثناء إدار 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 ب. يرجى ذكر المقترحات التي تراىا مناسبة لتطوير إدارة األزمة في الوزارة:
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 
 

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ معنا
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 االستبانة تحكيـ لجنة أعضاء السادة بأسماء ( قائمة3ممحؽ رقـ )ثالثا: 
 

 الجامعة اسـ المحكـ الرقـ
 الجامعة اإلسبلمية أ.د. يكسؼ عاشكر 1
 جامعة اإلسبلميةال أ.د. ماجد الفرا 2
 الجامعة اإلسبلمية د. سامي أبك الرككس 3
 الجامعة اإلسبلمية د. سمير صافي 4
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة د. محمد المدىكف 5
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة د. احمد المشيراكم 6
 جامعة األقصى د. نضاؿ عبد اهلل 7
 جامعة األقصى د. فؤاد عياد 8
 جامعة األقصى لديف السيدد. عبلء ا 9

 
 

 


