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 :تعالى قال

َفََرُزوهَُ فََوا َدأَبا َ ِسنِیيََ َسْبعََ تَْزَزُعوىََ قَالََ )  فِي َحَصْدتُْن

 َسْبعَ  َذلِكََ بَْعدَِ ِهيَْ یَأْتِي ثُنَََتَأُْكلُوَىََ ِهَوا قَلِیل َ إَِّلَ ُسْنبُلِوَِ

 ثُنََ ََتُْحِصنُوىََ ِهَوا قَلِیل ََإَِّلَ لَھُيََ قََدْهتُنَْ َها یَأُْكْليََ ِشَدادَ 

َفِیوَِ َذلِكََ بَْعدَِ ِهيَْ یَأْتِي  (َوفِیِوَیَْعِصُسوىََ النَاسَُ یَُغاثَُ َعام 

 صدق اهلل العظيم                                                                                                  
 ( ٌوسف  ٩٤ ، ٩٤ ، ٩٤) 
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  ــــداءاإله
 هم األمة . ونإلى من يحمم

 .طاء ـــــل والعـــإلى أصحاب الفض

 . العامةمصمحة الإلى المخمصين الغيورين عمى 

  .إلى أحرار الوطن إخواني األسرى والجرحى والشهداء 

 . وأصابعهم ضاغطة عمى الزنادالوطن  المرابطين عمى ثغورإلى 

لى و   .لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الراحة  التيزوجتي رمز العطاء والوفاء ا 

  .ي األعزاء ناوأخواتي وأخو  فؤادالومهجة  فمذات كبدي  إلى بناتي وأبنائيوأخيرًا 

.في الدنيا وينفعنا بها في األخرة راجيًا المولى العزيز القدير أن ينفع بها 



 ث
 

 وعرفان شكر
{ ًَّ َم َضاِحًكا ِمْن َقْولَِها َوَقالَ َربِّ أَْوِزْعنًِ أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتًِ أَْنَعْمَت َعلَ َوَعلَٰى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َفَتَبسَّ

الِِحٌنَ    91النمل :{َتْرَضاهُ َوأَْدِخْلنًِ بَِرْحَمتَِك فًِ ِعَباِدَك الصَّ

 عمى والسالم والصالة المتواضع، العمل ىذا نجازإ عمى أعانني الذي هلل الحمد فيو، مباركاً  طيباً  حمدا هلل الحمد
 :بعد أما..الدين يوم إلى بإحسان تبعيم ومن أجمعين، وصحبو لوآ وعمى المرسمين شرفأ

َ: ) قولو من انطالقاً  َيْشُكُرَللاَّ النَّاَسََل َيْشُكْر ََل  فيو ينسب مكان خير فيذا " الترمذي رواه) " َمْن
بالشكر والمتنان إلى ىذا الصرح الشامخ  أتقدم أن إل راسةالد ىذه من النتياء بعد يسعني ل لذا ،ىموأل الفضل

"أكاديمية السياسة واإلدارة "ممثمة بعميدىا ومجمس إدارتيا لما تقدمو من جيد وعطاء متجدد ؛ لإلرتقاء بالمستوى 
 انجاز في العون يد لي مد من كل إلى العظيم والمتنان الوفير بالشكر التعميمي ألبناء وطننا الحبيب وكذلك أتقدم

نبيل حسن   /الدكتور الفاضل، وأستاذي مشرفي والتقدير بالشكر وأخص جيااإخر  في معي واسيم دراسةذه الى
 .صبره وجميل معاممتو، وحسن نصحو، وكثير عممو، بفيض غمرني الذي الطهراوي

معالي  :المناقشة لجنة أعضاء األفاضل السادة إلى وعظيم التقدير والحترام  شكرال بخالص أتقدم كما
 ىذه مناقشة بقبول لتفضميما ، أحمد حسين المشهرواي /والدكتور عالء الدين الرفاتي  /الدكتورالستاذ الوزير 
 .والشمول الدقة نحو وتوجيييا الرسالة

كما أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة األفاضل الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة الستبيان وعمى 
 إلى موصول والشكررحات قيمة كان ليا األثر الطيب في صياغة أداة الدراسة بشكميا النيائي ماقدموه من مقت

 لمو  أضاءت بصماتو جنبات ىذه الدراسة الذي وعمى رأسو األخ د. سمير صافيلمتحميل اإلجصائي مركز ألفا 
 تحميل الستبانة عمى النحو المطموب  في جيدا خردي

والخاوة الازمالء المادراء والشكر موصول إلى عطوفة األخ م. حاتم عويضة وكيل وزارة القتصااد الاوطني 
تفضموا بتعبئة الستبانات وكان لموضاوعيتيم دور كبيار فاي الخاروج بنتاائف ىادفاة العامون والعاممين بالوزارة الذين 

يوساف جرباوع  جازى أقادم الشاكر لألخاوة الازمالء جميعاًا أخاص مانيم األخ أحماد الجدباة واألخ واعترافُا بالجميال ..
 اهلل الجميع عني كل خير 

 حاولات، أنناي حسابي ولكان وحاده، هلل فالكماال ،الدراساة ىاذه فاي الكماال بمغات قاد أنناي أدعاي ل وختاماا
و الكاريم وأن ينفعناي بااو والمساممين وأن يياادينا أسالل اهلل أن يتقبال منااي ىاذا الجياد المتواضااع ويجعماو خالصاًا لوجياا

                                                                                سواء السبيل .
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 ممخص الدراسة  

المتمثمة في التعاون وجماعية العمل بروح والفريق  ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى واقع لمثقافة التنظيمية
 عملومشاركة العاممين في اتخاذ القرارات والتفكير البتكاري في حل المشكالت واحترام الوقت والنضباط  في ال

 تلثير تبيان إلى الدراسة  سعتاد الوطني ا المحافظات الجنوبية ، و رة القتصابإدارة األزمات في وز وعالقتيا 
الثقافة  توفُّر مدى حول العينة أفراد آراء عمى(الخدمة مدة ،العممي المؤىل، العمر  الجنس،) الديمغرافية العوامل

 .الوطنية القتصاد ار وز  في األزمات دارةعالقتيا بإوتبيان  لدييم التنظيمية

ىف اأكثر المن استخدمت الدراسة المنيف الوصفي التحميمي لكونو يتناسب مع موضوع الدراسة ومنوقد  
وموظفة ، واستخدمت الدراسة  اً ( موظف71تكونت عينة الدراسة من )و  ،استخدامًا في دراسة الظواىر الجتماعية 

( 57من ) تكونتالمسح الشامل لكل مفردات عينة الدراسة ، ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة أسموب 
وزيع الستبانة عمى الموظفين المستيدفين من فئة رئيس شعبة فقرة موزعة عمى سبعة محاور رئيسية ، وقد تم ت

%( وتم تحميل الستبيانات باستخدام البرنامف 98.6) بمغت ( إستبانة بنسبة استرداد71فلعمى وتم استرداد )
، واستخدمت الختبارات اإلحصائية المناسبة لموصول لدللت ذات قيمة ومؤشرات تدعم  SPSSاإلحصائي 
 اسة .موضوع الدر 

ستوى مأن موظفي وزارة القتصاد الوطني يتمتعون بمجموعة من النتائف من أىميا : وقد توصمت الدراسة إلى    
%( ، كما بينت الدارسة 66.97من الثقافة التنظيمية فقد بمغ الوزن النسبي الكمي لمستوى الثقافة ) ) توسطمفوق ال

 فوق المتوسط .%( 62.41أن المتوسط الحسابي النسبي لواقع إدارة األزمات في وزارة القتصاد الوطني )

ي من شلنيا تعميق الثقافة التنظيمية وبناء عمى تمك النتائف فقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الت   
من أىميا الىتمام بالثقافة والتي لدى العاممين ورفع كفاءة ومستوى العاممين في التعامل مع األزمات المتالحقة 

والحرص عمى التعمم من العبر والدروس المستفادة التنظيمية باعتبارىا مكونًا فكريًا لو أثره مثل المكونات المادية ، 
، والعمل السائدةزمات السابقة التي تم مواجيتيا ، وتوثيق األزمات بما يساعد عمى تطوير الثقافة التنظيمية من األ

ات، وتييئة البيئة القرار اتخاذ ومنح الموظفين الصالحيات في عمى إشراك الموظفين في عمميات صنع القرار 
زيادة الىتمام بإعداد وتنظيم  دورات  ،ل المشكالت الثقافية والمناخ المناسب في الوزارة لمتفكير البتكاري في ح

نشاءو   وبرامف تدريبية متخصصة في مجال إدارة األزمات لممديرين والعاممين تتصف بالستمرارية  مستقمة ةإدار  ا 
 . الوزارة ذات العالقةات إدار  لكافة تمثيال تتضمن أن عمىإدارة األزمات  عمل قيفر  إلدارة األزمات أو تعزيز



 ض
 

Abstract 

        This study aims at identifying the reality of organization education represented in 

cooperation, group work with team spirit, workers participation in decision making, creative 

thinking in problem solving, and punctuality in crisis management in the Ministry of 

National Economy, South Governorates. It is intended to show the demographic factors 

effects – service period, age, gender, and academic qualifications— on the sample members 

viewpoint with regard to the availability of organization education to them, and to show its 

relationship with crisis management in the Ministry of National Economy.  

       The study uses the analytic descriptive method as it suits the topic of the study and it is 

one of the mostly used methods in studying social phenomena. The study sample is formed 

of 71   male and female employees. The study used comprehensive surveying method on all 

elements  of the study sample. Furthermore, to achieve the study goals a questionnaire 

formed of seven main sections was designed. The questionnaire was distributed to the 

targeted employees such as head of branch and upper ranks. Seventy questionnaire papers 

about 98.6% of the distributed questionnaires were collected and analyzed by using SPSS 

program. Suitable statistical tests were used to reach to valuable statistical significant 

indicators which support study topic. 

      The study reached to a group of important results: Ministry of National Economy  

employees have more than average level of organization education. The overall education 

level percentage reached ( 66.97% ) and the  arithmetic mean of the percentage of the 

reality of crisis management in the Ministry of National Economy is more than average 

(62.41% ). 

      On the light of these results, the study reached to the following recommendations which   

may deepen organization education among employees, increase the proficiency of the 

employees in dealing with the succeeding crisis. The most important of these 

recommendations  is paying attention to organization education as intellectual item which 

has effect such as  materialistic items, tending to learn from the lessons of the previously 

faced crisis. It also recommends documenting the crisis to help develop the prevailing 

organization education, working on employees participation in decision making and giving 

them the authority to make decisions , and maintaining and preparing the suitable 

educational environment in the ministry for creative thinking to solve the problems. The 

study recommends paying more attention for  preparing and organizing continuous training 

courses and programs specialized in crisis management for managers and employees, and 

establishing independent administration for crisis management or reinforcing the team  

working on crisis management that represents all   the ad hoc administrative bodies in the 

ministry.              
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  مقدمة :

كؿ مجتمع بعدة صفات كمكرثات كقيـ كعادات اكتسبيا مف عدة مصادر كميزتو عف غيره مف  تمتعي 
المعيار الذم تتحدد بو ىكية كؿ مجتمع كال  كتمثؿبالثقافة المجتمعية  تعرؼالمجتمعات فيي مكركثات تراكمية 
بيئة المنظمة  ؤثر عمىالذم يالكسط البيئي الذم تعيش فيو المنظمات  شكؿكيمكننا تصكر مجتمع بال ثقافة ، 
 كعمى سمكؾ كتصرفات أفرادىا .

ظركؼ ال حيث فرضت ىذهكالتشرد كضيؽ العيش  ظركؼ العدكاف كالتيجيرالمجتمع الفمسطيني  عانىلقد  
كثرة ل كقد كافجعمتو ينصير في بكتقة كاحدة تكحدت كتأصمت فيو القيـ كالعادات كالمعتقدات نفسيا ك قاىرة ال

ميزت نفسيا بثقافة خاصة عصية عمى االنكسار مقاكمة لالندثار دكرىا حيث الفمسطينية التنظيمات كالفصائؿ 
 بؿ طامحة لخدمة المشركع الكطني الكبير كىك إنشاء الدكلة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة .

نتماء ليا كااليا ي يقكـ أعضاء المنظمة الكاحدة بتبنيالثقافة التنظيمية مصدر السمكؾ المشترؾ التكتعد  
كالتي تميزىا عف غيرىا  ، كمف ثـ يكجد داخؿ ىذه الثقافة جكانب إيجابية كسمبية فإذا زادت الجكانب اإليجابية 
 عف السمبية اتصفت ىذه الثقافة بأنيا قكية كقادرة عمى مكاجية التحديات الداخمية كالخارجية كالعكس صحيح

بكؿ أكسع بيف العامميف ككانت منسجمة مع قيميـ كمعتقداتيـ ككمما كانت القيـ كالمعتقدات المشتركة تحظى بق.
 ( . 7،ص 2010الشخصية كاف ذلؾ مؤشران عمى قكة الثقافة كاتساع تأثيرىا" )جكدة ، 

حديث النبي صمى اهلل مف  ستكحاةمف األصالة كالعراقة كعمؽ التاريخ تنبع ثقافتنا التنظيمية القكية المف 
ـْ َمَثُؿ اْلَجَسِد إَذا اْشَتَكى عميو كسمـ عف النعماف بف بشير : "  ـْ َوَتَعاُطِفِي ـْ َوَترَاُحِمِي َمَثُؿ اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَوادِِّى

لعمؿ كالتعاكف ( حث عمى جماعية ا481". )الصحيحيف ، ص َشْيًئا َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّيِر َواْلُحمَّى 
ق َوى ال برْ  َعَلى َوَتَعاَوُنواْ انطالقا مف تكجييات القرآف الكريـ لقكلو عز كجؿ : " مِْ َعَلى َتَعاَوُنوا ْ َولَْ َوالتَّ  اإلِث 

َوانِْ ( 37" )ىكد ، واصنع الفمؾ بأعيننا ووحينا( ككذلؾ عمى االبتكار بقكلو عز كجؿ : " 2" ) المائدة ، َوال ُعد 
ِمْف  اَل ُيْمَدُغ اْلُمْؤِمفُ  ككصؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لممؤمف بالتعمـ في الحديث الشريؼ عف أبي ىريرة : "

"  عرفت فالـز  يا حارثة"النبي صمي اهلل عميو كسمـ " )متفؽ عميو( كااللتزاـ بعد العمـ لقكؿ  ُجْحٍر َواِحٍد َمرََّتْيفِ 
 .)ركاه البزار(

http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
http://www.bdr130.net/vb/t395797.html
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القيـ كأنماط  ترسيخثمة اتفاؽ بيف الباحثيف عمى األىمية المحكرية لمثقافة التنظيمية في المنظمات ف إف 
حالة السمكؾ كالمعارؼ كالخبرات التنظيمية كتدعيميا داخؿ المنظمة في كجداف العامميف يحكؿ أداءىـ مف 

 مؤثران في االستعداد لمكاجية األزمات عمة كيعد ذلؾ بال شؾ عامالن افال حالة المشاركةإلى اإلجبار كاإلكراه 

ضركرة التفكير في التقميؿ  ياالعديد مف المشكالت كاألزمات التي تتطمب من لقد كاجيت الحككمة كالزالت  
كالخطأ في حؿ المشكالت كمحاكلة تكظيؼ المنيج  تجربةعمى المنيج التقميدم القائـ عمى ال االعتمادمف 

تستفيد جنب سمبياتيا ك تحكـ بضغطيا كمساراتيا كاتجاىاتيا كتتتتغمب عمييا ك تقة طرية األزمات بإدار عممي في ال
مدل كتترقب ليس ك تحقؽ أقصى المكاسب في أقصر زمف كالحّد مف الخسارات ألدنى حّد   مف إيجابياتيا

َـّ فييما التغمب عمى األزمة، بؿ كمدل المينية كالسرعة   .األزمة عمى سيطرة كالالنجاح كالفاعمية المتيف ت

 : دراسة وأسئمتيا ال مشكمة-   1.2
إف مفيكـ األزمة مػف المفػاىيـ كاسػعة االنتشػار فػي مجتمعاتنػا المعاصػرة كتحػدث األزمػات فػي جميػع أنػكاع  

المنظمػػػات كمػػػا يمكػػػف أف تحػػػدث عقػػػب إنػػػذار أك بدكنػػػو ، كفػػػي أم زمػػػاف كمكػػػاف . كنظػػػران ألف عػػػدد األزمػػػات 
تسػتطيع أم منظمػة ميمػا  قطػاع غػزة كال فػي ظػؿ الظػركؼ التػي يعيشػياالمحتمؿ حدكثيا يبدك ال نيائيان خاصة 

 كانت قكة ميزانيتيا أف تخطط لكؿ الطكارئ المحتممة. 

بػػراز دكر الثقافػػة التنظيميػػة لتفػػراد فػػي كزارة االقتصػػاد الػػكطني    تتمثػػؿ مشػػكمة البحػػث فػػي كيفيػػة تكصػػيؼ كاث
أك إذكاء األزمات كذلؾ مف خالؿ التأثير السمبي لمثقافة التنظيمية أك الحد منيػا  بإشعاؿفي إدارة االزمات سكاء 

يجابيػة  أك تجنبيا كانيائيا ، أك عدـ إتاحة الفرصة ليا نيائيػان بػالظيكر، كذلػؾ مػف خػالؿ ثقافػة تنظيميػة كاعيػة كاث
 كمف ثـ مناخ تنظيمي إيجابي مشبع كمحصف ضد األزمات .

ء العنايػػة الكافيػػة لتبعػاد كالعناصػػر األساسػػية لمثقافػػة التنظيميػة التػػي تػػؤثر بػػال لػذا فػػإف األمػػر يتطمػب إعطػػا 
 شؾ عمى جاىزية كاستعداد الكزارة لتزمات المحتممة كتحقؽ االستجابة السمسة لتزمة في حاؿ كقكعيا .

 بػإدارة األزمػات السائدة في الكزارة كعالقتيا  الثقافة التنظيمية عمى التعرؼفإف ىدؼ الدراسة ىك  كبالتالي 
 :دراسة في محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي ال مشكمةتتمخص ك  .
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 األزمات في وزارة االقتصاد الوطني بالمحافظات الجنوبية ؟ في مواجية الثقافة التنظيمية  مدى مساىمةما 
 كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيسي السابؽ مجمكعة مف األسئمة الفرعية التالية : 

 ؟ في كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية   التنظيميةكاقع الثقافة  ما - 1

 األزمات في كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية ؟ كاقع إدارة ما  -2

 ؟عالقة الثقافة التنظيمية بإدارة األزمات في كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية   ما - 3

 يات التي تكاجو كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية ؟ما ىي التحد - 4

 كيؼ يمكف تعزيز الثقافة التنظيمية في كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية ؟   - 5

 بػػيف متكسػػطات إجابػػات المبحػػكثيف 05.0ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  - 6

حػػكؿ دكر الثقافػػة التنظيميػػة كمسػػتكل فعاليػػة إدارة األزمػػات تعػػزل لممتغيػػرات )الجػػنس، العمػػر، المؤىػػؿ العممػػي، 

 عدد سنكات الخدمة(؟

 : دراسة ال أىداؼ -  1.3
 : التالية األىداؼ تحقيؽ إلى البحث ىذا يسعى

 في كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية.  التنظيمية الثقافةمستكل  عمى التعرؼ - 1

 .كاقع إدارة األزمات التي تكاجييا كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية  عمى التعرؼ -  2

دارة األزمػػػػات فػػػػي كزارة االقتصػػػػاد الػػػػكطني بالمحافظػػػػات  - 3 الكشػػػػؼ عػػػػف العالقػػػػة بػػػػيف الثقافػػػػة التنظيميػػػػة كاث

 الجنكبية. 

المؤىػؿ ، العمػر الفركؽ بيف متكسطات عناصر الثقافة التنظيمية تعزل لمتغيػرات ) الجػنس ،  الكشؼ عف - 4

 العممي ، عدد سنكات الخدمة ( 

 ػ تقديـ التكصيات في ضكء النتائج الميدانية التي تسفر عنيا الدراسة . 5
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 :فرضيات الدراسة  :1.4

 تقـك الدراسة عمى فرضية أساسية ىي : 
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف واقػع الثقافػة التنظيميػة فػي وزارة االقتصػاد الػوطني الفرضية الرئيسة 

دارة األزمات لدى المديريف في وزارة االقتصاد الوطني.  وا 
دارة االزمػػات لػػػدل  -1 تكجػػد عالقػػة  ذات داللػػة احصػػػائية بػػيف ثقافػػة التعػػػاكف كجماعيػػة العمػػؿ بػػػركح الفريػػؽ كاث

 صاد الكطني .المديريف في كزارة االقت

تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف أسػػمكب مشػػاركة العػػامميف فػػي اتخػػاذ القػػرارات ك إدارة األزمػػات لػػدل  -2

 .المدراء العامميف في كزارة االقتصاد الكطني

دارة األزمػػات لػػدل المػػدراء  - 3 تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التفكيػػر االبتكػػارم فػػي حػػؿ المشػػكالت كاث
 العامميف في كزارة االقتصاد الكطني .

تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف احتػػراـ الكقػػت كاالنضػػباط فػػي العمػػؿ ك إدارة األزمػػات لػػدل المػػدراء  - 4
 العامميف في كزارة االقتصاد الكطني .

راء العامميف في في العمؿ ك إدارة األزمات لدل المد المينية كالكفاءةتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  - 5
 كزارة االقتصاد الكطني .

ك إدارة األزمػات لػدل المػدراء العػامميف  التي تكاجػو الػكزارة  التحدياتتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  - 6
 في كزارة االقتصاد الكطني .

بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف  05.0تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة   - 7
حكؿ دكر الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات تعزل لممتغيػرات الشخصػية ) الجػنس ، العمػر ، المؤىػؿ العممػي ، 

 سنكات الخدمة ( .
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 :  دراسةأىمية ال:  1.5

 تكمف أىمية الدراسة فيما يأتي : 

 : األىمية العممية:أوالً 

لكزارة االقتصاد المالئمة الثقافة التنظيمية منيج عممي يثرم المعرفة العممية في مجاؿ  المساىمة في إيجاد -1
دارة األزماتكدكرىا في  الكطني بشكؿ خاص كالقطاع العاـ بشكؿ عاـ  مكاجية كاث

إدارة األزمات االقتصادية في  الثقافة التنظيميةككف الدراسة مف المحاكالت العممية األكلى التي تتناكؿ دكر  -2
 حسب عمـ الباحث. في كزارة االقتصاد الكطني

باعتبارىا مف أبعاد الثقافة التنظيمية اإلضافات العممية التي يتناكليا البحث كيتمثؿ ىذا الجانب في  -3
 .دارة األزماتإل ة لإلطار العاـالمحددات اليام

 

 : األىمية العممية:ثانياً 

 –في كزارة االقتصاد الكطني  لممسئكليفتتمثؿ أىمية ىذه الدراسة مف الناحية العممية في تقديـ المساعدة 
القيادات في إيجاد أرضية ثقافية تتصؼ بيا  ـالمحافظات الجنكبية بشكؿ خاص كالقطاع الحككمي بشكؿ عا

مشاركة  في اتخاذ القرارات الالمكظفيف ك اإلدارية الحككمية مف: التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ بيف 
دارة األزمات التي تكاجو  كالتفكير االبتكارم في حؿ المشكالت كاحتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ لمكاجية كاث

  المجتمع الفمسطيني . 

ىاتيـ كاتجاالعامميف  حتياجاتالممبية ال لتعزيز الثقافة التنظيميةفي تقديـ البرامج التدريبية  المساىمة -
 .كخصائصيـ

  .مساعدة مدراء اإلدارات في كزارة االقتصاد الكطني عمى تطكير أدائيـ  كمياراتيـ في إدارة األزمات -

مدراء اإلدارات في كزارة االقتصاد الكطني عمى إيجاد سبؿ التغمب عمى المعكقات كالمشاكؿ التي  مساعدة  -
   .تكاجييـ في إدارة األزمات
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 :  متغيرات الدراسة  1.6

 (1) شكم سقى 

 يرغٛشاخ انذساعح
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
ْ

                        (الباحث)إعداد  المصدر :    
 

ْػ
 الت

 

  

مرحلة ماقبل 
 األزمة

مرحلة 
مواجة 
 األزمة

مرحلة ما 
 بعد األزمة 

متغيرات 
 الدراسة 

الثقافة 
 التنظيمية

مشاركة 
العاملين في 

اتخاذ 
 القرارات

التعاون 
وجماعية 

العمل بروح 
 الفريق

التفكير 
االبتكاري في 

حل 
 المشكالت

احترام الوقت 
واالنضباط 
 في العمل

 المتغيرات التابعة

 إدارة األزمة

 المتغيرات المستقلة
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ْ: دراسةحدود ال  : 1.7
 الحد الموضوعي: -1

لعامميف في كزارة االقتصاد الكطني الثقافة التنظيمية لدل المديريف اتقتصر ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى  
كركزت في جانبيا المكضكعي عمى دراسة الثقافة التنظيمية التي شممت )التعاكف المحافظات الجنكبية ،  –

ات كالتفكير االبتكارم في حؿ المشكالت كجماعية العمؿ بركح الفريؽ بيف المكظفيف كمشاركة  في اتخاذ القرار 
دارتيا  في مراحمة ما قبؿ األزمة كمرحمة مكاجية  كاحتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ( في مكاجية األزمات كاث

 األزمة كمرحمة ما بعد األزمة ) التعمـ( .
 الحد المؤسسي: -2

 المحافظات الجنكبية. –ي الكطن تـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع اإلدارات العامة في كزارة االقتصاد
 الحد المكاني: -3

 الخمس كىي:  الجنكبية بقطاع غزة محافظات التـ تطبيؽ الدراسة في 
 )محافظة شماؿ غزة، محافظة غزة، محافظة الكسطى، محافظة خاف يكنس كمحافظة رفح(

 الحد الزماني: -4

 . .ـ 2013ـ حتى عاـ 2007مف عاـ يتـ تطبيؽ ىذه الدراسة 

 وعينة الدراسة:: مجتمع  1.8

بغػػػزة، كالبػػػالم عػػػددىـ  -يتمثػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة فػػػي جميػػػع المػػػكظفيف العػػػامميف فػػػي كزارة االقتصػػػاد الػػػكطني 
( مكظفػػان، 84( مكظفػػان، كستقتصػػر الدراسػػة عمػػى المػػكظفيف بدرجػػة رئػػيس شػػعبة  فػػأعمى كالبػػالم عػػددىـ )352)

( مكظفػػان، كسػػيتـ 82عينػػة الدراسػػة قػػد بمغػػت ) كيسػػتثنى مػػف ذلػػؾ كػػالن مػػف الػػكزير كككيػػؿ الػػكزارة، كبػػذلؾ تكػػكف
 دراستيـ عبر أسمكب المسح الشامؿ. كتكزيعيـ حسب الجدكؿ اآلتي:
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 (2جدكؿ رقـ )

 يكضح المناصب اإلدارية رئيس شعبة فأعمى في كزارة االقتصاد الكطني

 عدد البياف ـ.

 2 كزير .1

 2 ككيؿ مساعد .2

 6 مدير عاـ .3

 9 مدير عاـ مكمؼ .4

 2 نائب مدير عاـ .5

 C 33مدير .6

 6 مدير مكمؼ .7

 :2 رئيس قسـ .8

 7 رئيس قسـ مكمؼ .9

 6 رئيس شعبة .11

 84 المجمكع 

 

 ـ(.2113وزارة االقتصاد الوطني,  -المصدر: )اإلدارة العامة لمشئوف اإلدارية والمالية   
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 : دراسةال ومصطمحات:  1.9

 المػراد الظػاىرة حدكد لمعرفة اإلجرائية معانييا تحديد يتطمب كىذا المصطمحات، مف عددان دراسة ال هىذ ستخدـت
 : دراستيا

 
 : الثقافة - ١

 كاألفكػار المألكفػة األساليب ؿك كيتضمف المكتسب السمكؾ ىي فالثقافة االستعماؿ، كشائع متعدد الثقافة مفيكـ
 ظاىرةك لنا تتجمى ال بطبيعتيا كالثقافة منظـ، مجتمع في أعضاءك عمييا كيحرصكف الناس يمارسيا التي كالقيـ

 عف شخصيتيا كتحدد تميزىا التي خصائصيا ثقافة كلكؿ ( ٕ ص ـ، ٖٜٛٔ بيكمي،.) تأثيراتيا إدراؾ بعد إال
 صػالح) ،" اآلخػر فػي يػؤثر منيػا الن كػ كأف كالفكريػة الماديػة العناصػر فيػو تتػداخؿ بنػاء " الثقافػة أف مػاك .غيرىػا
 السمكؾ مف المستمدة التنظيمية كالقيـ األفكار الدراسة ىذه خالؿ مف بالثفافة كيقصد( ٖ ص ـ، ٖٜٚٔ كيس،

 .المنظمة فياإلدارم  القيادم
 : التنظيمية الثقافة - ٢

 مثػؿ اإلنسػانية المفػاىيـ إلػى يشػير مػا فمنيػا اإلداريػة، المنظمػات مجػاؿ فػي التنظيمية لمثقافة مفاىيـ عدة ىناؾ
ىػي تعبيػر أك  ،)٘ ص ـ، ٜٜٙٔ كالعضػايمة، البداينػة( المنظمػة، داخػؿ النفسي كالمناخ يةكالسمك  كالقكاعد القيـ

عف قيـ األفراد ذكم النفكذ في منظمة ما كىذه القيـ تؤثر بدكرىا في الجكانب المممكسة مف المنظمة كفي سػمكؾ 
دارتيػػـ لمنتيجػػو ىػػؤالء األفػػراد فػػي قػػراراتيـ األفػػراد، كمػػا تحػػدد األسػػمكب الػػذم ي رؤكسػػييـ كمنظمػػاتيـ. )ىيجػػاف، كاث

 (11 ـ، صػ1992
 التػي األخػرل كالرمػكز المعتػادة المغػة خػالؿ مػف تكصػيميا يػتـ المعػاني مػف مكتسػبة نظػـ " بأنػو يعػرؼ مػا كمنيػا
 الصػرايرة) بػالكاقع محػددة كأحاسػيس ثقافيػة يانػاتك خمػؽ عمػى قػادرة عاطفيػة كتكجيييػة تمثيميػة بكظػائؼ تتميػز

 أساسية افتراضات نمط " ىي التنظيمية الثقافة أف Shein) :  شايف كيرل (،) ٘ٔٔ ص ـ، ٜٜ٘ٔ كعايش،
 تعمؿ كالتي الداخمي كالتكاصؿ الخارجي لمتكيؼ مشكالتيا مع التعامؿ أثناء الجماعة بكاسطة تتطكر أك تكتشؼ
  .( ٗٗ ص ـ، ٜٜ٘ٔ العديمي،. )قيمة ذات تعتبر لكي اؼكك  جيد بشكؿ
 اإلدارم العمؿ خصائص عف كالمعبرة السائدة القيـ مجمكعة ىي :البحث ىذا في المقصودة التنظيمية الثقافة

دارات كزارة االقتصػاد الػكطني  فػي مػف   اإلدارة بيػا تتميػز التػي الخصػائص فػي القػيـ ىػذه كتتمثػؿ ،مؤسسػات كاث
الداخميػة  المشػكالت حػؿك  تمييػزتقديـ الخدمات بسػيكلة كيسػر لكافػة القطاعػات ذات العالقػة دكف  عمى الحرص
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 الرقابة تنمية عمى يدكالتأ مع ، الخارجية المفتعمة مف االحتالؿلتصميب الجبية الداخمية كالمشكالت  دكف تحيز
 ،الػكطني كالػكالء كالعػدؿ كاألمانػة الصػدؽك اإليجابيػة اإلنسػانية القػيـ إلػى باإلضػافة ،مكظػؼ  ؿكػ لػدل الذاتيػة
 الجكانػب فػي بػدكرىا تػؤثر كالتػي ،مػديريفلم االجتماعيػة التنشػئة مف مستمدة جميعان  كىذه .المفسديف ضد كالحـز
 في الكزارة بشكؿ عاـ.  العمؿ إدارة أسمكب كتحدد كزارة ال لنشاطات العممية

 

 : إدارة األزمات - 3
ترتكػز إدارة األزمػات عمػػى تخفػيض اآلثػػار السػمبية المرتبطػة باألزمػػة كتحديػد مصػػادر المخػاطر كالتيديػػدات  

زالة مسبباتيا أك تقميؿ الخسائر البشرية كالماديػة كالمعنكيػة الناتجػ عنيػا ، كىػذا يتطمػب اسػتخداـ نظػـ لإلنػذار  ةكاث
د المبكػر عمػى درجػة عاليػة مػػف الحساسػية اللتقػاط كافػة إشػارات اإلنػػذار الحقيقيػة ككضػع خطػط مسػبقة لالسػػتعدا

 : أف نخمص إلىاألزمات  كىناؾ عدة تعريفات إلدارةكالكقاية مف األزمات المحتممة، 

 قػػدرة المنظمػػة عمػػى إدراؾ المخػػاطر كالتيديػػدات الحاليػػة كالمحتممػػة كالعمػػؿ عمػػى  يتتمثػػؿ فػػ :إدارة األزمػػات
أقػؿ كقػت ممكػف كبػدء نشػاطو مػرة أخػرل كاسػتخالص  يتجنبيػا أك تقميػؿ آثارىػا السػمبية إلعػادة التػكازف لمنظػاـ فػ

 تتيحيا يالدركس المستفادة لمنع تكرار األزمة أك تحسيف طرؽ التعامؿ معيا مستقبال كاالستفادة مف الفرص الت
رة العميػا عمػى تقػدير خطػكرة المكقػؼ اىناؾ بعض المنظمات ال تتقبؿ مفيـك إدارة األزمات بسػبب عػدـ قػدرة اإلد

يمكػػػف  ال يشػػػرية تكػػػكف اإلدارة غالبػػػا مسػػػتعده إلخفائيػػػا باإلضػػػافة إلػػػى الضػػػغكط المسػػػتمرة التػػػككجػػػكد أخطػػػاء ب
 تجاىميا مف المتأثريف عند اتخاذ اإلدارة العميا لمكقؼ حاسـ لمكاجيو األزمة .

 

 :وزارة االقتصاد الوطني - 4

عرفػػػػت كزارة كزارات "أف الػػػػكزارة نشػػػػأت مػػػػف : دمػػػػج ثػػػػالث ( 3124)ككرد فػػػػي مكقػػػػع كزارة االقتصػػػػاد الػػػػكطني 
كزارة االقتصػاد كالتجػارة، ككزارة الصػناعة،  االقتصاد الكطني خالؿ تاريخيا الطكيؿ بأسػماء مختمفػة، فمقػد سػميت

 تحت مسمى كزارة االقتصاد الكطني كال تزاؿ تحمؿ 2113الكزارات جميعيا سنة  ككزارة التمكيف، ثـ تـ دمج ىذه

الكزارة تنظـ قطػاع الصػناعة مػف حيػث  ، فإف2115ف الخاص بالكزارة سنة ىذا االسـ حتى تاريخو. كطبقان لمقانك 
عػداد البػرامج كالدراسػات التػي تعمػؿ عمػى تطػكير الصػناعة  النكع كتصنيفو كتسػجيمو ككفقػان لتعميماتيػا الداخميػة، كاث

عػداد الدراسػات الداخميػة كالخارج قدرتيا التنافسية. كذلؾ تأخذ الكزارة عمى عاتقيا تنظيـ حركة التجػارة كزيادة يػة كاث
 (.2113) كزارة االقتصاد الكطني ،كالمكاطف كاالتفاقيات التي تحمي مصمحة الكطف

www.mne.ps/mne/editor/aboutministry/41.html 
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 : الدراسات السابقة ثانيالمبحث ال

 

  المقدمة 

  الدراسات المحمية 

  الدراسات العربية 

 الدراسات األجنبية 
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 : المقدمة 3.1.1

تمثؿ الدراسات السابقة رافدان أساسيان مف ركافد المعرفة النظرية كالعممية ككذلؾ خبرات كتجارب الباحثيف  

السابقيف كاالطالع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج كالتكصيات التي خمصت ليا دراساتيـ كبحكثيـ مما لو األثر 

مفية عف مكضكع الدراسة  كيسيؿ أمر الطيب في إثراء معرفة كمعمكمات الباحث مما يساعده في تككيف خ

إنجازىا بشكؿ أفضؿ كأكثر عمقان كشمكالن ككذلؾ تجنب األخطاء كاليفكات التي كقع بيا الباحثيف السابقيف كقد 

دارة األزمات كمكضكعات ذات  قمت باستعراض أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الثقافة التنظيمية كاث

كاء كانت بشكؿ مباشر أك غير مباشر حيث قمت بتقسيميا إلى ثالث أقساـ العالقة بمكضكع الدراسة س

دراسات محمية ، كدراسات عربية ، كدراسات أجنبية،  ككذلؾ ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريخ 

 النشر .

 : الدراسات المحمية 1.2.2

 ـ(2012) شقر,صالحدراسة: األ  -1

إدارة األزمات بوزارة الداخمية واألمف الوطني دراسة مسحية عمى  مدى فاعمية االتصاؿ في  الدراسة: عنواف

 غزة -المناصب اإلشرافية في اإلدارات المركزية في الشؽ المدني بوزارة الداخمية واألمف الوطني

 أىداؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كأنكاع، 

أساليب، كسائؿ االتصاؿ المستخدمة في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كالمعكقات التي تقؼ 

 الشؽ المدني .   -ة الداخمية كاألمف الكطني حائالن دكف إتماـ فاعمية االتصاؿ خالؿ إدارة األزمات بكزار 



14 
 

 أىـ نتائج الدارسة:

 مستكل الفاعمية جيد في اتصاالت األزمة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني . -

 أنكاع االتصاؿ المستخدمة في إدارة األزمة ىي االتصاالت الرسمية . -

 الداخمية ىي أسمكب االتصاؿ الشفيي .أبرز أساليب االتصاؿ المستخدمة في اتصاالت األزمة بكزارة  -

 أكثر كسائؿ االتصاؿ المستخدمة في اتصاالت األزمة في الكزارة ىي الياتؼ المحمكؿ . -

المعكقات التي تقؼ حائال دكف فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمة بالكزارة كانت عدـ كفاية المكارد المالية  -

 المخصصة لشراء تقنيات االتصاؿ الحديثة . 

 توصيات الدراسة:أىـ 

 ضركرة ربط اإلدارات الرئيسة في الشؽ المدني مف كزارة الداخمية بغرفة العمميات المركزية -

 انشاء شبكة اتصاؿ مكحدة بيف مختمؼ اإلدارات بكزارة الداخمية ،  -

 تشجيع االتصاؿ في كافة االتجاىات كالمستكيات التنظيمية . -

 في مجاؿ االتصاؿ .تكجيو المزيد مف االىتماـ ببرامج التدريب  -

حث المسئكليف عمى تكفير المزيد مف الدعـ المادم كالبشرم كالمعنكم لجميع متطمبات الخطة االتصالية  -

 كخصكصان شراء تقنيات اتصالية حديثة .

 (2012) زيادة, فيددراسة:  -2

 . األزمات إدارة على غسة قطاع فً العاملة الدولٍة المؤسسات مقدرة على التدرٌب أثر الدراسة: عنواف
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 أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ عمى مدل أىمية تنمية المكارد البشرية في التخطيط لتزمات . -

 التعرؼ عمى مدل أىمية تنمية المكارد البشرية في الميارات القيادية إلدارة األزمة . -

 االت الفاعمة التعرؼ عمى مدل أىمية تنمية المكارد البشرية في القدرة عمى تككيف كاستخداـ نظـ االتص -

 التعرؼ عمى مدل أىمية تنمية المكارد البشرية في المقدرة عمى تككيف فريؽ عمؿ عمى قدر مف الكفاءة  -

عمى تحسيف مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة  أثر أىمية  تنمية المكارد البشرية   -

 .األزمات 

 أىـ نتائج الدراسة:

كاالتصاالت ليا أثر مباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع تنمية ميارات التخطيط  -

 غزة .

 تنمية كتعزيز ميارات القيادة . -

تعزيز ميارات فريؽ العمؿ ليا أثر مباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة  -

 عمى إدارة األزمات بشكؿ عاـ .

ت تيتـ بتدريب العامميف كتنمية الميارات الالزمة لدييـ لرفع قدرتيـ عمى إدارة أثبتت الدراسة أف المؤسسا -

 األزمات.

 أىـ توصيات الدراسة:
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دارة لمكاجية الخطط إلعداد المؤسسة في متخصصة كحدة بكجكد أكبر بشكؿ االىتماـ بضركرة -   األزمات كاث

 ككضع اإلبداعي كالتفكير التفاكض، كميارات الذىني، العصؼ ميارات عمى تدريبية برامج تكفير كضركرة -

  .الفاعمية مف درجة بأعمى األزمات إدارة عمى يساعد بشكؿ المشكالت لحؿ الحمكؿ

 مجيزة عمميات غرفة تشكيؿ عمى أكبر باىتماـ بالعمؿ المؤسسات إدارة تقـك أف بضركرة الدراسة أكصت -

  .أضرارىا مف كالحد األزمة الحتكاء كالحديثة المطمكبة بالتقنية

 ـ(2011) رضيع, خالددراسة: ال - 3

مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدني في   الدراسة: عنواف

 . قطاع غزة

 أىداؼ الدراسة:

التعرؼ عمى مدل جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة لمكاجية األزمات كالككارث كذلؾ بالكشؼ   -

فر التخطيط المناسب ، كتكافر المعمكمات الالزمة كمعرفة مدل تكفر برامج التدريب كالكشؼ عف عف مدل تك 

 مدل تكفر المعدات كالتقنيات الالزمة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث .

التعرؼ عمى مدل تكفر الميارات القيادية كأىمية تككيف فريؽ إدارة األزمة لدل جياز الدفاع المدني في  -

 .قطاع غزة  

 أىـ نتائج الدارسة:

 إف كافة مجاالت الدراسة حصمت عمى أكزاف نسبية تعدت في قيمتيا الكزف النسبي المحايد .  -

 %70.44حصمت جميع فقرات مجاؿ " التخطيط إلدارة اإلزمات كالككارث " عمى نسبة  -
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مى نسبة حصمت جميع فقرات مجاؿ " أىمية تكافر المعمكمات الالزمة إلدارة األزمات كالككارث" ع -

67.61. % 

 % .68.27حصمت جميع فقرات مجاؿ " أىمية التدريب في إدارة األزمات كالككارث" عمى نسبة  -

حصمت جميع فقرات مجاؿ "أىمية تكفر الميارات القيادية الالزمة إلدارة األزمات كالككارث" عمى نسبة  -

77.16. % 

 % .66.61عمى نسبة حصمت جميع فقرات مجاؿ " أىمية تككيف فريؽ إدارة األزمات"  -

 %.63.73حصمت جميع فقرات مجاؿ "مدل تكفر المعدات كالتقنيات الالزمة" عمى نسبة  -

 أىـ توصيات الدراسة:

ضركرة إنشاء كحدة إدارية مستقمة إلدارة األزمات كالككارث مع كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة بكافة  -

 المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات كالككارث .

 زيادة االىتماـ بالتخطيط داخؿ جياز الدفاع المدني . -

 تكفير قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارث المتكقعة تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة .  -

ضركرة تأىيؿ الككادر البشرية القادرة عمى التعامؿ مع األزمات عف طريؽ تطكير برامج تدريبية نظرية  -

 تمؼ تخصصات فريؽ إدارة األزمات كالككارث .كعممية متنكعة في مخ

ضركرة تنمية كتطكير الميارات القيادية لدل الضابط كتدعيـ كتشجيع فكرة العمؿ ضمف فريؽ عمؿ ككذلؾ  -

 االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة عند تشكيؿ فريؽ إدارة األزمات كالككارث . 

 صة لمكاجية األزمات كالككارث .العمؿ عمى تكفير معدات كتجييزات فنية مخص  -
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 ـ(2011) مسؾ, زيناتدراسة:  - 4

واقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العاـ في الضفة الغربية واستراتيجيات التعامؿ   الدراسة: عنواف

 . معيا مف وجية نظر العامميف

 أىداؼ الدراسة:

 الغربية الضّفة في العاممة العاـ القطاع مستشفيات في األزمات إدارة كاقع عمى الضكء تسميط  - 

 في اإلدارييف كالمساعديف كالُشعب األقساـء كرؤسا المديريف نظر كجية مف كذلؾ معيا التعامؿ كاستراتيجيات

 .المستشفيات ىذه

 ىذه في المختمفة مراحمو في األزمات إلدارة نظاـ تكفُّر مدل نحك البحث عينة أفراد آراء عمى التعرؼ  -

 .أيضان  األزمات مع التعامؿ في ّمتبعة استراتيجيات كجكد كمدل المستشفيات

 الفعاؿ البرنامج كعناصر المعكقات كبيف المستشفيات في األزمات إلدارة نظاـ كاقع بيف العالقة تبياف -

 .كاالستراتيجيات
 

 أىـ نتائج الدارسة:

 .المستشفيات ىذه في متكسطة بدرجة المختمفة بمراحمو األزمات إلدارة نظاـ يكجد -

 .أيضا متكسطة بدرجة األزمات مع التعامؿ في استراتيجيات اتّباع يتـ أّنو البحث ىذا بيف -

 مستشفيات في األزمات إلدارة نظاـ تكفُّر مدل نحك العينة أفراد آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد  -

 (الخدمة مدة المستشفى، مكاف العمر، الكظيفي، المسمى)متغير إلى تعزل العاـ القطاع

  .متكسطة بدرجة المستشفيات ىذه في األزمات إلدارة نظاـ كجكد مف تحد معكقات كجكد  -

 .أيضان  متكسطة بدرجة األزمات إدارة لنظاـ الرئيسية العناصر تتّكفر -
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 أىـ توصيات الدراسة:

 الييكؿ عمى مدرجة كتككف كفي المستشفيات، الصحة كزارة في األزمات إلدارة خاصة كحدات إنشاء ضركرة -

  .مستشفى لكؿّ  التنظيمي

 جانب االستراتيجي، الجانب في) كالمتمثمة األزمات إلدارة الرئيسية العناصر تكفير عمى العمؿ ضركرة  -

 .التنظيمي( الجانب التنظيمية، الثقافة

 ىذه في اإلدارات نمكذج يساعد بتطكير الباحثة قامت حيث األزمات، إلدارة نمكذج اتّباع ضركرة -

 منيا التقميؿ أك األضرار مف كبالتالي الحد كمنيجي، عممي أسمكب باتّباع األزمات عمى بالتغمب المستشفيات

 .أمكف ما

 ـ(2010)أبوعزيز, سامي دراسة:  - 5

 ؿ الحصار "دراسة حالة قطاع غزة" معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظ الدراسة: عنواف

 أىداؼ الدراسة:

التعرؼ عمى أىـ المعكقات كالصعاب التي كاجيت كزارة الصحة خالؿ إدارتيا لتزمات في قطاع غزة في  -

 ظؿ الحصار ، كمدل تأثير ىذه المعكقات عمى جاىزية كزارة الصحة لمتعامؿ مع األزمات .

الكزارة في ىذا المجاؿ كالتعرؼ إلى مدل تأثير األزمات التي الكشؼ عف الثغرات كنقاط الضعؼ لدل  -

 عانت منيا كزارة الصحة خالؿ الحصار عمى الخدمات الصحية التي تقدميا الكزارة .

تكضيح أثر العكامؿ الديمكغرافية ) العمر ، الجنس ، التخصص، عدد سنكات الخبرة ( عمى آراء أفراد  -

 ات في كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة في ظؿ الحصار .العينة حكؿ أىـ معكقات إدارة األزم
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 أىـ نتائج الدارسة:

يتكفر لدل كزارة الصحة المقكمات األساسية الالزمة إلدارة األزمات في كزارة الصحة في قطاع غزة في   -

ساىـ بشكؿ ظؿ الحصار بالحد األدنى كىذا يحتـ عمى الكزراة العمؿ عمى تكفير ىذه المقكمات بشكؿ أكبر لي

 كبير في رفع مستكل إدارة األزمات في كزارة الصحة .

شكمت المعكقات المادية ثاني ىذه العكامؿ حيث أف عدـ تكفر مخصصات مالية خاصة باألزمات شكمت  -

 ثاني معكؽ أماـ إدارة األزمات في كزارة الصحة .

 أىـ توصيات الدراسة:

ؿ لمتعامؿ مع األزمات مف خالؿ تكفير المتطمبات ضركرة العمؿ عمى تطبيؽ المنيج العممي المتكام  -

 األساسية لمتعامؿ مع األزمات كالتي يشكؿ غياب أيان منيا عائقان أماـ إدارة األزمات 

ضركرة رفع كفاءة كجاىزية العامميف في كزارة الصحة لمتعامؿ مع األزمات مف خالؿ تزكيدىـ بالمعرفة  -

 رية في مجاؿ إدارة األزمات مف خالؿ تدريبيـ عمى إدارة األزمات .الفنية في مجاؿ تخصصاتيـ كالمعرفة اإلدا

 

 ـ(2009) عبدالعاؿ, رائددراسة:  - 6

"أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة وعالقاتيا  الدراسة: عنواف

 "بالتخطيط االستراتيجي 

 أىداؼ الدراسة:

األزمات لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظات غزة كعالقتيا بالتخطيط أساليب إدارة التعرؼ عمى  -

 االستراتيجي المدرسي .
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الكشؼ عف أثر كؿ مف )الجنس ، المؤىؿ العممي ، سنكات الخدمة ، المرحمة التعميمية المنطقة التعميمية(  -

 .ألساليب إدارة األزمات في متكسطات تقديرات مديرم المدارس الحككمية في محافظات غزة لمدل ممارستيـ

 أىـ نتائج الدراسة:

 .%85.99يمارس مديرك المدارس أسمكب االحتكاء في إدارة األزمة بكزف نسبي  -

 .%85.48يمارس مديرك المدارس أسمكب التعاكف في إدارة األزمة بكزف نسبي  -

 %82.87يمارس مديرك المدارس أسمكب المكاجية في إدارة األزمة بكزف نسبي  -

 .%84.83يرك المدارس عمميات التخطيط االستراتيجي بكزف نسبي يمارس مد -

( بيف أساليب إدارة .0.01عند مستكل داللة )داللة إحصائية  عالقة ارتباطية مكجبة ذاتتكجد  -

األزمات المدرسية ) التعاكف ، كالمكاجية ، كاالحتكاء ( كالتخطيط االستراتيجي المدرسي حيث بمم معامؿ 

 ( عمى الترتيب . 0.50،  0.65، 066)ارتباط بيرسكف 

 :الدراسة أىـ توصيات

عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس تتعمؽ بالتخطيط االستراتيجي المدرسي تكضح مف خالليا أىميتو  -

 كدكره في االرتقاء بالعممية التعميمية كخطكات تطبيقو .

عمى األساليب  الحديثة كالفاعمة في  مج التدريبية ككرش العمؿ لمعامميف في مدارس قطاع غزةاعقد البر  -

 مكاجية األزمات المدرسية .

إنشاء فريؽ إلدارة األزمات المدرسية في كافة المدارس بقيادة المدير كعضكية بعض المعمميف كالمرشد  -

 االجتماعي كمعمـ الصحة المدرسية كسكرتير المدرسة .
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 ـ(2009) صقر, عاطؼدراسة:  - 7

 ر ميارات إدارة األزمات لمديري مدارس وكالة الغوث بغزة وسبؿ تنميتيادرجة تواف: الدراسة عنواف

 أىداؼ الدراسة:

 الكشؼ عف أىـ الميارات الالزمة لمديرم مدارس ككالة الغكث بغزة إلدارة األزمات .  -

 التعرؼ عمى درجة تقدير ميارات إدارة األزمات لمديرم مدارس ككالة الغكث بغزة .  -

كؽ بيف متكسطات مديرم مدارس ككالة الغكث بغزة في درجة تقديرىـ لميارات التعرؼ عمى داللة الفر  -

 إدارة األزمات لدييـ طبقا لممتغيرات التالية ) الجنس _ سنكات الخدمة _ المؤىؿ _ المرحمة الدراسية (

 التعرؼ عمى سبؿ تنمية ميارات إدارة األزمات لمديرم مدارس ككالة الغكث بغزة . -

 أىـ نتائج الدارسة:

تتكفر ميارات إدارة األزمات لمديرم مدارس ككالة الغكث بغزة بشكؿ كبير كفعاؿ فقد حصؿ المجمكع الكمي  

 الت :اأما بالنسبة لممج %( .84لفقرات االستبانة عمى نسبة كبيرة جدان مقدارىا )

 %( .86مجاؿ ميارات مكاجية األزمات عمى نسبة مئكية مقدارىا )  -

 %( .84.94مف األزمات بعد كقكعيا نسبة مئكية مقدارىا )مجاؿ ميارات االستفادة  -

 %( .84.44مجاؿ ميارات استشعار األزمة فقد حصؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا ) -

 %( .82مجاؿ استعادة النشاط فقد حصؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا ) -

 %( .80مجاؿ الكقاية مف األزمات حصؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا ) -
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رة األزمات بشكؿ كبير جدان مف اديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة لدييـ ميارات إدكىذا يدؿ عمى أف م

 كجية نظرىـ .

التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر ميارات إدارة األزمات 

فما فكؽ( في جميع  11نة ،س10-5سنة،5-1لمديرم مدارس ككالة الغكث بغزة تعزل لسنكات الخدمة ) 

 مجاالت االستبانة .

أما المجاؿ الرابع ) ميارات استعادة النشاط ( حيث أكدت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ 

سنة فما فكؽ  11درجة تكافر ميارات استعادة النشاط لمديرم مدارس ككالة الغكث بغزة لصالح سنكات الخدمة 

تائج التي تكصمت إليو الدراسة تبيف أف لدل مديرم مدارس ككالة الغكث بغزة ميارات إدارة . كباإلشارة إلى الن

 األزمات بدرجة كبيرة جدان .

 أىـ توصيات الدراسة:

ضركرة كجكد أرشيؼ معمكمات يتضمف األزمات التي تحدث في المدرسة ككيفية التعامؿ معيا كأىـ   -

 االيجابيات كالسمبيات .

 .ـ مستمر حكؿ أحدث ما يتكصؿ إليو العمـ في إدارة األزمات تكفير تدريب كتعمي -

عقد مؤتمرات عممية سنكية حكؿ إدارة األزمات لمناقشة بعض األزمات التي كاجييا الكطف كمؤسساتو  -

 خاصة التعميمية كالسبؿ التي أتبعت لمكاجيتيا ككضع تصكرات ألزمات مستقبمية ككيفية مكاجيتيا .

، حيث أف إدارة االستراتيجيتخطيط إلدارة األزمات جزءان أك مكمالن لمتخطيط ضركرة العمؿ عمى جعؿ ال -

األزمات تمكف مف التعامؿ مع الحاالت الطارئة ، بتجنبيا أك الحد مف سمبياتيا عند حدكثيا قبؿ أف يتـ 

 . االستراتيجيةالكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ 
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 ـ(2009) أبوعمر, ىانيدراسة:  - 8

فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرىا في إدارة األزمات " دراسة تطبيقية عمى " : الدراسة عنواف

 القطاع المصرفي في فمسطيف .

 أىداؼ الدراسة:

 انؼايهح انًصاسف قذسج فٙ ٔأششْا انًحٕعثح اإلداسٚح انًؼهٕياخ َظى فاػهٛح يذٖ قٛاط إنٗ انذساعح ْزِ ْذفد

 ػهٗ انحصٕل عشػح: )ْٔٙ ػُاصش عرح يٍ يكٌٕ يقٛاط ذصًٛى ٔذى .أصياذٓا إداسج ػهٗ فهغطٍٛ فٙ

 االعرجاتح اإلداسٚح، نهًغرٕٚاخ انُظاو يالءيح يذٖ انًغرخذو، سضا انقشاساخ، اذخار عشػح انًؼهٕياخ،

  ، انًحٕعثح اإلداسٚح انًؼهٕياخ َظى فاػهٛح نقٛاط( انًؼهٕياخ أيٍ انًغرجذج، نهرغٛشاخ

 أىـ نتائج الدارسة:

 فٙ انؼايهح انًصاسف قذسج ٔتٍٛ اإلداسٚح انًؼهٕياخ َظى فاػهٛح تٍٛ إحصائٛح دالنح راخ قٕٚح ػالقح ٔجٕد

 إداسج ػهٗ انًصاسف قذسج يٍ % 66.6 َغثرّ يا أٌ إنٗ انذساعح ٔخهصد .األصياخ إداسج ػهٗ فهغطٍٛ

 .أخشٖ نؼٕايم ٚؼٕد ٔانثاقٙ انًحٕعثّ اإلداسٚح انًؼهٕياخ َظى فاػهٛح ٚفغشِ األصياخ

 أىـ توصيات الدراسة:

 أجيزة تكفير كضركرة آمنة، أماكف في مباشرة كتخزينيا المعمكمات، أمف إدارة بضركرة الدراسة كأكصت

نشاء كاف، سبب ألم األجيزة عطؿ حالة في مباشرة الخدمة عمى تدخؿ لالستخداـ جاىزة احتياطية  نظـ كاث

 إشارات اكتشاؼ نظاـ كتطكير الضعؼ مكاطف دصر  ميمتيا عمؿ فرؽ إنشاء كضركرة .فعالة ككارث معالجة

  المبكر اإلنذار
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 ـ(2008) عودة , رىاـدراسة: - 9

 الجامعة عمى تطبيقية دراسة غزة بقطاع العالي التعميـ مؤسسات في األزمات إدارة واقع"  الدراسة: عنواف

  ."  اإلسالمية

 أىداؼ الدراسة:

 اإلدارية التي يمكف أف تتعرض ليا مؤسسات التعميـ العالي . التعرؼ عمى أنكاع األزمات كالمخاطر -

 التعرؼ عمى أساليب كاستراتيجيات إدارة األزمات التي استخدمتيا الجامعة اإلسالمية.  -

 .في إدارة األزمات  التعرؼ عمى االمكانيات المادية كالبشرية المتكفرة في الجامعة كدكرىا -

 أىـ نتائج الدراسة:

 الدراسة أف الجامعة تمتـز بعممية التخطيط إلدارة األزمات قبؿ حدكث األزمة . أظيرت  -

 اف الجامعة تتخذ خطكات التفكير العممي أثناء اتخاذىا لمقرارات كقت كقكع األزمات .  -

 تمتـز بعممية المراجعة كتقييـ النتاج بعد انتياء األزمة . ة الجامع فالدراسة أ أظيرت -

 أىـ توصيات الدراسة:

ضركرة تكفير تدريب كتنظيـ دكرات تثقيفية ك كرشات عمؿ متخصصة في إدارة األزمات  مكجية   -

 لمعامميف بالجامعة لزيادة كعييـ بمجاؿ إدارة األزمات .

ضركرة تككيف فريؽ إدارة األزمات مف مكظفيف مدربيف جيدان في مجاؿ األزمات بحيث يككف الفريؽ جاىزا  -

 في أم كقت لمكاجية األزمات .
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 ضركرة مشاركة العامميف في المستكيات اإلدارية الكسطى في عممية اتخاد القرارات . -

 ـ(2007) إسميـ, وساـدراسة:  -10

 وزارة عمى ميدانية دراسة-الفمسطينية الحكومية المؤسسات في األزمات إدارة سمات"  الدراسة: عنواف

 " . غزة في المالية

 أىداؼ الدراسة:

 إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية .التعرؼ عمى سمات  -

 التعرؼ عمى مدل جاىزية كزارة المالية في التعامؿ مع األزمات المتكقعة .  -

 أىـ نتائج الدراسة:

 معظـ مجاالت الدراسة حصمت عمى أكزاف نسبية تعدت قيمتيا الكزف النسبي المحايد.  -

بغزة بحاجة إلى تنمية كتطكير يركز عمى مجمكعة مف  كجكد نظاـ إلدارة األزمات في كزارة المالية -

 اإلجراءات العالجية لعالج األزمات فكر كقكعيا .

 أىـ توصيات الدراسة:

 .جزءان مكمؿ لمتخطيط االستراتيجي ضركرة االىتماـ بالتخطيط المستقبمي إلدارة األزمات عمى اعتبار أنو  -

في كؿ منظمة تتبع اإلدارة العميا في قراراتيا كتككف  ضركرة إنشاء كحدة إدارية مستقمة إلدارة األزمات -

 مسؤكلة بشكؿ مباشر عف عالج األزمات كالتعامؿ معيا  .
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 ـ(2007) شبير, ابتياؿدراسة:  - 11

 أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمواجية األزمات في مستشفى ناصر" ." الدراسة: عنواف

 أىداؼ الدراسة:

 ر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد إلدارة األزمات في مستشفى ناصر.إبراز أث  -

 تحميؿ الكاقع كتحديد مسبباتو لمكصكؿ إلى جكانب القصكر فيو لكضع أساليب لمسيطرة عميو. -

يجاد الحمكؿ المناسبة التي تساعد عمى زيادة كفاءة  - العمؿ عمى رفع الخدمات المقدمة لممرضى كاث

 المستشفى .

 ىـ نتائج الدارسة:أ

 .لشخصية بيف العامميف في المستشفىأظيرت الدراسة ضعفان إداريان يتعمؽ بالجكانب اإلنسانية كالعالقات ا  -

اف اإلدارة ال تعمؿ عمى االستفادة مف أخطائيا أك مف تجارب اآلخريف كبالتالي عدـ كجكد استعداد  -

 لمكاجية األزمات

 عدـ كجكد خطط طكارئ لمكاجية األزمات حيث لـ يتـ تييئة طاقـ العمؿ لمكاجية األزمات.  -

 أىـ توصيات الدراسة:

رفع الكعي بأىمية االىتماـ بعناصر الثقافة التنظيمية لما لو مف أثر كبير في رفع مستكل الجكدة ،   -

عمؿ المستشفى الذم يتعامؿ مع  كتحسيف الخدمة ، كالذم قد يؤدم ذلؾ إلى إنقاذ أركاح كذلؾ لخصكصية

 أركاح الناس.
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ضركرة زيادة االىتماـ بالعناصر البشرية لمكاجية األزمات كاالىتماـ باالستعداد لتزمات أكثر مف مجرد  -

 مكاجية األزمات بعد كقكعيا .

 تككيف عالقات طيبة مع الجيات الخارجية التي يمكف أف تقدـ يد العكف في حاؿ األزمات  -

معمكمات متكاممة عف كافة األزمات السابقة ، ككيفية مكاجيتيا كمحاكلة االستفادة مف االخطاء تكفير نظـ  -

 السابقة لعدـ تكرارىا .

ضركرة تشجيع العامميف عمى التفكير االبتكارم كايجاد حمكؿ جديدة مبتكرة قدر المستطاع كالعمؿ عمى  -

ما لذلؾ مف أثر كبير في تبني األفكار المتفؽ اشراؾ جميع العامميف في ايجاد حمكؿ لممشاكؿ أك األزمات ل

 عمييا كمحاكلة إنجاحيا .

 

 ـ(2006) حمدونة, حساـدراسة:  - 12

 " . ممارسة مدير المدرسة الثانوية لميارة إدارة األزمات في محافظة غزة"الدراسة:  عنواف

 أىداؼ الدراسة:

 األزمة .التعرؼ عمى اإلجراءات التي يتبعيا المديركف لتجنب حدكث  -

مع األزمة أثناء كالتعامؿ التعرؼ عمى اإلجراءات التي يتبعيا المديركف في التخطيط لمكاجية األزمة  -

 .بعد انتياء األزمةك  حدكثيا

 أىـ نتائج الدارسة:

 بشكؿ األزمات إدارة ميارة يمارسكف الحككمية الثانكية المدارس مدراء أف إلى تشير نتائج إلى الدراسة تكصمت 

 أمػا (% 80.389 ) مقػدارىا جػدان   كبيػرة نسػبة عمػى االسػتبانة لفقػرات الكمػي المجمػكع حصػؿ فقد كفعاؿ، كبير



29 
 

 نسبة عمى حدكثيا أثناء األزمة مع لمتعامؿ المديركف يتبعيا التي اإلجراءات مجاؿ حصؿ فقد لممجاالت بالنسبة

 يتبعيػا التػي اإلجػراءات مجػاؿ أمػا األكؿ، الترتيػب ،احتمػت جدان  كبيرة نسبة كىي(% 83.407 ) مقدارىا مئكية

 كبيػرة، نسػبة كىػى(% 79.852 ) مقػدارىا مئكية نسبة عمى حصؿ فقد األزمة لمكاجية التخطيط في المديركف

 بنسػبة عمػى حصػؿ فقػد األزمػة انتيػاء بعػد المػديركف يتبعيػا التػي اإلجػراءات مجػاؿ أما .الثاني الترتيب كاحتمت

 يتبعيػا التػي اإلجػراءات مجػاؿ كأمػا ، الثالػث الترتيػب ،كاحتمت كبيرة نسبة كىى (% 79.741 ) مقدارىا مئكية

 الرابػع الترتيػب كاحتمػت ( 78.556% مقػدارىا مئكيػة نسػبة عمػى فحصػؿ  األزمػة حػدكث لتجنػب المػديركف

 . كفعاؿ كبير بشكؿ األزمات إدارة ميارة يمارسكف الحككمية( الثانكية المدارس مدراء أف عمى يدؿ كاألخير،كىذا

 أىـ توصيات الدراسة:

 االنغماس بدكف المختمفة، األزمات عمى لمتعرؼ األخرل المدارس مع الزيارات المدير يتبادؿ أف ضركرة - 1

 كاختصاصاتو صالحياتو بعض تفكيض خالؿ مف كاإلدارية اليكمية كالمياـ الركتينية باألمكر األكقات أكثر

 . المدرسة في العامميف لبعض

 تكاجو التي المشكالت أىـ كعمى يقمقيـ ما عمى لمتعرؼ لمطالب شكاكل صندكؽ المدير إنشاء ضركرة  - 2

 .كقتيا في المناسبة الحمكؿ إيجاد لمحاكلة طالبو

 التعامؿ كيفية لمعرفة مدرستو في تحدث التي األزمات يتضمف معمكمات أرشيؼ المدير يكفر أف ضركرة - 3

 . معيا

 عند حضكرىا عمى كحثيـ األزمات إدارة مجاؿ في لممديريف كافية تدريبية كدكرات برامج تكفير ضركرة - 4

  بيا باالنتظاـ تحفيزىـ عمى ،كالعمؿ عقدىا

 الفعالية مف عالية درجة لتحقيؽ الضركرية المعمكمات تكفير عمى يعمؿ فعاؿ اتصاؿ نظاـ كجكد ضركرة - 5

 .األزمات مع التعامؿ في
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 ـ(2006) ربحي.الجديمي, دراسة:  - 13

 " واقع استخدـ أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة" الدراسة: عنواف

 أىداؼ الدراسة:

 فػي مراحمػو األزمػات إلدارة نظػاـ تػكفر مػدل نحػك العػامميف اتجاىػات عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت -

 .)األكركبي الشفاء، ناصر، دار( غزة قطاع في الكبرل الحككمية المستشفيات في -كمجتمعة منفردة- المختمفة

 لتحديػد  األزمػات، مػع التعامػؿ المستشػفيات فػي ىػذه بيػا تتمتػع التػي كالجاىزيػة االسػتعداد مػدل ىدفت  لتحديػد -

 .بعض بعضيا مع األزمات إدارة نظاـ مراحؿ بيف القائمة العالقة مدل

 العينػة أفػراد آراء عمػى(الخدمػة، الجػنس مػدة العمػر، الكظيفيػة، الفئػة) الديمغرافية العكامؿ تأثير تبياف إلى ىدفت -

 .المذككرة المستشفيات في األزمات إدارة نظاـ فاعمية حكؿ

 أىـ نتائج الدارسة:

 النظاـ، ىذا مراحؿ مف مرحمة كؿ في المستشفيات المذككرة في األزمات إدارة نظاـ في شديد ضعؼ يكجد أنو  -

 .األزمات إلدارة المنظكر المتكامؿ تمثؿ كالتي مجتمعة، الخمسة مراحمو كفي

 .فييا األزمات إدارة فاعمية نظاـ حكؿ المذككرة المستشفيات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ  -

 بيف ( ٔٓ,معنكية ) مستكل عند إحصائية داللة ذات ايجابية ارتباط عالقات كجكد إلى أيضان  الدراسة تكصمت  -

  .بعض مع بعضيا األزمات إدارة نظاـ مراحؿ

 .آلخر مستشفى العينة مف أفراد آراء عمى المذككرة األربعة الديمغرافية الفركؽ تأثير اختالؼ الدراسة في لكحظ  -



31 
 

 كغيػر مسػتيدفة لتزمػات غزة قطاع في الكبرل المستشفيات أف ىك الدراسة إلييا تكصمت التي النيائية كالنتيجة -

   .ليا مستعدة

 أىـ توصيات الدراسة:

 الكبػرل، الرئيسػية المستشػفيات كفػي الفمسػطينية، الصػحة كزارة فػي األزمػات إلدارة كحػدات إنشػاء ضػركرة -

 .األزمات إدارة في مؤِىميف أناس تكفير كبضركرة

 العناصػر تػكفير زيادة خالؿ مف األزمات إلدارة متكاممة منيجية تأصيؿ عمى العمؿ بضركرة أيضان  أكصت كما -

 .مراحميا مختمؼ في لتزمات الناجحة اإلدارة بيا تتسـ التي األساسية

  الدراسات العربية:  1.2.3

 ـ(2011) آؿ سعود, عميدراسة:  - 1

الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالسموؾ القيادي في اإلدارة المحمية بالمممكة العربية السعودية" "  الدراسة: عنواف

 تطبيقية عمى العامميف في إمارتي منطقة الرياض كمنطقة مكة المكرمة .دراسة . 

 أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ عمى الخصائص اإلدارية كالتنظيمية إلمارتي منطقة الرياض كمنطقة مكة المكرمة .  -

 التعرؼ عمى أبعاد الثقافة التنظيمية في كؿ مف إمارتي منطقة الرياض كمنطقة مكة المكرمة .  -

 مى أبعاد السمكؾ القيادم لممسؤكليف بإمارتي منطقة الرياض كمنطقة مكة المكرمة .التعرؼ ع -

 دراسة العالقة بيف الثقافة التنظيمية لكؿ إمارة بالسمكؾ القيادم لممسؤكليف في اإلمارتيف -
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 ( : 2010دراسة الحميدي )  - 2

 وزارة الداخمية بالرياض"  عنواف الدراسة : " فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة

ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة االتصػػػاالت فػػػي إدارة األزمػػػات األمنيػػػة بػػػأجيزة كزارة أىػػػداؼ الدراسػػػة : 

الداخميػة بالريػاض مػػف كجيػة نظػر العػػامميف . كلقػد اتبػػع الباحػث فػي دراسػػتو المػنيج الكصػفي مػػف خػالؿ تطبيػػؽ 

البحثيػػة ) االسػػتبانة ( لجمػػع المعمكمػػات مػػف مجتمػػع دراسػػة جميػػع مػػدخؿ المسػػح االجتمػػاعي ، مسػػتخدمان األداة 

( مفػػردة ، 850العػػامميف مػػف ضػػباط كصػػؼ ضػػباط فػػي غػػرؼ العمميػػات بػػأجيزة كزارة الداخميػػة كالبػػالم عػػددىـ ) 

 ( .270كتـ أخذ عينة عشكائية بمم حجميا )

االعتماد عمى االتصاؿ الشفكم غبر أىـ كسائؿ االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة األزمات ىي نتائج الدراسة :  

قػات التػي تقػؼ دكف إتمػاـ فاعميػة االتصػاؿ فػي إدارة ك أجيزة االتصاؿ المختمفة الياتؼ ، كالالسمكي ، كأىػـ المع

األزمات األمنية ىي عدـ تػدريب العػامميف فػي مجػاؿ االتصػاؿ األمنػي عمػى المسػتحدث مػف كسػائؿ االتصػاالت 

 ديثة .حال

تجييز غرؼ عمميات بأحدث كسائؿ االتصاؿ الفعالة مزكدة بشاشات مرئية تعكس  أىـ توصيات الدراسة: 

ألجيزة الكمبيكتر إلجراء كافة التحاليؿ بسرعة كدقة كحساب احتماالت كؿ قرار  باإلضافةتطكر أم حدث أمني 

 كتجييز غرؼ خاصة بإعداد السيناريكىات ، تجييز غرؼ عمميات متنقمة كمتحركة تدفع في مكقع الحدث

)األزمة( يتكفر ليا اتصاؿ متطكر ، إنشاء شبكة اتصاؿ أمنية بيف القطاعات األمنية تتبنى أنظمة تشفير 

 . تضمف عدـ التداخؿ أك االختراؽ

 ـ(2010)عبدالمطيؼ,عبدالمطيؼ؛جودة, محفوظ,.دراسة:  - 3

ميدانية عمى أعضاء ىيئة  " دراسة دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة اليوية التنظيمية" الدراسة: عنواف

 التدريس في الجامعات األردنية الخاصة .  
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  أىداؼ الدراسة:

 ىدفت الدراسة إلى تحديد دكر الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقكة اليكية التنظيمية . -

 أىـ نتائج الدراسة:

فيما يتعمؽ باليكية التنظيمية تعكد إلى الجنس  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف -

 أك العمر أك الرتبة األكاديمية .

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعكد إلى مدة العمؿ في الجامعات الخاصة . -

 أىـ توصيات الدراسة

اع كالعمؿ ضركرة تعزيز الكعي بأىمية اليكية التنظيمية فضالن عف تكفير الثقافة التنظيمية الداعمة لإلبد -

 الجماعي .

 

 ـ(2009) حمواني , ابتساـ دراسة:  - 4

 "  "مف أيف يبدأ التغيير في المنظمة الدراسة: عنواف

 أىداؼ الدراسة:

 . كمقكمات كخصائص عناصر مف وتحتكي كما التنظيمية الثقافة ماىية عمى التعرؼ - 

 فييا العامميف خالؿ مف العاـ القطاع أجيزة داخؿ القائمة التنظيمية الثقافة في القصكر جكانب رصد - 

 . معيا كالمتعامميف

 . العاـ القطاع أجيزة أداء عمى الثقافة تمؾ تأثير حدة مف التخفيؼ عمى تساعد التي المقترحات كضع - 

 أىـ نتائج الدراسة:
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 القيـ مشكمة كتبرز ، معينة حدكد في كلكف سمبية تنظيمية ثقافية قيـ كجكد االستطالعية الدراسة ىذه بينت لقد

 في المجتمع تنمية في العامة المنظمات تؤديو الذم بالدكر المرتبطة األخرل مشكالتيا إلى باإلضافة السمبية

 كاقتناعيـ ليا تبنييـ السيؿ مف يصبح حيث المختمفة الكظيفية بمستكياتيـ العامميف التزاـ عمى القيـ تمؾ تأثير

 تبيف حيث الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج أىـ استعراض يتـ يمي فيما ، كتعزيزىا انتشارىا في يسيـ مما بيا

 : التالي

 . المتكقعة مف أقؿ بنسب كلكف العامة المنظمات في مكجكدة السمبية التنظيمية الثقافة قيـ أف - 

 كجكدىا عمى المكافقيف نسبة فاقت البحث عميو قاـ التي السمبية الثقافية القيـ كجكد رفضكا مف نسبة أف - 

 شيكع ، لنظرائيـ القيادييف مجاممة : كىي المكافقيف عدـ نسبة عمييا المكافقيف نسبة تجاكزت قيـ ثالثة ماعدا

  .السابقة القيادات مكظفي تغيير بضركرة الجدد القيادييف اقتناع ، الناس بيف الكاسطة

 أىـ توصيات الدراسة:

 في القائمة التنظيمية لمثقافة متأنية دراسة بعد التنظيمية الثقافة بناء كتشكيؿ بإعادة المختصة األجيزة تكميؼ -

 . الكضع لتصحيح قصيرة كأخرل المدل متكسطة خطة كضع خالؿ مف الحككمي القطاع منظمات

 إخضاعيـ خالؿ مف متطمباتو مع كالتجاكب تو حمال لتبني كدفعيـ الثقافي التغيير بأىمية القيادييف إقناع -  

 . الشأف بيذا التالية جيكدىـ كمتابعة بيـ خاصة دكرات لحضكر

 كخدمة الشخصية العالقات كأىمية القائمة الحالية الثقافة لمفاىيـ السمبية باآلثار المكثفة اإلعالمية التكعية -  

 . عامة كبرامج إرشادية كنشرات تمثيمية مشاىد عرض خالؿ مف كغيرىا االنتماءات

 كتقييميـ ترقيتيـ إجراءات كعدالة المكظفيف مع التعامؿ عدالة نشر خالؿ مف التنظيمية بالعدالة االىتماـ -

 أداء أسمكب عمى ذلؾ كينعكس الرضا إلى تقكد العدالة إف إذ ذلؾ كغير عمييـ كالمكافآت المياـ تكزيع كعدالة

 . مصمحتيا عمى كالحرص بالمنظمة االرتباط كدرجة العمؿ
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 المادم التحفيز خالؿ مف كتشجيعيـ القائمة التنظيمية الثقافة بجكانب التعريؼ في المكظفيف إشراؾ أىمية - 

 . السمبية القيـ كمحاربة اإليجابية القيـ تطكير في لممشاركة كالمعنكم

 كخمؽ بيـ االىتماـ خالؿ مف منظماتيـ تجاه المكظفيف نفكس داخؿ كاالنتماء الكالء ركح خمؽ أىمية -  

 . ليا بالنسبة يشكمكنو الذم الدكر بأىمية اإلحساس

 

 ـ(2009) الباز , د عفاؼ دراسة:  - 5

 " دور القيادة في إدارة األزمات"  الدراسة: عنواف

 :أىداؼ الدراسة

 Crisis Management .مراحميا  األزمة كأىـ إدارة ماىية عمى التعرؼ - 

 .األزمات إدارة آليات أىـ كتحميؿ رصد  -

 التقميدية القيادة كأيضا اإلبداعية القيادة كقدرات خصائص عمى التعرؼ - 

 .التكتيكي كالدكر االستراتيجي الدكر : مراحميا مختمؼ فى األزمة إدارة فى اإلبداعية القيادة دكر إبراز  -

  اإلبداعية القيادات ترأسيا التى المنظمات كخصكصية بنكعية الخاصة النتائج بعض إلى التكصؿ  -

 ). لتزمات المستعدة )المنظمات

 . األزمات إدارة فى القيادة دكر لتفعيؿ المقترحة االستراتيجيات بعض إلى الكصكؿ  -

 أىـ نتائج الدراسة: 

 التكامؿ مع عمى القيادة قدرة بيف ضمنية عالقة كجكد عمى القائمة الدراسة فرضية بإثبات الباحثة انتيت كقد

القيادات  سكل بيا تضطمع أف تستطيع ال لتزمات الفعالة فاإلدارة األزمة إدارة كفاعمية األزمكل المكقؼ
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إليو  انتيت كما األزمكل المكقؼ مع كالتعامؿ التكامؿ عمى القادرة فقط ىى اإلبداعية القيادات أف كما اإلبداعية

 . الدراسة

 أىـ توصيات الدراسة:

إدارة  مجػاؿ فػى كالعػامميف القيػادات لػدل اإلبػداعي التفكيػر إلنمػاء منظمػة تدريبيػة دكرات تصػميـ عمػى العمػؿ -

 .األزمات

الكظيفيػة  كاالختصاصػات المسػتكيات جميػع بػيف كالمشاركة التفاىـ عمى يقكـ المنظمات فى إدارم مناخ تكريس  -

نشػاطات  فييػا كتتمػازج تتفاعػؿ منظكمػة عمػى يبنػى أف ينبغػي األزمػات إلدارة ل التنظػيـ فالتنسػيؽ األزمػة إدارة عنػد

 مػف التكيػؼ تمكنػو المركنة مف عالية بدرجة يتمتع كأف األزمة، بإدارة العالقات ذات كالخبرات الكيانات كجيكد كؿ

 . الالزمة الشرطية كالظركؼ التغيرات مع

أبعػاد  تحديد فى كتعيف المطمكبة بالسرعة المعمكمات تكافر مف تؤ التى الفعالة االتصاالت مف شبكة كتنمية بناء  -

 . نتائج مف عمييا سيترتب لما المؤشرات ككضع المماثمة المشكالت أك المشكمة

 . األزمات بإدارة المتعمقة التشريعات صياغة -

 األزمات بإدارة المتعمقة المجتمعية القضايا لكافة عامة سياسات بتشكيؿ العناية - 

 (2009 والعنزي,) الدوري : دراسة  - 6

  ".والجماعية منظور الفردية مف باألزمة التنظيمية الثقافة عالقة تحميؿ "الدراسة : عنواف

  :أىداؼ الدراسة

 تحت مناقشتيا تـ كالتي الفردية كالجماعية، أساس عمى كالمعالجات النشكء تناكلت الدراسة األزمات مف حيث

  :  ىما جزأيف في الدراسة ىذه كجاءت .المنظمة ثقافة عنكاف
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 يتـ لكي حياة األزمة دكرة مع التحميؿ ىذا كربط بالجماعية الفردية عالقة مناقشة خالؿ مف تـ  :األوؿ الجزء

 .األزمة عمى الثقافة اثر تشخيص

 ثالثة خاللو تشخيص مف تـ كالذم األزمة، إلدارة متكامؿ استراتيجي مدخؿ تقديـ عمى ركز :الثاني الجزء

 التعامؿ في كالجماعية الفردية خالؿمف  المنظمة ثقافة تؤديو أف يمكف الذم الدكر ايضاح كتـ أساسية، خيارات

 الفردية عمى التركيز إلى المنظمات بيا تميؿ بعض الدكؿ ىناؾ اف الدراسة كبينت .المتاحة الخيارات ىذه مع

 المنظمات، في الجماعي العمؿ عمى تركز أخرل كدكؿ ككندا، المتحدة، كبريطانيا، الكاليات مثؿ األعماؿ، في

  .اليكناف كتايكاف، الياباف، سنغافكرة، مثؿ
 

 أىـ نتائج الدراسة:

 .شدة عالية كذات متسارعة األزمة تككف عندما خاصة األزمات زيادة في تساىـ الفردية *

 .كتطكرىا األزمات نشكء عمى مساعد عامؿ يككف اف يمكف مميزة ثقافة كجكد عدـ *

 

 ـ(2005) قاري , بمقيس دراسة:  -7

األساسية لثقافة المنظمة وعالقتيا باألداء دراسة ميدانية عمى المنظمات العامة "المحاور   الدراسة: عنواف

 بمدينة جدة " .

 أىداؼ الدراسة:

التعرؼ عمى المحاكر األساسية لمثقافة التنظيمية المتمثمة في: إحساس الفرد بأىميتو التنظيمية ، كرغبة   -

حساس الفرد بالعدالة الفرد في ترتيب أكلكيات العمؿ ، كالرؤية التنظيمية الكا ضحة ، كااللتزاـ التنظيمي ، كاث

 التنظيمية كعالقتيا بمستكل ككفاءة األداء في المنظمات العامة
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 أىـ نتائج الدراسة:

أكضحت الدراسة بأف األبعاد األساسية لمثقافة التنظيمية المذككرة أعاله ليا أثر إيجابي عمى مستكل   -

 امميف في ىذه المنظمات .ككفاءة األداء كذلؾ مف خالؿ آراء الع

كشفت الدراسة عف كجكد عدالة تنظيمية ، كالتزاـ تنظيمي ، ككضكح الرؤية التنظيمية كأىمية دكر الفرد  -

 األفراد بترتيب أعماليـ حسب األكلكية . ةفي المنظمة ، كقياد

د فييا ذلؾ تشجيع اإلدارة  يساعد في رفع مستكل ككفاءة األداء بالمنظمات كتكصؼ المنظمة التي يسك  -

 بأنيا ذات ثقافة تنظيمية إيجابية .

أكضحت الدراسة أىمية الثقافة التنظيمية في المنظمات العامة كأثرىا البالم عمى منسكبي المنظمات  -

 العامة .

 أىـ توصيات الدراسة:

 المادية . االىتماـ بالثقافة التنظيمية في المنظمات العامة باعتبارىا مككنان فكريان لو أثره مثؿ المككنات

 أف ىناؾ ضركرة لالىتماـ بالمككنات المعنكية )الفكرية ( مثميا مثؿ المككنات المادية في المنظمة .

 ضركرة العمؿ عمى تغيير الثقافة السمبية أك الضعيفة .

ضركرة القياـ بعمؿ دراسات مكثفة لمتعرؼ بعمؽ عمى الثقافة التنظيمية السائدة في كؿ منظمة كمعرفة تأثيرىا 

 مى بعض المتغيرات التنظيمية في المنظمات العامة كذلؾ ألثرىا الكبير عمى العامميف فييا .ع

 (  ( 2001 حجازي، دراسة - 8

 

 السعودية البنوؾ في األزمات إدارة نظاـ فاعمية عمى التنظيمية الثقافة أثر : عنواف الدراسة
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 كالذم التجارية السعكدية، البنكؾ في األزمات إلدارة فعاؿ نظاـ تكافر مدل تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 بيذه السائدة التنظيمية كطبيعة الثقافة إدارتيا، عمى كالقدرة المحتممة لتزمة الجاىزية مستكيات يعكس

 لتزمات، مكلدة ثقافة أنيا أـ مستعدة لتزمات ثقافة ىي كىؿ األزمات، مع بالتعامؿ كالخاصة البنكؾ

 في العاممة التجارية البنكؾ عدد إجمالي بمم السعكدية، كقد التجارية البنكؾ في الدراسة مجتمع كيتمثؿ

 اعتمد فقد الدراسة مجتمع حجـ لصغر  كنظرا (،( 2001عاـ  في بنكؾ عشرة السعكدية العربية المممكة

 .الدراسة لمجتمع الشامؿ الحصر أسمكب عمى الباحث

 :الدراسة نتائج أىـ

ف  -أ  الكقائية مقارنة بالجيكد األزمات، إدارة في العالجية لمجيكد أكبر ااىتماـ تعطي البنكؾ ىذه كاث

 .أزمات مف حدكثو يمكف لما كالتخطيطية

 عدا فيما ما حد إلى مستكاىا كضعؼ بالسمبية تتسـ التنظيمية الثقافة خصائص أك أبعاد غالبية كأف  -ب

 .مستكاه كقكة باإليجابية يتسـ كالذم كالعامميف اإلدارة بيف التفاعؿ

 :الدراسة توصيات 

د باإلضافة لمجيك  أزمات مف حدكثو يمكف لما كالتخطيطية الكقائية لمجيكد اىتماـ  أكبر إعطاء - أ

  .العالجية

 بفاعمية . األزمات كمكاجية إلدارة التنظيمية الثقافة خصائص تعزيز  -ب      

 

 ـ(2000) الوقفي, عميدراسة: -9

 األزمات ظؿ في األعماؿ بمنظمات لمنيوض استراتيجي كمدخؿ المنظمة ثقافة تغيير عنواف الدراسة :

 ( األردنية التجارية البنكؾ عمى ميدانية دراسة) المعاصرة
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 أىداؼ الدراسة:

التعرؼ عمى تكجيات المديركف في البنكؾ التجارية األردنية نحك تغيير ثقافة المنظمة بقصد مجابية   -

 األزمات المعاصرة .

 نتائج الدارسة:أىـ 

كجكد تكجو إيجابي ذك داللة إحصائية لدل المبحكثيف نحك تغيير ثقافة المنظمة بقد مكاجية األزمات   -

 المعاصرة كذلؾ مف خالؿ التغيير في الجكدة ، التغيير في اإلبداع في معاممة العمالء .

 أثناء األزمات .ضركرة التركيز عمى عامؿ الرقابة مف قبؿ اإلدارات ، الميؿ إلى المركزية  -

  أىـ توصيات الدراسة:

 ضركرة ايالء اإلدارات األىمية المناسبة لمكضكع ثقافة المنظمة كتفعيؿ عناصرىا .  -

 ضركرة تكفير مناخ تنظيمي مناسب قادر عمى التكيؼ في ظؿ األزمات المفاجئة .     -

 جنبية الدراسات األ:  1.2.4

 .)دكر الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات( تحديدان  المكضكع ىذا تناكلت التي الدراسات في قمة ىناؾ اف لكحظ

 : التالية الدراسات في استرشد الباحث أف إال

 .Wang (2009 ):  دراسة – 1

 "  اعتماد إدارة المعرفة في أوقات األزماتعنكاف الدراسة : " 

ىدفت الدراسة إلى تحسيف الفيـ لمدكر الذم تمعبو إدارة المعرفة في رفع األداء التنظيمي خالؿ األزمات 

كلقد تـ دراسة حالة شركة الغاز الطبيعي الكتشاؼ كيؼ مف الممكف أف تساعد إدارة المعرفة في التقميؿ 
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لكثائؽ التنظيمية كبيانات األرشيؼ مف األضرار الناجمة عف األزمات ، كلقد تـ جمع البيانات الثانكية مف ا

( مف المختصيف كتـ استخداـ استبياف مككف مف خمسة مراحؿ 14كتـ إجراء مقابمة شبو المقننة مع ) 

( رار ، استعادة النشاط ، التعمـكىي " )اكتشاؼ إشارات االنذار المبدر ، االستعداد كالكقاية ، احتكاء األض

المنظمات ممكف تجنبيا كالحد منيا إذا حددت المعرفة الميمة  بينت الدراسة أف األزمات التي تيدد

لالستجابة ألزمات األعماؿ بكفاءة كفعالية كتقكد الشركة لنتائج أفضؿ في إدارة األزمات ، كأف كيفية قياس 

قدرات الشركة إلدارة المعرفة الميمة النجاز إدارة المعرفة بالتعمـ مف األزمات السابقة ، كما خمصت 

ة إلى أف إدارة المعرفة تمعب دكران ميمان في إدارة األزمات ، كأف المنظمات ليا احتياجات معرفية الدراس

 مختمفة تتطمب استراتيجيات إدارة معرفة مختمفة في كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات . 

 
    ,Shera(2008)  دراسة  -2 

Changing Organizational Culture to achieve excellence in research University 
of Toronto 

 في تورنتو جامعة في البحثي لموصوؿ إلى التميز المنظمة ثقافة تغييربعنكاف : " الدراسة ىذه جاءت

 العمؿ كمية كندا، في تكرنتك جامعة في ثقافة المنظمة لتغير البحثية الجيكد تصؼ الدراسة ىذه ".كندا

 التغيير كطريقة االستراتيجي، التخطيط دكر كتصؼ الماضية،عشر  ياالثن السنكات ؿ خال االجتماعي،

 تستخدـ كالتي المشاركة االستراتيجية كالجمعيات كالتطكير، البحث المكارد، مراكز األفراد، مثؿ كمفاتيحو

  .البحثية العممية االنتاجية كلتحسيف لزيادة

 إلى التغيير، كالحاجة ببرامج الممتزمة بالقيادةاالستمرارية  اىمية  :الدراسة ىذه مف المستفادة الدركس مف

 المشاكؿ عمى لمتحقيؽ، التعرؼ قابمة أىداؼ إلى ليتسنى الكصكؿ االستراتيجي التخطيط عممية استخداـ

 النتائج البحثية ، كمف الجمعيات كتطكير تنظيـ إلى الحاجة في الكمية، التطكير عممية تعترض التي

 الييا التكصؿ تـ التي اليامة
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  البحكث، زيادة إلى أدل االجتماعي العمؿ كمية في تـ الذم السريع التغيير -

  .كالخارجي الداخمي الصعيد عمى القيادة لدل ككاضحة ثابتة جكد رؤيا -

  كالتكمفة، الطكيؿ الكقت استيالؾ ذلؾ كالمآخذ عمى المشاكؿ اىـ مف -

 . النيجبيذا  القيادات التزاـ استمرارية إلى الحاجة ككذلؾ

 
  Dension(2008) . ودنسف  فودة دراسة  - 3

  .التنظيمي"  التغيير لدفع أساس كمدخؿ التنظيمية الثقافة : "الدراسة عنواف
 التنظيمية اف الثقافة ترل التي متفائمة صكرة األكلى التنظيمية، لمثقافة متناقضتيف صكرتيف الدراسة ىذه حممت

 ال متشائمة، صكرة  كالثانية عممية التغيير، في المحكرم الجزء كىي المنظمة، أجزاء بيف يربط الذم المالذ ىي

 المنظمة في حدث تصكر ىامشي لما أنيا الثقافة عمى كتصكر التغيير عممية في األىمية لمثقافة  ىذه ترل

  .بالفعؿ

 عممية أثناء رافعة إليجاد يسعكف الذيف لممديريف مفيدان  تجعموكتسعى ىذه الدراسة لصياغة مفيكـ الثقافة بصكرة 

ىذه  كمف التغيير عممية اثناء  مالئمان  الثقافة منظكر لجعؿ كذلؾ مستفادة دركس خمسة كيناقش .التغيير

 :الدركس

 مع كالمالئمة طريؽ التكيؼ عف كأعضاءىا لممنظمة الداخمي المنظكر مف العممية المكاقؼ فيـ إلى يرمي  -

 .المنظمات كاقع

 بالسمكؾ كاالفتراضات القيـ كربط اإلدراكي، بالجانب ييتـ كمي نظمي منظكر ايجاد - 

 بالدراسة المقارف المدخؿ عف كاالبتعاد لممنظمة بالتفرد االقرار ضركرة - 

 فيـ عمى المديريف، كتعمؿ الىتمامات تستجيب كاف لتداء ، التنظيمية الثقافة تضمينات عمى التركيز  -

 .المنظمة في كااليجابية السمبية اآلثار

  .التكيؼ استراتيجية عمى كالتركيز كالمعضالت، كالتناقضات الرمكز عمى التركيز -
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 كالمشاركة، بالتكيؼ، كالميمة، يتسـ التنظيمية لمثقافة نمكذجان  الدراسة تقدـ الدركس ىذه مف كباالستفادة

 اإلبداع فييـ ركح تنمي حقيقية مسؤكليات المكظفيف اعطاء أم التمكيف، عمى المشاركة سمة كتركز .كاالتساؽ

 المشتركة الجكىرية القيـ خالؿ منظكمة مف متماسكة قكية ثقافة لممنظمة يككف اف االتساؽ كالمسؤكلية كسمة

 مع بسرعة بالتكيؼ المنظمة سرعة عمى التكيؼ تركز كسمة. كاالفتراضات كالتكقعات باليكية المرتبطة

  .العمالء في ذلؾ بما الخارجية، البيئة مف الكاردة االشارات

ا حسان  تممؾ الناجحة المنظمة اف فتعني الميمة، سمة كأما  طكيمة المستقبمية تكجياتيا الذم يحدد باليدؼ كاضحن

 . استراتيجية نظرة ليا يككف كاف األجؿ

 
   ,John Weeks(2008) دراسة - 4

 : عنواف الدراسة

How do we decide which elements of organizations culture are worth 

preserving and which we should change?. 

 كيفية عمى ىذه الدراسة ركزت نغيره؟ أف يجب وأييا بيا تحتفظ قيمة ذات التنظيمية العناصر أي تقرر كيؼ

 دراسة بإجراء الباحث قاـ عمى ذلؾ لإلجابة. الثقافة مف جزءان  كالمشاكؿ األخطاء تصبح عندما االستجابة

 القميؿ ىناؾ اف نتيجة إلى خمص كقد .في بريطانيا العالقة ذات الكبيرة البنكؾ أحد عمى سنة لمدة مستفيضة

 مف يشتككف كالمكظفكف المدراء كاف .السمبيات مف الكثير المقابؿ يكجد كفي البنؾ ليذا االيجابيات مف جدنا

 يكجد ال كالتعميمات، القكانيف كثرة كبيرة، بدرجة منتشرة كانت البيركقراطية اف البنؾ، حيث في اإلجراءات

بداعية، ريادية افكار ىناؾ ليس عالية، بدرجة اىتماـ بالعمالء  عالية مف درجة يكجد مركنة، تكجد ال كاث

 .طكيؿ زمف منذ تغيير أم يجرم لـ البنؾ اف الدراسة في تبيف كقد . المركزية
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 النتائج كمف .إلى التغيير تقكد اف شككاىـ مف يتكقعكف ال عندما يشتككف األفراد أف إلى أيضا الدراسة كخمصت

 الرضا عدـ عف تتكلد التي مثؿ تمؾ الكالسيكية، بالخطكات يبدأ ال اف يجب التغيير اف ىي عمييا اكد التي

 ىك ما حكؿ االيجابية الطاقة في التغيير اف يبدأ يجب ذلؾ مف بدالن  .مستقبالن  لتفضؿ الرؤيا ككيفية كالقبكؿ،

 . لمنجاح السبيؿ كىي المنظمة داخؿ األىـ الشيء ىي كاف الثقافة بو، االحتفاظ يستحؽ كالذم الجيد الشيء

 
  Roger, 2005  دراسة :   - 5

Crisis management plans and systems of exporting companies 

 التصدير شركات في األزمات إدارة وخطط عنواف الدراسة : نظـ

 األعماؿ شركات في األزمات إدارة كخطط نظـ في التقدـ مدل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 .الثالث العالـ دكؿ إلى المصدرة

 .الثالث العالـ دكؿ إلى تصدر أعماؿ شركة ( 183 ) مف مككنة عينة الباحث استخدـ كقد

 :الدراسة نتائج أىـ مف وكاف

 أنظمة تمتمؾ الشركات تمؾ مف فقط ( 20 %) حكالي أف إلى الدراسة تكصمت كقد  -أ

 .اإلطالؽ عمى خطط أك نظـ يمتمؾ ال الشركات تمؾ مف ( 33 %) بينما التصدير، أزمات إلدارة كخطط

 تمؾ تخطيط سكء إلى يرجع الشركات، ىذه تتحممو التي الكبيرة المخاطرة حجـ أف الدراسة كأكضحت  -ب

 .التصدير أزمات لمكاجية الشركات

 :الدراسة أوصت وقد

 .أزمات إلدارة عممية أسس كفؽ كخطط أنظمة تكفير  -أ

 كفريؽ كالعمؿ األزمات حدكث عند الجماعي كالتفكير العمؿ ثقافة نشر  -ب    

   ,Pun(2001) : دراسة - 6



45 
 

Cultural influences on total Quality management  adoption in Chinese enterprises 

An empirical study) 

  .الصينيو المشروعات في الشاممة الجودة عمى الثقافة اثر:  الدراسةعنواف 

 عينة كانت الصيف، في المشركعات مف عدد في الشاممة كالجكدة بيف الثقافة العالقة ابراز الدراسة ىذه حاكلت

مف  مجمكعة الدراسة صينية . كاعتمدت شركة 84  ك ككنج ىكنج مف شركة   422 في تتمثؿ الدراسة

 مف منتج خالي المستمر، كالتطكير التحسيف االتصاالت، المستيمؾ، مف القرب :مثؿ المستقمة المتغيرات

االنتاجية، درجة رضا المستيمؾ  استخدـ  مثؿ تابع كمتغير أداء مؤشرات الدراسة كاعتمدت التدريب، العيكب،

 الجكدة إدارة تطبيؽ كبيف الصينية افةالثق بيف عالقة مباشرة تكجد ال :تقكؿ األكلى فرضيتيف الدراسة ىذه في

 المكظفيف /الشاممة الجكدة تكامؿ بيف مباشرة عالقة تكجد ال :الصينية، كالفرضية الثانية المشاريع في الشاممة

 المنظمة ثقافة بيف قكية عالقة بكجكد البديمة الفركض برفض جاءت كلدل اختبارىا .األداء مقاييس كبيف

 . المنظمة أداء كبيف المكظفيف /ة الجكد تكامؿ ككذلؾ بيف كاألداء

   ,Erickson(2000) دراسة  - 7

 اآلمف" االنجاز إلى المفتاح :المنظمة ثقافة ": الدراسة عنواف

Corporate Culture: The Key to Safety Performance 

 كاضحة رؤية إدارات ذات مكانيا احتؿ حيث المتسمطة، كاإلدارات القديمة اإلدارات بتغيير الدراسة ىذه اىتمت

 في تغييران  يعد كىذا .المتميز الرئيسي لتداء المفتاح ككنيا المنظمة ثقافة بدراسة كاىتمت .كمسئكلة خالقة

 جاء التغير كىذا المنافسة، تستطيع حتى تغيير السريعة ألم االستجابة مف المنظمات سيمكف اإلدارة فمسفة

  .الحالية التعقيدات كثرة االنتاج، كغزارة زيادة التكنكلكجيا تطكر المنافسة العالمية،  :منيا اسباب لعدة استجابة
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في  اآلماف عكامؿ عمى التركيز طريؽ عف االنتاجية زيادة إلى يدعك جديد بفكر اإلدارات الجديدة جاءت

 األمر رضاىـ، كىذا درجة مف كيعزز المكظفيف سمكؾ عمى ايجابان  ينعكس اآلماف تكفر اف حيث المنظمة،

  .كالمعتقدات القيـ مف مجمكعة عمى تشتمؿ التي المنظمة ثقافة إلى يرجع

  .المتحدة الكاليات في كاليفكرنيا في صناعية شركة 200 عمى الدراسة اجريت ىذه

ىي   االصابات، ك الكقت معدالت في خسائر االقؿ الشركات اف الدراسة ىذه الييا التي تكصمت النتائج كمف

 عامؿ الدراسة كأبرزت.اليامة كاألمكر القرارات في المكظفيف مشاركة مف كبير بمقدار تتمتع التي الشركات

بداء اإلبداعات، عمى المكظفيف تشجيع  بعض عمى الدراسة اعتمدت كقد .التغذية العكسية قنكات كفتح الرأم كاث

 السمكؾ المكارد، كتخصيص المساكاة التنظيمي، اىمية األمف التنظيمي، الييكؿ مثؿ المستقمة المتغيرات

 ذات األكلى المنظمات، مف نكعيف كجكد إلى الدراسة خمصت فقد ذلؾ كبناء عمى .المكظفيف مشاركة اإلدارم،

 . منخفض آمف أداء ذات مرتفع كالثانية آمف أداء
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  التعميؽ عمى الدراسات السابقة :: 1.2.5
ٔانغٛش  انًثاششج انؼالقح راخ ٔاألجُثٛح انًحهٛح ٔانؼشتٛح انذساعاخ يٍ ػذدا عثق فًٛا انثاحس اعرؼشض         

 إششاء فٙ ذؼٍٛ انثاحس عٕف انُرائج يٍ يجًٕػح إنٗ انذساعاخ ذهك ذٕصهد ٔنقذ انذساعح، تًٕضٕع يثاششج

 انًؼهٕياخ نجًغ انرٙ عٛغرخذيٓا انذساعح أداج ذطٕٚش فٙ عرغاػذِ كًا انحانٛح، نهذساعح انُظش٘ اإلطاس

 فٙ انذساعاخ ذهك ػهٗ انرؼقٛة ٚغرطٛغ انثاحس انغاتق االعرؼشاض خالل ٔيٍ انحانٛح، تانذساعح انخاصح

 :-انرانٛح انُقاط
كمف خالؿ العرض السابقة لتمؾ الدراسات يرل الباحث أنيا تنقسـ إلى ثالث اتجاىات ىي : دراسات محمية ، 

 دراسات عربية ، دراسات أجنبية . 
 

 دراسة مرتبة مف األحدث إلى األقدـ عمى النحك التالي :  (13): كعددىا  الدراسات المحمية
( ، 2011( دراسة ) مسؾ، 2011( ، دراسة )الرضيع ، 2012( ، دراسة ) زيادة 2012دراسة ) األشقر، 
(،  2009( ، دراسة ) صقر، 2009( ، دراسة )أبكعمر،2009( دراسة )عبدالعاؿ2010دراسة ) أبكعزيز 
( ، 2006(، دراسة )الجديمي، 2007(، دراسة ) اسميـ ، 2007( ، دراسة )شبير،2008دراسة ) عكدة ، 
 (، 2006دراسة )حمدكنة 

 دراسة مرتبة مف األحدث إلى األقدـ عمى النحك التالي :  ( 9)كعددىا الدراسات العربية : 
( 2119(، دراسة )حمكاني،2111كمحفكظ  ( ، دراسة )جكدة2111(، دراسة )الحميدم 2111دراسة )آؿ سعكد،

( ، دارسة الكقفي ، 2115( ، دراسة )قارئ، 2119( ، دراسة ) الدكرم كالعنزم ، 2119، دراسة ) الياز ، 
2111) 

 عمى النحك التالي :  دراسات مرتبة مف األحدث إلى األقدـ (7)كعددىا الدراسات األجنبية : 
  : دراسة, Dension .2008 )):  دراسة, Shera, ( 2008) ، دراسة :  Wang (2009)دراسة : 

John Weeks(2008),   :دراسة ، Pun(2001)  ,دراسة  Erickson(2000) :  ،  : دراسة  
Roger, 2005 ، 

 أوجو االتفاؽ  واالختالؼ بيف الدراسات السابقة والدراسة : 

 ة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي .:  اتفقت جميع الدراسات السابق مف حيث المنيج المستخدـػ  1
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:  اتفقت جميع الدراسات السابقة المحمية كالعربية كالدراسات األجنبية  في  مف حيث أداة الدراسةػ  2
 استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة . 

 : مف حيث عينة الدراسة.  3

( ، 2112ككالء كمدراء عامكف كمدراء كرؤساء أقساـ، كدراسة )األشقر ،  استخداـ مكظفي الفئة اإلشرافية
( ، دراسة 2111( ، دراسة ) أبكعزيز،2111( ، دراسة )الرضيع،2112دراسة ) زيادة ، 

( ، 2116( ، دراسة )الجديمي، 2117( ، دراسة ) إسميـ، 2119( ، دراسة ) أبكعمر، 2119)عبدالعاؿ،
اسات المذككرة باستخدـ الفئة اإلشرافية )المدراء العامكف كالمدراء كرؤساء كقد اتفقت دراستنا مع الدر 

 األقساـ كالشعب ( .

( 2118( ، دراسة ) عكدة ، 2111بينما استخداـ العامميف في البعض اآلخر : كدراسة  دراسة ) مسؾ ،
 ( .2117( ، دراسة )شبير، 2116، دراسة )حمدكنة ، 

 سابقة : أوجو االستفادة مف الدراسات ال

أظيرت جميع الدراسات السابقة أىمية بالغة لدراسة الثقافة التنظيمية كمجاؿ ميـ كضركرم 
لممؤسسات الحككمية كالخاصة كما بمكرت ىذه الدراسات عدة فكائد أعانت في مشكار الباحث الدراسي 

 كذلؾ مف خالؿ : .

 دراسة .ػ تحديد المكضكع كالمتغيرات المناسبة مف خالؿ التكصيات لكؿ  1

 ػ تجنب مكضكعات كقضايا تمت دراستيا مسبقان  . 2

 ػ اختيار منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي  . 3

 ػ تصميـ أدكات الدراسة المستخدمة كىي االستبانة .  4

دارة األزمات مف خالؿ االطالع عمى مراجع اإلطار النظرم . 5  ػ تجميع تراث مف الثقافة التنظيمية كاث

 االىتماـ بترتيب  كتنسيؽ اإلطار العاـ كالنيائي لمدراسة .ػ  6

 ػ االستفادة مف األساليب كالمعالجات اإلحصائية . 7
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 ػ تككيف إطار معرفي قكم في أساسيات البحث العممي الدقيؽ . 8

ػ االستفادة مف نتائج  الدراسات السابقة التي أعانت الباحث في إثراء بحثو كاستعاف بالمعمكمات  9
المكجكدة  بيا خالؿ إعداده لإلطار النظرم لمدراسة ، كأبرزت جميع الدراسات السابقة أىمية الثقافة 

دارة األزمات  التنظيمية كدكرىا في مكاجية كاث

 أوجو تميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة : 

 ْٕٔ اإلداسٚح أال انؼًهٛح فٙ ػُصش أْى ذُأند كَٕٓا انغاتقح انذساعاخ ػٍ انذساعح ْزِ ذرًٛضػ  1

 . ٔشقافرّ انرُظًٛٛح  ٔػالقرٓا تإداسج األصياخ  اإلَغاٌ

ػ تعتبر ىذه الدراسة مختمفة عف الدراسات السابقة حيث لـ يسبؽ أف تـ إجراء دراسة محمية في مجاؿ  2
أكثر الكزارات  الثقافة التنظيمية كعالقتيا بإدارة األزمات في كزارة االقتصاد الكطني تحديدان ككنيا مف 

تعرضان لتزمات المصطنعة لذا فإف ىذه الدراسة تختمؼ عف طبيعة الدراسات السابقة التي أجريت 
بالمجتمعات العربية كاألجنبية ، حيث تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة كاقع الثقافة التنظيمية المتمثمة في 

اذ القرارات كالتفكير االبتكارم في حؿ التعاكف جماعية العمؿ بركح الفريؽ كمشاركة العامميف في اتخ
المشكالت كاحتراـ الكقت االنضباط في العمؿ كمدل تمتع المكظفيف بيا في كزارة االقتصاد الكطني 
كعالقتيا بإدارة كمكاجية األزمات كعمى حد عمـ الباحث لـ يتعرض أحد لمثؿ ىذه الدراسة خصكصان 

  فظات الجنكبية .المحا -كتطبيقان عمى كزارة االقتصاد الكطني 

انصقافح  فٙ حقم انفهغطُٛٛح انًكرثح إنٗ ػًهٛح ٔكزنك َظشٚح ػهًٛح يادج انذساعح ْزِ عرضٛف .  3

 .انًجال ْزا فٙ األصياخ انرُظًٛٛح ٔإداسج
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 الفصؿ الثاني
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 مقدمػػػػػػػػػة:   2.1.1

 األساسية العكامؿ أحد باعتبارىا ،بالم باىتماـ األخيرة اآلكنة في التنظيمية الثقافة مكضكع حظي

 بتغيرات األعماؿ بيئة فيو تتميز الذم الحالي الكقت في خاصة األعماؿ، منظمات كتفكؽ لنجاح ة المحدد

 كقكية تكيفية ثقافة تممؾ التي فالمنظمات أىدافيا؛ كتحقيؽ المنظمات أداء عمى التأثير شأنيا مف سريعة

 ـبي يدفع مما القرارات اتخاذ في المشاركةك  كالتحديث، اإلبداعك  كاالنضباط، االلتزاـ مف أعضاءىا تمكف

عػتبر ثقافػػػػػة المنظمػة مػػػػػف المتغيرات ، فتأىدافيا تحقيؽ مف المنظمة يمكف متميز فردم أداء تحقيؽ إلى

بكػػػفػػػاءة  كمػػػػػػػستكل  إدارة  المرتبطةتػػػػشكيؿ العديد مػػػػػف الػػػػسمككػيات الػتنظيميػة  تساىـ فيالتي  األسػػػػػػاسية

األزمات ، كألف الثقافػػػػػة التنظيمية تشكؿ مػػجاالن حيكيػػػػان متزايد االىتماـ في دراسة أنشطة المنظمات حيث 

يعتبر ىذا المنيج أحػػػػػػد أبػػػػرز المناىج الحديثػػػة في إدارة كمكاجية األزمات. فمنذ عيد قريب ظير ىذا 

 1981كرة كاضحة كمتكررة في مطبكعػػػػػػػات كجية أبحاث معاىػػػػػد كمؤسسات اإلدارة منذ عاـ المفيكـ بص

ـ، كلػػـ يتكقؼ عف الظيكر كالنمك منذ ذلؾ الكقت، سػػػػػػكاء في أمريكا أك أكركبا أك في أرجاء العالـ 

ات فػػي المجػػػاالت المتخصصػػة دكف أف المختمفة. كمػػػػف النادر أف يطالػػػػع الػقػارئ أم تػحػمػيػؿ عػػػف المنظم

 (.2، ص1999يػػجػد أثػػػػػران ليذا المفيػػكـ )ىيجاف، 

 

 : مفيـو الثقافة التنظيمية:  2.1.2

اختمفت اآلراء حكؿ كقد  اإلنساف بتيذيب كاالعتناء العقؿ رعاية المغة في الثقافة كممة كتعني 

مفيـك الثقافػػػػػػة بػػػػسبب التركيز عمى السمكؾ كاألشياء مػػػػػػف جيػػػػػػة، كبيف الػػػػػػػػذيف ييتمكف باألفكػػػػار كالمعاني 

ة ػػػػػػػدخميف لدراسػػػػمأف ىناؾ  (47، ص1996، نة كالعضايمة ي)البدا مػػف جيػػة أخػػػػػرل ، كقد أكضح 

 -لمنظمة:كتحميؿ ثقافة ا
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: يػػرل الثقافػة كنظاـ فػػػػرعي داخمي لكؿ المنظمة: يػػػسمح لتفػػػػراد بالتأقمػػػػـ مع ىػػػيكؿ المدخؿ األوؿ 

بػقػان المنظمػة، التػي  تعػتبر بػػػػػػػػدكرىا عػضكان في بيئػػػػػػة معينػػػػة، عمييا أف تتأقمػػػػـ أيضان مػػػػع ىػػػػػذه البيئػة. كطػ

 المفيػـك فإف المنظمة ليا ثقافتيا المستمدة مف البيئة المحيطة.لػيػذا 

: يػػػػػرل المنظمػة كػثقافػػػػػة كػاممة: بمعنى أنيا نظاـ لممعرفػػػػػػػة، يككف فيو كػػػؿ أعػػػػضائيا المدخؿ الثاني

 قػػػػػػػادريػف عمػى التغػير كالتصػرؼ طػبقػَا لعػقػكؿ مكحػدة.

أف الثقافػػػػػػة ىػػي مجػمكعػػػة الفركض األسػػػػػاسية التي اخػػػترعيا  (Schien˛ E . 2000)كيػػػػرل  

مجتمع مػػػػػعيف، كالتي تتبمػػػكر فػػي صػػكرة مجمكعػػػة مػػػػػف القكاعػػػػػػد، التي تقدـ لحؿ مػػػػشاكميـ الخاصػػػػة 

ػداخمي لممنظمػػػػػة، كىػػػػذه الفركض تػػػػـ اختبارىا كتأكػيدىا بالتأقمػػػـ مػػػع البيئة المحيطة، كتػػػحقيؽ التكامػػػؿ الػػ

بدرجػة كػافية في التطبيؽ العممي بػػػػػشكػؿ يػسمح باالعػػتماد عمييػػا كبالتالػػي تػػػػػدريسيا لكؿ أعضاء المنظمػة 

مي إلمكانية التفكير كالشعكر فػي كػؿ المػستكيات، كتقػديميا عمػى أسػػػاس الػػػسمكؾ المناسػػػػب كاألسػػػػاس العم

 كالرمكز كالقيـ كالمعاني كالمعارؼ األفكار جممة انيبأ الثقافة تعرؼ كما، بمشاكؿ العمؿ الجماعي

 أفراده عالقات كفي كالمادة، الطبيعة مع عالقاتو في تمعلمجا حياة تحكـ التي كالكجدانات كاالنفعاالت

 اإلنساني المجتمع يتميز كالتعبير كالمعاني الفكر مف األلكاف ذهىك  معات،لتجا مف كبغيرىـ ببعضيـ

كعمى ىػػػػػػػػذا األساس فػػػػػإف الفركض األسػػػػػاسػية لمعمؿ  جيؿ بعد جيال الثقافة لعناصر كناقال صانعا باعتباره

الػػػػكقػػػػػت داخػػػؿ المنظمات تقكـ عمػػى أسػػػػػػاس العالقػػػػػػة بالػبػيػئػػػػػػة، كالػػػػشعػػكر بالػحػػقػػػػػػػائؽ ،كمػػػفػيػػػػػػػػػكـ 

ػو كعػػػػالقاتػػػػػػػػػػو االزدكاجػيػػػػة مػػػػػع اآلخػػػػػػريف، كيػتػـ التعػبير عػػػػػػػف ذلػؾ كالػمكػػػػػاف، كنػػمػػػػػػكذج اإلنػػػػػساف كنػػشاطػػػػػ

الثقافػػػػػػة بأنيػػػا ذلػػػؾ  Morinفػػي صػػػػػكرة إشػػػػارات غػػيػر مباشػػػػرة تحكػػػـ نػػظػػػػـ القيػػػػـ الػػػػػػػػػػػشخصية، كيػػػػعرؼ 

ػؿ عمػػػى تبػػػػػػادؿ الخبػػػػػرات الػفػػرديػػػػة، كعمى تحػػػكيؿ ذلػؾ إلى معػػرفػة جػماعيػػة كتحػػػػقػيػؽ النظػػاـ الػػػذم يعمػػ

 (.     4، ص1999الػتفاعػػػؿ مػع المعرفػػػػة الفرديػة)الييجاف، 
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ة بيػا نػسيج مػف العػادات كػػمػػػػا تػػعػػتػػبػػر المنظمػات ظػكاىػػػػر ثقافيػة إنتاجيػة تمثؿ الثقافػػػة التنظيميػ 

االجػػتماعية التػي تػػػػػسبب تماسؾ التنظيـ بما تتضػمف مػػػػػف قيػػـ كأفكػار كمعػتقدات  مثؿ الشعائر كالمذاىب 

كاألسػػػاطير  كالمػػػػػستحػسف كالمرفػكض فػي المجػتمع، فالثقافػػػػػة أصػػػػػؿ كمػػػػػػػسئكليػة، فيػي أصػؿ ألنيػا 

فػػػػي المعػتقدات كاتػصػاؿ كمػػػػػػػػشاركة فػي القيػػػػػـ تػػػػػػػػدفع لفريػػػػػػػؽ العمؿ، كىي مػػػػػػػسئكلية عندما  مػػػشاركػة

 ( . 8، ص1998تككف المػػػشاركة في المعتقدات كالقيـ ال تحافظ عمى حاجات المنظمة)الحكيطي، 

 

فكار كالمعتقدات كالعادات كالتقاليد كالقيـ كأساليب منظمكمة مف األ  الثقافػػػػة التنظيميػػػػة نخمص إلى أف

التفكير كالعمؿ كأنماط السمكؾ كالتكقعات كالمعايير التي يمتقي حكليا أعضاء التنظيـ ، كتؤثر في سمكؾ 

 المنظمة كتشكؿ شخصياتيـ كتتحكـ في خبراتيـ ، كتؤثر في انتاجية المنظمة ككفاءة قراراتيا . 

التنظيمية تشكؿ إطػػػاران متكامالن لمسار قيـ األفػػػػػراد داخػػػػؿ المنظمة، فيـ يفكركف اف الثقافة    

كيعممكف بالطريقة التي تتمثؿ بيا ثقافة المنظمة، سػػػػػػػػػػكاءن كانت ىػػػػػذه الثقافة ذات محتكل إيجابي أك سػػمبي 

في القطاع الحككمي أك القطاع الخاص ليا مف القيـ كالمعتقدات كالسمككيات فجميع المنظمات سػػػػػػكاُء 

ثقافتيا الخاصة بيػػػػػا، كالتي يمكف أف تكصػػػػػؼ في بعض المنظمات بأنيا جيدة أك عكػػػػػػس ذلػػػػؾ، كما 

 أنػػػػػػػػو قػػػد ال يمكف مػػالحظتيا أك أنيا تظير بصػػػػػػػػكرة غيػػػر كاضحػػػػػة كمتشتتة المعالـ، ممػػػػا ينعكس عمى

تنكع اتجاىػات كسػػػػػمككيات العامميف، كلعؿ البعد األكػػػبر لمثقافات التنظيمية المتميزة في كثير مػػػػف 

المنظمات أنيا تدفع العامميف نحك التقدـ كالتميز في طريقة تفكيرىـ كنحك التجديد كطريقة أدائيـ ألعماليـ، 

 فيي عامؿ مؤثر في رفع درجة التنافس لممنظمة عبر الكقت.

مفيكـ الثقافػػػػػػػة كالتي تككف أحيانان غير مممكسػػػػػػة كػػػػػالغراء االجتماعي الذم أخذ يعرؼ  إف

بالنػػسيج الثقافي الػػذم يػػػػربط األفػػػػػراد فيما بينيـ في الحياة العامػػػػػػػة.  كفي اإلدارة يشػػػػػمؿ كالن مػػػػػػف 

ة، كاالستراتيجية كالتراكيب، إذ إنيا تتمثؿ في ممارسة أنماط الحياة الطقكس، كالركتيف ،كالقكة، كاألنظمػػػػػ
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المختمفة؛ لذا فإف مفاىيميا تكاد تختمؼ مف شخص إلى آخر، مما زاد مػػف تعقيد فيميا إال أف أىـ 

، 2004العناصر المشتػركة بيف تعاريؼ الثقافة التنظيمية ما ذكره الحكيطي فيما يمي : )الحكيطي ، 

 (: 61ص

 : بيف األفراد العامميف بالمنظمة. معتقدات مشتركة ػ 1

: التي يػؤمف بيا العاممكف تجاه المنظمػة كتجاه اآلخػػػريف)الجميكر، كالبيئػة،  مجموعػة القيـ. 2

 كالمستيمكيف، كأصحاب الخدمة ( . 

 : مثؿ) المشاعر، كافتراضات، كمعاف، كمدركات( . أشكاؿ سموكية مخفيةػ  3

: كنعني بيا) أسمكب تعامؿ الجماعة مع المشاكؿ المتعمقة بالبيئة الخارجية كالداخمية      ةحقائؽ مصنعػ  4

 كالطقكس كالشعائر كاألكىاـ كالخرافات ( .

 كىي المجمكع الكمي لممعتقدات كالقيـ كالفمسفة كالتكجيات. نظرة شاممة:. 5

 صة كعامة تمتـز بيا المؤسسة. المشتركة كالمكتسبة تترسخ في أطر مرجعية خا نظاـ مف المعارؼ. 6

كىػي الطريقػػػػػة التػػػػػي يػػػػػػػقػػػكـ بػػػيػػا األفػػػػػراد أك المنظمات إلنجاز أعماليـ، كقػػػػػػػد  أنماط إداريػػػػػػػة:. 7

 تػػػػػػسمػػى أيديكلكجيات سػػػائدة في المنظمات.

منظمات لمتعريؼ بخبرتيا كترشيد أفعاليا نحػػػػك إذ ىػػك نسيج مف المعاني تستخدمو ال طريقة التفكير:. 8

 ما تقـك بو مف إنجازات.

كيتضح أف الثقافػػػػػػػػة التنظيمية ىي مجمكعة القيـ الػػػػػػسائدة كالمعبرة عػػػػػف خصائص العمؿ اإلدارم 

اكـ ، االلتزاـ مثؿ ) المنتج الكطني أكالن ، إحالؿ الكاردات ، بناء اقتصاد مقفي كزارة االقتصاد الكطني، 
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بالمكاصفات كالمقاييس الفمسطينية ، الجكدة عنكاف العمؿ ، كغزة ليست مكب نفايات لمبضاعة الرديئة ، 

كىي االستغالؿ األمثؿ لممكارد الطبيعية ، بناء القدرات ، تطكير العمؿ مف خالؿ الحكسبة .. إلخ ( 

ذه المزايا صفة االستمراريػػػػػة النسبية، مجمكعة مػف المزايا المنظمة عف باقي المنظمات األخرل، كلي

 كتمارس تأثيران كبيران عمى سػػػػػمكؾ األفراد . 

 التنظيمية الثقافة أىمية 2.1.3

 استخداـ مجاؿ في الناجحة اليابانية المنظمات حققتو ما عمى بناء المفيـك بيذا  االىتماـ زاد لقد

 الثقة، االىتماـ عمى القائمة كالمشاركة العمؿ جماعية عمى اعتمادىا مثؿ المنظمات إدارة في الثقافية القيـ

 تنبعف، المنظمة أعضاء بيف كالتفاىـ  المكدة إلى إضافة اإلبتكارية كقدراتيـ مياراتيـ كتنمية بالعامميف

 عمى تؤثر فيي التنظيمي، السمكؾ كتكجيو لتنظيـ ممتازنا إطارنا تكفر ككنيا مف التنظيمية الثقافة أىمية

 كتمثؿ كما فيو، يعممكف الذم التنظيـ داخؿ يسمككىا أف منيـ المطمكب سمككيـ أنماط كتشكؿ العامميف

ا جانبنا التنظيمية الثقافة  التنظيـ كحدة عمى تحافظ التي فيي كاف؛ تنظيـ ألم الداخمية البيئة مف ميمن

 الرسمية البدؿ لبس بفرض البنكؾ تيتـ كأف محددة، عناصر عمى العامميف باتفاؽ تتمثؿ كالتي كتكاممو؛

 بثقافة االلتزاـ عميو جديدنا مكظفنا حضر ككمما لدييـ؛ التنظيمية الثقافة تمثمو مما فيذا الدكاـ، أثناء

 الجميع، قبؿ مف عمييا كاالتفاؽ عمييا التعارؼ تـ كالتي كأعرافيا؛ كمعتقداتيا بقيميا يقبؿ أف أم المنظمة؛

 (398 ص ، 1995 كالجزراكم، المدىكف) بيا ممتـز فالجميع

 متميزة المنظمات خصائص حكؿ(  , Peter Waterman) مف كؿ أجراىا التي الدراسات كشفت لقد

 كجد حيث كااللتزاـ، كاإلبداع كاألداء المنظمة كفعالية القكية الثقافة بيف ايجابية عالقة ىناؾ أف في األداء؛

 الثقافة عممت فقد كاالنجاز، األداء متفكقة المنظمات في أساسية صفة ىي كتماسكيا الثقافة ىيمنة أف

 .كالعقبات الحكاجز إزالة عمى التنظيمية
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(Jay Barney)  الثقافة تككف أف شرط كذلؾ، تنافسية ميزة تككف أف يمكف التنظيمية الثقافة أف يرل 

 الرقابة مف نكع إلى تؤدم القكية الثقافة أف كما األفضؿ، كاألداء االنجاز عمى تساعد أنيا أم جيدة؛

 تككف كىنا؛ المرفكض، السمكؾ ىك كما المرغكب السمكؾ ىك ما كتحدد األفراد، سمكؾ عمى الضمنية

 في حازمة أك صارمة ألنظمة المنظمات تحتاج فال كالجسد؛ كالركح العقؿ عمى رقابة حققت قد الثقافة

 .المكظفيف مع التعامؿ

 بيف جكىرية ارتباطية عالقة تكجد أنو إلى السعكدية في نحمده بيا قاـ التي الدراسات بعض تكصمت كما

 كالتفكير كالمرؤكسيف؛ الرؤساء بيف الشخصية كالعالقة التنظيمية؛ الثقافة متغيرات بعض كبيف االستعداد

 في المنظمة تساعد أف يمكف كالجيدة القكية التنظيمية الثقافة أف يعني مما المشكالت، حؿ في اإلبداعي

 (2005 نحمده،)تمر .  قد التي األزمات تخطي

 التنظيمي بااللتزاـ قكية عالقة ليا كالجيدة المناسبة التنظيمية الثقافة أف كجد فقد العكفي محمد الباحث أما

 الثقافة أف حيث مف آنفنا ذكرناه ما كىذا  الرياض بمنطقة كالتحقيؽ الرقابة ىيئة عمى لو ميدانية دراسة في

 .( 2005 العكفي، ).األفراد قبؿ مف الذاتية الرقابة مف كنكع تعمؿ التنظيمية

 ضمف مف كالعسكرييف المدنييف العسكرية، خالد الممؾ كمية منتسبي عمى الميدانية دراستو في الشمكمأما  

 .2005 )الشمكم،)التنظيمي كاالنتماء التنظيمية الثقافة بيف قكية طردية عالقة ىناؾ أف دراستو؛ نتائج

 سكاء منظمة أك مؤسسة أم عمى التنظيمية الثقافة تأثير مدل يظير فإنما أمرنا؛ لنا يظير إف ىذاك 

 إدارة نظاـ عمى التنظيمية الثقافة أثر عف أجراىا التي دراستو في حجازم أف حيث باإليجاب، أك بالسمب

 عمى سمبنا أثرت البنكؾ في الضعيفة التنظيمية الثقافة أف أظيرت قد السعكدية التجارية البنكؾ في األزمات

 لتزمات كمستعدة ايجابية تنظيمية ثقافة نشر بضركرة الدراسة أكصت حيث البنكؾ، ىذه في األزمات إدارة

 (2001 حجازم،)
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 األزمات إدارة كفاءة عمى التنظيمية العكامؿ بعض أثر عف دراستو في سميماف محمد أظير فقد

 أثر قد كالذم المستشفيات؛ ىذه في التنظيمية الثقافة في ضعفنا ىناؾ أف المنصكرة جامعة بمستشفيات

 بتفعيؿ دراستو في التكصية إلى بالباحث حدا الذم األمر المحتممة، األزمات مكاجو في كفاءتيا عمى سمبنا

 ( . ـ1999 سميماف،.) األزمات لمكاجية المستشفيات استعداد عمى تساعد التي الجيدة التنظيمية الثقافة

 

 أىمية الثقافة التنظيمية بالنسبة لموزارة .  2.1.4

 ألنيـ منظماتيـ؛ في التنظيمية لمثقافة الكافي كاالىتماـ األكلكية، المديريف مف الكثير يعطي

 نجاح تحدد أنيا عمى الكتّاب مف عدد يجمع حيث لممنظمة، األساسية المككنات أىـ مف يعتبركنيا

 بطريقة كالتصرؼ لمتفكير، قدمان  لممضي بيا العامميف عمى ضغكطان  تكلد أنيا كما كبير، حد إلى المنظمة

حساسان  شعكران  تكجد فالمنظمة معيا؛ كتتناسب تنسجـ  إيجاد في كتساعد التنظيـ، ألعضاء بالنسبة باليكية كاث

 كإطار كتعمؿ اجتماعي، كنظاـ المنظمة استقرار كتعزز المالئـ، لمسمكؾ كمرشد العامميف بيف االلتزاـ

 (. 228 ، ص2000 القريكتي،) المنشأة لنشاطات معنى الستخدامو مرجعي

لقد تناما في اآلكنة األخيرة االىتماـ بالثقافة التنظيمية كذلؾ لما ليا مف تأثير فعاؿ عمى أداء 

ر حتمي مف أجؿ ضماف نمك كتطكر المنظمات ، كيعد تككف كتشكؿ الثقافة التنظيمية كاالىتماـ بيا أم

 األكؿ مف المشاكؿ يتعمؽ بقدرة الكزارة ، النكع  كزارةلنكعيف مف المشاكؿ التي تعترض الة كالتصدم الكزار 

، أما النكع الثاني مف المشاكؿ فيك  االستمرار ليابقاء ك العمى التأقمـ كالتكيؼ مع المحيط مف ثـ ضماف 

ا لذا تمعب الثقافة كمحاكلة اإلبقاء عمييا كتقكيتي بناء عالقات فعالة بيف مكظفي الكزارة داخمي كيخص

 :  كزارةالتنظيمية دكريف ميميف بالنسبة لم
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 أ ػ األىمية والدور الخارجي لمثقافة التنظيمية :

تمعب الثقافة التنظيمية دكر ميـ في رسـ كتعييف حدكد المنظمة ، كذلؾ مف خالؿ إعطائيا 

تظير الثقافة التنظيمية  خصكصية كىكية خاصة تميزىا عف باقي المؤسسات المكجكدة في المحيط كبيذا

كأحد عكامؿ إثبات اليكية كالتميز عف المحيط الخارجي ، كذلؾ انطالقان مف القيـ كالعناصر الثقافية 

المشتركة بيف المكظفيف  كالتي تسمح ليـ بالتميز كاالختالؼ عف باقي أفراد المجتمع كأفراد المؤسسات 

ة الثقافة التنظيمية بالنسبة لممؤسسة باعتبارىا مصدر عمى أىمي porterاألخرل ، كفي ىذا المجاؿ  يؤكد 

 لكسب الميزة التنافسية .

 

 ب ػ األىمية والدور الداخمي لمثقافة التنظيمية : 

إف لمثقافة التنظيمية دكر ميـ جدان داخؿ المنظمة ، حيث مف خالليا يتـ جمع العديد مف األفراد 

خصية داخؿ منظمة كاحدة ، يعممكف مف خالليا عمى اختالؼ مستكياتيـ التعميمية كمصالحيـ الش

كيشترككف في عمؿ كاحد مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ ، كيرجع ذلؾ إلى أف ىذه الثقافة التنظيمية تعمؿ 

ضعاؼ تمؾ التي تؤدم إلى التفرقة  كاالختالؼ ، كبيذا تعتبر الثقافة  عمى تعزيز كتقكية نقاط االتحاد ، كاث

ج المكظفيف داخؿ الكزارة  كيظير ذلؾ بشكؿ جمي عند دخكؿ مكظفيف جدد التنظيمية مف أىـ عكامؿ إدما

لمكزارة الذيف يحممكف قيـ كرؤل تختمؼ عف تمؾ المكجكدة في الكزارة ، نجد أف الثقافة التنظيمية تكفر 

كتسمح ليؤالء القادميف الجدد بالتعمـ كبشكؿ سريع لقيـ كمعايير الكزارة كتجعميـ يعممكف بشكؿ فعاؿ مع 

قية المكظفيف ، كبيذا نجد أف الثقافة التنظيمية تؤثر عمى العامميف كعمى تككيف السمكؾ المطمكب منيـ ب

داخؿ المنظمة ، مما يجعميـ يشعرف باالنتماء كبتقاسمكف نفس المعايير كالقيـ مما يزيد مف إلتزاـ ىؤالء 

عمؿ بمثابة الصمم الذم يربط أفراد المكظفيف كدرجة التنسيؽ كالتعاكف بينيـ كعميو فالثقافة التنظيمية ت

 .المنظمة بعضيـ ببعض ، كيساعد عمى تعزيز السمكؾ المنسؽ الثابت في العمؿ
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 الثقافة التنظيمية: ومكونات :عناصر 2.1.5

 أربعة التنظيمية الثقافة عناصر أف "التنظيمي السمكؾ تحميؿ"كتابيما في كالجزراكم المدىكف ذكر لقد

 يمي كما ىي عناصر؛

 الػػػقػػػيػـ عػػبػػػػػػػارة عػػػػف اتفاقات مػػػػػػشتػركػػػػػة بػػيػف أعػػػضػػاء  : Organizational Valueػػػػػ الػقيػػـ التنظيميػػػة:  1

غػيػػر الػتػنػظػيػـ االجػتػماعي الكاحػػػػػػػػػد حػػػػػػػكؿ مػػػػػا ىػػػػك مػػرغػػكب أك غير مرغػػكب، جػيد أك غيػر جػيد، ميـ أك 

 ميػـ... الػخ. أمػػػػػػػػا القيػـ التنظيميػػة فيي تمثؿ القيـ في مكػػاف أك بيئػػػػػػػة العمؿ، بحػيث تعمؿ ىػػذه القيـ عمى

 ػف،ػامميتكجػيػو سػػػػػػمكؾ العػػامػػػػميػف ضػػػمػف الػػظركؼ التػنػظيميػة المخػتػمفػة، كمػػػػف ىػػػػػػػػذه القػيػػـ المػػساكاة بيف الع

 ( 170ـ، ص2002كاالىتماـ بإدارة الكقت، كاالىتماـ باألداء كاحتراـ اآلخريف ..الخ.)السالـ ، 

ىػػػػػي عػػػبػػارة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أفػػكػػار مػػػػػػػػشتػػػركة حػػػػػكؿ  Beliefs  :Organizationalػػػػػػ المعػػتػػقػػدات التنظيميػػػػة: 2

ػػػػػػاة االجتماعيػػػػة فػػي بيئػػػػػػػة العمػػػؿ، ككيفيػػػػة إنجػػػػػػاز العمػػؿ كالميػػػػػػػاـ التنظيميػػػة، كمػػػف طبيعػػػػػة العمؿ كالحيػ

، كأثػػػر ىػػػػػػػذه المعػتػقػػدات أىميػػة المػػػػػػشاركة فػي عمميػػػة صنع الػػػػقػػػػػػرارات، كالمػػػػػػػػػساىمة في العمػػؿ الجمػػػاعي

 (400ـ،ص1995ػػػػؾ في تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.)المدىكف كالجزراكم ،ذلػ

في  كفػػاممػػا العػػػػـز بيػتػيم اييرػف معػػػػػارة عػبػي عػى : Norms Organizational: ػػػػػ األعػػػػراؼ التنظيمية 3

كاالبػػػػػف  ييف األبػػػعػعدـ تػػػػػة بػزاـ المنظمػتػؾ الػاؿ ذلػثػػة. ممظػدة لممنػػيػفػر مػيػا معايػيػتبار أنػى اعػة عمػالمنظم

في نفس المنظمة كيفػتػرض أف تككف ىذه األعػراؼ غير مكتكبة ككاجبة اإلتباع.)المدىكف 

 .(400ـ ، ص1995كالجزراكم،

 

 



61 
 

 د ػػػػة بالتعاقػػػػػػات التنظيميػػعكقػتتمثؿ الت : Expectations Organizational : ةػػػيػمػيػظػنػتػات الػعػػػوقػتػػػػ ال 4

 ةػػػػػرد أك المنظمػفػا الػػددىا أك يتكقعيػػف التكقعات يحػة مػكعػمػذم يعني مجػكب كالػالسيككلكجي غير المكت

 ف ػػػػػػاء مػػػػػػػالرؤس ات ػػتكقع  ذلؾ  ثاؿػػم  ة.ػالمنظم  رد  فيػفػال  ؿػمػرة عػتػػػػالؿ فػػػػر خػػػػػػاآلخ ف ػػػػػا مػؿ منيمػك

  ادؿ،ػبػراـ المتػػػػتػػػر كاالحػػػػػػديػقػتػالػة بػمػثػمػتػمػف كالػػريػػػػػػػالء اآلخػزمػكال اء،ػػػػػرؤسػف الػػػػف مػيػػػػرؤكسػمػيف كالػػػػػػرؤكسػمػال

 مسية كاالقتصادػػؿ النفػامػرد العػفػات الػاجػػيػتػػـ احػػدعيػػػػػػد ك ػػػػػساعػػػػػي يػميظػنػاخ تػنػػػػػة كمػيػيمػظػنػة تػئيػػير بػػكفػػػػػكت

(p.57  . 1983.Schein.) 

إلييا ، ىػػػػػذا كتكمف أىميػػػػػػة  بدكف معرفػػػة الثقافػػػػة التػػي ينتمػػي يصػػػػعب التنبؤ بػػػػػسمكؾ الفرد

الػػػسمكؾ التنظيمي، بمعنى أف الثقافػػػػػػة كتكجيػػػػو  الثقافػػػػػػػة التنظيميػػػػة فػػػي أنيػػػػػػا تػػػػػكفػر إطاران لتنظػيـ

المطمكب منيـ داخؿ المنظمػػػة، كمػػػػف  التنظيميػػػػة تػػػػػػػؤثػػر عمػػػى العػػػػامػػػػػػميف كعمػػى تكػػػػػكيف الػػػػػسمكؾ

منظمػػة أخػػػػػػػرل حػػػتػػى لػػػػػك كػانػت تكجػػػػػػد ثقافػػػػة تنظيمية مػػػػػػشابية لثقافػػػة  األىميػػػػة بمكػػػػاف إدراؾ أنػػػػو ال

جػػػكانب عػػػػػػديػػػدة تختمؼ فييا ثقافػػػػػػة المنظمػػػات فكػػػؿ منظمػػػة تحػػػاكؿ  تعمػػؿ فػي نفػػػػػػس القطػػػاع، فينػػػػاؾ

منظمػػػػات، عػػمػػػر المنظمػػػػة كأنػػػمػػػاط جػػػػػػكانػب االخػػػتػػػالؼ بػػػػيػف ال تطػػػػكير ثقافتيػػػا الخاصػػة بيػػا. كمػػػػػػف

كعمميػػػػة ممػػارسػػػػػػػة الػػػػػسمطة، كأسػػػػػػػػػمكب الػػقيػػػادة، كالقػػيػػػػػـ  اتػػػػصػػػػاالتيا كنػػػظػػػػـ العمػػػػؿ كاإلجػػػػػػراءات،

ذا مػػػػػػػػا أرادت مػػػنظمػػة مػػػػا حمايػػػة افتيا فإنيا تػػػػػسعى باسػػػػػػػػػتمرار إلػػى جػػػػػػذب قػػػػػكل ثق كالمعػتػقػػػدات. كاث

 (.H &˛. Beyer ˛ Trice.  2002)كفمسفتو بػػػػػشريػة ممػػػػػف تتكافػػػػػؽ مػػع قػػػػيػػػػـ كمػػعػػتػػػقػػػػػدات المنظمػػػػػػة

القػػػيـ تعكػػػػػػػس شػػػػػػػعكر العػػػػػػامميف كاتجاىػاتيػـ العامػػػة نحػك المنظمػػة، كما تحدد الخػطكط العػريضة  فإف

بػيػيا إدراؾ منػػػػػػػسك ألنػػػػػػػػػشػطػتيـ الػيكمية لذا يعتقد النعيمػي أف نػػجػػػػػػػاح الػػػمػػنػػظػػمػػػػػػات يػػتػػكقػػػؼ عمػػػػى كػيػفػػيػػػػػة 

 (.24، ص 2004)النعيمي،  لتمػػػػؾ الػقػػػػيـ الػتػنػظػيػمػيػػػػػة كالعمػػؿ بػمكجػػػبيػػا
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ف االنسجػػاـ بيف القيـ الػػػػػػشخػصية لمعػػػامػػػػميف كالػػقػػيػػـ التنظيميػػػة يػػػساعػػػػػػػد في تػحػقػيؽ فإككذلؾ  

 الفجػػكة بينيمػػا قػػػػػػد يػػػػػػؤدم إلػى آثػػػػار سػػػمػػبية عديػػػدة كمتعددة أفضػػػؿ النتائج، فػػػػي حػيف أف اتػػػػسػػػػاع

 (.394، ص1993)العكاممة،

مفاجئة بؿ مـ تكف فثقافة المنظمة  اللعنايػػػػػػة بمفيـك فبرزت مف امكونات الثقافة التنظيمية 

لتي ظيرت لممحمميف كالباحثيف ككأنيػػػػػا مختمفة الػػػػذم حققتػػػػػػػػػو المنظمات اليابانية اكانت نتيجة النجاح 

تمامػػػػػان عػػػػػف الػػػػػػشركػػػػػات األمريكيػػػػة كالشركات األخػػػرل في العالػػػػـ؛ فقد كاف النجاح مبنيان عمى مبادئ كقيـ 

ػػػف العمماء إلى أف مختمفة ،كذلؾ ألف قكاعد كنظـ اإلدارة تقكـ عمى أساس آخر، كقػػػػػػد أشػػػػػار العديد مػػ

 (: 47ق، ص1420)القحطاني،  مككنات لمثقافةثالثة  منظكمة متكاممة تتككف مفىػػػػػػذه الثقافػػة 

مػػػػػف القيػػػػػـ كاألخػػػػالؽ كالمعػػتػػقػػدات كاألفكػػػػػػار التي  كىك المجمكعة المتكاممة: المكػػوف المعنوي ػ 1

يعتنقيا أفراد التنظيـ، كما أنػػػػو يشمؿ جميع مػػػػػػػا ينتجو أك يتعامؿ معػػػػو أعػػػضاء المجتمع مػػػػػف أشػػػػػياء 

 مممكسة كاآلالت كالمعدات كالتسييالت المتاحة مف مككنات مادية.

: كيظير في العادات كالتقاليد التي يتبعيا أعضاء التنظيـ كاألساليب القياديػة المتبعة السموكيالمكوف  ػ 2

،كأسػػػػاليب التعامؿ مع المياـ، كالتنظيمات كالتفاعالت غير الػرسمية، كديناميكية المجمكعات، كاالتصاالت 

 يا ىذه االتصاالت. التي تتـ داخؿ التنظيـ، كاالفتراضات كالمعاني التي تقكـ عمييا كتحمم

 

: كىػػػػػػػي عػبارة عما يقـك بػػػػػو أفػػػػػػػػراد التنظيـ مػػػػػف أنشطة كعػػػالقػػػات كتصرفػػػػػػات في ػ الممارسات العممية 3

 الظركؼ كالمناسػػػػبات المختمفة، كتشمؿ طريقػػػػػة تنظيـ المكاتػػػػب كالتقنية، كالػػػػزم المقبكؿ، كالتعامؿ بمكجػب

 المكائح كالضكابط النظامية كأسػػػػػاليب الثكاب كالعقاب المتبعػػة كغيرىا مف الممارسات التي تتـ داخؿ التنظيـ

Smircich˛ H.F. 1993. P. 28) .) 
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 ( مككنات الثقافة 3شكؿ رقـ )                          

 

 

 المصدر : إعداد الباحث                                                             

خمؽ االنسجاـ حتاج ىي خميط مػػػػف ىػػػػذه المككنات الثالثػػػة بنسب متفاكتة، كتالتنظيمية فالثقافػػػػة 

تغيير يطرأ عمى أحد جكانبيا سرعاف ما  كالتكافػػػػؽ بيف عناصرىا المختمفة كتنبع مػػػػػف تفعميا، كمػػػف ثػػػػـ فأم

خاصيػة إنػػػسانية اجتماعية ؛فيي مف صنع أفرد  كككنياينعكػػػػس أثره عمى باقػػػػي المككنات الثالثػػػػػػة 

يـ، كما تتميز بالقدرة عمى اختالؼ منالتنظيـ، كتمارس مػػػف قبؿ جميع أعضائو بأشػػػكاؿ حسب المحافظة 

تيا مػػػػف حيث تكارث ات ثقافتيـ، كما تتميز بالقػدرة عمى المحافظة عمى ذامػػػنابع كمصادر كمككن

ذلؾ  مع، كتنتقؿ مػػػف جيؿ إلى جيؿ مػػػػف خػػػػالؿ التعميػػػػػـ كالتمقيف كالتدريػػػػػػب كالممارسة كالمحاكاة، األجػػػياؿ

أجياؿ المديريػػػػػػػػف كالمكظفيف بتطكر  كتتطكراألزمػاف كاألجياؿ كالتقاء الثقافات،  بتغيرفيي متغيرة كمتطكرة 

إلى مككناتيا مػػػػػػف عناصػػػػػر كخصائص، كمػػػػػا يػػنتج عػػػف تفاعؿ ىػػػػذه المككنات مػػػػع العناصر مػػػػف خػػػالؿ 

ػػة (، األمػػػػر الػػػػذم يػؤىميا لمكاجية الصراع ،فقد تتصارع الثقافػػػ61، ص1999األعضاء أنفسيـ )العتيبي، 

التقميديػػػػة مػػػػع الثقافػػػػػة الحديثة داخؿ نفػس التنظيـ. ككذلؾ تتصارع ثقافات الجماعات المختمفة مػػف حيث 

الزمػػػػػاف أك المكاف أك المغة أك الػػػػديف أك المعطيات اإلنسانية األخرل، كما تكمف أىمية الثقافػػػػػػػة في أنيػػػػػػػا 

ػر العامميف كتكجيييـ نحػػػػك متطمبات كمصػػػػمحػػػػػػػة العمؿ، كتمنػػػػح المكظفيف ىكيػػػػػة تعمؿ عمى تطكيػػػػر فكػػػػ

مػػػػػػػستقمة كما تػػػػدعػػـ درجػػػػػػة اإلحػػػػساس بالمػسؤكلية لدل العامميف كتدفع األفراد إلى الرقابة الذاتية خالؿ 

 سلوكي            عملي 

 

 معنوي 
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يع االلتزاـ الجماعي، كما تدعـ كتشجع االسػػػػػػتقرار أدائيـ ألعماليـ ككاجباتيـ الكظيفية، كتعمؿ عمى تشج

 (.46، ص2004االجتماعي كتػػػػػساعػػػػػد المكظفيف عمػػػػػى فيػػـ متطمبات المنظمة )الشيخ، 

: ينتمي كؿ منا إلى عدد مف الجماعات أك شرائح المجتمع في كقت كاحد   مستويات الثقافة التنظيمية

تعددة مف البرمجة الذىنية السائدة في ىذه المستكيات المختمفة مف الثقافة فالناس يحممكف صفات جديدة م

كالتي تمثؿ في ثقافة المجتمع )الكطنية ( ، ثقافة النشاط ، فثقافة المنظمة إضافة إلى ثقافة الجماعات 

ف أىـ المستكيات كأكثرىا  ىك  ةيمستكيات الثقافالتأثيران في تشكيؿ المينية تشكؿ مستكيات الثقافة كاث

المػسػتكل الػداخػمي حػػيػث إف ىػػذا المستػكل مػػف الثقافػػػػػػػػة يظير في قيػػػػػـ كفكػػر كمػػػػػبادئ العػػامميف التػي 

تكػػكف ىػػػػػػػػذه القيػـ  كفي غالب األمر تمثؿ االتػجػاىات كالقيػػـ كالعػػػادات التػػػي يػػػػؤمػف بيػا المكظفػكف، 

شػػػػػػفكيػة، أما المػػػػػػػػػستكل األكسػػػػػػػط مػػػػف الثقافػػػػػة فػػيػػػتعمػؽ بالعػػادات الػػػػػسػمككيػة الظػاىػػرة ، كاالفتراضػػػػػػػات 

بػػػشتػى أنكاعػػػو خػالؿ العمػػػؿ)كػػػػػالرد عمػػى اليػػػاتؼ كالكيفيػػػة التػػػػي يػػػتـ بيػػا  كيمثػؿ ذلػػػؾ أسػػػػػاليب االتػػػػصاؿ

ػػالؿ لحػػػػصكؿ عمػػى مكافقػػة مػا( ...الػػػػخ كيػػمػكػف تػقػيػيػـ كمػالحظػػة ىػػػػػػذا النكع مػف الػثقػافػػة بػسيكلة مػػػػػػػف خػػا

الء الػمػنػػػػػشأة أمػػػا سػػػػػػمككػػيػات الػتػعػػػامػػػؿ فػػيػمػػػػػا بػيػنػيـ أك تعػػػامميـ مػػع عػمػػػ مػػػػراقػػػبػػػة المػكظػػفػػيػػف كتػقػيػيػػـ

الخارجي لمثقافة، كيتعمػؽ ىػػذا الجانب بػػػشعارات المنػشأة، كسػػػػػػػػياساتيا  المػػػػستكل الثالػػػػػث فيمثػػػػؿ الجػػػػػػزء

 . رسػػػمػي المكتكبػػػػة. كمػػػػا يػػػشمؿ ىػػػػػذا النطاؽ مػػف الثقافػػػػة أنماط االتصاؿ الػيػكمػيػة كنػكعػيػة الػزم ال

 (  مستكيات الثقافة 2شكؿ رقـ )  

 

 

 المصدر : إعداد الباحث    
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كيتضح أف الثقافػػة تػتػػػشكؿ مػػػػػػف خمػػػػػسػة عناصػػػػػر أسػػػػػاسػػػية، تبدأ بالػطػكر األبػػػػػػسط الػػػػػػذم يتمثػػؿ 

القػيػـ ػػؿ فػػي في الرمػػػػػكز ثػػػػـ الػػػػسمكؾ، ثػػػػػـ تمػر بػطػكر أعمػػػػى، ىػػػػػػػك الحػػاجػػػػػػات، أمػػػػػا الطكر األرقػػػى فػػيػتمثػ

فػػػػػػػة المػػػػػػشػػتركػػة، ثػػـ فػػي المػعػتػقػدات كاالفػتػراضػات األسػػػػػػاسػػيػة، كمػػػػػػف الػػضركرم اسػػػػػػػتعراض عناصػر الثقا

ػػد التنظيمية حػػػػػسب مػػا كرد في جميع األدبيػات كالتػي أمكػف تصػنيفيا إلػى ثالثػػػػػػة عػػػنػػاصػػػػر تػػضػمنت البع

ا الخػػاص بالػقػيػادة كالػبعػػػد الخػػػاص بالييكػػػؿ كالػػنػظػـ الػداخػمػيػػػػػة كالبعػػػد الخػػاص بػػػظػػػركؼ العمػػػؿ كالرضػػ

 ـ ص ( . 2005عنو )الخػازندار، 

 

  الثقافػػػػة التنظيمية:وصفات : خصائص  2.1.6

اسػػػػػػػػتخػػدـ مػػػػػػصػطػمػح كلقد  المنظمة ثقافة ابي تتصؼ التي الخصائص مف مجمكعة ىناؾ 

ليػػػا  يػػػػعػػتػبػر االنػتػػربػػكلػكجػػي اإلنػػػػػجػميزم أدكارد تايمػػػػر أكؿ مػػػػػف "ككضػػع ـ( ك1871كاف عاـ ) "الػثػقػافػػػػة

(. كالػػػذم ينص عمػػى أف "الثػقػافػػة ىي ذلػػؾ 1871التعػػػريػػػؼ الكػالسػػػػيكي في كتابػػو) الثقافػػػػػػة البدائية، 

ادات الكػػػؿ الػمركػػب الػػذم يحػػتػكم عمػػػى المعرفػػػػػػػة كالعػقػائػػد كالػفػنػكف كاألخػػػػػالؽ كالػتقاليد، ككػؿ القػػدرات كالع

 ( 12، ص1988ػي اكتػػػػػسبيػػػا اإلنػػػػػػساف بػاعػتػبػاره عػػػضػكان فػػػي المجػتمع ") لبيب، الت

كباسػػػػػػػتقراء التعػاريػػػػػؼ المختمفة لمػثػقػافػػػػػة يمكػػف إبػراز أىػػػـ خػػػصائصيا كسػػػماتيػا فػيما يمي) 

 -(:27ػػػػػػ25،ص1985كصفي، 

حيث تتجو الثقافػػػة نحك خمؽ االنسجاـ كالػتػكافػؽ بيف عناصػػػػرىػا المختمفػػة كتنبع مف ػػػػػػ الثقافة متكاممة:  1

 ي المككناتتفاعميا، كمػػػف ثـ فأم تغييػر يطػػرأ عمػػػػػى أحػػػػػد جػػكانبيػػػػػػػا سػػػػػرعاف مػػػػا يػػنعكػػػػس أثػػػػره عمػػػى بػػاقػػ

 (.P.59 . Martin˛ J & C. Sieh .1993)الثالثػػػػة

بػػػػػػػنع اإلنػػػػف صػػػػػفيي م الثقافة خاصية إنسانية اجتماعية: ػػػػػػ 2  ، كما أنيػػػا تػػمػػػارس مػػػف قبػػؿ داعوػساف كاث
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 جميع أعضاء المجتمع بأشكاؿ مختمفة حسب اختالؼ منابع كمصادر كمككنات ثقافاتيـ.

 الؿ ػػػػف خػػػػػؾ مػػػتمرار كذلػػػػػػػاؿ كاالسػيػػػػػف األجػيػؿ بػػكاصػػتػػة الػػػفػػـ بصػسػػػػػػػػتػت رة:ػستمػة ومػصمػتػة مػػالثقافــ3ْْ

 كمف ثـ فيي ال تتكقؼ عند حد أك جيؿ معيف. تكارث األجياؿ كتعاقبيا،

 ةػػػػػػب كالممارسػػكالتدريف ػالؿ التعمـ كالتمقيػػػػف خػػػػػػف جيؿ إلى جيؿ مػػػػحيث إنيا تنتقؿ م ػػ الثقافة تكتسب: 4

 كالمحاكاة.

 رؾػػػػػػػػػػكر كالتػػر كالتطػػػػية التغيػػاصػػة خػػػػػات الثقافػػػيػػػػػػػكصػػػػصػػػػػـ خػػػػػػػف أىػػػػػم ورة:ػػػػة ومتطػػػػر يػػػػػػ الثقافة متغ 5

 الؿػػف خػات مػاء الثقافػياؿ كالتقػػات كاألجػتغير األزمالؿ ػف خػػػػػؾ مػػكذل اؿ،ػػمػػػػة كاإلىػػػػػػساب كاإلضافػػػػػػػتػكاالك

 أعضاء المجتمعات المختمفة ثقافيان.

 فػػػاألجياؿ إلى مككناتيا م وضيفػا تػػػػالؿ مػػػف خػػػػراكـ مػػػػة كتتػػػػد الثقافػػػث تتزايػػيػػػػػح ة:ػراكميػػػة تػػػػػػػػػػ الثقاف 6

 ضاءػػالؿ األعػػػف خػػػػػر مػػػػػع العناصػػػػػػات مػػػػػػػػكنػػػذه المكػػػػؿ ىػػػػاعػػفػػف تػػػػػػج عػػػتػػػينا ػػػػػػكم ص،ػػصائػػػر كخػػػعناص

 ( 1993. P.60.Martin˛ J & C ˛ Sieh .) 

 عػػػػػشيَا مػػػػػػؾ تمػػػكذلاـ ػسجػػػػػػػى االنػػػدرة عمػػػػقػػة كالػػػػؼ بالمركنػػػػػا تتصػػػػػبمعنى أني ريعة التكيؼ:ػة سػػػ الثقاف 7

 ة كنتيجة الختالطيا بالثقافات المجاكرةػة الجغرافيػػػػػة لمبيئػػػػالئمػػػػػسية كمػػفػنػة كالػػػيػكجػكلػيػبػساف الػػػػػػػب اإلنػالػطػػم

 األخرل.

 صارعػػػػػػد تتػػػة فقػػػػة كالمتعارضػػتمفػػات المخػػػػف الثقافػػيػػراع بػػػػػػػدث صػػػا يحػػػػكثيران م ػػ الثقافة تواجو الصراع: 8

 ة،ػػضريػػػة الحػػضاريػػة الحػػافػقػثػع الػة مػػػة الريفيػػػة التقميديػػػػصارع الثقافػػد تتػػػػػػكق دة،ػػػػػػديػػع الجػػػػة مػػة القديمػػالثقاف

 ديف أك ػػػػػػة أك الػػػػػػغػاف المػػػػػاف أك المكػػػػػػزمػػػػث الػيػػػػػػف حػػػػػػة مػػػػػمفػػتػػات المخػػػػػات الجماعػػػػػػافػػػصارع ثقػػػػػػتػؾ تػػػذلػػػػكك

 (. p.62 .Martin˛ J &˛. C. Sieh .1993)المعطيات اإلنسانية األخرل

صائص ػػػػخ فػػػػػػة كمػػػػة العامػػػػػافػػثقػػائص الػػصػػف خػػػػػم مستمدةمية ػظيػنػتػة الػػالثقاف خصائص 

أف  ىػػإل ( Ott) ار أكتػػػػػد أشػػػػػػكق ر،ػػخاأل الجانبف ػػػا مػيزة التي تتبع ليػة أك األجػالمنظمات اإلداري
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 اػػػكأني ة،ػػػػة االجتماعيػػػؿ الثقافػؿ يماثػػشكػػػػػة بػػػػػا في المنظمات اإلداريػػػػػػكدىػػػرد بكجػفػنػة تػػػػػة التنظيميػػػػػػالثقاف

بػػػػػػايير الػػػػػكالمع  اتػػػػػدات كاإلدراكػػػػػػػـ كالمعتقػػػػيػػػػفي الق ؿػػتتمث  كؾػػمػسػػػػػػاط الػػػػػػمػػػراد كأنػػػػػات األفػػػػداعػػػػػػػػسمككية كاث

 رػػػؤثػمػػػو كالػػػػالمكجدؼ ػا اليػكأني ،كاإلنتاجيةمؿ ػى العػة إلػراد المنظمػػػػػػع أفػدفػػػػي تػة التػػػػػا الطاقػػكأني ة،ػػالمختمف

ى ػػػػػػإل (Weick˛K˛E. 1985. P.387)ؾػػػػار كيػػػػػػػػا أشػػػػػػكم (.Ott˛S˛J. 1989. P.46)ةػػػػة المنظمػػػػفي فعالي

 ددػػػػػػػا محػػػػكلي ة،ػػػػػػػا كميػػي أنيػػػػثؿ فػمػػتػػا كتػفيػػة في تعاريػػػػػتضمنػػة مػػػػيػػمػػظيػة التنػػػػخصائص الثقاف فػػػػػت مػػػػػػػػس

ف ػػػػػػة كمػػػػاطفيػػػػا عػػػػكأني شرية،ػػػػػػػـ البػػػػػيػػاىػػفػػمػػة بالػػػػير ذك صمػػأثػػػػػػػػػا تػػػكلي ي،ػػاعػػػػتمػاء اجػػػػػػػبن كذات خي،ػريػػػػػػػات

 .اػػػػػػػػصعب تغييرىػػػػال

 -: الثقافة التنظيمية صفات 

العديد مف الصفات كالخصائص المميزة لمنظمات األعماؿ ، حيث تمثؿ ىذه  لقد تـ تحديد

 -الصفات بعض الخصائص ذات العالقة بالثقافة التنظيمية كتتمثؿ ىذه الصفات في :  

تجعؿ  الفطرية لممجتمعدكافع ػػػػػػػػف أف الػػػػػػػـ مػرغػػػى الػػعم ة:ػػيػػسانػػة إنػػعػيػبػظيمية ذات طػنػتػة الػػػػافػقػثػػػ ال 1

ع ػػػػكالتعامؿ م ارػػػػػى االبتكػػػة عمػػػيػػمػػػقػػعػػػو الػػػػدراتػػقػػب فساػػػػػات إال أف اإلنػػػتمعػػػكيف المجػػرد بتكػػفػػنػػساف ال يػػػػػػاإلن

ـ ػيػػػػػقػػػاء الػػػقػتػػػػػػكان ة،ػػئػػػيػػو مع بػػفػػيػػػو كتحقيؽ تكػاتػاجػباع حػػا إشػأنيػػػف شػػكز كاختراع األفكار التي مػػػػػرمػػػػال

ـ ػػػػػػػرسػػػكي ا ػرىػػػػػػػػػػاصػػنػع دػػبػػة كيػػػػػافػقػثػصنع الػػػػذم يػػػيد الػػكحػف الػػائػػػبح الكػػو أصػػمككػػػػػدد سػػي تحػر التػيػايػػكالمع

 يػػبػيػتػو )العػػصيتػػػخػػػػػػػش ؿػػشكػػػكت فساػػػػػػػػػػع اإلنػنػصػػػػػا تػػػدكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػافػقػثػكال كر،ػػصػػػػػػػػػػر العػػػػبػػا عػػػػػكاىػػتػػػمح

 ؽ ػػػػائػػػػقػػحػارؼ كالػػعػمػػال فػػػػػػػػؿ مػػشكػػػػػػػػي تتػػػسانية فيػػػػػػػة اإلنػػمػػػػػػػػػا سػػػة ليػػػػػظيميػنػتػة الػػػكالثقاف (85، ص1999،

الؿ ػػـ خػيػديػػػكف لػػكػػتػػي تػػػػتػػأك ال ـ،ػيػظػنػتػى الػػػػػػراد إلػػػا األفػػػػػػػػػػػػػيػي بػػػػأتػػي يػػتػـ الػػػػػػػيػقػي كالػػانػػعػمػكال دارؾ ػػػػػػػمػكال

 (.S˛J. 1989. P.46˛Ott)ـػيػظػنػتػع الػميـ مػاعػفػت

 ع ػػػمػتػػجػف المػػػػة مػػسبػػػػػتػػا مكػػػػػػنيػػة كلكػػػػزة فطريػػػػػريػػػػػػست غػػػػػػػػػيػػة لػػػافػػقػػثػػال ـ:ػمػتعػػساب والػتػػة االكػػػيػانػػكػػػػ إم 2

 ردػػػػػػفػػػكال ي،ػػانػػػػر مكػػػي كآخػػػانػػد زمػعػبػددة بػػػػة محػػػػػػينػػة معػػػػػػافػػقػي ثػػانػػػسػػػػػػػػػمع إنػتػػؿ مجػػػفمك رد،ػػػػػفػػط بالػػيػػػمحػػال
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 كاء ػػػػػػػػس ا،ػػيػنػيػؿ بػػػقػػػتػػػنػػػي يػػتػػػة الػػيػػػاعػػمػتػػاط االجػػػػػػكاألكس و،ػػيػػػش فػػيػعػذم يػػػمع الػػتػػف المجػػػػو مػػتػسب ثقافػػػتػػيك

ر ػيػػػػػغ ـ المقصكد أكػػمػػتعػػؽ الػػػريػػف طػػة عػػػافػػقػػثػساب الػػتػػـ اكػػتػػكي ؿ.ػمػعػة الػػة أـ منظمػرة أـ المدرسػػػفي األس

 ريفػػاآلخ عػػػػو مػػػػػاعمػػفػو كتػػػػػػاتػالقػػو كعػالتػػػػػػالؿ صػػػف خػػػػكم ة،ػػػػػػػػربػػجػتػرة كالػػػبػػخػػالؿ الػػػػػػف خػػػػكم كد،ػػػػصػػػػالمق

 (.74،ص 1998 ي،ػػػاتػػاعػػػ)الس

 سـ أكػػػػػػػػة أك في أم قػػػػامػػعػة بػػػػػمػظػنػمػي الػػػػرد فػػفػؿ الػػف خالؿ تفاعػة مػػػتسبػػػػة مكػػػػة التنظيميػػػػػػفالثقاف 

ة ػػػػػالالزم اراتػػكالمي ؿ ػػمػمكب العػػػػػػو أسػػػػػػػرانػػف أقػػائو كمػػػػػػف رؤسػػػػػػػـ مػػمػػػعػػػتػػػػػػػيػف ة،ػػاصػػػة خػػػػفػصػػػا بػػيػػنػػإدارة م

ار كالقيـ ػػػػػاألفك سبػػػػػتػػؿ يكػػػاعػػفػتػذا الػػػػػػالؿ ىػػػػػػػف خػػػػػػػػكم الؤه،ػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػيػاكف بػػػػػػػعػتػي يػػة التػػػػريقػػكالط ؿ،ػػػػػلمعم

داؼ ػػو كأىػػػػػدافػػأى اػػػػػػالليػػػف خػػػػػػؽ مػػػػقػػػو كيحػػػػػاتػػكحػمػا طػػالليػػػػخ فشبع مػػػػػػػي يػػة التػػػػػتمفػسمكؾ المخػػػػػكأنماط ال

 (.3، ص1976 كيث، ة)ػالمنظم

 اػيػػػيانػػػفظ بكػػتػػػحػة تػػػافيػقػثػسمات الػػػػػػفال ة،ػػتمراريػػػػػػة االسػػػاصيػػة بخػػػػػػػػافػقػسـ الثػػػػػػتت ة:يتمرار ػػػػػة االسػػػػفػػػػ ص 3

 ة أكػػػػئػػفاجػرات مػػػػػػػػيػػغػػف تػػػػػػة مػػػػػػات اإلداريػػػػظمػنػات أك المػػػػمعػتػػو المجػػػػػرض لػػعػػتػػا تػػػػـ مػػػػػػاؿ رغػػػػيػػػػػػدة أجػػػػػػعػل

ى ػػتبق ةػػػػػػافػػقػثػال إال أف اقبة،ػػالمتعاؿ ػػػػػػيػػاء األجػنػف فػػػػػػـ مػػػرغػى الػػػكعم (.73، ص2005 ،ػػػرة)الطاىػػػػيػدريجػت

رار ػػػػمػتسػػػػػػػا ىػػػد عمػػساعػػػػا يػػػمػكم ة،ػػػػاعػمػػراث الجػيػػػػف مػػػزءان مػػػػػػػبح جػػاؿ ،كتصػػيجػػا األػػـ لتتكارثيػػػػػػدىػػف بعػػػػػػم

ذم ػػػػػك الػػػػباع ىػػاإلش ذاػػكى كازف.ػػتػف الػػػد األدنى مػحػػػراد بالػػػػػػد األفػػػػػػزكيػػاع كتػبػػػػػػى اإلشػػػػػػػػػا عمػدرتيػػػػة قػػػػػافػقػثػال

ـ ػيػدعػػػػػػى تػػػباع إلػػػػػػؤدم اإلشػػػكي ة،ػػػيػػمككػػسلػاط اػػمػر كاألنػػيػػػكػفػتػرؽ الػػػد كطػػيػالػػقػػتػػادات كالػػعػػتمرار الػػػـ اسػدعػػػي

ي ػػػػر فػمػستػػػػػا تػػػراد إال أنيػػػػػػدل األفػػػل اػػػػػػدىػػػػكاجػـ تػػػػػػة رغػػػميػيػظػنػتػة الػػػػػػافػػػػػقػثػارات. كالػػرات كالميػػػبػػـ كالخػػػيػػػػػػػقػال

ف ػػػػػا مػػيػالػقػتػػؾ النػػػكذل ف،ػيػمػػامػػػػعػف الػػػػػػػػم ؿػيػد زكاؿ جػػػعػى بػػتة حػػػات اإلداريػمػظػػػػنػػػالم ى إدارة ػػػػعم اػػػرىػيػأثػػػػػػت

ي ػػػػة التػػمػظػنػمػداؼ الػػػػػػػػؽ أىػيػقػػحػف كتػيػمػامػػالع اتػػػػػاجػػػػباع حػػػػػػػى إشػػػادرة عمػػػػػػت قػػػانػػػى كػػتػر مػػػى آخلؿ إػػيػػج

، دىا)إسماعيؿػػػػػة كتشابكيا كتعقػػػػػمات الثقافيػػػـ السػػراكػػػػػػػػػة تػػافػقػثػرار الػمػتػػػػى اسػػػػب عمػرتػػػتػػػػكي ا،ػػػػييػػكف فػػمػمػػيع

 (.145، ص1998
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 كر ػػصػػػػػػالؿ عػػػة خػػػيػافػقػثػات الػػمػػػػػػسػػػـ الػػػػراكػػة تػػػػػافػقػثػرار الػمػتػػػػػػػػػػػى اسػػػػمػب عػرتػػتػي ة:ػػػػيػمػراكػتػة الػػػػفػػػػػػػ ص 4

 فػػيػب ةػػػػيػافػػقػثػال ػػاطػػػػػػمػاؿ األنػػقػتػػكان ا،ػػػة ليػػػػػػكنػػػة المكػػػر الثقافيػػشابؾ العناصػػػػػػػد كتػػقػػعػػف كتػػػزمػػف الػػػػػة مػػػػػػػطكيم

 ةػػػػػػػة معنيػػػػػػػة ثقافيػػػػػػيػػاصػػخ ػػيػػاراكـ بػػػػي تتػػة التػػػػػػػػريقػؼ الطػمػتػذا كتخػػػػػػػػػػى ة،ػفػمػتػة المخػػػػػػػتماعيػػاط االجػػػػػػػػاألكس

 ـ ػػػػف تراكػػػػػة عػػػفػػمػتػة مخػػػقػريػطػـ بػػراكػتػة تػػػػػفالمغ رل. ػػػػة أخػػػػػيػػة ثقافػػػػػيػػاصػا خػػيػػػـ بػػػراكػتػي تػة التػػػقػف الطريػػػػػػػػع

 ى أفػػػػػػنػػمعػب اج،ػػػػػػػتػػػـ أدكات اإلنػػػراكػػػػػػف تػػػػػة عػػػػػفػمػتػػخػة مػػػػػػقػػػػػريػػػػطػػـ بػػػػراكػػػتػػة تػػيػػمػػيػػظػػنػػتػػـ الػػػػػيػػػػقػكال ة،ػػػػػػيػنػػقػػتػػال

 رػػاصػنػعػي الػػػػػػػا فػػػر منيػػثػػػػة أكػػػػػػافػػقػػثػػة لمػػػػػػر الماديػػػاصػنػػكح العػػػكضػػػػظ بػػػػػػػػالحػػػػة تػػػػػػػة لمثقافػػػػة التراكميػػػػالطبيع

 (.93، ص1998المعنكية)الساعاتي، 

 رػػػػػاصػػنػعػة كالػػػػػيػافػػقػػػثػػػمات الػػػػػسػػػػد الػػػػػػزايػػػػػى تػػػة إلػػػػػيػػانػػسػػػػػػػرات اإلنػػبػػػخػػػـ الػػػػػراكػػػػػػػأدل ت ػػػػ صفة االنتقالية: 5

 يػػػػػػػة فػػػػػػافػػقػثػالػب ػػاظػػفػػتػػػػف االحػػػػة عػػػريػػشػػػػػػبػػاؿ الػػػيػػػا األجػػػيػز معػػػػجػػػعػػػػة تػػػػػػكعػػػنػػػػتػػػػكم رة ػػثيػػػػػػػا كػػػػػػة ليػػػػكنػػػػكػمػال

التي  ةػيػػافػػقػػثػر الػاصػنػف العػػة مػعػػة كاسػيػائػقػتػات انػيػمػمػػعػكـ بػػقػؿ أف يػيػػى جػػػرض عمػػذا فػػػػػى اممة،ػذاكرتيا ك

)العكفي .ةػػػػيػعػيػبػة كالطػػػيػاعػمػتػػة االجػػػػػئػيػبػع الػػػػو مػػػػفػيػػكػو كتػػػػػػاتػػاجػػػباع حػػػػؽ إشػػا يحقػػػدر مػو بقػػػديػت لػعػمػتج

 (.17ـ، ص2005،

 

 الثقافة التنظيمية:أبػعاد  : 2.1.7

 ؿ المنظمة،ػػػسمكؾ داخػػػػػػػؤثػراتػيػػا عمػى أنمػػػػػاط الػػػػمف مػػػػػة التنظيميػػة ضػػػػػػػتػػصنػيػؼ محػاكر الثقافػتـ 

كفيما يمي إيضاح  ساني،ػػػػػػكالبعد اإلن البعد اإلدارم، البعد التنظيمي، ة:ػػػػػػػسب األبعاد التاليػػػػػكذلؾ ح

 (: 79، ص2003، )شكقي كؿ بعد منيالمضمكف 
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امميف لعػة سػمكؾ كاتػجاىػات كآراء اسو الحقػؿ الذم يػػيتـ بدرانلمثقافة التنظيمية بأ:  يمالبعػد التنظي - 1

كتػػػػأثير  العػػػػامميف، ر كأداءػمية عمػػػى إدراؾ كمػػػػشاعسػات الرسمية كغير الر مأثير التنظيتػات ك مفي المنظ

 ة كأىػػػػدافيا كتػػػػأثير العػػػػامميف عمى التنظيـ ككفاءتو.ػػػػػشريػػػػػكاىػػػػا البػػػػػعمػػػى المنظمػة كقالبيئػػػػػة 
 

ػشاط اإلدارم كالتكقع اإلدارم نيتصؿ باإلدارة ك ال و كػػؿ سمكؾ)فرد أك جماعة(ػبأن :  عد اإلداريػبال - 2

 كتصرفو في مكقع العمؿ.ىك نشاط اإلنساف  كالفكر اإلدارم ك بشكؿ مختصر

ف مػساني ػعمى الجانب اإلن رػػؿ المنظمة بالتأثيػػػػة التنظيمية داخػػػػػر الثقافػػػػػػيعني أث : البعد اإلنساني – 3

 ػػد ػػػادات كالتقاليػػػػػػػالن عػػػف العػػػػػع الجميػػكر فػػػضػػػف أك مػػػػػكاء كػانت بيف المػػدير كالمػػػكظفيػػػػػػيث العالقػػػػات سػػػػػح

   (63، ص2005، كمككف ثقافي كمؤثر إنساني. )حنفي
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  وخصائصيا .مفيـو األزمة 

  ومراحؿ نشأتياأسباب حدوث األزمة  
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 . مراحؿ ما بعد األزمة 
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 :وخصائصيا  ػػةػػػمفيـو األزمػ:   3.1.1

األزمة لغة : تعني الضيؽ كالشدة كيقاؿ أزمة مالية أك أزمة اقتصادية أك أزمة مرضية ، أزمت       

( .كاألزمة جمعيا أزمات كتعني لغة أزمة حادة 16، ص 1972عمييـ السنة أم اشتد قحطيا ) مدككر ، 

ر ، يقكلكف أصؿ كاألزمات السياسية كأزمة العاـ : اشتد قحطو كأـز الدىر عمييـ ، تأـز االمتناع عما يض

 (11، ص2001كؿ دكاء األـز كأكاـز الشدة كالضيقة نقكؿ أزمة اقتصادية ، أزمة سياسية .) البزاز، 

ر ، ػػػػػػػدد ييدد مػػػػػػػػػصالح المنػػػػػػػػػشأة كصػػػػػػػػكرتيا أمػػػػػػػػػػػػاـ الجماىيػػػػؼ محػػػػ: " مكقكعرفت األزمة اصطالحان 

 ̎ اع حتى تعكد إلى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػسارىا الطبيعيػػػػػػرارات السريعة لتصكيب األكضمما يستدعي اتخاذ الق

 (.19، ص2006)مػػػػػنيرعبػػػػػػكم ، 

ات ػػػػػػد الكيانػػػػػػػػذ القػرار في أحػػػػػػػػة يكاجييا متخػػالبعض بأنيا :" تعتبر األزمة عف مكقؼ أك حالكما عرفيا 

باب ػػػػػؽ فييا األحػػػػػػػػػػداث كتتػػػػػػػػشابؾ معيػػػػػػػػػا األسػػػػػػػتتالح …(شركع ػػػػػػػة ػػػػػػػػػ مػػػػػسػػػػػػػػػ مؤسة)دكلة ػػػػػػػػاإلداري

د معيا متخذ القرار قدرتو عمى السيطرة عمييػػػػػػػػا أك عمػػػػػى اتجاىاتيػػػػػػػا ػػػقػػفػػػج، كيػػػبالنتائ

 (.53، ص2003)الخضيرم، ̎المستقبمية 

 -:(19، ص2006)منير عبكم،  كما ينظر إلى األزمة مف عدة زكايا 

رة إدارية غير مستقرة تمثؿ تيديػػػػػػػػػػػػدان مباشػػػػػػػػػػػػػران كصريحان ػتعتبر االزمة ىنا ظاىة :ػػػة اإلداريػػف الزاويػػػػػػػػ م

 لبقاء المنظمة كاستمرارىا ، كتتميز بدرجة مف المخاطرة.

ميتيـ ػػداـ أىػػانعػػػعكرىـ بػػػػراد أك شػػػػػػة انييار لكياف األفػػػػة ىنا بمثابػػػػػػاألزمة :ػػػػة االجتماعيػػػػػف الزاويػػػم ػػػ

 إلى مجرد شيء. لمتغيرات التي تحكؿ الفرد كنتيجة
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 ة التحػػػػػػػػػػدم )إدارم ػػػػػػػػاجيكقؼ يستدعي اتخاذ القرار لمك ػػػة مػػػػػػػتمثؿ األزمة السياسية :ػػػػف الزاويػػػػػػ م

قدرة األحزاب  اجتماعي ػػػػػػػ اقتصادم ػػػػػػػ ثقافي (، كترجع ىذه األزمات إلى فػشؿ القيادة السياسية أك عػػػػػػػػدـ

  (.6ػػػػ5، ص1977)عميكة،  السياسية عمى إدارة الصراعات االجتماعية

مما ييدد  االنقطاع المفاجئ في مسيرة المنظكمة االقػػػتػػػػػػػػػػػصادية،األزمة ىي ػػػ مف الزاوية االقتصادية :

 المة االداء ليا كاليادؼ إلى تحقيؽ غاياتيا .ػػس

مة التي يتحػػػػػػػػػػدد عنػػػػػػػػػدىا مصير ػػة ىي تمؾ النقطة الحرجة كالمحظة الحاسػػػػػػاالزمػػػ مف الناحية الطبية: 

  (.16ػػػػ15، ص1993)العمارم، ياة(أك إلى األسكأتطكر إما إلى األفضؿ)الح

كخالصة القكؿ فإف األزمة ىي نقطة تحكؿ إلى األفضؿ أك األسكأ ، كىي مكقؼ بمم مرحمة 

حرجة فيي حالة مف عدـ االستقرار تؤدم إلى أكضاع جديدة ، كىذا يتطمب سرعة في اتخاذ القرار 

جراءات متناسبة مع المكقؼ لتفادم اآلثار السم  بية المتكقعة .كاث

 :  ةػػػػػػاألزمخصائص 

 -:(14، ص2004)عميكة، :  اػػػػػػتعددة منيػػػػػة بخصائص مػػػػتتميز االزمف

 كأسبابيا. عناصرىا كالتداخؿ في ػ التعقيد كالتشابؾػػػػػػػ 1

 المعمكمات كعدـ دقتيا. ػ نقصػػػػػػػ2 

ف التكتر، مما يضعؼ إمكانيات الفعؿ المػػػػػػػػػػػػؤثر ػػػػػػالية مػػػػػع بػػػػػػدايتيا صدمػػػػة كدرجػػػػػةي ػػػػػػػػػ تسبب ف3 

 ع لمجابيتيا.يسر ػػػػػكال
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ة المألكفة كابتكار نظػػػػػػػـ أك نػػػػػػػػػػػػشاطات تمكف ػػف األنماط التنظيميػػػػػان عػػػػة تتطمب خركجػػػػػػػػػػػػػػ مكاجية األزم4 

 ة.ػػػػالظركؼ الجديدة المترتبة عمى التغيرات الفجائية ػػػػتعاب كمكاجيػػػػمف اس

 راد.ػػػػسات كاألفػػػػػػػتحكاذىا عمى االىتماـ األكبر لدل المؤسػػػػػػػػػػػػػ المفاجئة، كاس 5

ة لمكاجيػػػػػػػػػػة ػػػفي البدائؿ المطركح مػػػػف الشؾعالية  المفاجئ يػػػؤدم إلى درجاتا ػػػدىػػػػػػػػػػػػ أف تصاع 6

 داث المتسارعة نظران ألف ذلؾ يتـ في ظؿ ندرة المعمكمات أك نقصيا.ػػػػاألح

 انرفكٛش ٔذقٛٛذ انشػة حذ إنٗ ذصم قذ ٔانٓهغ انخٕف يٍ حانح عٛادج  - 7

ف التحكـ في الطاقات كاإلمكانات كحسف تكظيفيػػػػػػػػػػػا في ػػػة مػػػػة عاليػػػػات تتطمب درجػػػػػػػػػػػػ مكاجية األزم 8

ف التنسيؽ كالفيػػػػػػـ المكحد ػة التي تؤمػػػػػػف االتصاالت الفعالػػػػة عالية مػػػػار مناخ تنظيمي يتصؼ بدرجػػػإط

 (.20، ص1993)العمارم، بيف األطراؼ ذات العالقة

ف ػػػػؾ مػػػػػػػػػذلػػػػػػػؿ بػػػصػتػا يػػػػػػا كمػيػػب ؤػبػنػتػائؿ الػػػػػػػػي كسػر فػظػنػادة الػػػػػػة إعػػػػػػػػة األزمػػػػػػكاجيػػب مػمػتطػػػػػػػػػػ ت 9

 (.12، ص1993تػػقػػنػػيػػات )عبيد، 

 :ومراحؿ نشأتيا اتػػػػدوث األزمػػػأسباب ح : 3.1.2

تعددت آراء العمماء في تحديد أسباب نشكء األزمة ، كتباينت أفكارىـ في الكصكؿ إلى مجمكعة 

األسباب المؤدية لخمؽ األزمات ، كغالبان ما يرجع نشكء األزمات إلى أسباب مجتمعة كعكامؿ متشابية مع 

يط كالتنبؤ كعدـ بعضيا البعض ، لكف أىـ األسباب الحقيقية لنشأت األزمات ىك عدـ القدرة عمى التخط

معرفة المسبقة كالمعمكمات باإلضافة إلى ضعؼ القيادة كعدـ تكفر مخططات سابقة لمتعامؿ مع تمؾ 

 ( . 21: ص 2007األزمات ) إسميـ ، 
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 (:ػػػػػػػ25، ص2006)ماىػر، رضيا كما يميػػػات، يمكف عػػػػدكث األزمػة لحػػػباب مختمفػػػاؾ أسػػػػػىن

كعدـ القدرة  كىك أحد أىـ أسباب حدكث األزمات ، كذلؾ نتيجة لػػػػػػػػػػنقص المعمكمػػػػػػػػػػػػات، الفيـ:وء ػػػػ س1

 عمى ربط المعمكمات باألزمة، كالتسرع في اتخاذ القرارات.

 انصقح فٙ ٔاإلفشاط انًغاالج ًْا : جاَثٍٛ خالل يٍ األصياخ، حذٔز أعثاب أكصش ْٔٙ التقدير:وء ػػػػػ س2

 ٔانرقهٛم ٔاعرصغاسِ تّ ٔاالعرخفاف اٜخش انطشف قٕج ذقذٚش ٔعٕء اٜخش انطشف يٕاجٓح ػهٙ تانُفظ

 شأَّ يٍ

 كالتسبب االنحراؼ كتشجيع الجيؿ تقكـ عمي مجرمة إدارة ىي العشكائية فاإلدارة  اإلدارة:وء ػػػػػ س3

 عميو الذم القرار كاتخاذ الفعؿ أساليب عمي اإلدارة لمرؤساء كتقـك الشخصية التكجيات عمي كاالعتماد

  لحظة كؿ تغيرىا إلى كيعمدكف عنيا متخذكىا يتراجع حيث التأثير فييا معدكمة كالقرارات المكقؼ،

 التي العالـ الثالث دكؿ في اإلدارية الكيانات أزمات أسباب لنا يفسر ىذا كلعؿ .مسؤكليتيا كالتنصؿ مف

 .شؤكنيا إدارة الرشيد في العممي التخطيط تستخدـ ال كالتي العممية المستقبمية الرؤية إلى تفتقد

 أك الحاضر أك الماضي في كاف سكاء األزمات لنشكء األسباب أحد ىي البػػػشرية:طاء ػػػ األخ4

 كتراضي العمؿ عف كتقاعسيـ العامميف كفاءة كعدـ لإلىماؿ نتيجة أزمات تسبب قد فإنيا لذلؾ المستقبؿ،

ىماؿ المشرفيف  .الرؤساء كاث

دارتيا، كيعكد ذلؾ أسػكد الثقػػػػػػدـ كجػػػػػأم ع الثقػػػػة:داـ ػعػػانػػ 5 كء ػػػػػػػس ا:باب عديػػػدة منيػػػػػػػػة بالمنظمة كاث

دـ االىتماـ بالعمػػػػػؿ، كعػػػػػػػػػػػػدـ كفاءة النظاـ ػػػػػػػػػة كالدافعية، كعػػػػػػظركؼ العمؿ، كانخفاض الركح المعنكي

 اإلدارم ، ...

 انرٙ ٔاألصيح انخاصح، نطثٛؼح ا راخ ٔأعثاتٓا األصياخ تٕاػس أحذ أَّ ػهٗ انٛأط إنٗ ُٚظش  اليأس:ػػ 6

  . ٔانرًُٛح ٔانرطٕٚش انؼًم ػهٗ ٔانذافغ انشغثح انقشاس يرخز ٚفقذ حٛس إحثاط أصيح ْٙ انثاػس ْزا ٚغثثٓا
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عة ك ػػػػػتخداـ المعمكمات الكاذبػػػػػػػأم اس اإلشػػػاعػػات:ػػ 7 النيا في تكقيت كمناخ معػػػػػػػػػػػػػػيف يؤدم ػػػػالمضممة كاث

 إلى األزمة...

ـ األسباب في حدكث األزمات ، حيث أف لكػػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ مصالح ػػػكىي مف أى المصالح:ػػ تعارض 8

ؿ جيػػػػػػة عف األخرل، صالح كػػػمعينة ، فإذا ما تعارضت المصالح برز الدافع لتزمة نتيجة اختالؼ م

داؼ: اختالؼ االىتمامات، كانعػػػػػػػػػػػداـ االحتراـ المتبادؿ، ػباب التعارض في المصالح كاألىػػػػػػف أسػػػكم

 .كد آلية لفض النزاعات ، كعدـ كجكد نظاـ لمرقابػػػػػػػػػػػػػػػة كالمتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمى األداءػػػػػػدـ كجػػػػػكع

إف ضعؼ االتصاالت ضمف المنظمة يؤدم إلى ضعؼ التنسيؽ كالترابط  االتصاالت:ة ػػػدـ فاعميػػػػػ ع9

دـ القدرة ػػػػي التكقيت المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، كعػػػدقيقة كفػػػػكافر المعمكمات الػػػػدـ تػػػػشطة فييا، كعػػػبيف مختمؼ األن

 داث المستقبمية.ػػػػػعمى التنبؤ باألح

داؼ بيف متخػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػرار ػػػػػػػا كالطمكحات كاألىػػػػيحدث اختالؼ في الرؤي: داؼػػػػػتعارض األى ػػ10

 ؽ تغييرة التكفيػػػػػػػػػػؽ عػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقرار إلى محاكلػػد يمجأ متخذ الػػػػػػقرار في الكياف اإلدارم، كقػػػػػػػذم الػػػكمنف

، 2003الخضيرم، ) أزمػػػػػػػػػة.مما يحدث تعارضان مع أىداؼ البعض اآلخر، كبالتالي حدكث  قراراتو

 (40ػػػػػػ35ص

ة ػػػحيث يؤدم ذلؾ إلى تفاقـ األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمضاعف: والبشريةكانات المادية والتكنولوجية ػؼ اإلمػعػػػػ ض11

ة الكضع ػػػـ معالجػػػػػت ـ تكػػػػػػػػف لتظيػػػػػػػػػػر لػػػػػػكػػػػالتي لالخسائر، كيتسبب في كجكد مجمكعة مف المشكالت 

 (.129ػػػػػ328، ص2003الصيرفي، ) مبكرا.

الختالؼ أنكاعيا كمجاالتيا ات ػػػػػشكء األزمػػػباب نػػػػأستنكزع بؽ يتضح ػػػػػا سػػػػكبناء عمى م

فمنيا مف ىك خارج عف قدرات اإلنساف كيرجع إلى أسباب خارجية كمنيا ما يتعمؽ بالبيئة  ،كأصنافيا
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الداخمية التي تككف كقؼ إرادة اإلنساف كنتيجة لتدخالتو ، كمنيا ما يتعمؽ بمجاالت مختمفة، )الخضيرم، 

كؿ ػػػػػدكر حػػػػػات تػػػاألزملنشكء  ةػػػػػػاألسػػػػػػػباب الحقيقي( . كخالصة القكؿ يمكف القكؿ أف 24،ص1990

ذه ػػػػػابقة لمتعامؿ مع ىػػػػػدـ القدرة عمى التنبؤ كالمعرفة المسبقة، كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػػكفر مخططات سػػػػػػع

 ات.ػػػػػػػاألزم

 مراحؿ نشأة األزمة 

ذا فشؿ متخذ القرار في إدارة مرحمة مف ىذه  تمر معظـ األزمات بخمس مراحؿ أساسية ، كاث

  (.62، ص1995المراحؿ ، فإنو يصبح مسئكالن عف كقكع األزمة كتفاقـ أحداثيا ) الحمالكم، 

 الدكرة كىذه حي كائف أم مثؿ مثميا ، حياة بدكرةفإنيا تمر  اجتماعية ظاىرة األزمة باعتبارك 

 القرار متخذ كاف ككمما اإلدارم، القرار متخذ جانب مف بيا كاإلحاطة متابعتيا في قصكل أىمية تمثؿ

 كالتعامؿ عالجيا عمي أقدر كاف كمما عكامميا بتككيف أك األزمة، ظيكر ببداية اإلحاطة في التنبو سريع

 2003 عبداهلل، بف( : التالي النحك عمي حياتيا دكرة خالؿ مراحؿ بخمسة تمر األزمة فاف لذلؾ ، . معيا

 (56-48ص ،2003 الخضيرم،( . )266-265، ص 

 : األزمة ميالدمرحمة 

 شكؿ في الظيكر في األزمة تبدأ حيث لالزمة، المبكر اإلنذار أك التحذير مرحمة عمييا كيطمؽ

 أك أسبابيا حكؿ المعمكمات مف كثير غياب بسبب المعالـ محدد غير بخطر كتنذر مبيـ إحساس

 مرحمة في األزمة مع التعامؿ في األساسية العكامؿ كمف إلييا، كتتطكر ليا تخضع سكؼ التي المجاالت

يقاؼ المرحمة ىذه في عمييا القضاء كمحاكلة األزمة تتبع في كخبرتو القرار متخذ إدراؾ قكة ىك الميالد  كاث

 . الصداـ لمرحمة حدتيا تصؿ أف دكف مؤقتنا نمكىا
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 : األزمة نمومرحمة 

 مرحمة في كتدخؿ الميالد مرحمة في القرار متخذ لدل تقدير أك فيـ سكء حدكث حالة في األزمة تنمك

 . المغذيات مف نكعاف المرحمة ىذه في يغذييا حيث كاالتساع النمك

 الميالد مرحمة في معيا تككنت األزمة ذات مف مستمدة ذاتية كمحفزات مغذيات . 

 جديدة دفع قكة إلييا أضافت معيا كتفاعمت األزمة استقطبتيا خارجية كمحفزات مغذيات 

 . كاالتساع النمك عمي كقدرة

 نظرا يتجاىميا أك كجكدىا ينكر أف القرار متخذ يستطيع كال باألزمة اإلحساس يتزايد المرحمة تمؾ كفي

 . األزمة تسببيا قد مباشرة ضغكط لكجكد

 : األزمة نضجمرحمة 

 برأيو كاالستبداد الجيؿ مف كبيرة درجة عمي القرار متخذ يككف عندما المرحمة ىذه كتحدث

  إخفاؽ أك قصكر مف المكاجية خطط بو تتسـ ما أك تخطيط لسكء نتيجة تككف ربما أك ذاتو عمي كانغالقو

 العنيؼ الصداـ مف مفر كال مستحيمة عمييا السيطرة كتصبح كعنفيا، قكتيا أقصى إلى بذلؾ األزمة كتصؿ

 . فيو يعمؿ الذم المشركع أك بالمؤسسة أك القرار بمتخذ تطيح كقد معيا

 : األزمة انحسارمرحمة 

 )األزمة أم(يؤدم الذم التصادـ ىدؼ تحقيقيا بعد تتفتت عندما المرحمة ىذه إلى األزمة تصؿ

 يككف أف أىمية كنرم ، التدريجي كاالختفاء االنحسار في تبدأ ثـ كمف ليا الدافعة الدفع قكة مف ىامنا جزءنا
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 عكامؿ حدكث خشية جكانبو، كافة مف المكقؼ متابعة كضركرة المرحمة تمؾ في نظر بعد القيادة لدم

 . التدريجي اختفائيا بعد أخرل مرة كالنمك الظيكر عمي القدرة ليا كيككف الحيكية فييا تبعث جديدة

 : األزمة اختفاءمرحمة 

 لعناصرىا أك ليا المكلدة الدفع قكة كامؿ شبو بشكؿ تفقد عندما المرحمة ىذه إلى األزمة تصؿ

 حدثنا باعتبارىا إال عنيا الحديث كيختفي بيا االىتماـ كينتيي مظاىرىا تتالشى ثـ ، ليا تنتمي التي

  مؤقتنا كلك حتى تنتيي أف بد ال تأثيرىا كدرجة قكتيا بمغت ميما أزمة كؿ إف حيث كانتيى، بدأ قد تاريخينا

سب مقتػػػػػػػػضيات ػػػػػػة حػػػػف الضركرم أف تككف اإلدارة مممة بأدكات التعامؿ مع األزمػػػػػػػػو مػرل أنػػػػكن

كظركؼ كؿ مرحمة، كحتى بعد كصكؿ األزمة إلى مراحميا النيائية ال بػػػػػػػػػػػػػد أف يكػػػػػػػػكف لػػػػػدل اإلدارة نظرة 

ة ػستقبمية لمتابعة المكقؼ األزمكم مف كافة جكانبو خشية حػدكث عكامؿ جديػػػػػػػػػػػػػػػػػدة تؤدم إلى نمك األزمػػػػم

 ديد بعد اختفائيا التدريجي.مف ج

رل أىػمية متػابعة دكرة نػػشكء ػػة نػػػػػػػػػشكء األزمػػػػػف خػالؿ العػػرض السابؽ لمراحؿ نػػػػكم         

ة أك بتكػػػػػػػكيف ػػػػػػػة ظيكر األزمػػػػرعة في التنبيو ببدايػػػػػػقبؿ المنظمة، فكمما كانت ىناؾ س األزمػة مػػػػػف

 در عمى عالجيا كالتعامؿ معيا بكفاءة.ػػػػػػة أقػكمما كانت المنظم عناصػػػػػػرىا

 ػات:ػػػإدارة األزمومبادئ وأىداؼ  مػفيـو :3.1.3

كء االسػػػػػػػػػػػتعدادات كالمعرفػػػػػػػػػػػػة ػػػػات في ضػػػػػع األزمػػػػة منيجية التعامؿ مػػػػػػػإدارة األزمػػػػػيقصد بك 

 (.311ـ:2003)الصيرفي،كالػػػػػػػكعي كاإلدراؾ كاإلمكانيات كالميارات كأنماط اإلدارة السائدة
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 لتحقيؽ التأكد كعدـ المخاطر مف الكثير إزالة عمى القدرة " أنو عمى Fink كقد عرفيا) فنؾ (

 ثـ حدكثو، يمكف ما أسكأ لعرض التخيؿ استخداـ يعني كىذا المنظمة، مصير في التحكـ مف قدر  أكبر

 (2 :ص ، 2006 حمدكنة، " )الحدكث قبؿ البديمة القرارات تقييـ

 كتجنب المختمفة العممية باألدكات األزمات عمى التغمب كيفية ىي األزمات إدارة أف فيرل عثماف أما

 (.2004 عثماف،) إيجابياتيا مف كاالستفادة سمبياتيا

ات باألدكات العمميػػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػب عمى األزمػمػػغػتػػة الػػػػػكيفيعند )السيد( : ات ػػػػي إدارة األزمػػػػػػتعن ك

 (.35ـ،ص2002)الػػػػسيد،  تيااف إيجابيػػػػتفادة مػػػػػػمبياتيا، كاالسػػػػنب سػػػػػكتج كاإلداريػػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػة،

ػع مكالتكيػػػػؼ  ركة كاتجاىات القكة،ػػػػػحد ػػػػػػػىك عمـ إدارة التكازنات كرص ػاتػػػػػػػكعمـ إدارة األزم

 (.25، ص2004)عميكة، ة المجاالتػػػػالمتغيرات المختمفة كبحث آثارىا في كاف

 ( 18، ص1993) حممي ،  مبادئ إدارة األزمات :

ضركرة التحديد الكاضح لميدؼ مف كجكد إدارة األزمات ، كبدكف تحديد ىذا اليدؼ ال تستطيع إدارة  – 1

تحديد أم الحاالت يستمـز تدخؿ سريع كأييا ال يستمـز ، كذلؾ فإف عدـ تحديد اليدؼ بكضكح قد  األزمات

 يككف سببان في المبس بيف المفاىيـ المختمفة كالمرتبطة  باألزمة .

ضركرة اإلعداد كالتخطيط المسبؽ لتزمات المحتممة ، كرصد المتغيرات البيئية المكلدة لتزمات مع  – 2

 يكىات المكاجية .إعداد سينار 

ضركرة تكفير المعمكمات الصحيحة كالكافية ، فاألزمة عادة ىي حالة مف عدـ التأكد كنقص  – 3

 المعمكمات الالزمة التخاذ قرارات سميمة .
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ضركرة تكفير نظاـ جيد لالتصاالت ، سكاء كانت اتصاالت داخمية ، حيث تمعب دكران كبيران في  – 4

 عممية جمع المعمكمات كتحميميا ، أك خارجية مف شأنيا أف تعرؼ اإلدارة بالبيئة المحيطة باألزمة .

ارية مالئمة كثقافة عامة البحث عف القيادة السكية الرشيدة غير االنفعالية ، كالتي يتكافر ليا ثقافة إد – 5

 حتى يمكنيا التعامؿ مع األزمة بأسمكب عممي .

العمؿ عمى استعادة النشاط بصكرة طبيعية بعد حدكث األزمة في أقرب كقت ممكف ، كبأقؿ تكمفة – 6

 ممكنة .

تحميؿ كتقييـ األزمات السابقة ، ككشؼ أم قصكر أك خمؿ في عممية مكاجيتيا أك اإلعداد ليا  – 7

 لة منع تكراراىا مرة أخرل أك عمى األقؿ تحسيف أسمكب اإلعداد كالمكاجية .لمحاك 

 عف متكلدة كضغكط تيديدات مف تكاجيو لما فعؿ كرد اإلدارة بو تقـك نشاطنا فتعني  :باألزمات اإلدارة

 تترؾ كلكف كقكعيا، قبؿ منعيا أك المشكالت مكاجية تستطيع المعالـ كاضحة خطة تكجد ال كأنو األزمة،

 كثيفة تككف ما غالبنا بجيكد كتقـك اإلدارة تتحرؾ فقط عندئذ األزمة، تقع حتى تتداعى كاألحداث األمكر

 أحمد،)  1996)ىالؿ،) أخرل مرة الحركة كعدـ السككف إلى اإلدارة فتعكد األزمة، تنقضي حتى كشاقة

2002.) 

يجادىا األزمات، افتعاؿ عمى باألزمات اإلدارة كتقـك  المشاكؿ عمى كالتمكيو لمتغطية ككسيمة كاث

 في كالسيطرة لمتحكـ "األزمة صناعة" عمـ البعض عمييا يطمؽ لذلؾ المنظمة، أك الفرد لدل القائمة

 يتالشى لف اليدؼ ىذا تحقيؽ كبدكف إليو، الكصكؿ يتعيف ىدؼ مصنكعة أزمة لكؿ إف حيث اآلخريف،

 .2004) عثماف،) األزمة إفرازات تأثير يخؼ أك األزمكم، الضغط
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 :اتػػػػػػػداؼ ومياـ إدارة األزمػػػػػػأى

 ات ىك تحقيؽ درجة اسػػػػػػػػػتجابة سػػػػػػػػريعة لظػػػػػػػػػركؼ المتغيػػػػػػػػػػػػراتػإف اليدؼ العاـ إلدارة األزم

بة ػػػػػالمناس القػػػػػػػػػػػػػػػراراتالمتسارعة لتزمة بيدؼ درء أخطارىا قبؿ كقكعيا كالسيطرة عمى المكقؼ التخاذ 

ع ات ػػػػػػػػػة أف إدارة األزمػامػػة عػػػػفػكؿ بصػػقػػة. كيمكف الػػػالتو الطبيعيػػػػػػى حػػػػػادة التكازف إلػػػػلتقميص األضرار كاث

    -(:13ػػػػػ11، ص1992)ىالؿ، ي ػػػا يمػػػػػػؽ مػيػقػحػػػى تػػػػدؼ إلػػتي

ثؿ ػػػػػاألم ػػتغالؿػػػػػػة كاالسػػػػة كالمحتممػػػػصادر التيديد الكاقعػػػػتقراء كتنبؤ مػػػػالقدرة العممية عمى اسػػػػػػػػػ تكفر  1

 ة.ػػػػػار األزمػػػػف آثػػػػلممكارد كاإلمكانات المتاحة لمحد م

دارة األزمػػػػػػػػػػػػ تحديد دكر كؿ م 2 كالعمؿ عمى  ةػػػػػف ككقػػػت األزمامػػػػػة كقت األػف األجيزة المعنية لتنظيـ كاث

 دـ تكرارىا.ػػػػػػػع

 رعة إعادة البناء بأقػػػػػػػػػػػػؿ تكمفة.ػػػػػػػػػػػػ تكفير القدرات العممية كاإلمكانات المادية لالستعداد كالمكاجية كس ػػػ3

 ػػػػػػػػ العمؿ عمى عدـ حدكث األزمات بإزالة مسبباتيا.4 

 التنظيمي الػفعاؿ لمكاجية األزمة عند حدكثيا كتقميؿ آثارىا.ػػػػػػػ تصميـ النمط  ػ5

 -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػالػػتػػاـ الػػميػػػاـ بالػػيػػقػػالؿ الػػػػػػف خػػػػػػداؼ مػػػػػػػػػػػػػػػؾ األىػػػػػمػؽ تػيػقػى تحػػات إلػػػػػػػػى إدارة األزمػػػسعػػػػػػػػػػكت

يمكنيا  ركرة االىتماـ بيذا المنيج اإلدارم الحديث الػػػػػػػػذمػػػػدل إدارة المنظمة بضػػػاـ لػػػػػعي ػػػػأ  ػػػػػػػػػ خمؽ كع

 ات.ػػػػػػػػسريعة المنظمة لظركؼ األزمػػػػػتجابات الػػػػػف طريؽ االسػػػػات عػػػػػػف مكاجية األزمػػػػػم
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خاص يعمؿ  تككف ىذا الجياز مف قسـ أبحاثداث جياز إنذار مسبؽ لرصد مؤشرات األزمة ،كيػػب ػػػػػػػػػ إح

فيو فريؽ مختص لرصد المؤشرات التي تنذر بقدكـ األزمػػػػػػػػػػػات كاطػػػػػػػػػػػػالع اإلدارة العميا أكالن بأكؿ عمى 

 ة.ػػػػػرات األزمػػػػػػطكر مؤشػػنتائج ت

 ة.ػػػػػػػممكب العممي الحديث في رصد كتحميؿ كمعالجة األز ػػػػج ػػػػػػ تطبيؽ األس

ػريػػػة التصرؼ ػػي حطركزيػػػة ال تعػػػػيػػػث أف المػػػػة كالالمػػػركػػزية، حػػبدأ المػركػػزيػػػػػكازف بيف مػػػػػػػمؽ تػػد ػػػػػػ خ

ع  ػة التػػػصرؼ كتمػػػػػنح صالحيات أكسع،ػػػػريػػػػػر كحػػػػسمح بإعطاء األكامػػػػركػػزية تػػطاء األكامر، أما المػػػػكاث

 ػات في التكازف بينيما.ػػػػػػف ىنا جاءت إدارة األزمػػػكم

 

 

 :ومتطمباتيا اإلدارية  ةػػػػؿ إدارة األزمػػػػػمراح : 3.1.4

التعرؼ  ة تمر بعدة مراحؿ، كيجدر بالمسؤكليف كمتخذم القػػػػرارات كالمػػديريفػػػػػكما رأيػنػا فإف األزم

كتتطمب كؿ مرحمة مف  ػصرؼ،تبناءن عميو يػػػػػػػػتـ تحديػػػػػػد العػػالج كالة، ك ػػػػػعمى المرحمة التي تمر بيا األزم

ف ػػكػػمػػاسية يػػػػػػراحؿ أسػػػػػس مػػػػػة بخممػػػػػػػاـ تمػػػػػػر عمميػػػػػػػػة إدارة األز ػػػػشكؿ عػػػػيدة، كبػػػػمراحؿ األزمة إدارة ج

   -(:312ػػػػػػػ311، ص2003)الصيرفي،  يػمػػا يػػمػػييا كػمػػرؼ عػػتعػػال

 ة:ػػػػػػدوث األزمػػػػػػاؿ حػمػتػػشعور باحػػػػال :ة األولىػػػػػػالمرحم

في ىذه المرحمة نجد أف األزمة ترسؿ سمسمة مف إشػػػػػارات اإلنػػػػػذار )األعػػػػػػػراض( يػػػستقبميا 

 قيقية كاليامة.حارات الػػػػػػاإلشف الصعب عمييـ التقاط ػػػػػػالمديركف، كلكف قد يككف م
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 ة :ػػػػػػػػايػػوقػػداد والػػعػتػػػػػػػػاالس :ةػػػػػػػيػة الثانػػػػػػمػالمرح

ة ككضع خطة المكاجيػػػػة، ػػػػي المنظمػػػعؼ فػػػػاط الضػػػقػػشاؼ نػػػػػػة اكتػػػػػػذه المرحمػػػػػػػكتتضمف ى

الضركرية لتنفيذ الخطة، كما يتـ تدريب األفراد كالجماعػػػات عمى كيفية تعدادات ػػاليب كاالسػػػػػػػػػدد األسػػكتح

 شكائية.ػػمكاجية األزمة كذلؾ مع مالحظة أف أم خطة أفضؿ مف االرتجاؿ كالع

 ة(:ػػػػػػدوث األزمػػػػػة )حػػػػػة األزمػػػػػمجابي :ةػػػػػة الثالثػػػػػالمرحم

ائؿ لمحد مف األضرار كمنعيا مف االنتشار لتػػشمؿ األجػػزاء ػػكسداد ػػػػػة يتـ إعػػػػػذه المرحمػػػػػكفي ى

ة عمى درجػػػػة استعدادىا ػػػػاألخرل التي لـ تتأثر بعد في المنظمة، كيتكقؼ نجاح المنظمة في ىذه المرحم

 ػػػػػػػيف األطراؼ المختمفة.لمكاجية األزمة كأيضان عمى طبيعة األزمة نفسيا كمدل التعػػػػػػػػػػػػاكف كالتنػػػػػػػػػػػػػسيؽ بػػػ

 اط :ػػشػػػوازف والنػػتػػادة الػػتعػػػػػػػاس :ةػػػػػة الرابعػػػػػػػالمرحم

 ػدةػػػف عػػػػػػتعادة النشاط مػػػػػسبقان كاسػػػػػدادىا مػػػػداد كتنفيذ برامج جاىزة تـ إعػػػػػشمؿ ىذه المرحمة إعػػػػػكت

إعادة  ؾ مػػػف أجػػؿػالؿ تمؾ البرامج كالخطط، كذلػػػػػف خػػػػكالمعنكية مة ػػػػػجكانب منيا األصكؿ المممكس

يء مػػػػػف الحمػػػػاس الزائد حيث ػػػػػػػة في ىذه المرحمة شػػػػػادة ما ينتاب الجماعػػػػػالتكازف بشكؿ تدريجي، كع

 (.42ـ، ص2002)السيد،ؾ في مكاجية الخطرػػػػػػػتتكاتؼ الجماعة كتتماس

 ة :ػػػػػػربػجػتػـ الػيػيػقػـ وتػمػعػتػال :سةػػػػػة الخامػػػػػحمػالمر

 ػػستقبؿ،مة حتى يمكف تحسينو في الػػػػػػػػػفي ىذه المرحمة يتـ تقييـ ما تـ إنجازه أثناء مجابية األزم

كيجب في  ة،ػػػػػػػاألزمػػػػرار كف زاكية الحيمكلة دكف تػػػػػة معمكمات مفيدة مػػػػػػػكفر عممية تقييـ مجابية األزمػػػػػػكت

ة بشكؿ عػادؿ كمكضكعي عمى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مف شارؾ في ػػػة كالمعنػكيػػػػذه المرحمة تكزيع المكافآت الماديػػػػى

 ة.ػػػػػػػػػؿ األزمػػػػػػح
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 -ة:ػػػػػػػمراحؿ إدارة األزم التاليكيكضح الجدكؿ 

 (2جدوؿ رقـ )

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إدارة األزم

 ذارػػػػارات اإلنػػػشاؼ إشػػػػػػػػػػػػ اكت1 
 ةػػػػػػػػػػػمرحمة ما قبؿ األزم

 ة ػػتعداد كالكقايػػػػػػػػػػػ االس2 

 ةػػػػػػػػػمرحمة حدكث األزم ةػػػػػػػػػػػػػ مجابية األزم 3

 ػػػػػػػ احتكاء األضرار 4

 تعادة التكازفػػػػػػػػػػػ اس 5 ةػػػػػػػمرحمة ما بعد األزم

 .( 36, ص ـ2006ماىر , )المصدر : 

ػذار أك ػػػػػرات اإلنػػػػػػػاـ كتحميؿ إشػػيػػػة إدراؾ كفػػػػػػػي مرحمػػػص فػػة عمى األخػػػاذ التدابير المالئمػػػإف اتخ

اتيف ػػػػػة، كأم تيػػػػاكف فػػي ىػػػػػػػكع األزمػػػػػنع كقػػػػػػػة عمى مػػػػد المنظمػػػساعػػػػػػة يػػػػػتعداد كالكقايػػػػػػػػة االسػػػػػمرحم فػػي

 كمفان .ػة، كعندىا يككف العالج صعبان كمػػػػػػػػػعني تفاقـ األمر كالكقكع في األزمػػمتيف يػػػػػالمرح

 

 األزمػػػػػات:المتطمبات اإلدارية لمتعامؿ مع 

دارة األزمػػػػيتطمب التعامؿ م  ة متقدمػػػػػػػػػػػػػة تعمػػػؿ عمػػىػػػػػػباب إداريػػػػػة عدة أسػػػػػػع المكقؼ األزمكم كاث

  (:32ػػػػػػ31، ص2004)عميكة، بابػػػػػسف ىذه األػػػػػة كمػػػػػتحقيؽ المناخ المناسب لمتعامؿ مع األزم
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 ػػ تبسيط اإلجراءات:1

التعامؿ مع األزمات ينبغي أف ال يخضع لإلجراءات نفسيا المنصكص عمييا في التعامؿ مع المشاكؿ إف 

المختمفة ؛ ألف األزمة عادة ما تككف حادة كعنيفة ، كتحتاج إلى التدخؿ السريع كالحاسـ كالسميـ ، 

لكقت كتسارع باستخداـ إجراءات  بسيطة تساعد عمى التمقائية في التعامؿ مع األزمة في ظؿ ضيؽ ا

 األحداث .

 ة إلى المنيجية العممية:ػػػػضاع التعامؿ مع األزمػػػػ إخ 2

إف التعامؿ مع األزمة ينبغي أال يخضع لمعشكائية ، كسياسة الفعؿ كرد الفعؿ ، بؿ ال بد أف يضع 

السمبية ،  التعامؿ مع األزمة لمعمميات المنيجية العممية السميمة؛ لمنع كقكع األزمات ، كالحد مف آثارىا

 كيػقػػـك المنػيج اإلدارم العممي عمى أربع كظائؼ أساسية ىي :

 ػػف الممكػػف أفػػػػي متداث الػػػع األحػػستقبؿ ، كتكقػالتصكر الدقيؽ لمكاقع كالم ىك كضع: أ ػػػػػػػ التخطيط

بيا ىذا  جب عػممو، كالكيفية التي يتػـسبؽ لما يػػػػػػداد لمطػكارئ بالتحػديد المػػػػػؾ الكاقع، كاإلعػػػػع ذلػػػتتػزامف م

يقكـ بيذا العمؿ، كاإلمكانات الماديػػػػة كالبػػػػػػػشرية الالزمة لذلؾ، ػػػػػػف سػػػػػالعمؿ، كالكقت المحدد ليا، كم

ة ػػػػاتخاذ اإلجراءات الكقائيػػب ػػؿ لتزمػػػات،مػج )سػػػػػػػػػػػػػيناريك( متكاػػكيقصد بالتخطيط لتزمات كضع برام

السمبية، كتحقيؽ أكبر قدر مف  سببات األزمات، كالحد مف آثارىػػػػػػػػػػاػػػػػػػع مػػػػبة التي تعمؿ عمى منػػػػػػػػالمناس

 (.28، ص1999)البػريدم، النتائج اإليجابية

ة، ػػػػػػاألزم تبػػذؿ إلدارة ة التيػػػػؽ المتكامؿ بيف الجيكد المختمفػػػسيؽ كالتكافػػػػػػيقصد بو :التن : ب ػػػػػػػػػ التنظيـ

بكؿ عضك،  ات، كالمياـ المرتبطةػػػػػػػد األعضاء المككمة إلييـ األعماؿ الخاصة بمعالجة األزمػبتحدي

ط ػػػػػػربػالتي ت كاالتصاؿ ػػػسؤكلية،مػػػػػػد خطكط الػػػػسمطة كالػػديػػحػاء، كتػضػساندة لتعػػػػػػكالييئات الخارجية الم
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ة لمتغمب عمى ػػػػػػػػػػػػػر الالزمػػػػػػػد األدكات كالعناصػػػػػػي، كتحديػػػػػشػػكؿ جماعػػػػػػػـ العمؿ بػػتػػيبينيـ عمى أف 

 (.22، ص2001)عميكة،  ة كالتنفيذػػػف المكاجيػػاكػػػػػػػػػة، كأمػػػػػػػاألزم

التي  ؽ في األعماؿ،ػػػريػػػػات لخطكات أعضاء الفػػػػػػاألزمؽ ػػريػػائد فػػػػيد قػػػػػػػػو :ترشػػػػػػيقصد ب ج ػػػػػػػػػ التوجيو :

ػػات كالتعميمات التي مة، كتزكيػػدىـ بالمعمك ػػػػػػػليات الممقاة عمى عاتقيـ تجػػػػاه إدارة األزمػك مسؤ ػػػػػػػػػرتبط بالػػػػػػت

ع الفريؽ، كتقديـ ػػػػاكف مػػػػػػػػيف عمى التعمػػػػث العامػػػػػػػػػػػير العمؿ، كحػػػػػػػػيتطمبيا التعامؿ مع األزمة، كخط س

 (.33،ص2001)البزاز، ةػػػػػشار األزمػػػػػالمقترحات لمحيمكلة دكف انت

ة، ػػػػػػػػػير العمؿ في مكقؼ األزمػػػػػػػعمى كيفية س شراؼ قائد فريؽ األزماتيقصد بيا :ا د ػػػػػػ المتابعة :

، لتقديـ اإلسناد  ميـػػػػػػالطكارئ، كاستخداـ المكارد المتاحة بشكؿ سسارات كتنفيذ خطط ػػػػد مػػف صحة مككالتأ

 (.274، ص2003)رمضاف زياد، كالتعزيزات الالزمة لمكاجية األزمة كمعرفة مكاطف الضعؼ لتفادييا

ا ينبغي أىدافي اسيان في نجاح إدارة األزمات، كلكي تحقؽ متابعػػػة األزمػاتػػػات ركنان أسػػػػػػػكتعد متابعة األزم

ة، ػػػػػػػداث األزمػػػػػػػة :االنتبػػاه التػاـ في متابعة أحػػػػػات إتباع اإلجراءات التاليػػػػػػػػػعمى قائد فريؽ مكاجية األزم

ـ مف تعاكف ػػكتييئة الجك المالئ لمتابعة األحػػػػػػػػػداث أكؿ بػػػػػػػػػأكؿ، ؛رة باستمراػػػػػػكقؼ األزمػػػػػكالتكاجد في م

، 2003)الخضيرم، الكجو األمثؿ ؼ بيف أعضاء الفريؽ ليتمكنكا مف تأديػػػػػػػة أدكارىػػػػػػػػػـ عمػػػػػػىكتآل

 (.40ص

ة ػػػػػكمعرف مكلية،ػػػػػػػػػة شػػػػػػػػات بطريقمػػػػػد بو :الحكـ عمى خطط طكارئ األز ػػيقص : اتػػػػػػىػػػػػ ػػػػػ تقويـ األزم

ػػساب الخبرات أثناء ػػػػػػػات كاكتػمكافر المعمك ػػػػػاع، كتػػػػكء تطكر األكضػػػػػػة في ضػػػػكاإليجابيسمبية ػػػػػػػكانبيا الػػػػػج

ادة ػػػػػػستفادة منيا كاإلفػػػػػػػػتخالص الػػدركس المػػػػػد المكاقؼ األزمكيػػػػػػػػػة ، كتحميميػػػػػػػػا السػػػػ، كرص ةػػػػػػػير األزمػػػػس

 (.5، ص1996)الطحاكم، ات المستقبميةػػػػػػتزممنيا في التخطيط ل
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كتحكيؿ  ات في المستقبؿػػػػػكييدؼ تقكيـ األزمات إلى تحديد أسباب حدكث األزمة، كمنع حدكث األزم

رة مثؿ ػػػػػػػكاؿ غير مباشػػػػػػات بأشػػػػػػاع. كيتـ تقكيـ األزمػػػػػػػسيف األكضػػػػػرص تعمـ كتحػػػػات إلى فػػاألزم

ة ػػػػػلسجالت الدكرياػكاؿ مباشػػػػػرة مثؿ :ػػػػسجالت، كالمقابالت، كالمعاينات الكظيفيػة، كبأشػػػػػػػ:مراجعة ال

 (Gable˛ 1999.  P.247).ةػػػػػػػكالمتكررة مف القياسات، كالتدخؿ العالجي لتزم

 ـ:ػػػػات والحضور الدائػػػكانػر اإلمػػػػػتوف ػػػػ 3

لى الكفرة االحتياطية الكافية مف المػػػػكارد الماديػػػة كالبػػػػػػػػػػإلى االسة ػػػػػػتحتاج األزم  شريةػػػػتعداد كاث

ػػؿ، كالفيػػػػـ الكامؿ ال مكما أنيا تحتاج إلى الفيػػػـ الكا ،زكر أك عجػػػػػػػكالمناسبة لمتدخؿ لمقاكمة أم قص

الحضكر الدائـ  ػرػػػمكقع أحداثيا، بػػػػؿ يتطمػب األػػػػف مػػػػػكع ةػػػػػف األزمػػػػػالؿ الغياب بعيدان عػػػػف خػػػػػيككف م

 (.34ػػػػػ31، ص2004)عميكة، ةػػػػػػػباب األزمػػػػػػالذم يمثمو الفيـ العميؽ كاألكسع ألس

 رار:ػػقػػػػاذ الػخػػة واتػػسمطػػػويض الػػػتف ػػػػػ 4 

 ات، كتفػػػكيض الػػػسمطة الػػػػػػػة في إدارة األزمػػػػػػػاإلداريحكر العممية ػػػسمطة مػػػػكيض الػػتعد عممية تف

إف  ؿػػػػػشكؿ مطمؽ أك غير محدد، بػػػػػػة لممستكيات الدنيا كتكسيع سمطاتيا بػالؽ مطمؽ الحريػػػػػػيعني إط

ػرد ػػػػكػؿ ف نحػػػػػيث يجب مػػػػػػرب منيا، حػػػػػػػة ذاتيا، أك األقػػػػػػستكيات اإلداريػػػػػتفكيض السمطة يتـ في إطار الم

كسرعة  ب،ػػػة التخاذ القرار المناسػػػػػػػػة السمطة الػضركريػػػػػػػػراد الفريؽ المناط بو معالجة األزمػػف أفػػػػػم

األحداث تتطمب اتخاذ قرارات سريعة لمسيطرة عمى المكقؼ مف أجؿ تقميؿ الخسائر، كضيؽ الكقت المتاح 

ف  ة ىي حاصؿ جمع ثالثة عناصر ػػػػػػػػػالقرارات في مكقؼ األزم )جكدة( فعاليةأماـ تصرؼ الفريؽ كاث

كيقصد بيا مالئمة القرار لمجكانب الفنيػػػػػػػػػة كالمكضػػػػػػػػػػػكعية  : الفاعمية: العنصر األكؿ رئيػػػػػػػػػػػػػسة ىػػػػػػػػػي:

تكاليفو كخسارتو أقؿ قدر ممكف كمف ثػػػـ يكػػكف كيقصد بو أف تككف  : الرشد :الثاني العنصر .لػػػػػػػػػػتداء
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كيقصد بو تجاكب أعضاء فريػػػػؽ األزمػػػػػػػػات  : القبكؿ :العنصر الثالثد ممكف. ػػػػػائده أقصى حػػػػػػع

  (.156، ص2003، خضيرم)الكالمتأثػريف بيذا القرار

 اؿ:ػصػػػنوات االتػػػػح قػػػػػػػػػ فت 4

 لذيفامكب لالتصاؿ يتضمف :تحديد األفراد ػػػة بكفاءة عالية كضع أسػػػػػػاألزمع ػػػػػيتطمب التعامؿ م

اؿ أثناء ػػف االتصاؿ بحيث يككف لالتصػػػػػػػػػة، كتحديد اليدؼ مػػػػػػػػػسيتـ االتصاؿ بيـ في مكقؼ األزم

ديػػدة كيخػػػػػػدـ أغػراضان داؼ كاضحة كمحددة، كيؤدم االتصاؿ في مكقؼ األزمػة ميػػػاـ عػػػػػػػػة أىػػػػػػػاألزم

بالغ األكامػػػر المتعمقػػة باألزمػػة،ػػػميمة تتمثؿ في :ن صدار التكجيات  شر أىداؼ إدارة األزمة ، كاث كاث

يػػػػػػػػػػػػػػصاؿ الكػػػػـ كالنػػػػػػػػػػػكع المناسػب مػف المعمكمات في الكقت المناسب  كاإلرشادات المتعمقة باألزمة ، كاث

 (.106، ص2000)عبد الكىاب، ارالتخاذ القر 

 ات:ػػػي األزمػػات فػػػظاـ لممعمومػػر نػػوفػػػػػػػ ت 5

ف مجمكعة مف العناصر البشرية كاآلليػػة)التجييػػػزات، كاإلجراءات، ػػػف :نظاـ يتألؼ مػػػػكىك عبارة ع

ة ػػػػػػالمعمكمات المتعمقة باألزملجمع كتػخزيف كتحميػؿ كتػػػصنيؼ كتكزيػػػع  د المعمكمات(ػػػػػكالبػرمجيات كقكاع

كفي ضكء ذلؾ المفيكـ يتضح أف ىناؾ ، (45، ص2008، عكدة)ة بفعاليةػػف أجؿ السيطرة عمى األزمػػػػػػم

 بعض العناصر التي يتعيف تكافرىا لتكفير نظاـ معمكمات متكامؿ لتزمات .

ة بفاعػمية؛ ألنو ػػػػػػػإلدارة األزمتكفير نظاـ معمكمات في األزمة عمى درجة عػالية مف األىػمية  كيعد

 ة، كالتغمػػػػػػػػػػبػػرنة لتحداث كالمفاجآت في مكقؼ األزمػػاالستجابة السريعة كالم ػديػدة منيا:ػػػػػيعػكد بفػكائد ع

كضػػػػػػماف  ػػػػسائر،خ، كالسيطرة عمى مكقؼ االزمة بأقؿ التعمى عامؿ ضيؽ الكقت، كنقص المعمكما

، كيعتمد نجاح نظاـ المعمكمات ، كحسف تكظيفيا في إدارة األزمة ار في الكقت المناسبصحة اتخاذ القر 
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بفاعمية عمى بعض االعتبارات التي يتعيف عمى المديريف مراعاتيا تتمثؿ في : ربط نيائيات نظاـ 

مجريات المعمكمات بمراكز اتخاذ القرارات في مكقؼ األزمة كالتي غالبان ما تككف ميدانية كقريبة مف 

 (.35، ص2002)المغػربي، أحداث األزمة لضماف تغذيتيا بالمعمكمات أكؿ بأكؿ .

 :ومراحؿ عممو  : مفيـو فريػػػػؽ إدارة األزمػػػػات  3.1.5

نتيجة لتشعب كتشابؾ كاعتمادية العالقات كالعكامؿ الدافػعة لتزمػة كالمحفػػػػػػػػػػػػػػزة ليػػػا، يتطمػػػب 

ػػػػف خبير كمتخصص كفني في مجاالت مختمفة حتى يتـ حساب كؿ عامػؿ مػػػػػػػف األمر كجكد أكثر مػ

العكامػػػػػػػؿ كتحديػػػد التصرؼ المطمكب لمتعامؿ معو، كلحؿ األزمػػػػة بالػشكؿ الػسميـ، كمػػف خالؿ درجة عالية 

اد يتـ اختيارىـ بدقػػػػػػػػة، كفقػػػان : مجمكعة مػػػػػف األفر ويقصد بفػريؽ عمؿ إدارة األزمػػػػػاتمػػػػف الدقػػػػػة. 

لخبػػػػرات محددة مسبقان مف خالؿ دراسات متعمقة في ىذا المجاؿ، مع تطبيقات فعمية كتعمـ مستمر مػػف 

 (.64، ص2004أزمات حدثت لمنشآت مماثمة مف أجؿ مكاجية األزمػػػػػػػػات . )عباس، 

كتدريبيـ  األفراد اختيار حسف عمى يتكقؼ األزمات مع التعامؿ نجاح أف القكؿ يمكف لذلؾ

 تكاد مع األزمات التعامؿ عمى القدرة كتطكير الميارة، كزيادة المعرفة، إكساب عممية إف بؿ كتأىيميـ،

 2007 إعهٛى،(.  األزمة التعامؿ مع ميمة إلييـ تككؿ سكؼ الذيف األفراد اختيار حسف عمى بدكرىا تتكقؼ

 (77،ص

 نفسيا، ففريؽ األزمة داخؿ بمياـ المكمفة التنفيذية كالفرؽ األزمة إدارة فريؽ بيف نخمط أال كيجب

 مف ءا  جز مف األحياف كثير في كيعتبر المختمفة الكيانات داخؿ كثابت مستمر كياف ىك األزمات إدارة

 كمككناتيا األزمة طبيعة ألخرل حسب أزمة مف األزمات إدارة فريؽ تشكيؿ يختمؼ كقد التنظيمي، الييكؿ

 36) ،ص 2008 ػٕدج،) .الثابت الفريؽ أعضاء عمى باغاؿ تشكيمو في كيعتمد المشتركة

األزماتمراحؿ عمؿ فريؽ  :  
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  (92 ص 2004 عباس،التالي ) النحك عمى األزمة إدارة فريؽ عمؿ مراحؿ أىـ ذكر كيمكف

 األكؿ لمتعارؼ االجتماع كيككف أعماليا جدكؿ تحديد يتـ لممنظمة، األزمات إدارة فريؽ تككيف بعد

 بعد تبدأ ثـ أكالن  أفراد الفريؽ عف المعمكمات كتسجيؿ تجميع كيتـ الفريؽ، في فرد كؿ دكر أىمية كتحديد

 :التالي النحك عمى الفريؽ عمؿ مراحؿ ذلؾ

 ما ككؿ المنشأة عف كالحقائؽ المعمكمات جمع بو كيقصد  :المنشأة توصيؼ مرحمة  - 1

 .كمباني عماؿ مف بيا يتعمؽ

 مف بند كؿ يمكف ليا السابقة، المرحمة مف تتكافر التي المعمكمات حسب  :األولويات تحديد مرحمة  - 2

 المنشأة لمباني بالنسبة المخاطر المتكقعة فيؿ السابقة، المرحمة في عنيا المعمكمات جمع تـ التي البنكد

 المخاطر ىي تعكيضيـ يصعب الذم ذكم الخبرة العماؿ كفاة معدالت مخاطر أف أـ المخاطر، أىـ

 .حدثت إذا المنشأة عمى ككقعا أثرا األكثر

 يتـ تصنيؼ األزمة إدارة لفريؽ كالمعمكمات الحقائؽ تكفر عند  :السيناريوىات إعداد مرحمة  - 3

 بكقكع التكقعات إدارة، كحصر أك قسـ أك عمؿ كؿ في األزمات عمى لمكقكؼ كتحميميا المعمكمات كتبكيب

 األزمات كبحصر سياسية، أك اضطرابات اقتصادية أك حركب أك طبيعية ككارث أك متكقعة غير حكادث

 بيا، تمر التي كالخطكات األزمة تحدث أف يمكف لتحديد كيؼ منيا لكؿ سيناريكىات إعداد يمكف المحتممة

لى  .تفاقميا في األزمة مكقع عف الصادرة الخطر إشارات تمقي اإلدارة في بطء سيساىـ مدل أم كاث

 بدء ليا تصنيؼ كترتيب كضع يمكف المحتممة، السيناريكىات حصر بعد : سيناريو أسوأ مرحمة - 4

 عمى كتأثيرىا المنظمة أك مستقبؿ الشركة عمى أثرىا كمدل أىميتيا كفؽ األزمات ترتيب فيجب باألسكأ،

 .تحميمو في العمؿ سيناريك كبدء أسكأ بتحديد الترتيب يتـ كبذلؾ ككؿ، النظاـ
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عداد كالحقائؽ المعمكمات مناقشة مف االنتياء بعد : الرسالة ونشر إبالغ مرحمة - 5  كالبيانات كاث

 األزمات، لمكاجية الخطط المحتممة كضع كقبؿ السيناريكىات، كترتيب سيناريك أسكأ كتحديد السيناريكىات

 األكامر إصدار خريطة " تسمى األزمات خريطة فريؽ ضمف المكجكد االتصاالت فريؽ يقدـ أف يجب

 كمتى؟، ككيؼ لمف كابالغيا كترجمتيا كتمقي اإلشارات األكامر إصدار تسمسؿ تكضح" األزمة أثناء

 في كالمسؤكلية لمسمطة كالمسارات الخطكط تختمط ال حتى كقت األزمة كالسمطات المسؤكليات كتحديد

 .بالذات النقطة ىذه في فيو الكضكح التاـ يجب كقت

 

مثػؿ كزارة كيمكف لفػػريؽ عمؿ إدارة األزمػػػػػػػػات أف يعمؿ بالتنسيؽ مػػػػع فػرؽ العمؿ األخػػػػػػػػػػػػرل في ال        

ـ، فػرؽ اإلدارة الػػػػػػػػذاتية، كفػػػػػرؽ المجمكعػػػػػػػات الكظيفية، كفػػػرؽ تحػػػػػسيف الجػػػػكدة، كالفػػػػرؽ متعػػػػددة الميا

ػمؿ الػمياـ الطارئػػػػػػػػػة كغػيػرىا، كعػمػػى األخػػػص في المراحػػػػػؿ األكلى مػػػػػػف عػممػػػػػو)مرحمة تكصػػيؼ كفػػػػرؽ ع

 المنشأة ، كمرحمة تحػديد األكلكيات .

 : مػػػػراحؿ مػا بػػػعػػػد األزمػػػػػػػة :  3.1.6

مػػػرحػمػػػة التكازف مػػػػػػػف جػديػػػػػػد، تبدأ تػساؤالت جديػػػػػػدة تػطػرح عػندمػػػا تنتيي األزمػػػػػػػة، كتعػػكد األمػػػػػػػكر إلى 

 نفسيا، كمعظـ ىذه التساؤالت تدكر حكؿ سػػػػؤاؿ كاحد كىك :ماذا بعد األزمة ؟

ارة المػنشأة اإللػمػاـ فاألزمػػػػػػة بمجمميا مػػػػرحمػػػة تعػقبيا مراحػػػػػػػؿ متتالية بػػعػػػد انتياء األزمػػػػة، كيتعيػف عمى إد

 -(: 448ػػػػ442، ص2003بيذه المراحؿ كفيما يمي عرض مكجز ليذه المراحؿ  )الخضيرم، 

 ػػػ مرحػمػػػػة العالج واإلصػػػػالح: 1

عػػػػػػػػػػػػػادة الحاؿ  كىي مػػرحمة شػػػػػػديدة األىمية، حيث تتكلى معالجة اآلثػػػػػػار السمبية التي سببتيا األزمة، كاث

إلى ما كانت عػميو قبؿ  حدكث األزمػػػػػػة، أم اسػػػػػػتعادة الكياف اإلدارم لكامػؿ أكضػػػػاعو، كفي الكقت ذاتو 
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إحػػداث قػدر مناسػػػػػب مػػػف التعكيض عػػػػف الضرر الػػػذم حػدث، كفي ىػػذه المرحػمة يعمد مدير األزمات 

كيصبح اإلصػػالح كالمعالجػة ىك محكر ىذه المرحمة، حيث إلى اقتناص الجانب اإليجابي مػػػف األزمػػػػػة، 

 تتحػد الجيكد كتتضافػر مف أجؿ جػعؿ الكياف اإلدارم كػيانػان قػكيػان كقػػػػادران عمى االسػػػػػتمرار.

 ػػػػػػػ مرحمػػػػػة التجديػػػػػد: 2

مرار، كما بيف الرغػػبة في االنطالؽ مػػف جديد، كتجمع ىػذه المرحػمة مػػػػػػا بيف اسػػػػػػػتعادة القػدرة عمى االسػػػػػػت

د كىي مرحمػػػػػػة تػػرتبط ارتباطان جػػػػػػذريان كقػكيػػػػػان بأسػػػػػمكب جػػػػديػػػد في التفكير، كتعميؽ الػػػشعكر بأىمية التجدي

ة أك سػػػػػػػياسية جديدة، مػػػػف أجػػؿ التكاصؿ، كقػػػػػػد تقكـ عمى تبني مناىػػػػج كنظريات اقتصادية أك اجتماعي

كمػػػديػػػر األزمػات الناجح يسعى ىنا إلى تكفير عػػػػػػدد كافر مػػػػػػػػػػف الطركحػػػػػػػػػػػػػػػات كاألفكار الجديدة تمييدان 

 لمرحمة التطكير.

 ػػػػػػػ مرحمػػػػة التطويػػػػر: 3

ناجمة عف رفض النماذج التي كانت قائمة قبػػؿ األزمػة، تخمؽ األزمػػػػػػة حالة مػػػػػف عػػػػػدـ اليقيف، كىي حالة 

ألف ىػذه النماذج كػانت سببان في األزمػػػػػػػػة، أك عػمى األقؿ لـ تحؿ دكف كقػكعيا، كلذلػؾ يتـ في ىػػػػذه 

 المرحمة تطكير النماذج كالنظـ القائمة، أك تطكير نماذج جػديدة كذلؾ مػػػف خالؿ التفكير العممي كاالبتعاد

عف األنماط التقميدية ، بحيث تكػكف ىػػػػػذه النماذج أكثر قػػػػػػػدرة عمى تحقيؽ العائػػػػد كالمردكد المستيدؼ، 

 كتعمؿ عمى تحػػػػسيف األداء، كمػػف ثـ يتـ كضع ىػػذا كمػػو فػي مشركع لمتطكير، كرسػػػػـ برنامج تنفيذم لو.

 ػػػػػػػ مرحمػػػة االرتقاء والتنمية والنمو الػػػػسريع: 4

كتأتي ىذه المرحمػػػػػة تتكيجان لما سػػػػػبقيا مػػػػػػػف مراحؿ، كىي مرحمة االسػػػػػػػتعراض كجنػػػػػػػػػي ثمػػار النجاح التي 

لمراحػػؿ السابقػػػة نجػد أف الميـ في تػػػػػػـ زراعػتيا في المراحؿ السابقة كالتقدـ نحك األفضؿ. كمػػػػػػػف خػػػػالؿ ا
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مرحمة ما بعػد األزمػػػػػػػػة ىك بناء مرحمة جػديػدة بفكػػر صاعد نحك االرتقاء ،كالكصكؿ إلى كاقع جديد أفضؿ 

 مما كاف عميو قبؿ حػدكث األزمػػػػػػػػة.

 

 (:4)شكؿ رقـ 

 مػػػػػراحؿ مػػػػػػػا بعػػػد األزمػػػػػػػػػة

 

 

  

 

 

 

 

 -(:448ػػػػ442، ص2003المصدر : )الخضيرم، 

 

  

 

 التطويػػرمرحمة 
 

مرحلةْالعالجْ

 واإلصالح

 

 مرحمة التجديد

 مرحمة االرتقاء والتنمية والنمو السريع
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دارة األزمات : انيثالمبحث ال  الثقافة التنظيمية وا 

 خصائص وسمات الثقافة التنظيمية القوية والبناءة 

  أنواع الثقافة التنظيمية المتعاممة مع األزمات 

 . أساليب بناء ثقافة داعمة إلدارة األزمات 

 . القيـ اإليجابية المطموبة إلدارة األزمات 

  وسائؿ وأساليب بناء قيـ ومفاىيـ الثقافة التنظيمية 
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 :: خصائص وسمات الثقافة التنظيمية القوية والبناءة  3.2.1

الباحثيف في مجاؿ إدارة األزمات كفي مجاؿ ثقافة المنظمة عمى أىمية الثقافة برغـ اتفاؽ معظـ 

التنظيمية القكية كأداة فعالة في إدارة األزمات بصفة خاصة ، ككعامؿ مف عكامؿ نجاح كفاعمية المنظمة 

 اءة .بصفة عامة ، إال أنيـ لـ يتفقكا حكؿ الخصائص كالسمات التي تتسـ بيا تمؾ الثقافة القكية كالبن

الخصائص كالسمات التي تتسـ بيا الثقافة التنظيمية القكية ، كالتي تمثؿ معظـ  كسنتناكؿ مجمكعة مف

  :  لمثقافة التنظيمية  األفكار الصريحة كالضمنية

 : بروح الفريؽ جماعية العمؿو التعاوف 

كالمقصكد بجماعية العمؿ ىك : كجكد نظاـ مف القيـ كالمعتقدات يدعـ كينمي االرتباط كالتضامف 

كالمشاركة بيف أعضاء المنظمة، حيث تسكد ركح الفريؽ كافة العامميف بالمنظمة ، كيؤمنكف بأنيـ جميعان 

قكلو عز كجؿ : ، كذلؾ انطالقان مف ( 14ـ، ص2006، )الطبالكم ،مسؤكلكف عف إدارة أصكؿ المنظمة 

 . (2)المائدة:" َكَتَعاَكُنكْا َعَمى اْلَبرِّ َكالتَّْقَكل َكاَل َتَعاَكُنكْا َعَمى اإِلْثـِ َكاْلُعْدَكافِ " 

 المشاركة في اتخاذ القرار : 

تساعد عمى تحسيف نكعية القرار، كجعؿ القرار المتخذ أكثر ثباتنا كقبكالن لدل  فإف المشاركة

الثقة المتبادلة بيف المدير كبيف  يعزز ، بؿ عمى تنفيذه بحماس شديد كرغبة صادقةالعامميف، فيعممكف 

أثرىا في تنمية القيادات اإلدارية في المستكيات الدنيا مف التنظيـ، كتزيد مف كيظير أفراد المؤسسة 

كتنفيذ ، كتجعميـ أكثر استعدادنا لتقبؿ عالج المشكالت منظمةإحساسيـ بالمسئكلية كتفيميـ ألىداؼ ال

كتشبع حاجتيـ  لمنظمةا كاألىـ أنيا تعمؿ عمى رفع الركح المعنكية ألفراد االقرارات التي اشترككا في صنعي

خاصية مف مبدأ الشكرل ال ت ىذه، كقد جاء (72ـ، ص2007،)بركش كىدار، لالحتراـ كتأكيد الذات
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 كحث عمييا نبينا ( 159)آؿ عمراف  " ْمرِ اأْلَ ِفي  َكَشاِكْرُىـْ التي أكدىا القرآف الكريـ بقكلو عز كجؿ : " 

 .عمي أييا الناس "  اأشيرك بقكلو " 

 : التفكير االبتكاري في حؿ المشكالت 

ىك : كجكد نظاـ مف المعتقدات كالقيـ كالمعايير قادر عمى تحفيز  بالتفكير االبتكارمالمقصكد 

قدرة المنظمة عمى إحداث كقبكؿ التجديد كالتغيير في األفكار كاألساليب كالنظـ كالمخرجات بصكرة تجعميا 

ـ، 2006)الطبالكم ، ليس فقط مستجيبة كلكف أيضان مبادرة ، مما يدعـ فرصتيا في البقاء كالنمك كالتطكر

ـُ اْلَغْيَب كال َأُقكُؿ كذلؾ انطالقان مف قكلو عز كجؿ : "  ( ،14ص ـْ ِعنِدم َخَزآِئُف الّمِو كال َأْعَم ُقؿ الَّ َأُقكُؿ َلُك

ـْ ِإنِّي َمَمؾه ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيكَحى ِإَليَّ ُقْؿ َىْؿ َيْسَتِكم اأَلْعَمى َكاْلَبِصيُر َأَفاَل َتتََفكَُّرك   .( 50")االنعاـ : فَ َلُك

 احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿ :

الكقت ىك أحد المكارد الطبيعية النادرة  كىك السبيؿ الكحيد لبمكغ األىداؼ كتحقيؽ الغايات ، 

، كجاء تقديسة مف قسـ اهلل سبحانو  فالكقت مكرد محدكد كال يمكف لإلنساف تخزينو كال يمكف تعكيضو

كأما االنضباط في العمؿ؛ فيك ضركرة مف ضركريات حياة كالعصر ..."  كتعالى بو : " كالفجر .. ،

الشعكب إلنجاز خططيا التنمكية في كافة المجاالت كتبدأ بانضباط الفرد ثـ المجمكعة فالشعب كمو ، 

 كاالنضباط ىك النظاـ المبني عمى العـز كاإلرادة القكية المصحكبة ببذؿ الجيد الالـز لتطبيقو .

 

 :  : أنواع الثقافة التنظيمية المتعاممة مع األزمات 3.2.2

تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف أنكاع الثقافات كلعؿ ما يخص دراستنا أف ىناؾ نكعاف مف الثقافة 
 عمى النحك التالي : ( 61ـ ،ص 2001)حجازم ،التنظيمية في التعامؿ مع األزمات 
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كىي ثقافة قكية تكلد مجاالن لمقكة  أو مستعدة لمواجيتيا :ثقافة تنظيمية متجنبة لألزمات  أواًل :

حكنان بالطاقة تقكم العامميف كتدفع المنظمة نحك مكاجية األزمات ، فالقيادات اإلدارية شاالجتماعية م

بالمنظمات التي تسكد بيا ىذه الثقافة البناءة لدييـ قدرة عمى تحمؿ المسئكلية تجاه أنفسيـ كالعامميف 

المجتمع المحمي كالبيئة المحيطة ، كيستخدمكف أساليب إدارية كقائية تحقؽ االستجابة السمسة بالمنظمة ك 

لتزمة في حالة كقكعيا ، كما أنيـ يشجعكف العامميف دائمان عمى اإلبالغ عف األخبار السيئة كمكافآتيـ إذا 

مؿ ، كالكشؼ عف ثبت صحة ىذه األخبار ، كعدـ ترؾ المكاقؼ التي تعتبر مثيرة لممشاكؿ في الع

فتح قنكات معمكمات ك األخطاء كالمشاكؿ المحتممة أكالن بأكؿ حتى ال يتسع حجميا كيصعب حميا ، 

كاضحة بينيا كبيف العامميف في مختمؼ المستكيات اإلدارية . كيشجعكف العامميف عمى المشاركة في حؿ 

مسئكلياتيـ ، عالكة عمى ما تقدـ مشكالت العمؿ كتمكينيـ مف السمطة المناسبة التي تساعدىـ في تحمؿ 

فإنيـ ييتمكا بتكثيؽ االزمات السابقة لالستفادة منيا مستقبال كزيادة تراكـ الخبرة ، كبالتالي فإف المنظمات 

 التي تسكد بيا ىذه الثقافة يتكافر بيا نظاـ متكامؿ لإلدارة الفعالة لتزمات .

 صائص مف أىميا ما يمي : كتتسـ الثقافة التنظيمية المستعدة لتزمات بعدة خ

التفكير االبتكارم في حؿ ، مشاركة العامميف كتمكينيـ مف السمطة ،  التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ

 . احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ ،  المشاكؿ

عمى  كىي ثقافة ضعيفة ال تشجع ثقافة تنظيمية مستيدفة أو معرضة لألزمات : ثانيًا : 

، بؿ إنيا تقكـ بالحيمكلة دكف كصكؿ إشارات التحذير كاإلنذار المبكرة اكتشاؼ مؤشرات حدكث األزمات

 ، كتستخدـ أساليب دفاعية تؤدم إلى المزيد مف األزمات .ع كصكليا إلى المسئكليف بالمنظمةلمن

لمنظمة يعد إفشاء ليا ا فالقيادات بيذه المنظمات ترل أف مجرد ذكر األزمات الماضية التي تعرضت

نظمة لدييا نقائص ، أك أف تحديد المخاطر التي تتعرض ليا المنظمة يعني صراحة أف المألسرارىا
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كغير قادريف  عترفكف بأم خطأ، كليس ىناؾ ضركرة إلحداث تغيير مف كجية نظرىـ ،كعيكب فيـ ال ي

في إدارة  نشغاليـأك البيئية ال ، كليس لدييـ القدرة عمى إدارة األزمات التنظيميةعمى اإلحساس بالغير

فر بيا نظاـ فعاؿ إلدارة ، كبالتالي فالمنظمات التي تسكد بيا ىذه الثقافة ال يتكاماتيـ الشخصيةأز 

، بؿ إف جيكد إدارة األزمات ىي جيكد عالجية كرد فعؿ في معظـ األحياف لما يحدث مف أزمات األزمات

 مختمفة .  

 بناء ثقافة تنظيمية داعمة إلدارة األزمات أساليب :  3.2.3

تغيير ثقافة إف بناء ثقافة تنظيمية داعمة إلدارة األزمات في منظمة جديدة أمر أسيؿ بكثير مف 

مة قديمة ، حيث أف األكلى يقكـ أصحابيا كمؤسسكىا بكضع قيـ العمؿ كالتقاليد تنظيمية قائمة في منظ

عمؿ كالعاممكف ، أما الثانية كىي الثقافة التنظيمية في المنظمات كالمفاىيـ كاألسس التي يسير عمييا ال

القديمة ، فإف تغيير القيـ الحالية كاالتجاىات كالسمكؾ القائـ إلى سمكؾ جديد، أمر عمى درجة مف 

الصعكبة، كما أف تغيير المعارؼ كالمعمكمات أسيؿ بكثير مف تغيير االتجاىات كالسمكؾ ، لذا فإف تغير 

تنظيمي غير المبالي باألزمات إلى سمكؾ فعاؿ أمر صعب كيحتاج إلى فترة طكيمة يتـ فييا السمكؾ ال

عادة تشكيؿ كتجديد الثقافة  تغيير االتجاىات كالعادات كالقيـ غير المطمكبة كبالتالي تأػتي أىمية التغيير كاث

 .التنظيمية ، كتقع مسئكلية ذلؾ عمى عاتؽ قيادة الكزارة كاإلدارة العميا فييا 

لعامة كالثقافة التنظيمية الحالية ، كذلؾ اسمبية في كؿ مف الثقافة الكيتـ في البداية تحديد القيـ اإليجابية ك 

دارة إللتدعيـ القيـ اإليجابية كاستبداؿ القيـ السمبية ، كفي النياية حصر القيـ الالزمة لسمكؾ كاتجاه إيجابي 

 (  .210ص ـ، 2007)حسف ، األزمات .
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  : إلدارة األزمات:  القيـ اإليجابية المطموبة 3.2.4

 مثؿ الفريؽ بركح معمؿالمفضميف ل فاألفراد ضركريا الجماعي العمؿ يعتبر : المشاركة والجماعيةػ  1

 .خاصية مف أىـ خصائص الجكدة يعد جماعية بصفة العمؿ إتماـ ك الكاحدة األسرة

كمكرد ىاـ كأصؿ غالي مف أصكؿ الشركة ، كخمؽ االنتماء لدييـ مف  باألفراد والعامميف: االعتدادػ  2

 خالؿ إحساسيـ بتممؾ المؤسسة ، فمف يممؾ شيئان ال يدخر كسعان في المحافظة عميو كالدفاع عنو .

 : تعميؽ ىذه القيمة يساعد في تماسؾ الجماعة مف خالؿ التكاد كالتراحـ كالتكاصؿ  لتماسؾااطؼ و عالتػ  3

دؿ الرأم مف منطؽ الحب المتبادؿ كالحرص عمى ا: المكاشفة كالكضكح كتب ناصح المتبادؿتوال التوجيو.4

المصمحة العامة بالكزارة قيمة ذات اعتبار سارع إلييا اليابانيكف في حمقات الجكدة، كسبقت إلييا ثقافتنا 

ظيفي يجب أف يتحمى العامة في بعدىا الديني فالديف النصيحة ، كالتناصح كاجب ديني كما أنو كاجب ك 

 بو كيؤديو العاممكف كالمديركف .

: تأتي كنتيجة مفترضة لقيمة االعتداد بالعامميف كأصحاب مشركع  المشاركة في صنع القرارػ  5

ـ مف أصكليا مف حقيا المشاركة في صنع القرارات التي تيـ الكزارة كمكظفييا ، كأصؿ قيِّ  (الحككمة)

 الطارئة .   خاصة في مكقؼ األزمات كاألحداث

:  لو مردكد طيب كسريع في تعميؽ الحب وسيادتو في العالقات الوظيفية واالجتماعية بيف العامميفػ  6

مكقؼ األزمات كالشدائد التي تكاجو الكزارة كمكظفييا ، كيحقؽ التعاكف كالتضامف عند مكاجية الخطر، 

 ريف بدالن مف الصراع . كيجعؿ العالقات تتسـ بالتنافس نحك اكتساب تعاطؼ كتأييد اآلخ

: تأتي ىذه القيمة كنتيجة لممشاركة كالجماعية كاحتراـ اآلخر ، فكره كعممو  االنفتاح عمى اآلخرػ   7

كمستقبمو، كتحمي العامميف بيذه القيمة مطمكب ، فاآلخر لو حؽ قبمي كما أف لي حقان طرفو ، كلو كاجب 

تعممكف أداء الكاجب أكالن ، كينتيي حقي عندما يبدأ كما لي كاجب ، كقبؿ أف يسأؿ الناس عف الحؽ ، ي

 حؽ اآلخر سكاء كاف زميالن أك رئيسان . 
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: كخاصة في مكقؼ األزمات ، حيث أنيا تحدث في كقت حرج كتحتاج إلى  الوقت قيمة ىامة.  8

، مطمكبعميؽ أىمية قيمة الكقت أمر األضرار كاستعادة النشاط ، لذا فإف ت الحتكاءتصرؼ حاسـ كسريع 

، ـ يفرض كال يطمبال يتحقؽ بمجرد طمب ذلؾ مف العامميف ، فيي قيمة متعمقة بالنظاـ العاـ، كالنظا

بالتعميمات كالمحاسبة كقبؿ ذلؾ بقدكة المدير كالرئيس فيتعمـ العاممكف أىمية كقيمة الكقت ، كيصبح عادة 

 الزمة لسمككيـ ال تنفؾ عنو .

كحرية تداكؿ المعمكمات كالبيانات كاإلفصاح عف األخطاء، حرم : كنعني بيا الكضكح  الشفافية . 9

ديريف كالعامميف أف يعممكا أف أكلى خطكات تعديؿ المسار كتصكيبو ىك االعتراؼ بالخطأ ، فكيؼ مبال

يمكف لإلدارة أف تككف صادقة في اتجاىيا لالستعداد لمكاجية األزمات، كىي تخفي الحقائؽ كال تعترؼ 

 تطمئف إلى جيكدىا كقد أضاعت الشفافية كفقدت المصداقية .بأخطائيا ؟ ككيؼ 

بداء الرأم، كحرية الحركة كالتنقؿ مف ال  الحرية . 10 ، حريات التي كفمتيا جميع الدساتير: حرية الفكر كاث

داء كقناعة تامة بأف الرأم كالرأم اآلخر كلكف إعماؿ ذلؾ في الكاقع أمر يحتاج إلى صدؽ في األ

الشركة كالمصمحة العامة كمصمحة العامميف ، إف ىذه القيمة ضركرية لخمؽ األفكار اف لمصمحة يضركر 

الجديدة في مجاؿ األزمات كتحقيؽ اإليجابية ، كعندما تنعدـ ىذه القيمة ينسحب العاممكف كال يبادركف 

 بأفكار كال حمكؿ لممشاكؿ كيترككف تبعة الحؿ عمى عاتؽ اإلدارة العميا .

، 2007)حسف، ىذه بعض مف قيـ كمفاىيـ كثيرة يمكف أف تضعيا اإلدارة العميا في الكزارة نصب أعينيا 

 .(216ص

 :  قيـ ومفاىيـ الثقافة التنظيمية بناءوسائؿ وأساليب :  3.2.5

ـ 2007نعرض ىنا بعض الكسائؿ لبناء  القيـ كالمفاىيـ الثقافية التي قد تسترشد بيا الكزارة )حسف، 

 (220ص

 : كسيمة مف كسائؿ إقرار األعراؼ الجديدة في العمؿ كالمفاىيـ التصحيحية . التعميمات المكتوبة.  1
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: لذا يأتي بعد ذلؾ القدكة في الرؤساء ، كمتابعة فيميا  المعرفة وحدىا التكفي ولكف يتعيف تطبيقياػ  2

 دعيميـ لالستمرار عمييا .كتطبيقيا مف العامميف ، كالتدريب عمييا كتشجيعيـ عند العمؿ بيا ، كت

: إف نمط اإلدارة المعمـ كالناقؿ لمخبرة كالقيـ اإليجابية في العمؿ كالنمكذج الذم  نمط اإلدارة السائدػ  3

يحتذل بو في األداء، كفي التحمي بالقيـ، كالتخمؽ باألخالؽ الحسنة، أمر ىاـ في عممية حقف القيـ 

 الجديدة كترسيخيا .

: كسيمة مف الكسائؿ التي تتضمف قيمان لمعمؿ يسير عمييا العاممكف، كعميو فمطمكب  نظـ العمؿ.  4

حالؿ القيـ المطمكبة في إدارة األزمات كالتأكيد عمييا .  مراجعة النظـ الحالية، كاث

التدريب كسيمة مف كسائؿ زيادة المعارؼ كصقؿ الخبرات كالميارات، كبالتالي  البرامج التدريبية :.  5

تتضمف جميع البرامج التدريبية التخصصية كاإلدارية كالمالية كالتعريفية، معارؼ كمعمكمات عف يجب أف 

 األزمات كالككارث ككيفية مكاجيتيا كدراسة حاالت في ىذا المجاؿ .

: ىي نافذة مف نكافذ المعرفة يجب تكفيرىا كجعميا في متناكؿ  المجاالت والنشرات العممية الدورية.  6

 مديريف، كخاصة المتخصص منيا في إدارة األزمات . العامميف كال

، كفي : عمى كجو الخصكص تشجيع العامميف لمحصوؿ عمى دراسات متخصصة في مجاؿ األزمات. 7

األمر الذم يجعؿ الكزارة منظمة متعممة كيرسخ  ،جميع المجاالت كاألنشطة كاألخذ بأساليب اإلدارة الحديثة

 لقيـ المعرفة . 

 

 : متطمبات تغيير الثقافة :  3.2.6

ند القياـ بتغيير الثقافة ىناؾ أمكر ال بد مف أخذىا باالعتبار ع( أف 32ـ، ص 2007كذكرت ) شبير، 
 كىي : 



113 
 

 العميا اإلدارة تمتـز أف أم سمككياتيـ عبر لممكظفيف األعمى كالمثؿ القدكة ىي العميا اإلدارة تككف أف ـ  1
 .كتدعميا بالتغييرات

 .القديـ محؿ لتحؿ جديدة قصص أك شعارات أك جديدة رمكز ابتكارـ  2

 نفس كيحممكف الجديدة بالتغييرات كيؤمنكف بالتغيير يقكمكف الذيف المكظفيف كدعـ كترقية اختيارـ  3
 .الرؤية

 .بينيـ كنشرىا الجديدة القيـ عمى العامميف كتعكيد تطبيع عمميةـ  4

 المكافأة بيف ما ربط ىناؾ فيصبح كتثبيتيا، الجديدة القيـ قبكؿ لتشجيع لمعامميف المكافأة نظاـ تغييرـ  5
 .الجديد بالنظاـ كالتقيد

 بيا يمتـز كالتزامات قكانيف ىيئة عمى الجديدة القيـ بكضع المكتكبة غير كالمعايير القيـ استبداؿـ  6
 .العاممكف

 لمقضاء األقساـ في كتغيير العمؿ في تنقالت عمؿ طريؽ عف كذلؾ الفرعية الثقافات مف التخمصـ  7
 .الجديدة لمثقافة معارضة أم عمى

شعار أفكاره صياغة في كفالعامم يتشارؾ النخبة مف فريؽ عمؿـ  8  التغيير ىذا مف جزء أنيـ العامميف كاث
 . إلنجاحيا يسعى الجميع حتى الجديدة الثقافة صياغة في ساىـ مف كأنيـ

 كاف إف أما كاالنتظار، الصبر مف فالبد بسيكلة يحدث سكؼ التغيير أف تتكقع فال آنفنا ذكر ما رغـ
 .كرتذه  التي االعتبارات يحكميا كلكف نعـ فالجكاب التنظيمية؟ الثقافة تغيير يمكف ىؿ السؤاؿ
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  فصؿ الرابعال  

 وزارة االقتصاد الوطني واقع
 

 

 

  تعريؼ بالوزارة المبحث األوؿ : 
   

   المبحث الثاني : الوزارة أثناء األزمات 
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 المبحث األوؿ : تعريؼ بالوزارة 

 

 .المقدمة 
 

 .نشأة الوزارة 
 

 .رؤية الوزارة 
 

 .رسالة الوزارة 
 

 .األىداؼ االستراتيجية 
 

 .التحديات التي تواجو الوزارة 
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 : المقدمة4.1.1

( إلى أنو ال زالت حالة 15ص  ـ،2013تشير )خطة التنمية الفمسطينية لكزارة التخطيط، ،  

التذبذب ىي المسيطرة عمى النشاط االقتصادم الفمسطيني بصفة عامة كاالقتصاد في قطاع غزة بصفة 

خاصة كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ متابعة معدالت النمك االقتصادم، معدالت البطالة كالفقر كالمساعدات 

قطاع غزة حيث تفرض سمطات االحتالؿ قيكدان كبيرة كالمنح المقدمة. كما ال يزاؿ الحصار مفركضان عمى 

عمى إدخاؿ المنتجات إلى قطاع غزة عبر معبر كـر أبك سالـ، حيث ال زالت بعض السمع النيائية ككذلؾ 

 مكاد البناء الالزمة لتعمار تمنع مف الدخكؿ باإلضافة إلى تقنيف إدخاؿ السمع المسمكحة.

( فإف كزارة 4ـ، ص 2013لخمسية لكزارة االقتصاد، كحسب ما كرد في )الخطة االقتصادية ا

االقتصاد الكطني تسعى العتماد سياسات اقتصادية فعالة تسعى مف خالليا بالنيكض باقتصاد فمسطيني 

قكم كمستقؿ، ليككف منافسان عصريان كمنتجان، مع إعادة صياغة البنية التشريعية الناظمة لالقتصاد 

مػػكاءمة لتكضاع االقتصادية الفمسطينية كدعـ الصناعات كالمنتجات  المستداـ، كخمؽ بنية استثمارية

المحمية، كالمساىمة في رفع مستكل المعيشة لممكاطف الفمسطيني. كما تعمؿ الكزارة أيضان عمى تطكير 

عداد كمراقبة مجمؿ النشاطات االقتصادية كتفعيؿ  القدرات البشرية كالفنية لتككف قادرة عمى التخطيط، كاث

 قات االقتصادية مع العالـ الخارجي.العال

( بأف كزارة االقتصاد الكطني 3ـ، ص 2013كتؤكد )الخطة التشغيمية لكزارة االقتصاد الكطني، 

تتابع مياميا كالمسئكليات الممقاة عمى عاتقيا، بكؿ أمانة كمسئكلية في ظؿ الظركؼ الصعبة التي تحيط 

بصمة عمى التمسؾ بأداء الكاجب تجاه الشعب الفمسطيني في بالعمؿ. كيمقي أداء الكزارة كالعامميف فييا 

 إطار العمؿ العممي الجاد كالشفاؼ.
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 : نشأة الوزارة:4.1.2

 ك بالرجكع إلى بعض األدبيات فإننا نجد أف مكقع كزارة االقتصاد الكطني يشير

 http://www.mne.ps/mne/editor/aboutministry/41.html,2013)) 

إلى أف كزارة االقتصاد الكطني عرفت خالؿ تاريخيا الطكيؿ بأسماء مختمفة، فمقد سميت كزارة االقتصاد 

ـ تحت مسمى 2003كالتجارة، ككزارة الصناعة، ككزارة التمكيف، ثـ تـ دمج ىذه الكزارات جميعيا سنة 

د الكطني كال تزاؿ تحمؿ ىذا االسـ حتى تاريخو. كطبقان لمقانكف الخاص بالكزارة سنة كزارة االقتصا

ـ، فإف الكزارة ىي المنظـ لقطاع الصناعة مف حيث النكع كتصنيفو كتسجيمو ككفقان لتعميماتيا 2005

عداد البرامج كالدراسات التي تعمؿ عمى تطكير الصناعة كزيادة قدرتيا التنافسية. كذلؾ تأخذ  الداخمية، كاث

عداد الدراسات كاالتفاقيات التي تحمي  الكزارة عمى عاتقيا تنظيـ حركة التجارة الداخمية كالخارجية كاث

  .مصمحة الكطف كالمكاطف

( 100،101،109ـ، ص 1999كتشير )خطة التنمية الفمسطينية لكزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي، 

كالتجارة، كزارة الصناعة ككزارة التمكيف قبؿ عممية الدمج إلى أنو يكجد ىدؼ عاـ لكؿ مف كزارة االقتصاد 

 كىذه األىداؼ ىي: 

"رفع مستكل المعيشة مف خالؿ اإلدارة الفعالة لممكارد  اليدؼ العاـ لوزارة االقتصاد والتجارة: -1

البشرية كالطبيعية المتاحة كزيادة معدالت اإلنتاج كالتصدير لتحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية 

  كمستدامة كتحقيؽ االستقرار االقتصادم". شاممة
 

http://www.mne.ps/mne/editor/aboutministry/41.html
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"المساىمة الفاعمة في عممية النمك االقتصادم في فمسطيف، كالعمؿ  اليدؼ العاـ لوزارة الصناعة: -2

عمى تطكير قطاع الصناعة الفمسطيني كزيادة مساىمتو في إجمالي الناتج اإلجمالي كفي 

 استيعاب العمالة".

فع مستكل األمف الغذائي كضماف تكفير المكاد الغذائية كالتمكينية "ر  اليدؼ العاـ لوزارة التمويف: -3

لممكاطنيف بأسعار مناسبة كنكعية جيدة في ظؿ تنافسي كضماف عدـ حدكث نقص في المكاد 

 األساسية في حاالت الطكارئ كخاصة في ظركؼ األزمات السياسية مثؿ عمميات اإلغالؽ".
 

 :: رؤية الوزارة4.1.3

( إلى أف رؤية الكزارة ىي 8ـ، ص 2013االقتصادية الخمسية لكزارة االقتصاد، تشير )الخطة 

"تحقيؽ التنمية االقتصادية الشاممة كالرفاىية كالتقدـ في قطاع غزة ليصبح أحد مراكز النشاط االقتصادم 

 الكطني الفمسطيني كاإلقميمي".

 رسالة الوزارة::  4.1.4

( عمى أف رسالة الكزارة ىي " 4ـ، ص 2013د الكطني، تؤكد )الخطة التشغيمية لكزارة االقتصا

الشعب الفمسطيني مف خالؿ تشكيؿ إطار تنمكم لمقطاع الخاص، يدعـ  المساىمة في تحسيف أكضاع

اقتصادية، تعمؿ عمى رفع مستكل معيشة المكاطف كرفاىيتو، كذلؾ مف خالؿ  كيساىـ في إحداث طفرة

الكزارة  ات ذات العالقة، مف خالؿ إطار رسمي لمتعاكف. كما تقـكاقتصاديو بالتنسيؽ مع الكزار  رسـ سياسة

الخاص لرسـ السياسات  بمشاركة الكزارات ذات العالقة، بتككيف ىيئات تشاكريو مشتركو مع القطاع

 االقتصادية".
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 :األىداؼ اإلستراتيجية:   4.1.5

( إلى أف يكجد مجمكعة مف 3ـ، ص 2013تشير )الخطة التشغيمية لكزارة االقتصاد الكطني، 

 األىداؼ اإلستراتيجية لكزارة االقتصاد الكطني كتتمثؿ في:

  المساىمة في تنمية القطاع الصناعي كتحسيف التجارة كحماية المستيمؾ مف خالؿ حماية منتجات

 الكطني كتنظيـ حركة التبادؿ التجارم . القطاع الخاص كتعزيز تنافسية االقتصاد

  تطكير الخدمات المتعمقة بتنظيـ كتصنيؼ الشركات كالمؤسسات كحماية حقكؽ الممكية الفكرية

براـكالتعاكف مع المؤسسات الدكلية   االتفاقات التجارية لصالح القطاع الخاص . كاث

 أفضؿ انجازات ممكنة . رفع فعالية المكارد الطبيعية المتاحة كترشيد االستيالؾ لتحقيؽ 

  المساىمة في رسـ السياسات المحسنة المستندة إلى قضايا اقتصادية كمية ، كدعـ متخذم القرارات

 األبحاث كالدراسات كالتقارير االقتصادية . إجراءفي الكزارة مف خالؿ 

  المركنة .كمالي يتصؼ بالشفافية ك  إدارمنظاـ  إعدادالمساىمة في بناء القدرات لممؤسسة مف خالؿ 

  المساىمة في تكفير نظاـ معمكمات إلكتركني محكسب كاعتماد الخدمات االلكتركنية لتقديـ خدمة

 دقيقة كسريعة لممكاطنيف كالشركات كالمؤسسات الفمسطينية .

 . تطكير تطبيؽ التشريعات كالقكانيف بأسمكب مرف كمتناسؽ كفؽ مفاىيـ كقكاعد تخدـ القطاع الخاص 
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 التحديات التي تواجو الوزارة::  4.1.6

نو تكجد مجمكعة مف التحديات أ( إلى 14ـ، ص 2013تشير )خطة التنمية الفمسطينية لكزارة التخطيط، 

 التي تكاجو عمؿ الكزارة كىي:

الحصار المفركض عمى المعابر الفمسطينية كالتضييؽ الذم يمارسو االحتالؿ عمى إدخاؿ المكاد الخاـ  .أ 

 لمقطاع الصناعي.

 عمار القطاع الصناعي كتراجع حصتو مف المشاريع التنمكية المختمفة.إخر عممية إعادة تأ .ب 

 إغالؽ العديد مف المنشآت في المنطقة الصناعية الحدكدية. .ج 

 عدـ السماح بتصدير المنتج النيائي نتيجة الحصار المفركض مف سمطات االحتالؿ. .د 

 ت عمى السمع المستكردة.نقص المختبرات الالزمة لعممية الفحص كتطبيؽ المكاصفا .ق 

غراؽ األسكاؽ المحمية بالمنتجات الصينية، كبضائع األنفاؽ. .ك   ضعؼ القدرة التنافسية كاث

االفتقار إلى مؤسسات تمكيؿ متخصصة كضعؼ مساىمة القطاع المصرفي في تمكيؿ المشركعات  .ز 

 الصناعية.
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 المبحث  الثاني 
 

 مواجية األزماتو الوزارة 
 

  مقدمة 

 زمات لمواجية األ  المعتمدة  الخطط  

 وزارة أثناء األزمة الية ألعماؿ دار الترتيبات اإل  

  حرب الفرقاف.في  زمة إدارة األ أثناء الييكؿ التنظيمي 

  االغاثي ػ التمويف والخبزػ توزيع الوقود ػ اإلعالـ(. أثناء األزمة  وزارة االقتصاد أعماؿ ( 

  ألزمةفور انتياء ا مباشرة أعماؿ الوزارة . 
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 مقدمة :: 1.2.4

في ىذا المبحث نتناكؿ أزمة مف أزمات كثيرة ىي التي مرت بيا كزارة االقتصاد الكطني لكف 

ككيؼ تعاممت مع ىذه األزمة كنمكذج مف التي كاجيت كزارة االقتصاد الكطني  الصعبة األزمات

تعامؿ كزارة االقتصاد الكطني مع األزمات التي تكاجييا ككيفية السيطرة عمييا كتجنب مخاطرىا 

التقميؿ مف سمبياتيا كالحد مف آثارىا بؿ كاالستفادة منيا في استقرار المجتمع كتأميف الجبية الداخمية ك 

أىداؼ رئيسية الستقرار المجتمع كتأميف الجبية الداخمية كتقكيتيا كقد كضعت نصب أعينيا ثالثة 

، ضماف استمرار عمؿ المخابز استقرار األسكاؽ كمحاربة حاالت االحتكار كاالستغالؿ تمحكرت في  

دارة كميات الكقكد الكاردة كالمكجكدة في المحطات بكفاءة ، مف خالؿ ىذه األىداؼ تحركت قيادة  كاث

دارة زمة لمكاجية الكزارة كاعتمدت الخطط الال ىيكمية  بتة كأعدت الترتيبات اإلدارية لذلؾ كرتاألزمكاث

الكزارة لعمؿ الطكارئ حسب مكاف سكف المكظفيف ككضعت آليات جديدة التخاذ القرارات مستغمة بذلؾ 

  .كؿ الطاقات العاممة في الكزارة لمعمؿ بالطاقة القصكل ضمف االمكانات المتكفرة 

 وقت األزمة(.لوزارة ) أماكف بديمة ػ اتصاالت ػ إدارة ا  زماتلمواجية األ  المعتمدة  الخطط: 4.2.2

 )مف ممفات كزارة االقتصاد الكطني(

تـ االيعاز لمجنة تنسيؽ ادخاؿ البضائع بضركرة زيادة عدد التنسيقات لممكاد الغذائية األساسية حيث كاف  -1

 .ال يكفي لمدة أسبكعيفالمخزكف قبؿ الحرب 

بديمػػة ) مكتػػب( لتبػػادؿ البيانػػات كالمعمكمػػات كمحاكلػػة التركيػػز عمػػى العمػػؿ اليػػكمي مػػف تخصػػيص امػػاكف  -2

 خالؿ ىذا المكتب لمطكا قـ الفنية في الكزارة.

 تكفير اجيزة اتصاؿ إضافية لمتكاصؿ عبر الرسائؿ كقت الحاجة. -3

رسػاؿ منػدكبيف مػف استدعاء التجار األساسييف لممكاد الغذائية كمطالبتيـ بتحديػد امػاكف تخػزيف بضػائعيـ  -4 كاث

 الكزارة لإلشراؼ كالمتابعة عند البيع لممستيمؾ مباشرة.
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متابعػة كاردات المعػابر بشػػيء مػف التفصػػيؿ كااليعػاز لطػػكاقـ حمايػة المسػػتيمؾ بمتابعػة كػػؿ الػكاردات لحػػيف  -5

 كصكليا لمخازف التاجر المعني.

 24مي كمطػالبتيـ باالسػتمرار بالعمػؿ العمؿ عمى تكفير الكقػكد كالغػاز الػالـز السػتمرار عمػؿ المخػابز اليػك  -6

 ساعة يكميان لحيف استقرار األكضاع.

الطمب مف المطاحف تحديد الكميات المتكفرة لدييـ مف القمح كالػدقيؽ كعػدـ التصػرؼ إال مػف خػالؿ الػكزارة  -7

 كبقاء ىذه الكميات كاحتياط استراتيجي في عيدة الكزارة.

 

 )مف ممفات كزارة االقتصاد الكطني( .  األزمةأثناء وزارة الألعماؿ  اإلداريةالترتيبات :  4.2.3

إخػػالء مقػػر الػػكزارة كاالنتقػػاؿ لالمػػاكف البديمػػة التػػي تػػـ تحديػػدىا فػػي خطػػة االسػػتعداد لمحػػرب كذلػػؾ بنػػاءن عمػػى  -1

 تكجييات األخ الكزير.

سػكناه مػع تعزيػز تحكيؿ كافة مكظفي الكزارة لمعمؿ كفػرؽ تفتػيش كمتابعػة لحمايػة المسػتيمؾ كػؿ حسػب منطقػة  -2

 دكر المكاتب الفرعية بالخصكص.

تكثيػػػؼ الحمػػػالت التفتيشػػػػية عمػػػى األسػػػكاؽ كالمحػػػػاؿ التجاريػػػة كالمخػػػابز كمتابعػػػػة التجػػػار كالمحتكػػػريف كاتخػػػػاذ  -3

العقكبات المناسبة ميدانيان بالتنسيؽ مع مباحث التمكيف حيث كانت اآللية المتبعة ىي البيع المباشػر لممسػتيمؾ 

 المتعارؼ عميو دكف إجراء مصادرة لمكميات المتحفظ عمييا لصعكبة ذلؾ كقت الحرب.بالسعر الرسمي 

التنسػػيؽ لمتجػػار بمػػا يضػػمف التكزيػػع الجغرافػػي عمػػى كافػػة المحافظػػات كبمػػا يحقػػؽ تػػكفر المػػكاد األكليػػة لجميػػع  -4

مػػى مكػػاف محافظػػات ضػػماف غػػزة مػػع التأكيػػد عمػػى اف بعػػض التنسػػيقات لممػػكاد الغذائيػػة اعطيػػت لمتجػػار بنػػاءن ع

سػػكناىـ كلػػيس عمػػى مػػا ىػػك متبػػع فػػي الظػػركؼ العاديػػة كالتأكيػػد عمػػى طػػكاقـ حمايػػة المسػػتيمؾ بمتابعػػة التجػػار 

 الكارد إلييـ ىذه البضائع كالتأكد مف  تكزيعيا عمى المكاطف بشكؿ مباشر.

 كآمنة. نقؿ جميع سيارات الكزارة ككذلؾ بعض األجيزة كالمعدات كالممفات الضركرية الى اماكف بديمة  -5
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دارتيا أثناء الحرب  وزارةمالييكؿ التنظيمي ل:  4.2.4  )مف ممفات كزارة االقتصاد الكطني( :وا 

 . () اجتماعاتيا ػ آليات اتخاذ القرار ػ أدوات تنفيذ القرار ػ التحويؿ ػ الرواتب

أفػػراد حيػػث تػػـ عقػػد اجتماعػػات يكميػػة لمناقشػػة كافػػة المسػػتجدات كمتابعتيػػا  3تػػـ تشػػكيؿ قيػػادة لمػػكزارة مػػف  -1

بشػػػكؿ حثيػػػث كبمػػػا يضػػػمف حسػػػف سػػػير العمػػػؿ كتكزيػػػع كمتابعػػػة الميػػػاـ المناطػػػة بطػػػكاقـ الرقابػػػة كالتفتػػػيش 

 في كافة المحافظات..المتابعة كالمراقبة لتسكاؽ كاإلشراؼ عمى عمؿ المجاف 

اركة فػػػي آليػػػات تكزيػػػع الركاتػػػب عمػػػى الػػػكزارات ذات العالقػػػة مػػػع األخ الػػػكزير ) شػػػئكف المػػػرأة، الحكػػػـ المشػػػ -2

المحمي، االقتصاد( باإلضافة الى كزارة االتصاالت حيث تـ إيصاؿ الراتب لكؿ مكظػؼ فػي بيتػو كبأقصػى 

 سرعة ممكنة.

كبشػكؿ مينػي حيػػث ثػـ مراعػاة التكزيػػع  اسػتمرت لجنػة التنسػيؽ بػػأداء عمميػا بعػد انتقاليػػا لمكػاف اكثػر أمنػػان   -3

 الجغرافي الماكف تكاجد التجار.

عبػػر آليػػات تكاصػػؿ خاصػػة ككضػػعو فػػي آخػػر التطػػكرات مػػف الجكانػػب  التنسػػيؽ اليػػكمي مػػع األخ الػػكزير -4

 االقتصادية .

 
 اإلعالـ(.) االغاثي ػ التمويف والخبزػ توزيع الوقود ػ أثناء األزمة  وزارة االقتصاد أعماؿ :  4.2.5

 )مف ممفات كزارة االقتصاد الكطني(

قامت الكزارة كطكاؿ فترة الحرب بإدارة الكاردات تبعا لممحافظات حتى يتـ ضماف تكفر السمع في كافػة  -1

 األماكف كلجميع المكاطنيف كبالسعر المتعارؼ عميو منعان ألم حالة استغالؿ كاحتكار.
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طاقتيػػا اإلنتاجيػػة كنػػكع الكقػػكد المسػػتخدـ كأمػػاكف تكزيعيػػا تػػـ إعػػداد قػػكائـ بالمخػػابز كتصػػنيفيا حسػػب  -2

 24الجغرافػػي كالعمػػؿ عمػػى تزكيػػدىا بالػػدقيؽ الػػالـز كالغػػاز كالكقػػكد كالػػزاـ جميػػع المخػػابز بالعمػػؿ لمػػدة 

ساعة لتكفير رغيؼ الخبز كضماف تكزيعو لمجميع، تجدر االشارة ىنا الػى انػو حػدثت زيػادة فػي اعػداد 

 كف عمى المخابز بسبب انقطاع التيار الكيربائي.المكاطنيف الذيف يعتمد

التصػػػرؼ بكميػػػػات الػػػدقيؽ  المتػػػػكفرة فػػػي المطػػػػاحف المحميػػػػة ) البػػػدر ، الفيحػػػػاء( كتكزيعيػػػا بمػػػػا يخػػػػدـ  -3

 جؿ حصكؿ المكاطنيف عمى الخبز.مف أاستمرار عمؿ المخابز 

الدقيؽ لمكصػكؿ الػى جؿ عمؿ تنسيقات لشاحنات نقؿ مف أالتكجو الى ككالة الغكث كالصميب األحمر  -4

منطقة بيػت الىيػا كبعػض المحافظػات الشػماؿ إلخػراج كميػات مػف الػدقيؽ فػي مطػاحف البػدر كالفيحػاء 

 في األياـ األخيرة لكف ىذه المحاكالت باءت بالفشؿ.

شكاؿ دقيؽ خالؿ  2350االستعانة بكميات الدقيؽ المكجكدة لدل الشؤكف االجتماعية حيث تـ استالـ  -5

 لمحرب كتكزيعيا عمى المخابز.األسبكع األخير 

 

 )مف ممفات كزارة االقتصاد الكطني( :فور انتياء الحرب مباشرة أعماؿ الوزارة :  4.2.6

 .19/1/2009تـ البدء بالدكاـ الرسمي في الكزارة يـك االثنيف المكافؽ -

 البيئة.سمطة التخطيط ك كزارة كالتي تـ قصفيا مكزارات لالعمؿ عمى تكفير أماكف بديمة  -

االسػػػتمرار فػػػي متابعػػػة الكضػػػع التمػػػكيني كمراقبػػػة األسػػػعار فػػػي كافػػػة المحافظػػػات نتيجػػػة لممتابعػػػة المسػػػتمرة  -

 كتكجيو كافة طكاقـ الكزارة لمعمؿ الميداني في األسكاؽ لمتأكد مف عكدة الحياة الى طبيعتيا.

 عض األنشطة االقتصادية األخرل.بتشكيؿ لجنة حصر أضرار القطاع الصناعي كالتجارم ك  -

منشػػأة  500بػػدأت المجنػػة أعماليػػا كقامػػت بحصػػر األضػػرار لممنشػػآت الصػػناعية كالتجاريػػة حيػػث حصػػرت  -

 منشأة تجارية.1000صناعية ك
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دكالر مػػػف خػػػالؿ بنػػػؾ  2.000.000تكزيػػػع مسػػػاعدة اغاثيػػػة عاجمػػػة ألصػػػحاب المصػػػانع المتضػػػررة بمبمػػػم  -

  .البريد

متػر مكعػب(  5975طبيعيػة بتػكفير كميػة )  العمػؿ عمػى مسػاعدة المتضػرريف مػف خػالؿ دائػرة المصػادر ال -

 .مف الرماؿ كالطيف  

التكاصػػػؿ إعالميػػػا مػػػع الجيػػػات المختصػػػة ) الفضػػػائية ،اإلذاعػػػة، الصػػػحافة العربيػػػة كالدكليػػػة( لكضػػػعيـ فػػػي  -

 صكرة الكضع االقتصادم لمقطاع أثناء الحرب كبعده.

 التكاصؿ مع لجنة تكثيؽ جرائـ الحرب عمى غزة. -

ع كزارة الداخميػػة ػ مباحػػث التمػػكيف فػػي جميػػع الجػػكالت التفتيشػػية كالميدانيػػة أثنػػاء كبعػػد التعػػاكف كالتنسػػيؽ مػػ -

 الحرب.
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 خامسالفصؿ ال
 ةالعممي لدراسة ا

 

 المبحث األوؿ : منيجية الدراسة        
 

 

 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةالمبحث الثاني : 
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 المبحث األكؿ : منيجية الدراسة        

 

 

 .مقدمة 

  .أسموب الدراسة 

 مجتمع الدراسة. 

 .عينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .صدؽ اإلستبانة 

 .ثبات االستبياف 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
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 :مقدمة 5.1.1

جراءاتيػا محػكرا رئيسػيا يػتـ مػف خاللػو  انجػاز الجانػب التطبيقػي مػف الدراسػة، كعػف تعتبر منيجية الدراسػة كاث
الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة إلجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتكصػػؿ إلػػى النتػػائج التػػي يػػتـ  عػػدطريقيػػا ي

 . المرجكةكبالتالي تحقؽ األىداؼ  ،مكضكع التفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة ب

الدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة كعينة كمجتمع  متبعنيج اللممتناكؿ الفصؿ كصفا   
بيػػػا ـ ، كمػػػدل صػػػدقيا كثباتيػػػا. كمػػػا يتضػػػمف كصػػػفا لإلجػػػراءات التػػػي قػػػاككيفيػػػة بنائيػػػا كتطكيرىػػػاإعػػػدادىا 

كصػػػػػكالن كاألدكات التػػػػػي اسػػػػػتخدميا لجمػػػػػع بيانػػػػػات الدراسػػػػػة، أداة الدراسػػػػػة كتقنينيػػػػػا،  تصػػػػػميـالباحػػػػػث فػػػػػي 
يمػػػػي كصػػػػؼ ليػػػػذه  اكاسػػػػتخالص النتػػػػائج، كفيمػػػػلبيانػػػػات فػػػػي تحميػػػػؿ ا خدمةالمسػػػػتممعالجػػػػات اإلحصػػػػائية ل

 اإلجراءات.

 

 أسموب الدارسة: 5.1.2

مكاقػع كييػتـ بكصػفيا كفقػان لاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كالذم يعتمد عمػى دراسػة الظػاىرة    
عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف أجػػؿ  كال يقػػؼكصػػفا دقيقػػا كيعبػػر عنيػػا تعبيػػرا كيفيػػا ككميػػا، 

إلػػى التحميػػؿ كالػػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجات ظاىرىػػا كعالقاتيػػا المختمفػػة، بػػؿ يمتػػد  استقصػػاء م
 رصيد المعرفة عف المكضكع. لزيادةيبني عمييا التصكر المقترح 

 

 وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:

: حيػػػث اتجػػػو الباحػػػث فػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػرم لمبحػػػث إلػػػي مصػػػادر البيانػػػات المصػػػادر الثانويػػػة .1
الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، 
 كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدارسػػة، كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع اإلنترنػػت

 المختمفة.

جمػع البيانػات األكليػة مػف خػالؿ  فقػد تػـ: لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحػث المصادر األولية .2
 كأداة رئيسة لمبحث. استبانةتصميـ 
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 :  مجتمع الدراسة 5.1.3

مجتمػػع الدراسػػة يعػػرؼ بأنػػو جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث، كبػػذلؾ فػػاف مجتمػػع الدراسػػة ىػػك 
جميػع المػكظفيف العػامميف فػي فػاف المجتمػع المسػتيدؼ يتكػكف مػف الدراسػة. كعميػو    األفراد مكضكع جميع

( مكظفان، كيستثنى مف ذلؾ كالن 84بغزة بدرجة رئيس قسـ فأعمى كالبالم عددىـ ) -كزارة االقتصاد الكطني
)سػػػجالت كزارة االقتصػػػاد  ( مكظفػػػان 82مػػػف الػػػكزير كككيػػػؿ الػػػكزارة، كبػػػذلؾ يكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة قػػػد بمػػػم )

 ـ(.2113،الكطني 

 

 :عينة الدراسة 5.1.4

إستبانة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ  71قاـ الباحث باستخداـ أسمكب الحصر الشامؿ، حيث تـ تكزيع 
  %.9886استبانة بنسبة  71استرداد 

 

 خطوات بناء اإلستبانة:

 -اتبع الباحث الخطكات التالية لبناء اإلستبانة : 

الدراسات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة، كاالسػتفادة منيػا فػي ك  ةاإلداري ياتاألدباإلطالع عمى  -1
 بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.

 اإلسػتبانةاستشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسػطينية كالمشػرفيف اإلداريػيف فػي تحديػد أبعػاد  -2
 .كفقراتيا

 ي شممتيا اإلستبانة.تحديد المجاالت الرئيسية الت -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 (. 1( فقرة، ممحؽ رقـ )59( مجاالت ك )7تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) -5
( مف المحكميف اإلدارييف مف أعضاء ىيئة التدريس في أكاديمية اإلدارة 14تـ عرض اإلستبانة عمى ) -6

( يبػػػيف أسػػػماء 5كالممحػػػؽ رقػػػـ ) كجامعػػػة األقصػػػى كجامعػػػة األزىػػػر ,كالسياسػػػة، كالجامعػػػة اإلسػػػالمية، 
 أعضاء لجنة التحكيـ.
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 فػػي ضػػكء أراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقػػرات اإلسػػتبانة مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة كالتعػػديؿ، -7
 (.4) ؽ( فقرة، ممح61اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى ) رلتستق

 
 :أداة الدراسة 5.1.5

دراسة تطبيقية عمى وزارة االقتصاد  –الثقافة التنظيمية وعالقتيا بإدارة األزمات"  "تـ إعداد إستبانة حكؿ 
 الوطني في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة "

 الدارسة مف ثالث أقساـ رئيسية: تتكوف إستبانة

 (.الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرةكىك عبارة عف البيانات الشخصية )القسـ األوؿ: 
 

فقرة،  29، كيتككف مف واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطنيكىك عبارة عف  القسـ الثاني:
 مجاالت : 4مكزع عمى 

 ( فقرات.8، كيتككف مف )وجماعية العمؿ بروح الفريؽ التعاوفالمجاؿ األوؿ: 

 ( فقرات.7كيتككف مف )المجاؿ الثاني: المشاركة في اتخاذ القرارات, 

 ( فقرات.7، كيتككف مف )التفكير االبتكاري في حؿ المشاكؿالمجاؿ الثالث: 

 ( فقرات.7، كيتككف مف )احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿالمجاؿ الرابع: 

فقرة، مكزع  28، كيتككف مف واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطنيكىك عبارة عف  الثالث: القسـ
 مجاالت : 3عمى 

 ( فقرة.14، كيتككف مف )مرحمة ما قبؿ األزمةالمجاؿ األوؿ: 

 ( فقرات.6كيتككف مف )المجاؿ الثاني: مرحمة مواجية األزمة, 

( 8، كيتككف مف ))إعادة األوضاع إلى ما كانت عميو والتعمـ(مرحمة ما بعد األزمة المجاؿ الثالث: 
 فقرات.
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 (:3تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ )
 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي3جدوؿ )

 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد  غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

" كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة  غير مكافؽ بشدة( لالستجابة " 1اختار الباحث الدرجة )
 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.21ىك

 

 صدؽ االستبياف:

يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو، كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ  
 بطريقتيف: اإلستبانة

                       صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري": -1
(  متخصص في اإلدارة 14عرض الباحث اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )

(، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف 5كاإلحصاء ك االقتصاد كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
في  ةيؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبيانكقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعد

 (.4انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية  اصكرتي
 

 صدؽ المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساؽ الداخمي 

مع المجاؿ الذم تنتمي إلية ىذه  يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة
الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف 

 كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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 صاد الوطني "لمجاؿ " واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقت نتائج االتساؽ الداخمي  

التعاكف كجماعية العمؿ بركح ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4جدكؿ )يكضح  - 1
 1815" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  الفريؽ

=α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 

 (1جدوؿ )

 "  التعاوف وجماعية العمؿ بروح الفريؽمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 والدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 799. تدرب الكزارة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف  .1

 0.000* 821. يعد االىتماـ بالعمؿ الجماعي كركح الفريؽ مف أىـ سمات الكزارة   .2

3.  
مف أىـ ما يميز أفراد المجمكعة التي تعمؿ معي التعاكف إلنجاز المياـ 

 المطمكبة .
.546 *0.000 

 0.000* 768. يشجع العاممكف بعضيـ بعضان لبذؿ أقصى جيد ممكف في العمؿ   .4

 0.000* 566. مكدة قكية بيف أعضاء فرؽ العمؿتكجد صداقات كعالقات   .5

 0.000* 814. تتخذ اإلدارة العميا المساكاة أساسان مع جميع العامميف   .6

 0.000* 662. يتـ مكافأة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف كالجماعي   .7

 0.000* 602. بأف العمؿ الجماعي ىك أساس نجاح الكزارة اقتناعيكجد   .8
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 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 " والدرجة الكمية لممجاؿ المشاركة في اتخاذ القراراتمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  - 2
" كالدرجة  المشاركة في اتخاذ القرارات( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 5جدكؿ )يكضح 

كبذلؾ يعتبر  α= 1815الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 
 المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 (5جدوؿ )

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 797. القرارات اإلداريةتييئ الكزارة المناخ لمعامميف لممشاركة في اتخاذ   .1

2.  
المكظفيف في القرارات المتعمقة باإلجراءات  إشراؾتعمؿ الكزارة عمى 

 التنفيذية
.774 *0.000 

 0.000* 775. .يتـ تقبؿ كجيات النظر األخرل في مشاكؿ العمؿ بسالسة  .3

 0.000* 511. المشاركة في صناعة القرارات يرسخ االنتماء لمكزارة كاإلخالص في العمؿ  .4

 0.000* 574. القرارات المناسبة الخاصة بعمميـ لممكظفيف الحرية في التصرؼ باتخاذ  .5

 0.000* 648. تشرؾ الكزارة المكظفيف في كضع أىدافيا كرسـ خططيا  .6

 0.000* 766. أسمكب تمكيف المكظفيف مف القياـ بكاجباتيـ بكفاءة كفعالية إتباعيتـ   .7

 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 



125 
 

" والدرجة الكمية  التفكير االبتكاري في حؿ المشاكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  - 3
 .  لممجاؿ

" التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 6جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α= 1815الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية كالدرجة 

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 (6جدوؿ )

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 678. .جديدة فكرة أك برأم يتقدمكف الذيف العامميف تشجع الكزارة  .1

 0.043* 207. حؿ . مف أكثر مشكمة أك رأم أؤمف بأف لكؿ  .2

 0.000* 717. تسعى الكزارة إلى حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة كحيكية  .3

 0.000* 749. يتـ اختيار الحمكؿ غير التقميدية كاإلبداعية في حؿ المشكالت   .4

 0.000* 498. المشاكؿ بعض حؿ في خارجية بجيات نستعيف  .5

 0.000* 711. العامميف عف حمكؿ لممشكالت تتسـ باألصالة كالجدة كغير مكررةيبحث   .6

7.  
يتـ مكافأة األفراد عمى الحمكؿ المبدعة التي تساعد عمى نجاح عمؿ 

 الكزارة 
.739 *0.000 

 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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" والدرجة الكمية  احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  - 4
 . لممجاؿ

"  احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 7جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α= 1815كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 (7جدوؿ )

 

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 513. يكجد في الكزارة قكانيف كلكائح تنظيمية تحدد االنضباط في العمؿ   .1

 0.001* 369. احتراـ كقت العمؿ كاستغاللو في تحقيؽ أىداؼ الكزارة    .2

3.  
المكظفكف في أداء أعماليـ الحقكؽ كالكاجبات التي تنظـ عالقتيـ  يراعي

 بالكزارة .
.587 *0.000 

 0.001* 360. يتـ انجاز المعامالت في كقتيا المحدد   .4

 0.000* 652. يتـ تكزيع جداكؿ أعماؿ االجتماعات مسبقان مما يقمؿ مف كقت المناقشات  .5

 0.000* 473. أخرل جية في مكظفا يككف قد الذم المراجع بكقت يكجد اىتماـ  .6

 0.001* 377. كاالنصراؼ الحضكر في الرسمية الدكاـ بمكاعيد يمتـز المكظفكف  .7

 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 



127 
 

 

 ثانيا: نتائج االتساؽ الداخمي لمجاؿ" واقع إدارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني "

 

  " والدرجة الكمية لممجاؿ مرحمة ما قبؿ األزمةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  - 1

" كالدرجة الكمية مرحمة ما قبؿ األزمة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 8جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α= 1815لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 صادؽ لما كضع لقياسو.

 (8جدوؿ )

 " والدرجة الكمية لممجاؿ مرحمة ما قبؿ األزمةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 684. بذلؾتدعـ اإلدارة العميا عمميات تحديد مؤشرات حدكث األزمات كتيتـ   .1

 0.000* 701. يتـ تشكيؿ فرؽ مختمفة كمتعددة لحؿ العديد مف األزمات المحتمؿ كقكعيا  .2

3.  
يتـ تكافر الدعـ المناسب لمفريؽ الذم يقكـ بالتخطيط لمعالجة األزمات 

 المختمفة
.775 *0.000 

4.  
يسيؿ الحصكؿ عمى اإلمكانات المادية كالبشرية كالمعمكمات المطمكبة مف 

 اإلدارات كالدكائر األخرل مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 
.707 *0.000 

5.  
جراءات التعامؿ  تكجد لدينا تعميمات إدارية كاضحة ككافية تحدد كيفية كاث

 مع األزمات المحتممة 
.678 *0.000 
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6.  
كخطط كافية كجاىزة إلدارة األزمات في الكزارة كيتـ تتكافر لدينا برامج 

 مراجعتيا كتطكيرىا باستمرار
.821 *0.000 

7.  
يكجد لدينا طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب بدرجة كافية لمقياـ بعمميات جمع 

 كتحميؿ مؤشرات حدكث أزمة .
.705 *0.000 

8.  
ىناؾ اتفاقيات كتنظيمات ثنائية كمتعددة الجكانب في إدارة األزمات مع 

 المؤسسات كالجيات الحككمية ذات العالقة 
.672 *0.000 

9.  
ىناؾ اىتماـ كاؼ بجمع كاكتشاؼ عالمات الخمؿ التي قد تككف مؤشرا 

 لكقكع أزمة .
.724 *0.000 

11.  
في التعامؿ مع يتسـ الييكؿ التنظيمي بمركنة كافية تساعد الكزارة 

 األزمات كقت كقكعيا .
.626 *0.000 

11.  
يتـ مسح بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية ذات الصمة بعمؿ الكزارة بصكرة 

 شاممة كمنتظمة لمتعرؼ عمى مؤشرات احتماؿ حدكث األزمة 
.805 *0.000 

12.  
تعقد الكزارة اجتماعات دكرية في اإلدارات كالدكائر بافتراضية أزمات 

 ككيفية التعامؿ معيا 
.726 *0.000 

13.  
ىناؾ اىتماـ كدقة كافية بعمميات تصنيؼ كتحميؿ مؤشرات حدكث 

 األزمات
.801 *0.000 

 0.000* 750. تتكافر لدينا البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ إدارة األزمات.  .14

 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 " والدرجة الكمية لممجاؿ مرحمة مواجية األزمةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  - 2

" كالدرجة الكمية  مرحمة مكاجية األزمة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 9جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α= 1815ف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية لممجاؿ، كالذم يبيف أ

 صادؽ لما كضع لقياسو.

 (9جدوؿ )

 " والدرجة الكمية لممجاؿ مرحمة مواجية األزمةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
السيطرة عمى األزمة عند حدكثيا كالحد مف انتشارىا كاستمرارىا في يتـ 

 فترة زمنية مناسبة .
.766 *0.000 

2.  
يتـ التأثير في األحداث كاستخداـ إجراءات الطكارئ التي تقمؿ كتحد مف 

 األضرار التي تسببيا األزمة بكفاءة عالية 
.860 *0.000 

3.  
ىناؾ مبادرة لتكزيع المياـ كتحديد المسئكليات كالصالحيات بصكرة دقيقة 

 عند حدكث أزمة كذلؾ في فترة قصيرة كمناسبة 
.844 *0.000 

4.  
ىناؾ قدرة كسرعة كبيرة كمناسبة في تحريؾ المكارد المادية كالبشرية 

 الضركرية الحتكاء األزمة .
.729 *0.000 

 0.000* 828. عند التعامؿ مع األزمات كبدقة مناسبةيؤخذ عامؿ الكقت في االعتبار   .5

6.  
يتـ االتصاؿ بشكؿ دقيؽ كسريع لمتأكد مف مدل األضرار التي تسببيا أك 

 التي قد تسببيا األزمة 
.838 *0.000 
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 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 " والدرجة الكمية لممجاؿمرحمة ما بعد األزمة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  - 3

مرحمة ما بعد األزمة )إعادة األكضاع ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 11جدكؿ )يكضح 
" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند إلى ما كانت عميو كالتعمـ( 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 1815مستكم معنكية 

 (41جدوؿ )

 " والدرجة الكمية لممجاؿمرحمة ما بعد األزمة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 الفقرة ـ

وف
رس
 بي
مؿ
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
يتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية في الكزارة 

 دكف أم تأخير في ظركؼ األزمات 
.743 *0.000 

2.  
ىناؾ تجاكب مف قبؿ متمقي الخدمات مع الجيكد المبذكلة في الكزارة 

 إلعادة األمكر إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع األزمة .
.664 *0.000 

3.  
الالزمة لممكاقع المختمفة التي تأثرت باألزمة مع  يتـ تحديد االحتياجات

 تقديـ المكارد الالزمة الستعادة النشاط االعتيادم .
.741 *0.000 

4.  
تعمؿ الكزارة بكفاءة عالية عمى تخفيؼ آثار األزمات كذلؾ بالحد مف 

 استمرار أسباب حدكثيا 
.730 *0.000 

5.  
تبادر الكزارة بتكجيو رسالة كحممة إعالنية مناسبة لجميكر المتعامميف 
ككسائؿ اإلعالـ عند حدكث أزمة حكؿ األضرار التي سببتيا األزمة 

.739 *0.000 
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 ككيؼ تـ التعامؿ معيا .

6.  

يستخمص المسئكلكف بالكزارة بصكرة فعالة الدركس كالعبر مف األزمات 
منيا عند كضع خطط مكاجية األزمات التي كاجيتيـ سابقان لالستفادة 

 المستقبمية
.777 *0.000 

7.  
يتـ تقييـ كفاءة كفعالية خطط كبرامج إدارة األزمات السابقة بيدؼ 

 تحسينيا لمنع حدكث أزمات مستقبمية .
.810 *0.000 

8.  
ىناؾ تقييـ مكضكعي لخطط كممارسات كقرارات التعامؿ مع األزمات 

 لالستفادة منيا كدركس في الكزارة.المشابية في دكؿ الجكار 
.740 *0.000 

 . α=1.16االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 

 

 

 

 

 

 

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدؽ 

يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت ك 
 الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.

عند مستكم ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان 11يبيف جدكؿ )
 اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو. كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت α= 1815معنكية 
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 (44جدوؿ )

 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 المجاؿ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 874. التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ.

 0.000* 876. .المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.000* 906. .التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ

 0.000* 596. .احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ

 0.000* 909. .واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني

 0.000* 964. مرحمة ما قبؿ األزمة.

 0.000* 880. .مرحمة مكاجية األزمة

 0.000* 862. مرحمة ما بعد األزمة 

 0.000* 943. واقع إدارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني.

 . α=1815االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *        

  

  :Reliability ثبات اإلستبانة:   5.1.6

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ  تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة بحيث
كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير 

 فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة.
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 كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ:

 :Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ   معامؿ ألفا

اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات اإلسػػػتبانة، ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي جػػػدكؿ 
(12.) 

 (12جدوؿ )

 معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 المجاؿ
عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

 0.923 0.852 8 العمؿ بركح الفريؽ.التعاكف كجماعية 

 0.908 0.824 7 .المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.852 0.726 7 .التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ

 0.832 0.692 7 .احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ

 0.961 0.923 29 .واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني

 0.966 0.933 14 األزمة.مرحمة ما قبؿ 

 0.946 0.895 6 .مرحمة مكاجية األزمة

 0.941 0.886 8 .مرحمة ما بعد األزمة 

 0.979 0.959 28 واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني.

 0.984 0.967 57 جميع المجاالت معا

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*
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أف قيمة معامؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ حيػث تتػراكح بػيف تؤكد ( 12النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. ككػػذلؾ قيمػػة الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لكػػؿ 0.967بينمػػا بمغػػت لجميػػع فقػػرات اإلسػػتبانة ) 0.959),0.692)

 الثبػات( كىذا يعنى أف 0.984بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة ) (0.832،0.979مجاؿ حيث تتراكح بيف )
(. كيكػػػكف 4كبػػػذلؾ تكػػػكف اإلسػػػتبانة فػػػي صػػػكرتيا النيائيػػػة كمػػػا ىػػػي فػػػي الممحػػػؽ ) مرتفػػػع كداؿ إحصػػػائيا.

كصػالحيتيا  إستبانة الدراسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة اإلسػتبانةالباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 
 لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 

:المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:   5.1.7  

 Statistical Package for theتػػـ تفريػػم كتحميػػؿ اإلسػػتبانة مػػف خػػالؿ برنػػامج التحميػػؿ اإلحصػػائي 

Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار مػا إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ
 (.13في جدكؿ )، ككانت النتائج كما ىي مبينة كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 (41جدوؿ )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجاؿ
(Sig.) 

 0.932 .كاقع الثقافة التنظيمية في كزارة االقتصاد الكطني

 0.999 كاقع إدارة األزمات في كزارة االقتصاد الكطني.

 0.849 جميع مجاالت االستبانة
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مػػف  أكبػػرت الدراسػػة كانػػت مجػػاالل (.Sig)أف القيمػػة االحتماليػػة تؤكػػد ( 13النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ )
0.05مسػػتكل الداللػػة   سػػيتـ  حيػػثيػػذه المجػػاالت يتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي، كبػػذلؾ فػػإف تكزيػػع البيانػػات ل

 استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. 

 تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

يسػتخدـ بشػكؿ أساسػي ألغػراض معرفػة تكػرار فئػات  كالنسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي -1
 . متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -2
مػا  يسػتخدـ لمعرفػة K-S) )  :Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ -3

 .إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػػاس درجػة االرتبػػاط: يقػػـك Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػػاط بيرسػكف ) -4
ىػػػذا االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة العالقػػػة بػػػيف متغيػػػريف. كقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو لحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي 

 نة، كالعالقة بيف المتغيرات.كالصدؽ البنائي لالستبا
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 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةالمبحث الثاني : 
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 تحميؿ فقرات االستبانة  

 اختبار الفرضيات 
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 مقدمة: 5.2.1

، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة فرضيات الدراسة تحميؿ البيانات كاختباريتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل
الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا، كالكقكؼ عمى 

(، الجنس، المسمى الكظيفي، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة)متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى 
ـز اإلحصائية لمدراسات حتـ استخداـ برنامج الك ت اإلحصائية لمبيانات المتجمعة لذا تـ إجراء المعالجا

 نتائج. اللمحصكؿ عمى  (SPSS)االجتماعية 

 البيانات الشخصية الدراسة وفؽ  لعينةالوصؼ اإلحصائي  5.2.2

 البيانات الشخصية كفؽ  لخصائص عينة الدراسة كفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:41جدوؿ ) 

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 78.6 55 ذكر

 21.4 15 أنثى

 100.0 70 المجموع

 

كيعػزل  إنػاث. %21.4 البػاقي بينمػاذكػكر،  مف عينة الدراسة% 78.6ما نسبتو ( أف 14يتضح مف جدكؿ )
ذلػػؾ إلػػػى أف غالبيػػػة أعمػػاؿ الػػػكزارة تتطمػػػب العنصػػػر الػػذكرم أكثػػػر مػػػف العنصػػر األنثػػػكم حيػػػث أف غالبيػػػة 
أعمػػاؿ الػػكزارة تمتػػاز باألعمػػاؿ الميدانيػػة التػػي تتطمػػب تحمػػؿ الصػػعاب كالمشػػاؽ مثػػؿ دائػػرة التفتػػيش كحمايػػة 

، فكميػػا أعمػػاؿ تتصػػؼ بعنصػػر  المسػػتيمؾ كمقػػالع الرمػػاؿ كمتابعػػة الشػػريط الحػػدكدم كدائػػرة المعػػابر ..الػػخ
الذككرة أما أعمػاؿ اإلنػاث فػي الػكزارة فتقتصػر عمػى األعمػاؿ المكتبيػة كاإلداريػة مػف ىنػا نالحػظ زيػادة عػدد 

 الذككر مقارنة بعدد اإلناث . 
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:45جدوؿ ) 

 النسبة المئوية % العدد العمر

 14.3 10 سنة 30أقؿ مف 

 44.3 31 سنة 40أقؿ مف  - 30مف 

 31.4 22 سنة 50أقؿ مف  - 40مف 

 10.0 7 سنة فأكثر 50

 100.0 70 المجموع

 

 %44.3، سػنة 30أقؿ مػف أعمارىـ  مف عينة الدراسة% 14.3ما نسبتو ( أف 15يتضح مف جدكؿ )
، بينمػا سػنة 50أقػؿ مػف  - 40مػف % تتراكح أعمػارىـ 31.4، سنة 40أقؿ مف  - 30مف تتراكح أعمارىـ 

تعػػػزل ىػػػذه النتيجػػػة ألمػػػكر عديػػػدة منيػػػا، الطمػػػب عمػػػى الكظػػػائؼ مػػػف  .سػػػنة فػػػأكثر 51% أعمػػػارىـ 10.0
سنة فما فكؽ، كما أف معظـ المتقدميف لمعمػؿ فػي الػكزارة أثنػاء الفتػرة  22الخريجيف يككف في الفئة العمرية 

سنة، ثـ حظػكا بفرصػة تكظيػؼ، باإلضػافة  41 –25طكعيف كأعمارىـ ما بيف األكلى مف االنقساـ كانكا مت
إلى أف ىناؾ عدد مف المكظفيف الذيف استمركا في العمؿ بغض النظر عف االتجاىات السياسػية، زد عمػى 
ذلؾ أف أعماؿ الكزارة حسب سياستيا كرؤيتيا ىي بالدرجة األكلػى ميدانيػة كتتطمػب عنصػر الشػباب القػادر 

( سنة. كمػا يمكػف أف تكػكف ىػذه النتيجػة 41 -25الصعاب كىي الفئة العمرية الكاقعة ما بيف ) عمى تحمؿ
انعكاسػان لحقيقػة أف المجتمػع الفمسػطيني ىػك مجتمػع فتػّي كشػاب، حيػث قامػت السػمطة الفمسػطينية بتكظيػػؼ 

كبيػػػر مػػػف ـ(، بينمػػػا تػػػـ تعيػػػيف عػػػدد 1994العػػػدد األكبػػػر مػػػف مػػػكظفي الخدمػػػة المدنيػػػة بعػػػد إنشػػػائيا سػػػنة )
%( مػف المػكظفيف 7587ـ( لػذا نجػد أف )2117مكظفي الخدمػة المدنيػة لمعالجػة أزمػة االنقسػاـ بعػد العػاـ )

 ( كىي الفئة الفاعمة مجتمعيان .51-31في الفئة العمرية )
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 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميتوزيع  -

 ( 46جدوؿ )

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد المؤىؿ العممي

 12.9 9 دبمـك

 65.7 46 بكالكريكس

 17.1 12 ماجستير

 4.3 3 دكتكراه

 100.0 70 المجموع

 

، الدراسػػة مػػػف عينػػػة% 12.9( أف مػػا نسػػػبتو 16)يتضػػح مػػػف جػػػدكؿ   %65.7 يحممػػػكف درجػػػة الػػػدبمـك
. يحممػػػكف درجػػػة الػػػدكتكراه %4.3% يحممػػػكف درجػػػة الماجسػػػتير، بينمػػػا 17.1يحممػػػكف درجػػػة البكػػػالكريكس، 

كتػػأتي ىػػذه النسػػبة طبيعيػػة مػػف حممػػة البكػػالكريكس التػػي احتمػػت المرتبػػة األكلػػى، حيػػث أف معظػػـ الكظػػائؼ 
تخصصػية تقػع فػي الفئػػة الثانيػة كيشػترط لنيػؿ ىػػذه الكظيفػة حسػب شػركط االسػػتقطاب التػي تضػعيا الػػكزارة 

 ك رئيس قسـ أك شعبة .لمتسكيف عمى مدير دائرة أ المكظفيف بالتعاكف مع ديكاف
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 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع 
 (47جدوؿ )

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 12.9 9 سنكات 5أقؿ مف 

 42.9 30 سنكات10أقؿ مف  - 5مف 

 17.1 12 سنة 15أقؿ مف  - 10مف 

 27.1 19 سنة فأكثر 15

 100.0 70 المجموع

 
، سػنكات 5أقػؿ مػف سػنكات خبػرتيـ  مف عينػة الدراسػة% 12.9ما نسبتو ( أف 17يتضح مف جدكؿ )

أقؿ  - 10 % تتراكح سنكات خبرنيـ مف17.1، سنكات10أقؿ مف  - 5مف تتراكح سنكات خبرتيـ  42.9%
المتمتعيف بخبرة تتراكح ما كىنا نجد أف  نسبة  .سنة فأكثر 15% سنكات خبرتيـ 27.1، بينما سنة 15مف 

( سنكات احتمت المرتبػة األكلػى، كيعػزل ذلػؾ إلػى أف النسػبة األكبػر مػف عينػة الدارسػة تتمتػع 10- 5بيف )
%( كىػذا يتكافػؽ مػع عػدد سػنكات الخبػرة المطمػكب لمتسػكيف عمػى 54.8سنكات  بمغت ) 10بخبرة أقؿ مف 

ف المتطػكعيف بػدؿ المػكظفيف المسػتنكفيف بعػد أزمػة مدير دائرة أك رئيس قسـ كىذا جاء بعػد إحػالؿ المػكظفي
سنكات فيـ عبارة عف المكظفيف المنتميف   10( أما الخبرات التي زادت عف 2007االنقساـ السياسي عاـ )

 لعمميـ كلـ يتأثركا بأزمة االنقساـ السياسي كاستمركا في ممارسة أعماليـ .
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 :  تحميؿ فقرات االستبانة:   5.2.3

لمعرفة ما إذا كاف متكسط لعينة كاحدة(  Tتـ استخداـ االختبارات المعممية )اختبارلتحميؿ فقرات االستبانة 
  أـ ال. 3كىي  الحياددرجة االستجابة قد كصمت إلي درجة 

حسػػػب مقيػػػاس ليكػػػرت  درجػػػة الحيػػػادكىػػػي تقابػػػؿ  3متكسػػػط درجػػػة اإلجابػػػة يسػػػاكم  :الفرضػػػية الصػػػفرية
 المستخدـ.

 . 3جابة ال يساكم ستمتكسط درجة اإل :البديمةالفرضية 

الفرضػػية الصػػفرية كيكػػكف فػػي ىػػذه فإنػػو ال يمكػػف رفػػض  (0.05أكبػػر مػػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػػت 
أمػا  ، 3كىػى درجػة الحيػاد حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عػف  األفرادالحالة متكسط آراء 

( فيػتـ رفػض الفرضػية الصػفرية كقبػكؿ الفرضػية البديمػة القائمػة 0.05أقؿ مػف  Sig) Sig < 0.05إذا كانت 
، كفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا  3كىػػى درجػػة الحيػػاد عػػف يختمػػؼ جكىريػػان  األفػػرادآراء بػػأف متكسػػط 

كذلػػػؾ مػػف خػػالؿ قيمػػػة  .3كىػػى درجػػة الحيػػاد عػػػف كػػاف متكسػػط اإلجابػػة يزيػػػد أك يػػنقص بصػػكرة جكىريػػة 
درجػػة الحيػػاد مكجبػػة فمعنػػاه أف المتكسػػط الحسػػابي لإلجابػػة يزيػػد عػػف قيمػػة االختبػػار  االختبػػار فػػإذا كانػػت

 كالعكس صحيح.

 
 
 
 
 
 

 " واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني أوال: تحميؿ فقرات مجاؿ "
 
 " التعاوف وجماعية العمؿ بروح الفريؽ تحميؿ فقرات مجاؿ "أ ػ 

  3كىى درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.18النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.
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(48جدوؿ )  

 التعاوفلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " وجماعية العمؿ بروح الفريؽ 

 الفقرة ـ
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
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ط 
وس

لمت
ا
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نس
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ة ا
قيم

 

ة )
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الحت
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S
ig
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 6 0.037* 1.81 64.35 3.22 تدرب الكزارة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف  .1

2.  

يعد االىتماـ بالعمؿ الجماعي كركح الفريؽ مف أىـ 
 سمات الكزارة 

3.36 67.14 2.88 *0.003 5 

3.  

تعمؿ معي التعاكف مف أىـ ما يميز أفراد المجمكعة التي 
 إلنجاز المياـ المطمكبة .

4.07 81.45 11.82 *0.000 1 

4.  

يشجع العاممكف بعضيـ بعضان لبذؿ أقصى جيد ممكف 
 في العمؿ 

3.58 71.59 5.57 *0.000 4 

5.  

تكجد صداقات كعالقات مكدة قكية بيف أعضاء فرؽ 
 العمؿ

3.96 79.14 10.67 *0.000 3 

 7 0.459 0.10- 59.71 2.99 تتخذ اإلدارة العميا المساكاة أساسان مع جميع العامميف   .6

7.  

يتـ مكافأة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف 
 كالجماعي 

2.51 50.29 -3.79 *0.000 8 

 2 0.000* 9.18 80.29 4.01 بأف العمؿ الجماعي ىك أساس نجاح الكزارة اقتناعيكجد   .8

  0.000* 5.78 69.26 3.46 المجاؿ معاً جميع فقرات  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 



143 
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:18مف جدكؿ )

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.46بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
           لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،5.78 %، قيمة االختبار69.26

0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  التعاوف وجماعية العمؿ بروح الفريؽ"   ، مما يدؿ عمى
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  3كىى درجة الحياد عف  يزيدأف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 
 قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

كيعزل ذلؾ لكجكد اقتناع لدل العامميف بأف العمؿ الجماعي ىك أساس نجاح الكزارة  في مكاجية األزمات 
الفقرتاف كأف فرؽ العمؿ تعمؿ بانسجاـ تاـ كتعاكف فيما بينيا إلنجاز المياـ المطمكبة كقد جاءت ىاتاف 

% ( كقد جاءت ىذه النتائج منسجمة مع ثقافة المجتمع 81829% ،  81845بمتكسط حسابي نسبي )
كتعامؿ  مكظفيفبينما جاءت فقرة مكافأة ال العامة بؿ كمتكافقة مع االنتماء لركح كمفاىيـ ديننا الحنيؼ ،

ىذا ينـ عف شعكر كثير مف ك %(  59871% ،51829اإلدارة العميا بعدـ المساكاة بمتكسط حسابي نسبي )
لشيىء مف المجاممة الذم ال يكاد يخمك منيا نتيجة ك العامميف بعدـ المساكاة في تعامؿ اإلدارة العميا معيـ 

بكافة الجكانب اإلدارية  فتككف األكامر  تيـكمعرف عمى الكاقع كافة المكظفيف لعدـ اطالع كعمؿ إدارم 
عمى الكاقع بجكانبو  مكظفكفالعميا عندىـ غير مبررة فمك اطمع الالممقاة عمييـ ككذلؾ التصرفات لإلدارة 

كمف ىنا الختمفت إجاباتيـ ك"إذا عرؼ السبب زاؿ العجب"  مكظفكفالمختمفة كالغير مرئية لمعظـ ال
تممس حاجاتيـ النفسية ، كالعمؿ عمى إشباعيا قدر اف تزيد مف اىتماميا بيتكجب عمى اإلدارة العميا 

 يتعارض مع األىداؼ كالمصالح العميا . المستطاع بما ال

 

حيث بينت الدراسة أثر التعاكف  ـ(2119)عبد العاؿ،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
%( كتشكيؿ فرؽ عمؿ لمكاجية األزمات 91842كالتآلؼ بيف العامميف عمى مكاجية األزمات بكزف نسبي )

( عمى العمؿ بركح الفريؽ بكزف نسبي 2116%( ، كأكدت دراسة )حمدكنة، 86876بكزف نسبي )
(88833 . )% 

( تحميؿ عالقة الثقافة التنظيمية باألزمة مف 2119ب ، كما أنيا اتفقت مع دراسة )الدكرم كالعنزم كيعر 
الجماعية كالتي مف نتائجيا أف المنظمات التي تتميز بييمنة الثقافة الفردية تكاجو  –ية دمنظكر الفر 

 صعكبات في مكاجية األزمات كأف الفردية تسيـ في تفاقـ األزمات كال تسيـ في تقديـ الحمكؿ . 
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( ثقافة المنظمة كالمكاجية الفعالة لتزمات 1997ع دراسة )الطبالكم، نجكل ،كذلؾ اتفقت ىذه الدراسة م
بأف عنصر التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ ذات تأثير جكىرم مكجب عمى فعالية مكاجية األزمات 

مف أىـ ما يميز أفراد المجمكعة التي تعمؿ معي التعاكف النجاز  "الثالثة لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة %81.45 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.07ساكم " ي لمياـ المطمكبة ا

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  11.82 ختباراال
0.05مستكل داللة   ، درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3كىى 

مستمدة مف كتاب اهلل الدينية المرجعيتيا لكتعزل ىذه النتيجة لمثقافة التنظيمية التي يتميز بيا أفراد العينة 
كا عمى البر كالتقكل كال تعاكنكا عمى اإلثـ كالعدكاف . كىذه النتيجة ىي استنتاج طبيعي العظيـ " كتعاكن

لكاقع الثقافة التنظيمية التي يتمتع بيا أفراد العينة ، كىنا البد مف التأكيد عمى تعزيز مبدأ التعاكف لما لو 
 مف فكائد عظيمة تعكد بالنفع عمى المؤسسة .

 

"  يتـ مكافأة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف كالجماعي " السابعة لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية كأف  ،3.79-، قيمة االختبار %50.29أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.51ساكم ي

.(Sig)  0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم  ، مما يدؿ
 كىذا يعني أف ىناؾ 3كىى درجة الحياد عف  انخفضعمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 

 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. غير 

بأف النظاـ المالي المعتمد في المؤسسات الحككمية ال يعطي مركنة لالدارة العميا لصرؼ كيعزل ذلؾ 
تناسب مع حجـ كنكعية العمؿ الذم يستحؽ المكافآة، لذا تتجو االدارة العميا الى صرؼ مكافآت مالية ت

لذا جاءت النتيجة متكافقة مع الكاقع إذ يمكف أف  مكافآت تشجيعية معنكية كشيادات التقدير كالتكريـ
 تصدر شيادات شكر مف اإلدارة العميا كتشجيع معنكم . 

 اتخاذ القرارات" تحميؿ فقرات مجاؿ "المشاركة فيب ػ  

أـ  3كىػى درجػة الحيػاد لمعرفػة مػا إذا كػاف متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.19النتائج مكضحة في جدكؿ ) ال.
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 (49جدوؿ )

 " المشاركة في اتخاذ القراراتلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
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1.  

تييئ الكزارة المناخ لمعامميف لممشاركة في اتخاذ 
 القرارات اإلدارية

3.06 61.14 0.46 0.323 4 

2.  

المكظفيف في القرارات المتعمقة  إشراؾتعمؿ الكزارة عمى 
 باإلجراءات التنفيذية

2.77 55.43 -1.75 *0.042 7 

3.  

يتـ تقبؿ كجيات النظر األخرل في مشاكؿ العمؿ 
 .بسالسة

3.07 61.43 0.56 0.289 3 

4.  

المشاركة في صناعة القرارات يرسخ االنتماء لمكزارة 
 كاإلخالص في العمؿ

4.22 84.35 10.97 *0.000 1 

5.  

القرارات المناسبة  لممكظفيف الحرية في التصرؼ باتخاذ
 الخاصة بعمميـ

2.77 55.43 -1.84 *0.035 6 

 5 0.090 1.35- 56.86 2.84 تشرؾ الكزارة المكظفيف في كضع أىدافيا كرسـ خططيا  .6

7.  

أسمكب تمكيف المكظفيف مف القياـ بكاجباتيـ  إتباعيتـ 
 بكفاءة كفعالية

3.13 62.61 1.10 0.137 2 

  0.087 1.37 62.34 3.12 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:19مف جدكؿ )

االختبار %، قيمة 62.34، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.12المتكسط الحسابي يساكم  -
"  المشاركة في اتخاذ القرارات"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.087تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،1.37
0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة غير   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا

 . 3كىى درجة الحياد يختمؼ جكىريان عف ال المجاؿ 

اتخاذ القرارات كضعؼ ذلؾ إلى إحساس معظـ أفراد العينة بكجكد المركزية لدل اإلدارة العميا في  لكيعز 
، كمف  المتعمقة بإدارة األزمة  إشراؾ المكظفيف كتدريبيـ كمنحيـ الصالحيات في بعض المياـ اإلدارية

الطكارئ فتصرؼ اإلدارة العميا طبيعي لعدـ كجكد كقت لتخذ كالرد  في حاالت أزمات الحركب أك المعمكـ
راؾ العامميف في صنع كاتخاذ القرار يساعد عمى أف إش فتككف أكامر إدارية لمتنفيذ دكف المشاركة مع

تحفيزىـ عمى االلتزاـ في تطبيؽ القرارات كيساىـ في إثارة الدكافع الداخمية لمعامميف إلنجاح ىذه القرارات 
كالعمؿ كفقيا ، بؿ تعد المشاركة في اتخاذ القرار محفزان لمعامميف لمقياـ باألعماؿ عمى أكمؿ كجو ، كىذا 

ىذه المشاركة ترسخ االنتماء الصادؽ لمكزارة كاإلخالص في ك يف في حؿ مشكالت العمؿ  يساعد العامم
ف ضعؼ كجكدىا يؤثر تأثيُرا كاضحان في عممية أدارة األزمات إذ يرفض  العمؿ كىي قيمة ثقافية ثمينة ، كاث

المفاىيـ  عمى ىذهمى إفشاؿ ىذه القرارات ، كبناء العاممكف تقبؿ األمكر بسالسة كيمكف أف يعممكا ع
كقت سماح الظركؼ في األزمات المسيطر عمييا كالنتائج نجد ضركرة إشراؾ العامميف في اتخاذ القرارات 

دافعيتيـ لتنفيذ القرارات عف طريؽ إشراكيـ في اتخاذىا مما يساعد العامميف عمى حؿ  ككف ذلؾ يثير
نما بالممارسة كالتجربة كاف كاجبان عمى اإلدارة العميا  مشكالتيـ كحيث أف اتخاذ القرار ال يكتسب بالتعمـ كاث

 إشراؾ العامميف في اتخاذ القرار مف خالؿ تدريبيـ كمنحيـ الصالحيات في األعماؿ اليكمية الركتينية .

حيث بينت الدراسة أف مشاركة أعضاء فريؽ العمؿ في  ـ(2118)عكدة،  كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة 
األزمات غير المتكقعة كالغامضة  تكق  اإلدارة بمشاركة األعضاء القرارات في قياـصنع القرار ، ك 

 %( 77812كشديدة التأثير بكزف نسبي )

( حيث بينت الدراسة أف مشاركة العامميف في صنع 2117ككذلؾ اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )شبير، 
 %(  .6681كاتخاذ القرارات كانت بكزف نسبي )

( إف مشاركة العامميف في اتخاذ القرار ليس ليا تأثير 2112كعو مع دراسة )ثابت، كيتفؽ أيضان في مكض
جكىرم إيجابي عمى االستعداد لمكاجية األزمات المحتممة ، ألف العامميف ينظركف لتمر ككأنو ليس 
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نما شأف اإلدارة العميا كىذا بالتأكيد اعتقاد خاطئ ألف بعض القرارات تحتاج لحؿ حاسـ  لحظي شأنيـ ؛ كاث
المشاركة في صناعة القرارات يرسخ االنتماء لمكزارة كاإلخالص في  "الرابعة لمفقرة المتكسط الحسابي 

االختبار  ، قيمة%84.35 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.22ساكم " ي العمؿ
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،10.97
0.05داللة   ، 3كىى درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف  

 .  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

كيعزل ذلؾ إلى أف المكظفيف متعطشيف لصدؽ االنتماء لكزارتيـ كأف مجرد إشراكيـ ينمي عندىـ 
صدؽ االنتماء كمف ثـ االستقرار كيحفزىـ لإلخالص في عمميـ كشعكرىـ بأنيـ ىـ المسؤكلكف عف 

يث كفد تبيف مف خالؿ مراجعات سجالت الكزارة مف حنجاح ىذه الكزارة كيعممكف عمى تحقيؽ أىدافيا 
اعداد الخطط التشغيمية السنكية كتنفيذىا كتقييميا بأف ىناؾ مشاركة كاسعة مف االدارة المتكسطة 
كالصغرل في تحديد النشاطات كالفعاليات كالمؤشرات لكي تضمف الكصكؿ الى االىداؼ التي 

االدارة  كضعتيا االدارة العميا عف طريؽ االجتماعات ككرش العمؿ التي تنفذىا الكزارة كتمتقي فييا
 العميا االدارة المتكسطة كالدنيا كحتى المكظفيف العادييف.

 

المكظفيف في القرارات المتعمقة باإلجراءات  إشراؾتعمؿ الكزارة عمى  "الثانية  لمفقرةالمتكسط الحسابي 
القيمة كأف  ،1.75-االختبار ، قيمة %55.43 م أف المتكسط الحسابي النسبيأ 2.77 ساكمي "التنفيذية 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.042تساكم  (Sig).االحتمالية   ، مما
كىذا يعني أف   3كىى درجة الحياد عف  انخفضيدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 

 . الفقرةمكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه غير ىناؾ 

في كقت االزمات التي تتعامؿ معيا الكزارة فال يعمؿ مف كيعزل عدـ إشراؾ المكظفيف في القرارات 
مكظؼ(، كألف العمؿ الميداني الذم تتصؼ بو  16مكظؼ( سكل ) 71) آراؤىـالمكظفيف المستطمعة 

لمنطقة فال يمكف اف تعمؿ في الكزارة، كلطبيعة المرحمة السياسية كاالمنية، كلنكعية االزمات التي تمر بيا ا
كجكد ىذه المعطيات اال مع الصؼ المكثكؽ جدا )كالذيف يمكف اف يتمكنكا مف تنفيذ االعماؿ المطمكبة 

مكظفة ، ال يدخمكف تمقائيا ضمف فرؽ ادارة االزمة(  15دكف اعاقة، مثاؿ: عدد االناث في العينة حكالي 
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دكا رسالتيـ، الف العمؿ في مثؿ ىذه الحاالت يصبح كالذيف ىـ مستعدكف بالتضحية باركاحيـ لكي يؤ 
  جزءا مف العقيدة.

 " التفكير االبتكاري في حؿ المشاكؿتحميؿ فقرات مجاؿ"  -

 .3كىػى درجػة الحيػاد لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.21النتائج مكضحة في جدكؿ )

 (21جدوؿ )

التفكير االبتكاري في حؿ  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 " المشاكؿ

 الفقرة ـ
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1.  
 2 0.000* 3.57 68.00 3.40 .جديدة فكرة أك برأم يتقدمكف الذيف العامميف تشجع الكزارة

2.  
 1 0.000* 12.07 83.71 4.19 حؿ . مف أكثر مشكمة أك رأم أؤمف بأف لكؿ

3.  
 3 0.500 0.00 60.00 3.00 تسعى الكزارة إلى حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة كحيكية

4.  
 6 0.086 1.38- 57.43 2.87 يتـ اختيار الحمكؿ غير التقميدية كاإلبداعية في حؿ المشكالت 

5.  
 5 0.358 0.36- 59.14 2.96 المشاكؿ بعض حؿ في خارجية بجيات نستعيف

6.  

ف عف حمكؿ لممشكالت تتسـ باألصالة كالجدة ك يبحث العامم
 كغير مكررة

2.99 59.71 -0.14 0.446 4 

7.  

يتـ مكافأة األفراد عمى الحمكؿ المبدعة التي تساعد عمى نجاح 
 عمؿ الكزارة 

2.61 52.29 -3.15 *0.001 7 

  0.017* 2.17 62.90 3.14 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:21مف جدكؿ )

 ،2.17 %، قيمة االختبار62.90، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.14المتكسط الحسابي يساكم  -
 " داؿ التفكير االبتكاري في حؿ المشاكؿ "  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.017تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05عند مستكل داللة  إحصائيان   ،عف  قد زادالمجاؿ  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا
 المجاؿ.  أفراد العينة عمى فقرات ىذاكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ  3كىى درجة الحياد 

كيعزل ذلؾ إلى تقديـ اإلدارة العميا بعض الدكرات النكعية التي تساىـ في االرتقاء بالتفكير االبتكارم لدل 
العامميف ، كأف اإلدارة العميا لمكزارة بحاجة لتعزيز الثقة بالعامميف كتطكير كتنمية التفكير االبتكارم لدييـ 

االنساف عف غيره مف المخمكقات قدرتو عمى التفكير كىي أرقى سمة يتسـ بيا األنساف  حيث أف ما يميز
كالتفكير يمثؿ أعقد نكع مف أشكاؿ السمكؾ االنساني كىذا بحاجة إلى التطكير كالتنمية حسب ما أفادت 
نتائج الدراسة بكجكد ضعؼ في تشجيع التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ بمتكسط حسابي نسبي 

%( كىذا نكع مف أنكاع المركزية الغير محبذة في كزارة تشرؼ عمى االقتصاد الكطني كما لو 62891)
المناخ المناسب كالبيئة  تعزيزأىمية بالغة  كتأثير شامؿ عمى جميع مناحي الحياة ، لذا فإننا نكصي ب

كزارات بشكؿ عاـ ككزارة الثقافية القكية في كزارة االقتصاد الكطني كتفعيؿ بنكد المكافأة في مكازنات ال
مف خالؿ إعادة تكييؼ النظاـ المالي إلعطاء مركنة لإلدارة العميا لصرؼ مكافآت  االقتصاد بشكؿ خاص

، كتقبؿ التغير في السياسات كاإلجراءات مالية تشجيعية لممكظفيف الذيف يميمكف إلى االبتكار كالتجديد
كحث األفراد العامميف في  ـالخبرات المكتسبة لمرؤكسييكاالىتماـ الدائـ مف قبؿ المدراء العامكف بنقؿ 

الكزارة بمختمؼ دكائرىا عمى إتباع أسمكب التفكير االبتكارم لممساىمة في حؿ ما يعيؽ أعماؿ الكزارة 
كمكاجية األزمات المتعاقبة كالمصطنعة في أغمبيا مف االحتالؿ عمى االقتصاد الفمسطيني بأساليب جديدة 

 مى ذلؾ أزمة الدقيؽ كالكقكد كغاز الطيي .كمبتكرة ككمثاؿ ع

حيث بمم الكسط الحسابي لمتفكير االبتكارم في حؿ  ـ(2117)شبير، اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كما ك 
( حيث طبيعة الديار المقدسة 2112%( ككذلؾ دراسة )ثابت، 62818( بكزف نسبي )3811المشاكؿ )

 األثر األكبر في تشجيع االبتكار كاإلبداع .كتنكع زكارىا كمكاسـ الحج كالعمرة كاف لو 

( عمى أنو كمما ارتفع مستكل الثقافة لدل العامميف زادت 2119كاتفقت الدراسة مع نتائج دراسة )أبكجامع 
 درجة اإلبداع اإلدارم لدييـ .
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رجة )الد 4.19ساكم " ي أؤمف بأف لكؿ رأم أك مشكمة أكثر مف حؿ " الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية كأف  ،12.07 ، قيمة االختبار%83.71 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5الكمية مف 

.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  ، مما يدؿ عمى
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ  3كىى عف درجة الحياد أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 

إيجاد  ، كيرجع ذلؾ إلى كجكد شعكر جمعي لدل معظـ العامميف بضركة  أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
حمكؿ متعددة لممشكالت التي تكاجو الكزارة في ظؿ الظركؼ االستثنائية كضعؼ المكارد المالية كعدـ 

 . االستقرار في عمؿ الكزارة 

يتـ مكافأة األفراد عمى الحمكؿ المبدعة التي تساعد عمى  " السابعةلمفقرة المتكسط الحسابي كيالحظ أف  -
كأف  ،3.15- ، قيمة االختبار%52.29أف المتكسط الحسابي النسبي أم  2.61 ساكم" ي نجاح عمؿ الكزارة
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.001تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية   ،

كىذا يعني أف   3كىى عف درجة الحياد  انخفضمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 ة .مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقر غير ىناؾ 

كيعزل ذلؾ إلى أف النظاـ المالي ال يسمح بالصرؼ المالي لمكافأة المكظفيف ، كتركيز الكزارة عمى 
التعزيز المعنكم المتمثؿ في تقديـ شيادات شكر كتقدير كتعزيزات معنكية مف خالؿ االجتماعات العامة 

 بالكزارة .   

 

 

 

  " احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿتحميؿ فقرات مجاؿ " 

   3كىػػى درجػػة الحيػػاد  لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي Tـ اسػػتخداـ اختبػػار تػػ
 (.21النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال.
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 (24جدوؿ )

احتراـ الوقت واالنضباط في  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "العمؿ

 الفقرة ـ
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1.  

يكجد في الكزارة قكانيف كلكائح تنظيمية تحدد االنضباط 
 في العمؿ 

4.17 83.48 15.80 *0.000 1 

 3 0.000* 8.35 75.59 3.78 احتراـ كقت العمؿ كاستغاللو في تحقيؽ أىداؼ الكزارة    .2

3.  

في أداء أعماليـ الحقكؽ كالكاجبات  يراعي المكظفكف
 التي تنظـ عالقتيـ بالكزارة .

3.77 75.43 8.66 *0.000 4 

 5 0.000* 5.04 71.30 3.57 يتـ انجاز المعامالت في كقتيا المحدد   .4

5.  

يتـ تكزيع جداكؿ أعماؿ االجتماعات مسبقان مما يقمؿ مف 
 كقت المناقشات

2.87 57.43 -0.99 0.163 7 

6.  

 في مكظفا يككف قد الذم المراجع بكقت اىتماـيكجد 
 أخرل جية

3.49 69.71 4.62 *0.000 6 

7.  

 الحضكر في الرسمية الدكاـ بمكاعيد يمتـز المكظفكف
 كاالنصراؼ

3.94 78.86 9.90 *0.000 2 

  0.000* 10.91 73.06 3.65 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:21مف جدكؿ )

 10.91 %، قيمة االختبار73.06يساكم  ، كأف المتكسط الحسابي النسبي3.65 المتكسط الحسابي يساكم -
"  احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿ "  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   قد زاد، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  3كىى درجة الحياد عف 

إلى اىتماـ الكزارة بضبط عممية الحضكر كاالنصراؼ مف خالؿ األساليب االلكتركنية الحديثة ذلؾ  لكيعز 
كما كأف الكزارة تفرض أسمكب الثكاب كالعقاب لحثيـ عمى االنضباط بأكقات الدكاـ كتعمؿ الكزارة كرشات 

ككما أف أكلى عمؿ بالخصكص كبأىمية االنضباط بالكقت مما يزيد مف جدية العمؿ بالكزارة كتحسينو ،
 شركط الكزارة لحصكؿ مسمى لقب  المكظؼ المثالي السنكية ىك احترامو لمكقت كاالنضباط في العمؿ . 

("أثر ثقافة المنظمة عمى تنمية القدرات االبتكارية لمعامميف" عمى 2113ىذا كقد أكدت دراسة )حسيف، 
تبادؿ ع تدعيـ كتأصيؿ ثقافة االحتراـ المضركرة االىتماـ بغرس ثقافة االنضباط كالسعي الدائـ لتطبيقيا م

 جاتيـ الكظيفيةبيف العامميف ميما كانت در 

، لمطمكبا االنجاز إلى المفتاح :المنظمة بعنكاف ثقافةErickson  ( (2000كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة
 االنضباط كااللتزاـ في العمؿ كاحتراـ الكقت.  ةكالتي أكصت بضركر 

"  يكجد في الكزارة قكانيف كلكائح تنظيمية تحدد االنضباط في العمؿ "األكلى فقرة لمالمتكسط الحسابي  -
كأف  15.80 ، قيمة االختبار%83.48 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.17ساكم ي

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية   ،
كىذا يعني أف ىناؾ  3كىى درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

كيعزل ذلؾ إلى أف ىناؾ لكائح تنظيمية لضبط العمؿ ، كيدلؿ ذلؾ عمى إيماف الكزارة بأف العمؿ المثمر 
كاألداء الجيد مف قبؿ العامميف ال يمكف أف يتـ إال مف خالؿ قكانيف كلكائح تنظيمية تعني بيا الكزارة كتؤكد 

 عمييا . 
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أعماؿ االجتماعات مسبقان مما يقمؿ مف كقت  يتـ تكزيع جداكؿ " الخامسة لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
القيمة كأف  0.99-، قيمة االختبار %57.43أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.87ساكم " ي المناقشات

0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.163 تساكم (Sig).االحتمالية   ،
كيعزك  .3كىى درجة الحياد عف  ال يختمؼ جكىريامما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة 

الباحث ذلؾ إلى انشغاؿ اإلدارة العميا في متابعة المشكالت اليكمية المتعمقة بالعمؿ نتيجة ظركؼ الطكارئ 
 التي تعيشيا الكزارة كسائر الكزارات . 

 " واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني تحميؿ جميع فقرات مجاؿ "

أـ  3كىػى الحيػاد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي درجػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.22النتائج مكضحة في جدكؿ ) ال.

 (22جدوؿ )

 فقرات مجاؿلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطنيواقع الثقافة  "

 المجاؿ
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واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد 
 الوطني

3.35 66.97 5.63 *0.000 

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *                           . 

( أم 5)الدرجػة الكميػة مػف  3.35سػاكم ي فقرات المجػاؿالمتكسط الحسابي لجميع أف  (22مف جدكؿ )تبيف 
 0.000تسػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  5.63 االختبػار، قيمػة %66.97 أف المتكسط الحسابي النسػبي

0.05دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة  فقػػرات المجػػاؿلػػذلؾ تعتبػػر جميػػع   ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط
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كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى  3كىػػى درجػػة الحيػػاد درجػػة االسػػتجابة قػػد زاد عػػف 
 . " االقتصاد الكطنيكاقع الثقافة التنظيمية في كزارة  جميع فقرات مجاؿ "

أف الثقافة التنظيمية تعد مف أىـ المحددات لطبيعة المكظفيف في كزارة االقتصاد الكطني  ذلؾ إلى لكيعز 
، كليا دكر مؤثر في تعامالت المكظفيف مع األعماؿ اليكمية كىذا ما بينتو نتائج ىذه الدراسة، حيث 

 كىي تعبر عف القيـ التي يؤمف بيا مكظف%( ، ك 66897حصؿ عنصر الثقافة التنظيمية عمى درجة )
الكزارة  التي تحدد مجاالت تفكيرىـ كسمككيـ، إضافة إلى المعايير التي يعتمد عمييا المكظفكف ، كالتي 
تعد كإطار مرجعي كمرشد لسمككيـ كتصرفاتيـ في المكاقؼ المختمفة، فضالن عف الممارسات التي تعبر 

 .كاإلجراءات التي يتخذكنيا في إنجاز المياـ المطمكبة منيـعف األساليب التي يتبعيا المكظفيف 

الكزارة  العامميف في أف دكر الثقافة التنظيمية ىاـ في إدارة األزمات فكمما كانت الثقافة التنظيمية لدل 
 قكية عميقة كمتجذرة كمما أسيـ ذلؾ في القدرة كالسيطرة كالتمكف في إدارة أزماتيا المتعاقبة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

" واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني ثانيا: تحميؿ فقرات مجاؿ "  

 " مرحمة ما قبؿ األزمة تحميؿ فقرات مجاؿ " -

أـ  3كىػى درجػة الحيػاد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.23النتائج مكضحة في جدكؿ ) ال.

 (21جدوؿ )

 "مرحمة ما قبؿ األزمةلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
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1.  

تدعـ اإلدارة العميا عمميات تحديد مؤشرات حدكث 
 األزمات كتيتـ بذلؾ

3.37 67.30 2.88 *0.003 2 

2.  

يتـ تشكيؿ فرؽ مختمفة كمتعددة لحؿ العديد مف 
 األزمات المحتمؿ كقكعيا

3.50 70.00 4.94 *0.000 1 

3.  

يتـ تكافر الدعـ المناسب لمفريؽ الذم يقـك بالتخطيط 
 لمعالجة األزمات المختمفة

3.01 60.29 0.12 0.453 6 

4.  

يسيؿ الحصكؿ عمى اإلمكانات المادية كالبشرية 
كالمعمكمات المطمكبة مف اإلدارات كالدكائر األخرل 

 مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 
2.89 57.71 -0.90 0.184 10 

5.  

تكجد لدينا تعميمات إدارية كاضحة ككافية تحدد كيفية 
جراءات التعامؿ مع األزمات المحتممة   كاث

3.21 64.29 1.93 *0.029 3 

 8 0.298 0.53- 58.86 2.94تتكافر لدينا برامج كخطط كافية كجاىزة إلدارة   .6
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 األزمات في الكزارة كيتـ مراجعتيا كتطكيرىا باستمرار

7.  

يكجد لدينا طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب بدرجة كافية 
 لمقياـ بعمميات جمع كتحميؿ مؤشرات حدكث أزمة .

3.03 60.57 0.22 0.412 5 

8.  

ىناؾ اتفاقيات كتنظيمات ثنائية كمتعددة الجكانب في 
إدارة األزمات مع المؤسسات كالجيات الحككمية ذات 

 العالقة 
3.13 62.57 1.27 0.105 4 

9.  

ىناؾ اىتماـ كاؼ بجمع كاكتشاؼ عالمات الخمؿ 
 التي قد تككف مؤشرا لكقكع أزمة .

3.01 60.29 0.13 0.450 6 

11.  

بمركنة كافية تساعد الكزارة في يتسـ الييكؿ التنظيمي 
 التعامؿ مع األزمات كقت كقكعيا .

2.93 58.57 -0.65 0.259 9 

11.  

يتـ مسح بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية ذات الصمة 
بعمؿ الكزارة بصكرة شاممة كمنتظمة لمتعرؼ عمى 

 مؤشرات احتماؿ حدكث األزمة 
2.84 56.86 -1.37 0.087 13 

12.  

تعقد الكزارة اجتماعات دكرية في اإلدارات كالدكائر 
 بافتراضية أزمات ككيفية التعامؿ معيا 

2.87 57.43 -1.00 0.160 11 

13.  

ىناؾ اىتماـ كدقة كافية بعمميات تصنيؼ كتحميؿ 
 مؤشرات حدكث األزمات

2.87 57.43 -1.14 0.130 11 

14.  

إدارة تتكافر لدينا البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ 
 األزمات.

2.39 47.76 -4.87 *0.000 14 

  0.496 0.01 60.02 3.00 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:23مف جدكؿ )

 ،0.01 %، قيمة االختبار60.02، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.00 المتكسط الحسابي يساكم -
 داؿغير "  مرحمة ما قبؿ األزمة " لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.496تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05عند مستكل داللة  إحصائيان   ،يختمؼ ال المجاؿ  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا
 . 3كىى درجة الحياد جكىريان عف 

كتعزل ىذه النتائج إلى كثرة األعباء عمى اإلدارة العميا التي قد تشغميا عف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحؿ 
المشكالت أكالن بأكؿ كقمة الخبرة لدل المكظفيف بمكضكع إدارة األزمات بالمنيجية العممية ، كقمة تقديـ 

كمف خالؿ النتائج  دكرات تدريبية لطكاقـ الكزارة المتخصصة في مكاجية األزمات،الدعـ الالـز لتنفيذ 
نستطيع القكؿ أف قدرة كزارة االقتصاد الكطني في االستعداد كالتخطيط كالتحضير لتزمات المحتممة 

ة األزمات متكسطة ، كلتعزيز االستعداد لمكاجية األزمات ال بد مف تكفير البرامج التدريبية الكافية في إدار 
جراء  مع االىتماـ البالم بمؤشرات حدكث األزمات كالمراجعة كالتطكير المستمر لخطط إدارة األزمات كاث
قناع  تجارب افتراضية لمتعامؿ مع األزمات المحتممة الختبار مدل كفاءة كفاعمية تمؾ البرامج كالخطط كاث

ال تمثؿ حال في حد ذاتيا  –إف كجدت  –المديريف في كافة المستكيات اإلدارية بأف خطط إدارة األزمات 
، بؿ يجب نقؿ فكرة الجاىزية كاالستعداد لتزمات المحتممة إلى نشاط العمؿ اليكمي العادم لمعامميف 
كاعتباره عادة يكمية ، كالعمؿ عمى تطكيع اليياكؿ التنظيمية لتتسـ بالمركنة الكافية لمتعامؿ مع األزمات 

لحصكؿ عمى اإلمكانات المادية كالبشرية كالمعمكمات مف اإلدارات كالدكائر مع التأكيد عمى عممية تسييؿ ا
 ذات العالقة .

 األزمات كمعالجة األزمات؛ لمكاجية االستعداد عمى تعتمد جديدة؛ تنظيمية ثقافة نشر ضركرةكىذا يؤكد 
 كاقتصادية سياسية ظركؼ ظؿ في خاصة العمؿ، في أزمة أم لمكاجية المستمر كالتدريب حدكثيا قبؿ

 .اعتيادية الغير الظركؼ مف غيره أك المعابر إغالؽ أك مكاد نقص مف سكاء نعيشيا؛ متقمبة

( بأف ىناؾ قدرة متكسطة لدل المستشفيات الفمسطينية في 2111كقد اتفقت النتائج مع دراسة )مسؾ، 
 الضفة الغربية في االستعداد كالتخطيط لتزمات لكنيا غير كافية ،

 أف لو تبيف حيث السعكدية؛ البنكؾ عف دراستو في  2001) حجازم،(إلييا تكصؿ التي النتيجة يكافؽ ما كىذا

 قطاع أنيا رغـ كالمكاجية؛ االستعداد خطط مف أكثر العالجية الخطط عمى تككف ما أكثر تعمؿ البنكؾ إدارة
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 جديدة؛ تنظيمية ثقافة نشر بضركرة دراستو أكصت كقد ذلؾ، مف أفضؿ أداؤىا يككف أف بيا كيفترض خاص؛
 .تقع التي األزمة معالجة فقط كليس األزمات؛ لمكاجية االستعداد عمى تعتمد

( حيث بيف أف ىناؾ استعداد كتدريب 2112ككذلؾ اتفقت مع نتيجة الدراسة التي تكصؿ إلييا )ثابت، 
كمعرضة  ليا خصكصية –مكة  –مستمر لمكاجية أم أزمة ؛ ربما ذلؾ بسبب أف العاصمة المقدسة 

 لمكثير مف األزمات خاصة في مكاسـ الحج .

( حيث دلمت نتائج الدراسة عمى أف درجة االستعداد لمكاجية 2117لكنيا اختمفت مع دراسة )شبير، 
( كذلؾ العتقاد العامميف أف بإمكانيـ مكاجية األزمات دكف 2814األزمات دكف المتكسط بمتكسط حسابي )

( كجكد  ضعؼ في االستعداد لتزمات 2116أكدت دراسة )الجديمي،  االستعداد المسبؽ ليا ، ككذلؾ
ف كجد في اليياكؿ التنظيمية دائرة تسمى إدارة  كتكصؿ أيضان إلى أنو ال يكجد إدارة أزمات فعمية حتى كاث

 األزمات فميس ليا دكر يذكر لذا أكصى بإنشاء إدارة لتزمات أك تفعيميا إف كجدت.

يتـ تشكيؿ فرؽ مختمفة كمتعددة لحؿ العديد مف األزمات المحتمؿ  الثانية " لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
 ، قيمة االختبار%70.00 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  3.50ساكم " ي كقكعيا

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،4.94
0.05  ، كىذا  3كىى درجة الحياد عف مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

 يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يعزل ذلؾ إلى االستجابة المسبقة لدل اإلدارة العميا بالكزارة لمطكارئ كاألزمات المحتممة في ظؿ الظركؼ 
المتقمبة التي تشيدىا الكزارة بسبب االحتالؿ كالحصار كنقص المكاد ، مما يستدعي كجكد لجنة دائمة 

 استعدادان لممشكالت كاألزمات المحتممة . 

"  تتكافر لدينا البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ إدارة األزمات " لرابعة عشرالمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية كأف  ،4.87- ، قيمة االختبار%47.76أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.39 ساكمي

.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  ، مما يدؿ عمى
غير كىذا يعني أف ىناؾ  3كىى درجة الحياد عف  انخفضأف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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اإلمكانيات كيعزل ذلؾ إلى أف نقص الكفاءات البشرية المؤىمة لمقياـ بالتدريب النظرم كالعممي كندرة 
المادية كالفنية كالبشرية المتمثمة بالطاقـ المؤىؿ لإلعداد لبرامج التدريب داخؿ الكزارة ككذلؾ عدـ استجابة 
عدد كبير مف المكظفيف ألخذ مثؿ ىذه الدكرات بعد الدكاـ الرسمي نظران النشغاليـ كاكتفائيـ بعمميـ 

 رة كالدراية .الرسمي ىذا عدا عف ندرة  كجكد مدرب عمى قدر مف الخب

 " مرحمة مواجية األزمة تحميؿ فقرات مجاؿ " -
أـ   3كىى درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.24النتائج مكضحة في جدكؿ ) ال.

 (21جدوؿ )

 " مرحمة مواجية األزمة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 الفقرة ـ
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1.  

يتـ السيطرة عمى األزمة عند حدكثيا كالحد مف 
 انتشارىا كاستمرارىا في فترة زمنية مناسبة .

3.11 62.29 1.02 0.157 6 

2.  

يتـ التأثير في األحداث كاستخداـ إجراءات الطكارئ 
التي تقمؿ كتحد مف األضرار التي تسببيا األزمة 

 بكفاءة عالية 
3.21 64.29 1.93 *0.029 4 

3.  

ىناؾ مبادرة لتكزيع المياـ كتحديد المسئكليات 
كالصالحيات بصكرة دقيقة عند حدكث أزمة كذلؾ 

 في فترة قصيرة كمناسبة 
3.19 63.71 1.58 0.059 5 

 3 0.012* 2.32 64.93 3.25ىناؾ قدرة كسرعة كبيرة كمناسبة في تحريؾ المكارد   .4
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 المادية كالبشرية الضركرية الحتكاء األزمة .

5.  

يؤخذ عامؿ الكقت في االعتبار عند التعامؿ مع 
 األزمات كبدقة مناسبة

3.32 66.38 3.00 *0.002 2 

6.  

يتـ االتصاؿ بشكؿ دقيؽ كسريع لمتأكد مف مدل 
 األضرار التي تسببيا أك التي قد تسببيا األزمة 

3.35 66.96 3.14 *0.001 1 

  0.004* 2.71 64.86 3.24 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 

 

 استخالص ما يمي: ( يمكف24مف جدكؿ )

 2.71 %، قيمة االختبار64.86، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.24 المتكسط الحسابي يساكم -
" داؿ إحصائيان  مرحمة مواجية األزمة "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.004 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05عند مستكل داللة   درجة عف  قد زاد، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  3كىى الحياد 

في مرحمة المكاجية كاحتكاء االضرار أك الحد  جيدةكجكد نظاـ إلدارة األزمات بدرجة  ذلؾ إلى لكيعز 
منيا حيث تتكافر العناصر األساسية لإلدارة الناجحة في التعامؿ مع األزمات كالقدرة عمى مكاجيتيا بدرجة 

، لذا يتكجب عمى اإلدارة العميا إعداد فريؽ متكسطة كاىتماـ الكزارة بالفريؽ القائـ عمى مكاجية األزمات 
كالعمؿ عمى تدريبو قدر يالئـ نكعية األزمات التي مف المحتمؿ التعرض ليا ، تخصص إلدارة األزمات م

المستطاع عمى كؿ ما يتعمؽ بمكاجية األزمات كيتـ تكفير إمكانات مادية كبشرية كيتـ تحديد مسئكليات 
 ككاجبات كمياـ كؿ فرد مف أفراد فريؽ مكاجية األزمات .

ك التي تسعى إلى معرفة أثر بعض عناصر الثقافة  ـ(2117)شبير،  كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة
التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية األزمات في مستشفى ناصر كقد أكصت ىذه الدراسة بضركرة زيادة 
االىتماـ بالعناصر البشرية لمكاجية األزمات كاالىتماـ باالستعداد لتزمات أكثر مف مجرد مكاجية 

(" حيث بمم المتكسط الحسابي الستجابات 2111اتفقت مع دراسة )حجازم،  األزمات بعد كقكعيا، ككذلؾ
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%( كىي تقع في مدل المكافقة 6784أفراد العينة نحك مدل تكافر كافة عناصر مرحمة المكاجية  )
 المتكسطة . 

يتـ االتصاؿ بشكؿ دقيؽ كسريع لمتأكد مف مدل األضرار التي " السادسة لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  3.35ساكم " ي بيا أك التي قد تسببيا األزمةتسب

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة 0.001 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  3.14 ، قيمة االختبار66.96%
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3كىى درجة الحياد 

عمى حساب بند المصاريؼ التشغيمية لكافة المدراء  كلممكظفيف  اتصاؿكيعزل ذلؾ لتكفير الكزارة شرائح 
ككذلؾ التي طبيعة أعماليـ تستكجب تكفير شرائح اتصاؿ فتكفير مناخ اتصاؿ مريح مفسران ليذه النتيجة 

 أجيزة السمكي .

مرارىا يتـ السيطرة عمى األزمة عند حدكثيا كالحد مف انتشارىا كاست " األكلى لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
كأف  1.02، قيمة االختبار %62.29أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.11ساكم " ي في فترة زمنية مناسبة

دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.157 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05  ، كىى درجة الحياد عف  ال يختمؼ جكىريامما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

3 . 

الى اف كثير مف االزمات مفتعمة كالقصد منيا افشاؿ الحككمة اك التضييؽ عمييا كال يخفى كيعزل ذلؾ  
ضييؽ عمى االنفاؽ عمى احد اف جميع االزمات التى كاجيتيا الكزارة ناتجة عف الحصار الصييكني اك الت

لتميز العمؿ الحككمي ك ، اك لسياسات اطراؼ اخرل محمية ترغب في افشاؿ البرنامج الحككمي
كؿ ذلؾ يؤدم لضعؼ السيطرة المباشرة عمى األزمة عند حدكثيا لذلؾ جاءت ىذه الفقرة  ةبالبيركقراطي

 غير دالة إحصائيان . 

  

 " مرحمة ما بعد األزمة )إعادة األوضاع إلى ما كانت عميو والتعمـ( تحميؿ فقرات مجاؿ " -
أـ  3كىػى درجػة الحيػاد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.25النتائج مكضحة في جدكؿ ) ال.
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 (25جدوؿ )

مرحمة ما بعد األزمة )إعادة  مجاؿ "لكؿ فقرة مف فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "األوضاع إلى ما كانت عميو والتعمـ(
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1.  

يتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات 
االعتيادية في الكزارة دكف أم تأخير في ظركؼ 

 األزمات 
3.42 68.41 3.82 *0.000 1 

2.  

ىناؾ تجاكب مف قبؿ متمقي الخدمات مع الجيكد 
المبذكلة في الكزارة إلعادة األمكر إلى ما كانت عميو 

 قبؿ كقكع األزمة .
3.22 64.35 2.20 *0.016 5 

3.  

يتـ تحديد االحتياجات الالزمة لممكاقع المختمفة التي 
تأثرت باألزمة مع تقديـ المكارد الالزمة الستعادة 

 النشاط االعتيادم .
3.32 66.47 3.19 *0.001 3 

4.  

تعمؿ الكزارة بكفاءة عالية عمى تخفيؼ آثار األزمات 
 كذلؾ بالحد مف استمرار أسباب حدكثيا 

3.33 66.67 2.96 *0.002 2 

5.  

تبادر الكزارة بتكجيو رسالة كحممة إعالنية مناسبة 
لجميكر المتعامميف ككسائؿ اإلعالـ عند حدكث 
أزمة حكؿ األضرار التي سببتيا األزمة ككيؼ تـ 

 التعامؿ معيا .

3.32 66.38 2.80 *0.003 4 
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6.  

يستخمص المسئكلكف بالكزارة بصكرة فعالة الدركس 
كاجيتيـ سابقان لالستفادة كالعبر مف األزمات التي 

 منيا عند كضع خطط مكاجية األزمات المستقبمية
3.19 63.82 1.61 0.056 6 

7.  

يتـ تقييـ كفاءة كفعالية خطط كبرامج إدارة األزمات 
السابقة بيدؼ تحسينيا لمنع حدكث أزمات مستقبمية 

. 
3.18 63.53 1.57 0.061 7 

8.  

 ىناؾ تقييـ مكضكعي لخطط كممارسات كقرارات
التعامؿ مع األزمات المشابية في دكؿ الجكار 

 لالستفادة منيا كدركس في الكزارة .
2.85 57.06 -1.26 0.107 8 

  0.003* 2.85 64.69 3.23 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 

 

 يمي: ( يمكف استخالص ما25مف جدكؿ )

 2.85 %، قيمة االختبار64.69، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.23 المتكسط الحسابي يساكم -
مرحمة ما بعد األزمة )إعادة األوضاع إلى "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.003 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ما كانت عميو والتعمـ(  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة  3كىى درجة الحياد عف  قد زاداالستجابة ليذا المجاؿ 

 عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

رغـ بدرجة جيدة  كانت قدراتيا كتطكير إدارتيا كأساليب األزمات لمكاجية التّعمـ مف ستفادةاال نسبة أف عنيتك 
سنكات( ناىيؾ عمى اف نكعية االزمات التي  ستزاؿ حديثة عيد )حكالي تال لمكزارة اف االدارة الحالية 

تستيدؼ اعماؿ الكزارة ىي ازمات متالحقة كمفتعمة اما داخميا اك خارجيا، اال اف ادارتيا لالزمات تخضع 
كبير مف تجاربيا الغنية في ىذا المجاؿ عمييا اف لمنيجية كاضحة كمكثقة كحتى تستفيد الكزارة بشكؿ 

 عمى الدراسات معظـ أكدت ، كقدتعمد الى ارشفة ىذه التجارب كتقييميا كالبناء عمييا كاستخالص العبر
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 مرة حدكثيا لتجنب حدثت التي السابقة األخطاء جميع كتكضيح اآلخريف تجارب مف االستفادة ضركرة
لذلؾ يتكجب عمى الكزارة أرشفة كجمع المعمكمات الخاصة بكؿ أزمة تمر بيا كالظركؼ المحيطة  ،أخرل

كذلؾ لالستفادة منيا كلتجنب األزمات المشابية ،  كىذه النتيجة تتكافؽ مع عدد مف الدراسات التي 
دراسة كمف ىذه أظيرت نتائج إيجابية حكؿ القدرة عمى إدارة األزمات في المؤسسات التي أجريت عمييا ال

( حيث أظيرت الدراسة أف الجامعة اإلسالمية تتمتع بالقدرة عمى إدارة 2118الدراسات دراسة )عكدة، 
األزمات كذلؾ مف خالؿ االلتزاـ بعممية التخطيط إلدارة األزمات قبؿ حدكث األزمة . كذلؾ تقييـ الكزارة 

مف أجؿ التعامؿ مع األزمات المستقبمية  لخطط كبرامج إدارة األزمات السابقة بقصد تطكيرىا كتحسنيا
 اختمفت حيف األزمة، في انتياء بعد النتائج كتقييـ المراجعة بعممية تمتـز الجامعة أف أيضان  كأكدت الدراسة

 نتائج أىـ مف كاف ( حيث  2007 دراسة )شبير، منيا نذكر السابقة الدراسات بعض مع الدراسة ىذه نتائج

 استعداد كجكد عدـ ككذلؾ اآلخريف، تجارب مف أك مف أخطائيا االستفادة عمى تعمؿ ال اإلدارة أف :الدراسة

لمكاجية األزمات،  العمؿ طاقـ تييئة يتـ كلـ األزمات لمكاجية طكارئ كجكد خطط كعدـ األزمات، لمكاجية
 في األزمات إدارة نظاـ في شديد ضعؼ ( حيث أظيرت الدراسة : كجكد2116كدراسة )الجديمي، 

 الدراسة ىي إلييا تكصمت التي النيائية كالنتيجة النظاـ، ىذا مراحؿ مف مرحمة كؿ المذككرة في شفياتالمست

 ليا. مستعدة كغير لتزمات مستيدفة غزة قطاع في الكبرل المستشفيات أف

لممارسة النشاطات االعتيادية بالكزارة  ةيتـ اتخاذ اإلجراءات الالزم" األكلى لمفقرة المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي 5)الدرجة الكمية مف  3.42ساكم " ي دكف أم تأخير في ظركؼ األزمات

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  3.82 ، قيمة االختبار%68.41 النسبي
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3كىى درجة الحياد عف 

ف البقية مف العامميف تقكـ بعمميا كالمعتاد لذا فإف أعماؿ  الكزارة كيعزل ذلؾ لكجكد لجنة لمتابعة األزمة كاث
 تسير بالشكؿ الطبيعي إلى حد ما دكف تأثير كبير .

ىناؾ تقييـ مكضكعي لخطط كممارسات كقرارات التعامؿ مع األزمات  " الثامنة لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
أم أف المتكسط الحسابي  2.85ساكم " ي المشابية في دكؿ الجكار لالستفادة منيا كدركس في الكزارة

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.107 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  1.26-، قيمة االختبار %57.06النسبي 
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0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير   ، ال مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة
 .  3كىى درجة الحياد عف  يختمؼ جكىريا

االتصاؿ كالتكاصؿ بيف النظاـ السياسي في قطاع غزة كالدكؿ المجاكرة يكاد يككف كىذا أمر كاقع فإف 
مفقكد  -محافظات غزة كمحافظات الضفة  -مقطكع كالمستغرب أكثر أف التعاكف فيما بيف شطرم الكطف 

ـ، كال يتـ التكاصؿ إال 2117بسبب أزمة االنقساـ السياسي الذم تعيشو المحافظات الجنكبية  منذ عاـ 
 عبر لجاف التنسيؽ، فكيؼ سيتـ تبادؿ الخبرات كاالستفادة مف تجارب اآلخريف ؟

 " واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني تحميؿ جميع فقرات مجاؿ " -

أـ  3كىػى الحيػاد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلػي درجػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.26جدكؿ )النتائج مكضحة في  ال.

 (26جدوؿ )

 فقرات مجاؿلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني "

 المجاؿ
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واقع إدارة األزمات في وزارة االقتصاد 
 الوطني

3.12 62.41 1.56 0.062 

                           

( أم 5)الدرجػة الكميػة مػف  3.12سػاكم ي فقرات المجػاؿالمتكسط الحسابي لجميع أف  (26مف جدكؿ )تبيف 
 0.062تسػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  1.56 االختبػار، قيمػة %62.41 أف المتكسط الحسابي النسػبي
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0.05دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة غيػػػر  المجػػػاؿ فقػػػراتلػػػذلؾ تعتبػػػر جميػػػع   ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف
 . 3كىى درجة الحياد عف  ال يختمؼ جكىريامتكسط درجة االستجابة 

أف نظاـ إدارة األزمات في كزارة االقتصاد الكطني يعطي أكزانان متقاربة إلى حد ما في  ذلؾ إلى لكيعز 
 المراحؿ الثالث كىذا يرجع إلى عدة أسباب منيا : 

يمكف التنبؤ بو  ال مف النكع الذم ياإف طبيعة األزمات في كزارة االقتصاد الكطني يغمب عمييا أن -
غالؽ المعابر ك   الحصار المفركض عمى قطاع غزة .الرتباطيا بسياسة فتح كاث

الثقافة التنظيمية لدل القيادات اإلدارية في كزارة االقتصاد الكطني  كالتي ترل أف إدارة األزمات ىي  -
فقط مكاجية األزمة عند حدكثيا كليس االستعداد لمتعامؿ معيا قبؿ حدكثيا ، كىذه ىي الثقافة السائدة 

( في كزارة الصحة كدراسة 2117مثاؿ دراسة )شبير،  في الكزارات حسب الدراسات التي أجريت؛
( بكزف نسبي إلدارة  األزمات 2113( في كزارة الصحة كدراسة )أبكركبة ، 2116)الجديمي، 

 %( في كزارة الداخمية .6185)

االقتصادية  باألزمات يتعمؽ فيما خاصة كالسمات، الخصائص بنفس تتسـ األزمات مف العديد أف -
  منو مفر ال ككاقع كطبيعي حتمي أمر ىي ةفاألزم المتكررة،

          
 

 :اختبار الفرضيات:  5.2.4

 )الفرضية الرئيسة األولى( اختبار الفرضيات حوؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة

 ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  :الفرضية الصفرية

 .تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :الفرضية البديمة

0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    الفرضية الصفرية فإنو ال يمكف رفض
-Sig.(Pكانت كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا 

value)  0.05أقؿ مف مستكل الداللة   فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة
 .تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسةبأنو 
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الفرضية الرئيسة األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد 
دارة األزمات لدى المديريف في وزارة االقتصاد الوطني.   الوطني وا 

 (27جدوؿ )

دارة األزماتمعامؿ االرتباط   بيف واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني وا 

 ضيةالفر 

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عالقة  ذات داللة إحصائية بيف كاقع الثقافة التنظيمية في 
 .كزارة االقتصاد الكطني كعالقتيا بإدارة األزمات

.740 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة        * . 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 740.( أف معامؿ االرتباط يساكم 27جدكؿ )يبيف 
بيف كاقع الثقافة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقؿ مف مستكم الداللة 

دارة األزمات عند  الكطنيلدل المديريف في كزارة االقتصاد  التنظيمية في كزارة االقتصاد الكطني كاث
 (.α =0.05مستكل داللة إحصائية )

 األزمات، إدارة عمى القدرة كبيف أبعاد الثقافة التنظيمية بيف قكية إيجابية ارتباط عالقة ذلؾ إلى كجكد يعزلك 

 كزارة قبؿ مف كاىتماـ كتطكير تنمية إلى ةحاجب األزمات إدارة في التنظيمية المؤثرة  ةأبعاد الثقاف أف إال

 ( .163-154الكطني كيمكف الرجكع إلى تحميؿ فقرات أبعاد الثقافة التنظيمية مف ص)قتصاد اال

كىذا يكضح أف العالقة الكطيدة بيف أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في الكزارة كالقدرة عمى إدارة األزمات 
 ىي عالقة طردية ، 

 كيشتؽ مف الفرضية الرئيس الفرضيات الفرعية التالية:
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دارة األزمػات لػدى توجد عال -1 قة ذات داللة إحصػائية بػيف التعػاوف وجماعيػة العمػؿ بػروح الفريػؽ وا 
 المديريف في وزارة االقتصاد الوطني. 

 (:28جدوؿ )

دارة األزمات                                        معامؿ االرتباط  بيف التعاوف وجماعية العمؿ بروح الفريؽ وا 
 االقتصاد الوطنيلدى المديريف في وزارة 

 الفرضية

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التعاكف كجماعية العمؿ بركح 
دارة األزمات لدل المديريف في كزارة االقتصاد الكطني.  الفريؽ كاث

.606 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة        * . 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 606.( أف معامؿ االرتباط يساكم 28جدكؿ )يبيف 
بيف التعاكف كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقؿ مف مستكم الداللة 

دارة األزمات لدل المديريف في عند مستكل  كزارة االقتصاد الكطني كجماعية العمؿ بركح الفريؽ كاث
 (.α =0.05داللة إحصائية )

ى إدراؾ العامميف بأنيـ ال يستطيعكف مكاجية األزمات منفرديف حيث أف األزمات ال تشكؿ ذلؾ إل يعزلك 
خطران عمييـ فقط كلكنيا تشكؿ خطران عمى الجميع كاقتناعيـ بأف العمؿ الجماعي ىك أساس لنجاح الكزارة 

األزمات . كيعزل الكزف النسبي جاء فكؽ المتكسط لعدـ تفعيؿ بند المكافآت في مكازنة الكزارة في مكاجية 
 مما يجعؿ صعكبة في صرؼ مكافآت مالية. 

أىمية تييئة الجك المالئـ مف تعاكف كتآلؼ بيف العامميف كأثره الكبير عمى تأدية أدكارىـ عمى الكجو األمثؿ 
َكَتَعاَكُنكا َعَمى اْلِبرِّ قرآف الكريـ عمى أىمية التعاكف في قكلو تعالى : "  في مكاجية األزمات ، كلقد أكد ال

َكَألََّؼ ( كقاؿ عز كجؿ عف التآلؼ في سكرة األنفاؿ "6" )المائدة : َكالتَّْقَكل كال َتَعاَكُنكا َعَمى اإِلْثـِ َكاْلُعْدَكاِف 
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"   عنا َما َألَّْفت َبْيف ُقُمكبيـْ َكَلِكفَّ المَّو َألََّؼ َبْينيـْ ِإنَُّو َعِزيزه َحِكيـه َبْيف ُقُمكبيـْ َلْك َأْنَفْقت َما ِفي اأْلَْرض َجِمي
 (63)االنفاؿ : 

إف مف خالؿ التحميؿ يتبيف أف بعد الثقافة التنظيمية "التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ في مكاجية األزمات" 
مكازنة العامة لمحككمة عامة كبكزارة االقتصاد بحاجة إلى النيكض بو كذلؾ بتفعيؿ بند المكافآت في ال

الكطني خاصة ، كبتسكيد العدؿ كالمساكاة في التعامؿ مع جميع العامميف كالعمؿ عمى تفعيؿ دائرة التدريب 
 لمرقي بثقافة مكظفي كزارة االقتصاد الكطني لمكاجية األزمات بكفاءة كفاعمية .

لعػامميف فػػي اتخػاذ القػرارات و إدارة األزمػات لػػدى توجػد عالقػة ذات داللػة إحصػػائية بػيف مشػاركة ا -2
 المدراء العامميف في وزارة االقتصاد الوطني.

 (:29جدوؿ )

دارة األزمات                                        معامؿ االرتباط   بيف مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات وا 

 الفرضية

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مشاركة العػامميف فػي اتخػاذ القػرارات 
 ك إدارة األزمات لدل المدراء العامميف في كزارة االقتصاد الكطني.

.645 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة        * . 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 645.( أف معامؿ االرتباط يساكم 29جدكؿ )يبيف 
بيف مشاركة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقؿ مف مستكم الداللة 

دارة األزمات لدل المديريف في كزارة االقتصاد الكطني عند مستكل داللة  العامميف في اتخاذ القرارات كاث
 (.α =0.05إحصائية )

أف مشاركة العامميف في كزارة االقتصاد الكطني في صنع كاتخاذ القرارات يرسخ االنتماء ذلؾ  يعزلك 
%( بينما جاءت فقرة " تعمؿ 84835كاإلخالص في إنجاز األعماؿ كقد جاءت بمتكسط حسابي نسبي )

%( 55843مقة باإلجراءات التنفيذية بمتكسط حسابي نسبي )الكزارة عمى إشراؾ العامميف في القرارات المتع
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كقت األزمة كىذا كاقع حيث أف السيطرة عمى األزمة تتطمب السرعة في كىذا يدلؿ عمى مركزية القرار 
شراؾ المكظفيف كالتشاكر معيـ التخاذ القرارات الالزمة . كعدـ منح اتخاذ القرار كال كقت لممداكالت كاث

 التصرؼ باتخاذ القرارات المناسبة كالخاصة بعمميـ ،  الحرية لمعامميف في

دارة األزمات لدى  - 1 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التفكير االبتكاري في حؿ المشكالت وا 
 المدراء العامميف في وزارة االقتصاد الوطني .

 (11جدوؿ )

دارة معامؿ االرتباط  األزمات                                        بيف التفكير االبتكاري في حؿ المشكالت وا 
 لدى المديريف في وزارة االقتصاد الوطني

 الفرضية

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجػػػػػػد عالقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف التفكيػػػػػػر االبتكػػػػػػارم فػػػػػػي حػػػػػػؿ 
دارة األزمػػػػػػات لػػػػػػدل المػػػػػػدراء العػػػػػػامميف فػػػػػػي كزارة  االقتصػػػػػػاد المشػػػػػػكالت كاث

 الكطني.
.674 *0.000 

0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة        * . 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 674.( أف معامؿ االرتباط يساكم 31جدكؿ )يبيف 
بيف التفكير كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقؿ مف مستكم الداللة 

دارة األزمات لدل المديريف في كزارة االقتصاد الكطني عند مستكل  االبتكارم في حؿ المشكالت كاث
 (.α =0.05داللة إحصائية )

دارة األزمات مف  كيدلؿ ىذا عمى ادراؾ العامميف لمعالقة الكثيقة بيف التفكير االبتكارم في حؿ المشكالت كاث
جية أخرل ال سيما في ظؿ الظركؼ االستثنائية التي تؤدم إلى ظيكر مشكالت متنكعو كمتعاقبة كىنا 
يككف الحاجة إلى التفكير االبتكارم في حؿ المشكالت ضركرة كىذا ينعكس بصكرة إيجابية عمى إدارة 

ما يميز االنساف عف غيره مف  األزمات ، كمف المعمكـ أف أرقى سمة يتسـ بيا االنساف ىي التفكير كأف
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 المخمكقات قدرتو عمى التفكير كىك أعقد نكع مف أشكاؿ السمكؾ االنساني ، كقاؿ اهلل سبحانو كتعالى :"
ـْ ِإنِّي َمَمؾه ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ  ـُ اْلَغْيَب َكال َأُقكُؿ َلُك ـْ ِعنِدم َخَزآِئُف الّمِو َكال َأْعَم كَحى ِإَليَّ ُقْؿ َىْؿ  َما يُ ُقؿ الَّ َأُقكُؿ َلُك

( ، إف ثقافتنا المنبثقة عف ديننا الحنيؼ تدعكنا 51")سكرة االنعاـ : َيْسَتِكم اأَلْعَمى َكاْلَبِصيُر َأَفاَل َتَتَفكَُّركفَ 
لمتفكير حيث أف التقدـ الحضارم الذم نممسو في مختمؼ جكانب الحياة إنما يعكد إلى تطكر كنتاج تفكير 

الجنس البشرم ، كال يمكف لمجتمع أف ينيض ما لـ يتقدـ التفكير لديو كيكف في كسعو أجياؿ متعاقبة مف 
تكفير األسس المنيجية لذلؾ كحيث أف التفكير ميارة يمكف تحسينيا كتطكيرىا مف خالؿ التدريب 
كالممارسة فال بد مف ضركرة سعي المكظفيف لمتمكف كالتمرس عمى التفكير كاالبداع كاالبتكار ألليات 

ساىـ في إدارة األزمات التي تكاجو الكزارة ، كعمى اإلدارة العميا االىتماـ بتسجيؿ كأرشفة العمميات ت
كاألزمات التي تعترض الكزارة كالظركؼ المحيطة بكؿ منيا ككيفية السيطرة كتجنب أضرارىا لتككف مرجعان 

في أمكر سبؽ حدكثيا فيعمؿ لممكظفيف جميعان ، فقد يككف التفكير االبتكارم نتيجة لمتفكير المسبؽ 
المكظؼ عمى أال يكرر ما حدث في السابؽ محاكال أيجاد أفكار جديدة ، كقد يككف التفكير االبتكارم كليد 
المحظة كعندىا يككف ىك الحؿ الفعاؿ في لحظة كقكع األزمة كىذا نتيجة طبيعية حيث أف العديد مف 

ع األزمة  ، كىنا يجدر بنا بتقديـ تكصية لإلدارة العميا األزمات قد ال يككف مخطط ليا مسبقان  في حيف كقك 
 لكزارة االقتصاد الكطني بعقد )دكرة تريز لمحمكؿ االبداعية( لمكظفييا .

توجد عالقة ذات داللػة إحصػائية بػيف احتػراـ الوقػت واالنضػباط فػي العمػؿ و إدارة األزمػات لػدى  - 4
 المدراء العامميف في وزارة االقتصاد الوطني .
 (:14دوؿ )ج

دارة األزمات                                        معامؿ االرتباط  بيف بيف احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿ وا 
 لدى المديريف في وزارة االقتصاد الوطني

 الفرضية

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف احتػراـ الكقػت كاالنضػباط فػي العمػؿ 
 .ك إدارة األزمات لدل المدراء العامميف في كزارة االقتصاد الكطني 

.565 *0.000 



172 
 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة        * . 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 565.( أف معامؿ االرتباط يساكم 31جدكؿ )يبيف 
بيف احتراـ الكقت كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقؿ مف مستكم الداللة 

دارة األزمات لدل المديريف في كزارة االقتصاد الكطني عند مستكل داللة  كاالنضباط في العمؿ كاث
 (.α =0.05إحصائية )

تعبر ىذه النتيجة عف منطؽ سميـ في تأثير االنضباط في العمؿ كاحتراـ الكقت عمى مستكل إدارة ك 
األزمات ذلؾ ألف اإلخالؿ في االنضباط في العمؿ كاحتراـ الكقت ربما يسبب أزمات في إدارة العمؿ كفي 

ارة األزمات كنتيجة ليا المقابؿ فإف احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ يعد سببان قكيان في التحكـ في إد
 كذلؾ . 

كأنو ال يمكف لكزارة أك لمؤسسة أم كانت أف تدير أزماتيا دكف احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ 
فالتسيب كعدـ االلتزاـ مف أكثر األمكر التي تساىـ في فشؿ عمؿ أم منظمة لذا مف الطبيعي أف تككف 

كف مكظفييا محترميف لمكقت كمنضبطيف في العمؿ كليس أدؿ الكزارة القادرة عمى إدارة أزماتيا ىي التي يك
عمى قيمة الكقت مف قسـ اهلل سبحانو كتعالى بالكقت: "كالفجر .. ، كالعصر .. " كالكقت ىك أحد المكارد 

يمكف  الطبيعية النادرة  كىك السبيؿ الكحيد لبمكغ األىداؼ كتحقيؽ الغايات ، فالكقت مكرد محدكد كال
كال يمكف تعكيضو، كالحديث القدسي " يا ابف آدـ إف الميؿ كالنيار يعمالف فيؾ فاعمؿ  لإلنساف تخزينو

نجاز األعماؿ كالمياـ.  فييما" فاإلدارة الجيدة لمكقت تدعـ فرص النجاح كاث
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عالقة ذات داللة إحصائية بيف المينية والكفاءة في العمؿ و إدارة األزمػات لػدى المػدراء العػامميف  -5
 االقتصاد الوطني .في وزارة 

 (:12جدوؿ )

دارة األزمات لدى المديريف في وزارة االقتصاد الوطني المينية والكفاءةبيف معامؿ االرتباط   في العمؿ وا 

 الفرضية

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

فػػي العمػػؿ ك إدارة  المينيػػة كالكفػػاءةتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف 
 األزمات لدل المدراء العامميف في كزارة االقتصاد الكطني .

.940 *0.000 

0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         * . 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 940.( أف معامؿ االرتباط يساكم 32جدكؿ )يبيف 
المينية بيف كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815مف مستكم الداللة أقؿ 

دارة األزمات لدل المديريف في كزارة االقتصاد الكطنيفي العمؿ  كالكفاءة عند مستكل داللة  كاث
 (.α =0.05إحصائية )

الذيف كاجيكا األزمات فيـ نتاج فكرم ك أف المكظفيف العامميف في الكزارة بعد االنقساـ  ذلؾ إلىيعزل ك 
بصفات العمـ كالمينية كالكفاءة كغيرىا مف الصفات التي تؤىميـ ألف  يتمتعكفمعمؽ كانتماء صادؽ، 

دارة األزمات ، بغية تمبية حاجات  يككنكا إدارييف ناجحيف مما منحيـ ذخيرة قكية كفاعمو في مكاجية كاث
 كمصالح الناس فيما يرضي رب الناس 

أىمية المينية كالكفاءة في  عمى الباحث عمييا اطمع كالتي السابقة بعض الدراسات مع النتائج ىذه كتكافقت
 كمف بشكؿ سريع السمبية آثارىا مف كالحد عمييا كالسيطرة األزمة باحتكاء يسمح مما إلدارة األزمات، العمؿ 

 الدراسات ىذه

 . 2008)عكدة، ) ،( 2003) ، حجازم، Roger,(2005) ، ( 2006 )الجديمي،
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و إدارة األزمػػات لػػدى المػػدراء التحػػديات التػػي تواجػػو الػػوزارة  عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  - 6
 العامميف في وزارة االقتصاد الوطني .

 (:11جدوؿ )

دارة األزمات لدى المديريف في وزارة االقتصاد   التحديات التي تواجو الوزارةبيف معامؿ االرتباط  وا 
 الوطني

 الفرضية

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ك إدارة   التحديات التي تكاجو الكزارةتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
 األزمات لدل المدراء العامميف في كزارة االقتصاد الكطني .

.980 *0.000 

0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         * . 
 

كىي  0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 908.( أف معامؿ االرتباط يساكم 33جدكؿ )يبيف 
التحديات بيف إحصائية كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة  α= 1815أقؿ مف مستكم الداللة 

دارة األزمات لدل المديريف في   التي تكاجو الكزارة عند مستكل داللة  كزارة االقتصاد الكطنيكاث
 (.α =0.05إحصائية )

أف المكظفيف العاممكف لدييـ الثقة كاإليماف كالحماسة لإلنجاز كيتمتعكف بالشجاعة كقكة  ذلؾ إلىيعزل ك 
اإلرادة مشحكذيف بالعـز كالحرص عمى النجاح كالتقدـ كالرقي في السيطرة عمى األزمات بما يممككف مف 

فعة في فف كميارة في تكجيو الجيكد كالطاقات في ظؿ نقص شديد في اإلمكانات لتحقيؽ معايير مرت
دارتيا ، كممتزميف ألبعد الحدكد باألخالؽ الفاضمة كتعاليـ الديف ، كقد أثبتت األزمات المتتالية   مكاجيتيا كاث
كدلمت عمى صالبتيـ في المكاجية كالتحدم ، فضالن عف أف قسكة الظركؼ كالكضع السياسي الصعب 

التحدم كالمكاجية بكؿ ما  كالضغكطات المحيطة مف كؿ جانب سكاء داخمية أك خارجية قادىـ إلى
مكانات حتى تحقيؽ األىداؼ ، ككاف ذلؾ كاضحان جميان في سيطرة كزارة االقتصاد  يممككف مف قكة كاث
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ـ كحرب حجارة 2118الكطني بإمكاناتيا البسيطة عمى األزمات االقتصادية خالؿ حرب الفرقاف عاـ 
عاـ كالمكاد التمكينية تحديدان  فمـ يكف ـ فقد كانت سيطرة كاممة عمى األسكاؽ بشكؿ 2112السجيؿ عاـ 

ىناؾ احتكار لمسمع أك ارتفاع في األسعار أك اختفاء مفاجئ لممكاد التمكينية أك المحركقات ،.. إلخ ، فكؿ 
ما تعمؽ باالقتصاد الكطني كاف متابعان عبر مكظفييا الذيف عممكا عمى مدار الساعة في فترات األزمات 

نكدان مجيكليف في الميداف يحرصكف كيعممكف عمى تكفير كافة حاجيات الناس كالحركب خاصة فقد كانكا ج
في األسكاؽ كقد عاش أىؿ القطاع في جميع المحافظات ىذه األجكاء كلـ يشعركا بالنقص لمسمع 

 كالحاجات ضمف المتكفر في المخازف المركزية لمتجار كمحالت البيع الكبرل  .

 

بػػيف  05.0ؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة لفرضػػية الرئيسػػة الثانيػػة: توجػػد فػػرو
متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ دور الثقافػػة التنظيميػػة فػػي إدارة األزمػػات تعػػزى لممتغيػػرات 

 الشخصية ) الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, سنوات الخبرة ( .

" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كىػك اختبػار معممػي لعينتيف مستقمتيفT  تـ استخداـ اختبار "
لمعرفػة مػا إذا كػاف  التبػايف األحػادم" يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار " 

 متكسطات أك أكثر. 3ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 
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بيف متوسطات استجابات المبحوثيف  05.0روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد ف
 .لمجنس حوؿ دور الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات تعزى

 (34جدوؿ )

 الجنس –"لعينتيف مستقمتيف  -  T"اختبار نتائج 

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 أنثى ذكر

 0.332 0.976 3.31 3.50 التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ.

 0.112 1.610 2.86 3.19 .المشاركة في اتخاذ القرار

 0.229 1.213 2.99 3.19 .التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ

 0.533 0.627 3.58 3.67 احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ.

التنظيمية في وزارة االقتصاد واقع الثقافة 
 الوطني.

3.39 3.19 1.356 0.179 

 0.155 1.439 2.77 3.06 .مرحمة ما قبؿ األزمة

 0.045* 2.046 2.90 3.34 .مرحمة مكاجية األزمة

 0.207 1.273 3.04 3.29 مرحلة ما بعد األزمة .

 0.097 1.685 2.87 3.19 .واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني

 0.104 1.649 3.03 3.29 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  * 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 32المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

 ≤ 0.05أقؿ مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

α  "كبػػػػذلؾ يمكػػػػف اسػػػػتنتاج أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف  مرحمػػػػة مكاجيػػػػة األزمػػػػة لمجػػػػاؿ"
 الجنس كذلؾ لصالح الذككر.متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
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أكبػػر مػػف مسػػتكل  (.Sig)االحتماليػػة أمػػا بالنسػػبة لبػػاقي المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة، فقػػد تبػػيف أف القيمػػة 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05الداللة 

 الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى الجنس.
 

ت ذات بعد ثقافي أك سمككي قد كيرجع ذلؾ إلى طبيعة االزمات التي كاجيت الكزارة التي في مجمميا ليس
يتأثر بجنس الذيف يتعاممكف معيا ك يعزل عدـ كجكد فركؽ إلى أف العامالت اإلناث ال يقؿ عمميف كفاءة 

( حيث أظيرت النتائج 2116عف العامميف الذككر ، كقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة )الجديمي، 
حكؿ كاقع استخداـ أساليب إدارة األزمات في المستشفيات  عدـ كجكد اختالؼ بيف آراء أفراد عينة الدراسة

( التي 2117الحككمية في قطاع غزة يعزل إلى عامؿ الجنس ، ككما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )اسميـ، 
أظيرت عدـ كجكد فركؽ تعزل إلى الجنس بيف إجابات المبحكثيف في كزارة المالية حكؿ سمات إدارة 

( بعدـ كجكد فركؽ في إجابات أفراد العينة حكؿ 2111اتفقت مع دراسة )أبكعزيز، األزمات في الكزارة ، ك 
  معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة في قطاع غزة في ظؿ الحصار تعزل إلى الجنس .
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 بيف متوسطات استجابات المبحوثيف 05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 لمعمر. حوؿ دور الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات تعزى

 (35جدوؿ )

 العمر – "التبايف األحادي  اختبار" نتائج  

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

أقؿ مف 
 سنة 30

 -30مف 
أقؿ مف 

 سنة 40

مف 
40- 

أقؿ مف 
 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

 العمؿ بركح الفريؽ.التعاكف كجماعية 
3.46 3.39 3.66 3.15 1.252 0.298 

 0.549 0.712 2.78 3.19 3.17 3.03 .المشاركة في اتخاذ القرار

 0.278 1.312 2.90 3.32 3.08 3.13 .التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ

 0.590 0.643 3.73 3.75 3.56 3.67 احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ.

 0.417 0.960 3.14 3.48 3.31 3.33 التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني.واقع الثقافة 

 0.133 1.930 2.78 3.12 2.84 3.36 .مرحمة ما قبؿ األزمة

 0.381 1.039 2.90 3.34 3.17 3.48 .مرحمة مكاجية األزمة

مرحمة ما بعد األزمة )إعادة األكضاع إلى ما كانت 
 عميو كالتعمـ(.

3.50 3.08 3.40 2.98 1.776 0.160 

 0.142 1.880 2.90 3.25 2.98 3.43 .واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني

 0.264 1.355 3.01 3.37 3.15 3.38 جميع المجاالت معا

 

المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 33المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة " 
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت 
 مجتمعة معا تعزل إلى العمر.

ف األعباء الكظيفية ال تفرؽ بيف أم مرحمة مف أف معظـ المبحكثيف في عمر متقارب ك ذلؾ إلى   كيعزل اث
%( مف مجمؿ عينة 7587نسبة )البمغت  فقدمراحؿ العمر سكاء كانكا شباب أك متقدميف في السف ، 

 ( سنة.51- 31أعمارىـ بيف )كالذيف تتراكح الدراسة 

 فركؽ كجكد ـعد النتائج أظيرت حيث  2006)الجديمي، (كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 األزمات إدارة نظاـ فاعمية حكؿ الحككمية المستشفيات في الدراسة عينة أفراد متكسطات بيف إحصائينا دالة

( التي أظيرت أف ىناؾ فركؽ 2117، كاختمفت ىذه النتائج مع دراسة )إسميـ ،  العمرية لمفئة تعزم فييا
( بيف استجابات العامميف تعزل إلى عمر المكظؼ ككانت الفركقات لصالح 1815ذات داللة إحصائية )

ية سنة " في قدرة أفراد عينة الدراسة مف العامميف في كزارة المالية الفمسطين51سنة إلى أقؿ مف  41الفئة "
 بغزة في التعامؿ مع األزمات المختمفة .
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بيف متوسطات استجابات المبحوثيف  05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 لممؤىؿ العممي. حوؿ دور الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات تعزى

 

 

 (36جدوؿ )
 المؤىؿ العممي – "التبايف األحادي  اختبار" نتائج  

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 بكالوريوس دبمـو 

دراسات 
 عميا

 التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ.
3.74 3.35 3.66 2.139 0.126 

 0.319 1.161 3.32 3.02 3.25 .المشاركة في اتخاذ القرار

 0.035* 3.530 3.43 3.02 3.29 .التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ

 0.065 2.846 3.86 3.55 3.83 احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ.

 واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني.
3.53 3.24 3.57 3.162 *0.049 

 0.008* 5.234 3.47 2.83 3.08 .مرحمة ما قبؿ األزمة

 0.008* 5.212 3.72 3.06 3.39 .مرحمة مكاجية األزمة

مرحمة ما بعد األزمة )إعادة األكضاع إلى ما كانت 
 عميو كالتعمـ(.

3.56 3.09 3.49 3.294 *0.043 

 0.008* 5.230 3.53 2.96 3.27 .واقع ادارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني

 0.010* 4.894 3.55 3.10 3.41 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *         

 يمكف استنتاج ما يمي:( 34المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

  α ≤ 0.05أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادم  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
، احتػراـ الكقػت كاالنضػباط فػي المشاركة في اتخػاذ القػرار الفريؽ،التعاكف كجماعية العمؿ بركح  لمجاالت "
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كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسػة  العمؿ "
ف المػػؤىالت العمميػػة لػػيس فاعمػػة فػػي مثػػؿ ىػػذه األعمػػاؿ  حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزل إلػػى المؤىػػؿ العممػػي كاث

ذلػػؾ أف البيئػػة المجتمعيػػة فػػي قطػػاع غػػزة بطبيعتيػػا تميػػؿ إلػػى التمسػػؾ بػػالقيـ كالعػػادات األصػػيمة التنفيذيػػة ك 
المرتبطػػة بػػديننا الحنيػػؼ كىػػذه الثقافػػة المجتمعيػػة ىػػي ذات مصػػدر كاحػػد كيتػػأثر بيػػا جميػػع أفػػراد المجتمػػع 

جػؿ " كتعػاكنكا عمػى فالتعاكف كجماعية العمػؿ بػركح الفريػؽ ثقافػة مؤصػمة منبعيػا القػرآف الكػريـ بقكلػو عػز ك 
البر كالتقكل كال تعاكنكا عمى اإلثـ كالعدكاف " كأما المشاركة في اتخاذ القرار فقد جاءت مف سيرة رسكؿ اهلل 
صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ يػػكـ بػػدر " أشػػيركا عمػػي أييػػا النػػاس " كأمػػا احتػػراـ الكقػػت كاالنضػػباط فػػي العمػػؿ فيػػذا 

النتقػػاص مػػف كقػػت العمػػؿ كمػػف ىنػػا جػػاء االنضػػباط ، ىػػذه يرجػػع إلػػى أف العمػػؿ مقابػػؿ األجػػر فػػال يجػػكز ا
 اإلشارات كالقيـ المجتمعية متكفرة لدل جميع العامميف بالحد الذم أعطى النتائج المذككرة  .

 

أقػػؿ مػػف مسػػتكل  (.Sig)أمػػا بالنسػػبة لبػػاقي المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة، فقػػد تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة  α ≤ 0.05الداللة 

كذلػؾ لصػالح الػذيف مػؤىميـ  المؤىػؿ العممػيالدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلػى 
إشػػارات العممػػي دراسػػات العميػػا. كىػػذا مػػف البػػدييي أف أصػػحاب المػػؤىالت العمميػػة العميػػا قػػادريف عمػػى فيػػـ 

تجاكز لمكاجيتيا ككضع الخطط الالزمة ل االنذار المبكر لتزمات كالتنبؤ بماىية األزمة كحجميا كاالستعداد
دراؾ كعمػـ بخػالؼ  األزمة كالعمؿ عمى تخفيؼ أضرارىا كالحد منيا بؿ كاالستفادة منيػا كىػذا يحتػاج كعػي كاث

ت العمميػػة العميػػا مثػػؿ التفكيػػر االبتكػػارم فػػي المػػؤىالت العمميػػة الػػدنيا كبالػػذات فػػي مجػػاالت تتطمػػب المػػؤىال
إدارة األزمات المتعاقبة كالفيـ العميؽ لتزمة كأبعادىػا  كتأثيراتيػا ككػؿ مػا يتعمػؽ باألزمػة قبػؿ حػدكثيا كعنػد 

( بػػأف المؤىػػؿ 2118حػػدكثيا كبعػػد كقكعيػػا كآليػػات التعامػػؿ معيػػا كاتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة )عػػكدة ، 
إجابػات المبحػكثيف حيػث أظيػرت النتػائج كجػكد اخػتالؼ فػي إجابػات المبحػكثيف حسػب العممي لو تأثير في 

( أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة 2119المسػػػػتكل العممػػػػي كاختمفػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )عبػػػػدالعاؿ، 
( التي بينت أنو ال تكجد 2118إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ككذلؾ اختمفت مع دراسة ) سكيؾ ، 

ذات داللػػة إحصػائية فػػي درجػػة ممارسػة مػػديرم المػدارس لميػػارة التخطػػيط االسػتراتيجي تعػػزل لمتغيػػر  فػركؽ
 .المؤىؿ العممي
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بػيف متوسػطات اسػتجابات المبحػوثيف  05.0.توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة 
 سنوات الخبرة.ل حوؿ دور الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات تعزى

 (37جدوؿ )

 سنوات الخبرة – "التبايف األحادي  اختبار" نتائج  

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقؿ مف 
 سنوات 5

أقؿ  -5مف
 10مف 

 سنوات

 -10مف 
أقؿ مف 

 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

 التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ.
3.25 3.42 3.75 3.46 1.104 0.354 

 0.840 0.279 3.10 3.29 3.09 3.03 .المشاركة في اتخاذ القرار

 0.221 1.507 3.26 3.32 3.09 2.87 .التفكير االبتكارم في حؿ المشاكؿ

 0.793 0.345 3.70 3.73 3.63 3.52 احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ.

واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد 
 الوطني.

3.17 3.31 3.53 3.38 0.913 0.440 

 0.826 0.298 3.03 3.07 2.92 3.14 .مرحمة ما قبؿ األزمة

 0.468 0.857 3.21 3.56 3.16 3.19 .مرحمة مكاجية األزمة

مرحمة ما بعد األزمة )إعادة األكضاع إلى ما 
 كانت عميو كالتعمـ(.

3.30 3.12 3.41 3.28 0.569 0.637 

 0.723 0.443 3.15 3.26 3.03 3.19 .األزمات في وزارة االقتصاد الوطنيواقع ادارة 

 0.651 0.548 3.26 3.40 3.17 3.18 جميع المجاالت معا

 
 

المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية  35المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة " 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت 
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مجتمعة معا تعزل إلى سنكات الخبرة، حيث تكضح النتائج أف سنكات الخبرة ال تؤثر عمى إجابات 
%( أقؿ مف خمس سنكات كالباقي أكثر مف خمس سنكات كليذا فإنو كمما 1289)المبحكثيف ألف نسبة 

استقطب عامؿ جديد اكتسب الثقافة المكجكدة كأسمكب العمؿ ذاتو لعدـ كجكد تطكير أك ابتكار أك تجديد ، 
لـ يكف  كمحدكدية  الدكرات التدريبية كالتعريفية التي يقدميا ديكاف المكظفيف لكافة المكظفيف الجدد . كلذلؾ

لعامؿ سنكات الخدمة تأثير عمى آراء العينة . لذلؾ جاءت إجابتيـ في نفس المستكل،  كقد اتفقت مع 
الخدمة اإلجمالية تأثيران كبيران عمى آراء العينة ألنو غمب  سنكات ( فمـ يكف لعامؿ2117دراسة ) شبير، 

( حيث 2118مع دراسة )عكدة ،  الخدمة ، ككذلؾ اتفقت سنكات عمى العينة أف تككف متقاربة في مدة
( أنو 2111بينت النتائج أف سنكات الخبرة ال تؤثر عمى إجابات المبحكثيف كاختمفت مع دراسة )مسؾ ،

 .                 لصالح اإلدارييف األقؿ سنكات خدمةتكجد فركؽ 
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 سسادالفصؿ ال

 النتائج والتوصيات 

  مقدمة 

  نتائج الدراسة 

  توصيات الدراسة 

 . دراسات مقترحة 

 المراجػػػػػػػػػػػػػػػع 

 مػػػػالحػػػػؽ الدراسػػػػػػػػػػػة 
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 : مقدمة 6.1.1
يتضمف ىذا الفصؿ ممخصان ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ، كأىـ التكصيات المقترحة في ضكء 

كتعزيز نقاط القكة كمعالجة كتصحيح نقاط الضعؼ ، كمف النتائج كالتي يأمؿ الباحث في أف تسيـ في دعـ 
أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة أال كىك أيجاد طريقة عميمة سميمة لبناء ثقافة تنظيمية متجذرة 

دارة األزمات المتعاقبة عمى كزارة االقتصاد الكطني ك كمحاكلة تكظيؼ المنيج  برقابة ذاتية قادرة عمى مكاجية كاث
جنب سمبياتيا تطيا كمساراتيا كاتجاىاتيا كتك حكـ بضغتتتغمب عمييا ك تطريقة ة األزمات بإدار ي في عممال
كتترقب ليس ك تحقؽ أقصى المكاسب في أقصر زمف كالحّد مف الخسارات ألدنى حّد   مف إيجابياتياتستفيد ك 

َـّ فييما التغمب عمى األزمة، بؿ كمدل المين عمى الكزارة سيطرة بية كالسرعة مدل النجاح كالفاعمية المتيف ت
ات االقتصادية كالتي في أغمبيا مصطنعة كمرتبطة بمعاداة المشركع اإلسالمي الذم تتبناه الحككمة في األزم

 المحافظات الجنكبية .

  نتائج الدراسة 6.1.2

 :  مف خالؿ استعراض النتائج  وتحميميا تبيف لمباحث

أكالن :  أف كزارة االقتصاد الكطني غير مستعدة االستعداد الكافي كالمطمكب لمكاجية األزمات كذلؾ بسبب 
المجتمع الَغِزّم خاصة كأف الحصار الظالـ المفركض عمى  يكاجيااألكضاع السياسية كاالقتصادية التي 

ف كزارة االقتصاد الكطني ـ المتحكـ في جميع نكاحي الحياة ، لكننا نممس أ2007قطاع غزة منذ عاـ 
 تكتفي بالتصرؼ اآلني اتجاه األزمة كتحاكؿ حميا كمكاجيتيا حاؿ كقكعيا بما يتكفر لدييا مف إمكانات .

 ثانيان : إف الثقافة التنظيمية تتسـ بالخصائص التالية : 

 أ ػ التعاكف كجماعية العمؿ بركح الفريؽ .

 ب المشاركة في اتخاذ القرار .

 االبتكارم في حؿ المشاكؿ .ج ػ التفكير 

 د ػ احتراـ الكقت كاالنضباط في العمؿ .
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تكافر نظاـ فعاؿ إلدارة األزمات بكزارة االقتصاد الكطني كيعكس جاىزيتيا ل نظران تؤثر تأثيران إيجابيان معنكيان 
 %( .73.06كقدرتيا عمى إدارة األزمات المحتممة بمتكسط حسابي)

تعزيز البعد الثقافي لممجتمع عامة  كىذا يتطمب"  وجماعية العمؿ بروح الفريؽالتعاوف "  ضعؼ: ثالثًا 
 المنتمي لركح كمفاىيـ ديننا الحنيؼ .

 بحاجة ىي لذا األزمات ان كقتضعيفكاف  المشاكؿ؛ حؿ أك القرارات اتخاذ في العامميفإشراؾ   :رابعاً 
نما بالممارسة كالتجربة التدريب ك الك  لمتطكير  .ممارسة حيث أف اتخاذ القرار ال يكتسب بالتعمـ كاث

 بؿ ؛في حؿ المشكالت االبتكاري التفكير عمى العامميف لحثالعميا   اإلدارة في تشجيع ضعؼ: خامًسا
 العامميف أف إال  الحاجة كليد يككف سكؼ االبتكارم التفكير أف رغـ كتنفيذىا؛ لتعميماتا بتمقي االكتفاء
 محمو؛ غير في اجتيادىـ كاف إذا أك ما خطأ حدكث حالة في الالئمة عمييـ تقع لئال االبتكار يخشكف

لذلؾ كاف متكجبان عمى اإلدارة العميا تييئة المناخ  أخطاء أم كقكع حالة في حماية كجكد بعدـ كإلحساسيـ
 .المناسب كالبيئة القكية لمتفكير االبتكارم في حؿ المشكالت 

احتراـ العامميف لمكقت كانضباطيـ في العمؿ كىذا يؤكد عمى ضركرة تنمية كتعزيز ىذا السمكؾ  سادسًا :
لدل العامميف بتعكيدىـ عمى االنضباط كغرس القيـ في ثقافتيـ ليصبح السمكؾ طبيعي كمنسجـ مع إدارة 

 كمكاجية األزمات . 

بدرجة أكبر مف المنيج الكقائي حيث تكجد فكارؽ بيف المتكسطات  االىمتاـ بالمنيج العالجيسابعًا : 
الحسابية لممراحؿ الثالث لنظاـ إدارة األزمات ، فالمرحمة الثانية باعتبارىا مرحمة المكاجية تعتبر ذات 
طبيعة عالجية كرد فعؿ في معظـ األحياف لما يحدث مف أزمات مختمفة تأتي أكالن في مستكل التكاجد ، 

%( 64.8ر المراحؿ التي تتكافر فييا العناصر األساسية ليذا النظاـ بكسط حسابي نسبي ) فيو أكث
%( كالمرحمة األكلى 64.6كالمرحمة الثالثة كىي إعادة األكضاع كالتعمـ تأتي ثانيان بكسط حسابي نسبي )

كالثالثة ذاتا %( كالمرحمة األكلى 60االستعداد كالتحضير تأتي في الترتيب الثالث بكسط حسابي نسبي )
 طبيعة كقائية كتخطيطية إلدارة األزمات . 
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 :  الكبير التأثير ذلؾ الشخصية معوامؿل يكف لـ ثامنًا :

 عدد نسبة حيث مف المجتمع تقارب العينة ألف ؛يذكر فارقنا ىناؾ يكف لـ ؛الجنس لمتغير تبًعا أ .  
أف العامالت اإلناث ال يقؿ عمميف كفاءة عف العامميف ك  الذككر، مف أقؿ اإلناث عدد أف حيث اإلناث،
 .الذككر 

بنسبة  عاـ( 40-30) مف متقاربيف كانكا العينة أفراد معظـ أف حيث العمر؛ لمتغير تأثير ب . 
 لمتغير يكف كلـ متقارب؛ ردىـ كافلذا  العطاء عمر حيث%( 31.4( بنسبة )50-40%( كمف )44.3)

 .الكبير األثر ذلؾ العمر

%( مف حممة البكالكريكس كىي النسبة العظمى 65.7كجكد تأثير لمتغير المؤىؿ العممي حيث أف ) . ج
ف نسبة الدراسات العميا ىي ) %( كقد اتضح أف ىناؾ فرؽ لصالح المؤىؿ العممي كىذا بدييي 21.4كاث

ختمفة في كاقعي بخصكص التفكير االبتكارم في حؿ المشكالت ككذلؾ في التعامؿ مع مراحؿ األزمة الم
 إدارتيا كمكاجيتيا . 

 متقاربة تككف أف العينة عمى غمب قد ألنو العينة؛ آراء عمى كبيرنا تأثيرنا سنوات الخبرة لعامؿ يكف لـ  د.
 .العينة مجمكع مف% 12.9سنكات  5المكظفيف أقؿ مف  نسبة ت بمغ حيث الخدمة؛ مدة في
 

 . : توصيات الدراسة 6.1.3.  

في ضكء النتائج السابقة ، فإف الباحث يقدـ إلدارة كزارة االقتصاد الكطني مجمكعة مف المقترحات 
 كالتكصيات تتمثؿ فيما يمي : 

 حمكؿال إليجاد كجدارة بسرعة التصرؼ يمكنيـ عالية خبرات لدييـ أكفاء أشخاص جكدب االىتماـ 
 ، كألىمية العنصر البشرم نؤكد االىتماـ بتنميتو كالرقي بو . األزمات عف الناتجة ممشاكؿل
  العمؿ عمى تغيير الثقافة التنظيمية السمبية أك الضعيفة ككذلؾ القياـ بعمؿ دراسات مكثفة

لمتعرؼ بعمؽ عمى بعض متغيرات الثقافة التنظيمية السائدة كذلؾ ألثرىا الكبير عمى تصرفات 
 العامميف في مكاجية األزمات
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 اتخاذ  في مركزيةال عف االبتعادعمؿ عمى إشراؾ المكظفيف في عمميات صنع القرار كمحاكلة ال
ف  األزمات لمكاجية العامميف استعداد عمى يؤثر الذم اتالقرار   اتخاذ في العامميف مشاركةكاث
 اتخاذ في الجميع فيتعاكف فاعمة؛ جيدة إدارة كجكد عمى يساعديثير دافعيتيـ لتنفيذ القرار ك  القرار
، ا إنجاحي عمى سيعممكفك  إصدارىا؛ في ساىمكا التي لمقرارات العامميف تقبؿ مف فيزيد القرار،

نما بالممارسة كالتجربة  .مع التأكيد عمى أف العممية اتخاذ القرار ال تكتسب بالتعمـ كاث
 كتفعيؿ بنكد  تييئة البيئة الثقافية كالمناخ المناسب في الكزارة لمتفكير االبتكارم في حؿ المشكالت

صرؼ المكافآت النقدية في مكازنة الكزارة مع االىتماـ الدائـ مف المدراء العامكف بنقؿ خبراتيـ 
 المكتسبة لمرؤكسييـ .

  الحرص عمى التعمـ مف العبر كالدركس المستفادة مف األزمات السابقة التي تـ مكاجيتيا ، كتكثيؽ
تكضح تاريخ األزمة كأسبابيا ، كاالساليب التي  ىذه األزمات مف خالؿ إعداد كافة الكثائؽ التي

اتبعت في معالجتيا كالظركؼ المحيطة بيا، كبدائؿ العالج التي كضعت ليا ، بما يساعد عمى 
تطكير الثقافة التنظيمية السائدة كزيادة تراكـ الخبرة ، ككذلؾ زيادة كفاءة كفعالية التدابير كالنظـ 

حتماالت المستقبمية لقابمية التعرض لتزمات المماثمة ، ضمانان الكقائية التي تمنع أك تحد مف اال
 لمستكيات أعمى مف الجاىزية في التعامؿ مع أزمات المستقبؿ .

  زيادة االىتماـ بإعداد كتنظيـ  دكرات كبرامج تدريبية متخصصة في مجاؿ إدارة األزمات لممديريف
الميارات كالقدرات اإلدارية كالسمككية كالعامميف تتصؼ باالستمرارية ، مف أجؿ تنمية كتأصيؿ 

 إلدارة األزمات . 
 األزمات كمعالجة األزمات؛ لمكاجية االستعداد عمى تعتمد جديدة؛ تنظيمية ثقافة نشر ضركرة 

 ظركؼ ظؿ في خاصة العمؿ، في أزمة أم لمكاجية المستمر كالتدريب حدكثيا لتزمات قبؿ
 الظركؼ مف غيره أك المعابر إغالؽ أك مكاد نقص مف سكاء نعيشيا؛ متقمبة كاقتصادية سياسية
 .اعتيادية الغير

 إدارة الكزارة  لكافة تمثيال تتضمف أف عمى كزارةبال عمؿ فرؽ أك إلدارة األزمات مستقمة ةإدار  إنشاء
 .القرارات اتخاذ عمى كالقدرة باالستقاللية أعضاؤىا يتمتع أف عمىالفاعمة ذات العالقة ، 

 يجاد كاإلبداع؛ االبتكارم التفكير عمى مكظفيفال تشجيع  االستماع طريؽ عف جديدة حمكؿ كاث
 .جدارتيا تثبت كجيدة جديدة بفكرة يأتي مف كمكافأة كدراستيا؛ ألفكارىـ
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 بأف االقتناعك  .مشكمة ألم جديد أك مبتكر حؿ تنفيذ عند النتائج تحمؿ كاإلدارة المرؤكسيف عمى 
  .كتنمية لمتطكير بحاجة كلكنو فاعؿ؛ المشاكؿ حؿ في االبتكارم التفكير

  العمؿ عمى استصدار قرارات مالية بإدراج بنكد مالية في مكازنة الحككمة كمف ثـ في كزارة
 االقتصاد الكطني لتصرؼ مكافآت مالية لتشجيع التفكير االبتكارم في حؿ المشكالت . 

 

 : دراسات مقترحة . 6.1.4

يمكف أف نشير إلى أف دراستنا ىذه يمكف أف تككف مرحمة تمييدية لمكاضيع بحث مستقبمية لعدة 
مجاالت تخص كزارة االقتصاد الكطني كتسعى لمرقي بتقديـ خدماتيا كسمك أدائيا كيمكف أف تككف مشاريع 

شكاليا ت جديدة يمكف أف بحث لمدراسات العميا لذلؾ نكد اإلشارة إلى أفاؽ أخرل مكممة لما جاء فييا كاث
 تككف محاكر لبحكث قادمة نكردىا فيما يمي : 

 دارة األزمات .تأثير قيـ الثقاف  ة اإلسالمية في مكاجية كاث
 . الخمفية الثقافية لمقيادة كأثرىا في إدارة األزمات 
 أثر استخداـ أسمكب التخطيط كفؽ السيناريكىات المحتممة عمى النجاح في إدارة األزمات 
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 المراجػػػع:  6.1.5

 القرآف الكريـ .

(.الثقافة المؤسسية كاإلبداع اإلدارم في المؤسسة التربكية 2009أبك جامع، د.إبراىيـ.) نكفمبر  -
.المممكة العربية المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي. األردنية

 السعكدية .الرياض،قاعة الممؾ فيصؿ لممؤتمرات
معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ الحصار "دراسة . ـ(2010)بكعزيز، سامي.أ

 -قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية ة.غير منشكر  . رسالة ماجستيرحالة قطاع غزة"
 : فمسطيف.غزة
سبة وأثرىا في إدارة األزمات " فاعمية نظـ المعمومات اإلدارية المحو .ـ(2009) أبكعمر، ىاني. -

قسـ إدارة األعماؿ،  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطيف.
 : فمسطيف.غزة -كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية

شر ػػػػػػكاظ لمنػػػدة: عػػػػػػ. جالميػػا والفكر اإلسػػػيػولوجػػروبػتػػاالن(. 1998ماعيؿ،  زكي محمد.)ػإس -
 كالتكزيع.

 ميدانية دراسة-الفمسطينية الحكومية المؤسسات في األزمات إدارة سمات.ـ(2007) إسميـ، كساـ. -
قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير .غزة في المالية وزارة عمى

 : فمسطيف.غزة -اإلسالمية
مدى فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بوزارة الداخمية واألمف الوطني  .ـ(2012)شقر، صالح.األ -

دراسة مسحية عمى المناصب اإلشرافية في اإلدارات المركزية في الشؽ المدني بوزارة الداخمية واألمف 
 -قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية ة.غير منشكر  رسالة ماجستير غزة( . -الوطني

 : فمسطيف.غزة
الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالسموؾ القيادي في اإلدارة المحمية بالمممكة العربية  آؿ سعكد، منصكر. -

. رسالة السعودية  دراسة تطبيقية عمى العامميف في إمارتي منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة 
، أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية: الدراسات العميا، كمية العمكـ اإلداريةقسـ  ة.غير منشكر  ماجستير

 .المممكة العربية السعكدية
المعوقات التنظيمية والسموكية التي تؤثر عمى أداء (. 2001بدالممؾ عبداهلل جسف.)ػػشيخ. عػػػػػآؿ ال -

لمدراسات األمنية المركز العربي  .شكرةػػستير غير منػػػػة ماجػػػالػػػػػػ. رسةػػػػميف في النمظمات األمنيػػػالعام
 المعيد العالي لمعمـك األمنية. :، الرياضوالتدريب
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 االقتصاد بكمية - العامة اإلدارة قسـ .دور القيادة في إدارة األزمات  .ـ(2009) الباز، د عفاؼ. -
 .القاىرة: جميكرية مصر العربية .القاىرة جامعة - السياسية كالعمـك

ة المنظمات: ػػػر لثقافػػػػريف كمؤشػػػقيـ المدي(. 1996ة.) ػػػالعضايماب كعمي محمد يػة، ذػالبداين -
ـك ػػػػ(، العم8د )ػػػػػػعكد، المجمػػػػػػػػة الممؾ سػػػػة جامعػػػػػجمػ.  مةػػػػوديػػف األردف والسعػيػة بػقارنػػػة مػػػػػدراس

 (.1العدد)اإلدارية، 
رؤيػة جػػديدة في إدارة : اإلبػػػػػػػداع يخنػؽ األزمػػػػػػات(. 1999البريػػػػػػػدم، عػػػػبد اهلل عػػػبد الرحػػػمػف.) -

 الػػرياض: بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع. األزمػػػػات.
. )الطبعػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػى(. لتحػػوؿإدارة األزمػػػػػة بيف نػػقػطػػتػػي الغػػػػمياف وا(. 2001الػبزاز، حػػػػػػػػسف.) -

 بػػيػػػركت: المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع. 
دوة الرؤية ػػػػػن في:ث مقدمة ػة عمؿ بحػػػػػػ، كرقؤسسيػاس األداء المػػقي(. 2001د.) ػػحمػػرم، مػػػالتكيج -

 (.2020ىػ )1440حتى عاـ المستقبمية لالقتصاد السعودي 
واقع استخدـ أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى . ـ(2006) الجديمي، ربحي. -

 -قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية ة.غير منشكر  . رسالة ماجستيرفي قطاع غزة 
 : فمسطيف.غزة
مػػػػػػػركػز تطػكيػػػػػػر األداء كالػتنمػػػػػيػة  ػػػػػات.ميػػػارات إدارة األزمػػػ(. 1669حػػػػسف، مػػحمد عبد الغني.)  -

 .القاىػػػػػػرة.
عػػػماف: مػػػؤسػسة الكراؽ لمنػػشر  نػػػػػػظـ المعمومات اإلداريػػػػػة.(. 1998الحسػػػػػػػنية، سػػػػػػػػميـ إبػراىيـ.) -

 كالتكزيع.
 دار مجدالكم.. عماف: التدريب التشاركي(. 2003حسنيف، حسيف محمد.) -

المؤتمر الدولي لمتنمية (.مف أيف يبدأ التغيير في ثقافة المنظمة .:311حمكاني،أ.د.ابتساـ.) نكفمبر  -
قاعة الممؾ فيصؿ  .المممكة العربية السعكدية .الرياض،اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي

 لممؤتمرات.
. المدرسة الثانوية لميارة إدارة األزمات في محافظة غزةممارسة مدير .ـ(2006) حمدكنة، حساـ. -

 : فمسطيف.غزة -، الجامعة اإلسالميةربية، كمية التأصكؿ التربية قسـ  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير
 عيف شمس، القاىرة ، جميكرية مصر العربية . إدارة األزمات.(.1993الحمالكم، رشاد.) -

 . اإلسكندرية: الدار الجامعية.اسيات وأصوؿ اإلدارةأس(. 2005الحناكم، محمد حسف.) -

 . القاىرة: دار الجامعات المصرية.السموؾ التنظيمي واألداء(. 2005حنفي، محمكد سميماف.) -
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ف ػػػػة بيف مستوى إدراؾ فاعمية وعدالة نظاـ تقويـ األداء وكؿ مػػػالعالق(. 2004الحكامدة، نضاؿ.) -
وزارات الخدمية ػة التنظيمية في الػػقػثػي, والػمػيػظػنػتػوالء الػػػػي, والػفػيػا الوظػػػػوظيفي, والرضػػػاألداء ال
 .(1العدد)(، العمـك اإلدارية، 16ـ) ,. الرياض: مجمة جامعة الممؾ سعكداألردنية

قترح ػػػػي مػػػقػػيػػبػػطػج تػػنيػػػة مػػػػػػاألزم ؿػػػػي ظػػرارات فػػػػقػػة الػػػػػاليػػـ فعػػػػػػديػػػقػػ(. ت1998ى.) ػػػػػػكسػػطي، مػكيػالح -
 أكتكبر. 26ػػ 25رة: الفترة مف ػػ(. القاى48د)ػػ. المجموارثػػػػات والكػػػسنوي األوؿ إلدارة األزملػر اػمػالمؤت

 . الزقازيؽ: مكتبة المدينة.اقتصاديات اإلدارة(. 2004الحكيطي، مكسى.) -

تقويـ فعاليػػػػػة القرارات اإلدارية في حػػػػػؿ األزمػػػػػة (. 1996الحكيطي، مكسػػػػػػى محمد دسػػػػػػػػكقي.) -
. القاىػػػػػػرة ألقػػيت فػي: الػمػؤتػمػر الػػػسنػوي األوؿ إلدارة األزمػػػػػات والكػػػػػوارث :منيج تطبيقي مػػقترح,

 أكتكبر. 13ػػػ12ارة في الفترة ما بيف :جامعػػػػػة عيف شػػػػػػمس، كمية التج
اف ػػا واليابػة في كوريػػػاءة اإلداريػفػى الكػـ الثقافية عمػيػقػأثير الػػػػت(. 2005الخازندار، جماؿ الديف.)  -

العمـك اإلدارية،  (،16ة، ـ)ػػػػػد اإلدارة العامػػػػػمطنة عُماف: معيػػػػػػ. سةػػػة مقارنػػػػػدة: دراسػػحػتػمػات الػػػػوالوالي
 .(56العدد)

. )الطبعػػػػػػػػػػة األكلػػى(. مجمكعػػػػػػػػػة الػنػيػػؿ إدارة األزمػػػػػػات(. 2003الخػضػػػػػيػػرم، مػػػحػػػػػسف أحػػػػػمػد.) -
 العربيػػػػة.

 ألزمػػػػػػػات.إدارة األزمػػػػػػات: منيج اقتػصادي إداري لحػػػػػؿ ا (.2003الخضيرم، محػػػػػػسف أحمد.) -
 )الطبعة الثانيػػػػة(. القاىرة: مكتبة مدبكلي.

. بيركت: دار العمـ رادػػػػػالقات األفػػاسيات اإلدارة وعػػػػػأس(. 2002د، عبد الرحمف بف حمد.)ػػػػػالراش -
 لممالييف.

مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث دراسة مسحية عمى ضباط جياز . ـ(2011)رضيع، خالد.ال –
قسـ إدارة األعماؿ،  ة.غير منشكر  الجامعة اإلسالمية،غزة. رسالة ماجستيرالدفاع المدني في قطاع غزة.

 كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية: فمسطيف.
س، كمية التجارة، التعميـ المفتكح جامعة عيف شمإدارة األزمات. رفاعي، ممدكح ؛ جبريؿ ،ماجدة. -

 .القاىرة .جميكرية مصر العربية .
(. عػػمػػاف: مػػػػػػػركز 7. )طػػػػػالػمػفػػاىػيػـ اإلداريػػػػة الحديػثػػػػػػػة(. 2003رمػػػػػػضاف زيػػػػػػاد، كآخػػػػػػػركف.) -

 الكتب األردني.
 إدارة غزة عمى قطاع في العاممة الدولية ساتالمؤس مقدرة عمى التدريب أثر .(2012)زيادة، فيد. -

: غزة -، قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالميةةغير منشكر  رسالة ماجستيراألزمات . 
 فمسطيف.

ة في ػػػػمػشامػػػػودة الػػجػػؽ إدارة الػيػػبػػطػي لتػػممػػمنيج العػال(. 2004ف.) ػػػػد زيػػػػػريػػػػػف، فػػػديػػػػف الػػػزي -
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 غير مبيف الناشر(. :. )القاىرةالمؤسسات العربية
: ة القاىر  تماع الثقافي.ػػمـ االجػػة: بحث في عػػيػصػشخػػػػة الػػالثقاف(. 1998الساعاتي، سامية حسف.) -

 دار الفكر العربي.
: شركة غريب لمطباعة . القاىرةرف الحادي والعشريفػػقػات الػػػػديػاإلدارة وتح(. 2001السممي، عمي.) -

 كالنشر.
رسػػالة دكتكراه.  دور القيادة في اتخاذ القرار خالؿ األزمػػػػات.. (2002.)الػػػسيد، رجػػب عبد الحميد -

 جامعة: قناة السكيس.
لمتدريب ث ػػػػر الثالػمػالمؤت. ةػػػر اإلدارة المصريػػػػنيج لتطويػو مػػػنح(. 1999باس.)ػػػة عػػاؿ، نبيمػػػػشػػػػال -

 ـ.1989مارس  8ػػػػػ 6. القاىرة: الفترة مف العربية لمتنمية واإلدارة ،والتنمية اإلدارية
أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمواجية األزمات في .ـ(2007) شبير، ابتياؿ. -

 -لجامعة اإلسالميةقسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، ا ة.غير منشكر  . رسالة ماجستيرمستشفى ناصر
 : فمسطيف.غزة
 . الزقازيؽ: مكتبة المدينة.السموؾ التنظيمي والوظيفي(. 2003شكقي، محمد شكقي.) -

. المجمة الميػػػػو اإلداري اإلسػػػػة في الفقػػة التنظيميػػػاد الثقافػأبع(. 2004ف سالـ.)ػكسػػػػخ، سػػػيػػػشػػػػػال -
 ـ.1995،يناير العدد الثاني عشر ,لكمية التجارة فرع جامعة األزىر لمبنات ،العممية

 القاىرة ، دار النشر لمجامعات . إدارة ومعالجة األزمات في اإلسالـ.ـ(.2003الشيخ، سكسف.) -
 ، أبريؿ.70العدد، اإلدارة العامة(. القائد اإلدارم، 1991الصباغ، زىير.) -
توافر ميارات إدارة األزمات لمديري مدارس وكالة الغوث بغزة وسبؿ  درجة.ـ(2009) صقر، عاطؼ. -

: غزة -، الجامعة اإلسالميةربية، كمية التأصكؿ التربية قسـ  ة.غير منشكر  . رسالة ماجستيرتنميتيا
 فمسطيف.

ػػػػػػػػة األكلػػػى(اإلصػػػػػػػدار )الطبعػ مػػفػػاىػيـ إداريػػػػػة حػػديػػثػػػة.(. 2003الصػػػػػػيػرفي، عػػػػبػد الػػفتػػػاح.) -
 األكؿ.  عماف: الدار العممية لمنػػػػػػشر كالتكزيػػػػػػع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

القاىرة:  .12دد ػػػػالع، سمسمة الدراسات الخاصة، ةػػيولوجية الثقافيػػوسػػػػػس(. 2004ر لبيب.)ػػػػػػػالطاى -
 معيد البحكث كالدراسات العربية.

ألقيت في:  دور النظػػػـ الخبيرة في مجػػػػاؿ إدارة األزمػػات والكػػػػػػػػػوارث.(. 1996الطحػػاكم، طارؽ.) -
القاىرة: جامعة عيف شػػػػػػمس، كمية التجارة، في الفترة ما  المؤتمر السنوي األوؿ إلدارة األزمات والكوارث.

 أكتكبر. 13ػػػ12بيف 
 مؤسسة شباب الجامعة. األزمات في المنشآت التجارية.إدارة (. 2004عباس، صالح.) -
رة : دار ػػػػػػ. القاىةػػػمػات العولػديػػػشرية وتحػػػدائرة الموارد الب(. 2005حمد.)ػػد مػػػػعبد الجميؿ، راش -
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 النيضة لعربية.
الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقكة اليكية  (.دكر دكر3121عبدالمطيؼ،عبدالمطيؼ؛جكدة، محفكظ.) -

مجمة جامعة التنظيمية )دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة  .
 .267-:22(.3، ) 37.المجمد دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية

لحكومية في محافظات قطاع أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس ا.ـ(2009) عبدالعاؿ، رائد. -
، ربية، كمية التأصكؿ التربية قسـ  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير غزة وعالقاتيا بالتخطيط االستراتيجي.

 : فمسطيف.غزة -الجامعة اإلسالمية
أداء بػػػػػشػري اسػػػػػػػػتراتيجيات الػتحػفػيػز الػفػعػاؿ: نحػو (. 2000عػػػػػبد الػػكىػػػػػػاب، عمػػػػػػػي مػػحمد.) -

 القاىرة: دار التكزيع كالنشر اإلسالمي. متميز.
,  الػػػػػعدد الرابػػػػػعمجمػػػػػة اإلدارة.  األسػػػػػػػموب العممػػػي إلدارة األزمػػػػات.(. 1993عبيد، عػػػػػاطؼ.) -

 القاىرة: اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية. .25 المجمد
زة ػػػاذ القرارات في األجيػػة باتخػػة القياديػػػة الثقافػػػالقػػع(. 1999)شير محمد زيد.ػػالعتيبي، ب -

شكرة. ػػنػػػػستير غير مػػاجػػالة مػػػػ. رسةػػػف الخاصػػػوات األمػػػػباط قػة مسحية عمى ضػػػػػدراس ة:ػػػاألمني
 الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

القاىرة: مػػركػػز  إدارة األزمات والكوارث: حموؿ عممية أساليب وقائية.(. 1977عميكة، السػػػػػػػػيد.) -
 األىػػػػراـ لمترجمة كالنشر.

القاىػػػػػػػػرة: إيتراؾ لمطباعػػػػػػة كالػنػػػشر  إدارة األزمػػػػػػات في المستشفيات.(. 2001عميكة، السػػػػػػػػيد.) -
 كالتكزيع.

)الطبعة إدارة األزمػػػػػات والكوارث: مخاطػػػر العولمة واإلرىػػػػاب الدولي.(. 2004ميكة، السػػػػيد.)ع -
 الثالثة(. دار األميف لمنشر كالتكزيع.

القاىػػػػػرة: مػػركز األىػػراـ  إدارة األزمػػػػػات في عالػػػػػػـ متغير.(. 1993العمارم، عباس رشػػػػػػػػػدم.) -
 نشر.لمترجمة كال

ة في األردف, ػػػػػػر المركزيػػػدوائػوزارات والػػسي في الػػػمؤسػاخ الػاد المنػػػػأبع(. 1993ائؿ.)ػػػػػالعكاممة، ن -
 .(3العدد)(، 21. مجمد )دراسات )العمـو اإلنسانية(

ة في األردف, ػػػػدوائر المركزيػػػوزارات والػػي في الػػسػػػػػؤسػاد المناخ المػػأبع(. 2002ائؿ.)ػػػػػة، نػػػػالعكامم -
 (.3العدد)(، 21. مجمد )دراسات )العمـو اإلنسانية(

 تطبيقية دراسة غزة بقطاع العالي التعميـ مؤسسات في األزمات إدارة واقع.ـ(2008) عكدة ، رىاـ. -
قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير .اإلسالمية الجامعة عمى

 : فمسطيف.غزة -اإلسالمية
المحاور األساسية لثقافة المنظمة وعالقتيا باألداء دراسة ميدانية عمى (.2005قارم، بمقيس.) -
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االقتصاد كاإلدارة، ، كمية اإلدارة العامةقسـ  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير المنظمات العامة بمدينة جدة.
 .جامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة: المممكة العربية السعكدية

ارؾ مطار ػػػػػوظفي جمػى كفاءة أداء ممر الثقافة التنظيمية عػأث(. 1999حسيف سعيد.) القحطاني، -
 . الرياض: معيد اإلدارة العامة.الممؾ ع العزيز الدولي بجدة

د الحميد كمحمد إسماعيؿ ػيد عبػػػػػرجمة سػػػت) ؿػػػساني في العمػػػػػػسموؾ اإلنػػػػال(. 1976ز.) ػيػػػفػػػػكيث دي -
 . القاىرة: دار النيضة العربية.(يكسؼ

 اإلسكندرية: الدار الجامعية. إدارة األزمات.(. 2006ماىػػػػػر، أحمد.) -
. واقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العاـ في الضفة الغربية ـ(2011) مسؾ, زينات. -

قسـ إدارة األعماؿ،  ة.غير منشكر  . رسالة ماجستيرتراتيجيات التعامؿ معيا مف وجية نظر العامميفواس
 : فمسطيف.جامعة الخميؿ، التمكيؿ كاإلدارةكمية 

. نظـ المعمومػات اإلداريػػػػة: األسػػػػػػػػػػس والمبػػػػػادئ(. 2002المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح.) -
 العصرية بالمنصكرة.القاىرة: المكتبة 

العمـو اإلدارية  مناىج البحث العممي والتحميؿ اإلحصائي فيـ(. 2004مقداد، محمد؛ الفرا، ماجد ) -
 الطبعة األكلى، الجامعة اإلسالمية، غزة.واالقتصادية.

معرفػة لمنػشر )الطبعة األكلى(. عػػػػػماف: دار كػػنكز الإدارة األزمػػػػػات.(. 2006منير عبكم، زيػػػػػػػد.) -
 كالتكزيع.

ب ػػػات التدريػيػممػػػة عػػػػميػة في فاعػػػػة التنظيميػػػػر الثقافػػأث(. 2004طفى.)ػػصػػػػف مػػػػد بػػػمػػػالنعيمي، أح -
الرياض: شكرة. ػػػنػػػػػتير غير مػسػػػػاجػػػػػػالة مػػػػػ. رسةػػػػػة السعوديػػربيػػػة بالمممكة العػػػفي األجيزة األمني

 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.
دارة الطوارئ(. 1992ىػػالؿ، فػػػػاركؽ محمكد.) - . مجمػػػػػػػػػة النيؿ، مػػػركز النيؿ اإلدارة العمميػػػػػة لتنظيـ وا 

 لإلعالـ الداخمي. الييئة العامة لالستعالمات.
شكيؿ ثقافة منظمتيف ػػػريف في تػػػػـ المديػيػػة قػػػػػأىمي(. 1999مد.)ػالييجاف، عبد الرحمف أح -
 .(9دد )ػػػػػعػػالة: ػػػػة اإلدارة العامػػػػػجمػػمؾ. ػػابػػػػركة سػػػع وشػػػبػػنػؿ ويػيػبػجػمػة لػػيػة الممكػػعوديتيف, الييئػػػس

 الرياض: معيد اإلدارة العامة.
 ظؿ في األعماؿ بمنظمات لمنيوض استراتيجي كمدخؿ المنظمة ثقافة تغيير (.2000الكقفي، عمي.) -

إدارة قسـ  ة.غير منشكر  رسالة ماجستير .األردنية التجارية البنوؾدراسة ميدانية عمى  المعاصرة األزمات
 األردف: المممكة األردنية الياشمية. / كاإلدارية ، جامعة جدارا االقتصادية الدراسات كمية، األعماؿ
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Through Rites and Ceremonials”‚Academy of Management Review‚vol89 
PP.653-669.       
 
-  Weick‚ K8 E8 (1985) “The significance of Corporate Culture ‚“in p8 J8  Forts   
et. al (Ends) Organizational Culture Beverly Hills: sage. 
 

-  http://ar.wikipedia.org/wiki/ ويكيبيديا , الموسوعة الحرة.   

 

، www.mne.ps/mne/editor/aboutministry/41.htm   - مكقع كزارة االقتصاد الكطني  
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http://www.mne.ps/mne/editor/aboutministry/41.htm


198 
 

 

 

 الدراسػػػػػة .: مػػػالحػػػػؽ   6.1.6

 
 ( كتاب تسييؿ ميمة باحث 1ممحؽ رقـ ) 

 ( كتاب تحكيـ استبانة .2ممحؽ رقـ ) 

 ( االستبانة في صكرتيا األكلية .3ممحؽ رقـ ) 

 ( االستبانة بعد تعديؿ المحكميف .4ممحؽ رقـ ) 
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 (1ممحؽ رقـ )
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 (2ممحؽ رقـ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 

                                              

 المحتـر...............................................سعادة األستاذ الدكتور/

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو,,,

بيف يدم سيادتكـ صيغة أكلية الستبانة مقترحة لجمع البيانات المتعمقة بمحاكر رسالة ماجستير  
 الثقافة التنظيمية وعالقتيا بإدارة األزمات : عنكانيا

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ  المحافظات الجنوبية –وزارة االقتصاد الوطني دراسة تطبيقية عمى 
عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا بغزة ضمف البرنامج المشترؾ بيف 

 ارة كالسياسة لمدراسات العميا.جامعة االقصى كأكاديمية االد

كرغبة في إيجاد صدؽ المحتكل لفقرات االستبانة كنظران لما عرؼ عنكـ مف الخبرة كالدراية     
بداء مالحظاتكـ كآرائكـ حكؿ صحة فقراتيا  كاالختصاص أرجك التكـر بتحكيـ فقرات االستبانة، كاث

كمدل انتمائيا لممحكر الذم يحتكييا  ككضكحيا كسالمة لغتيا، كمدل أىميتيا لقياس ما كضعت لو،
ضافة أية فقرات تركنيا مناسبة. سيستخدـ الباحث أسمكب ليكرت     الخماسي، بكضع عالمة ) (، كاث

عممان بأف إجابة أفراد العينة عمى الفقرات ستككف بكضع العالمة نفسيا أماـ العبارة المناسبة، كالتي تتككف 
 مف خمس درجات عمى النحك التالي: 

 غير مكافؽ بشدة(. –غير مكافؽ  –محايد  –مكافؽ  –)مكافؽ بشدة 

 وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير,,,

 الباحث                                                                   

 عبدالناصر أحمد عواد                                                                  
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 (       3ممحؽ رقـ )                                 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 .................................................... حفظو /ىا اهلل . ة/الكريـ ت/األخ حضرة

 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم  
 
 " األزمػػاتوعالقتيػػا بػػإدارة  التنظيميػػة الثقافػػة " بعنػػكاف دراسػػة دبإعػػدا الباحػػث قػػـكي

 كذلػػػػػػؾ ،دراسػػػػػػة تطبيقيػػػػػػة عمػػػػػػى كزارة االقتصػػػػػػاد الػػػػػػكطني فػػػػػػي المحافظػػػػػػات الجنكبيػػػػػػة "
أكاديميػة  مػف القيػادة كاإلدارة فػي الماجسػتير درجػة عمػى الحصػكؿ متطمبػات السػتكماؿ

 .اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
 تركنػو حسػبما ة عبػار  كػؿ فػي الػرأم بإبػداء المرفقػة االسػتبانة بتعبئػة التكػـر الرجػاء
 ()  إشارة بكضع كذلؾ مناسبا

 .العممي البحث ألغراض إال تستخدـ كلف تامة بسرية ستعامؿ البيانات جميع بأف العمـ مع
 

 ,,, واالحتراـ الشكر فائؽ بقبوؿ وتفضموا
 

 الباحث                                                 
 عبدالناصر أحمد عواد                                                 
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 أواًل : البيانات الشخصية : 

 أنثى                                            ذكر    :      الجنسأ : 
 

 ب المسمى الوظيفي :
 

 
 
  :العمرػ  ج
 

   سنة 40 - 31 مف                          ةسن 30 مف أقؿ      
 

 فأكثر سنة  50مف                         سنة 50 - 41مف     

 
 :  العممي ػ المؤىؿ د
 

  دكتكراه             ماجستير              بكالكريكس                      دبمكـ : 

 
 :  الخبرة سنوات.  ق

 

   سنكات 10 - 5مف                         سنكات    5 مف أقؿ           
 

 فأكثر  15                                سنة15 - 10مف        
  
 

  مدير مكمؼ   مدير عاـ

  رئيس قسـ   عاـ مكمؼمدير 

  رئيس قسـ مكمؼ   نائب مدير عاـ

  رئيس شعبة   مدير

ق

ق 

قق

ق

ؽ قق ق

ق

ق

ق

ق



213 
 

 غير واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني
مكافؽ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ـ

 بشدة
غير  محايد مكافؽ

 مكافؽ
مكافؽ 

 بشدة
 التعاوف وجماعية العمؿ بروح الفريؽ                       

      يكجد إقتناع بأف العمؿ الجماعي ىك أساس نجاح الكزارة 1
      يعد االىتماـ بالعمؿ الجماعي كركح الفريؽ مف أىـ سمات الكزارة  2
التي تعمؿ معي التعاكف إلنجاز  مف أىـ ما يميز أفراد المجمكعة 3

 المياـ المطمكبة .
     

      يشجع العاممكف معي بعضيـ بعضان لبذؿ أقصى جيد ممكف في العمؿ   4
      تكجد صداقات كعالقات مكدة قكية بيف أعضاء فرؽ العمؿ 5
      تتخذ اإلدارة العميا المساكاة أساسان مع جميع العامميف  6
يجرل تبادؿ اآلراء كاألفكار كالمقترحات التي تساعد عمى إتماـ العمؿ  7

 في أحسف صكرة 
     

 المحور الثاني : المشاركة في اتخاذ القرارات                     
      تييئ الكزارة المناخ كالفرص لممشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية 8
في القرارات المتعمقة باإلجراءات تعمؿ الكزارة عمى اشراؾ المكظفيف  9

 التنفيذية
     

      .عند مناقشة مشاكؿ العمؿ أتقبؿ األمكر بسالسة كال أناقشيا  10
المشاركة في صناعة القرارات يرسخ االنتماء لمكزارة كاإلخالص في  11

 العمؿ
     

      تكفر الكزارة لممكظفيف الحرية في التصرؼ باتخاذ القرارات المناسبة  12
      تشرؾ الكزارة المكظفيف في كضع أىدافيا . 13
      يتـ اتباع أسمكب تمكيف المكظفيف مف القياـ بكاجباتيـ بكفاءة كاقتدار 14

 المحور الثالث : التفكير االبتكاري في حؿ المشاكؿ                 
      .جديدة فكرة أك برأم يتقدمكف الذيف العامميف تشجعيتـ         15
      كالخطأ كالصكاب أمر نسبي. حؿ مف أكثر مشكمة أك رأم لكؿ 16
إلى حؿ مرض في كثير مف المشاكؿ ألننا  نجد صعكبة في التصؿ 17

 نسعى لحمكؿ جديدة مبتكرة .
     

      نتحمؿ النتائج عند كجكد حؿ مبتكر أك جديد ألم مشكمة.  18
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 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
مكافؽ 

 بشدة

 
 مكافؽ

 
 محايد

 غير
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 

 بشدة
      المشاكؿ .نستعيف بجيات خارجية في حؿ بعض  19
      نبحث عف حمكؿ مبتكرة كجديدة ألم مشكمة حتى لك كانت مكررة . 20
يتـ مكافأة األفراد عمى عمؿ األشياء التي تساعد عمى نجاح عمؿ  12

 الكزارة 
     

 احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿ                 
      يكجد في الكزارة قكانيف كلكائح تنظيمية تحدد االنضباط في العمؿ  22
      يجب احتراـ كقت العمؿ كاستغاللو في تحقيؽ أىداؼ الكزارة   23
يراعي المكظفكف في أداء أعماليـ الحقكؽ كالكاجبات التي تنظـ  24

 عالقتيـ بالكزارة .
     

      انجاز المعامالت في كقتيا المحدد بالرغـ ف إمكانية ذلؾ اليتـ 25
      تعقد اجتماعات كثيرة متكررة كتستغرؽ أكقاتان طكيمة 26
      تنتيي االجتماعات دكف الكصكؿ إلى حمكؿ أك قرارات مناسبة  27
اليتـ تكزيع جداكؿ أعماؿ االجتماعات مسبقان مما يطيؿ مف كقت  28

 المناقشات
     

      أخرل جية في مكظفا يككف قد الذم المراجع بكقت اىتماـاليكجد  29
      الشخصية كاألمكر الجانبية بالحكارات العمؿ كقت فك المكظف شغؿي 30
      كاالنصراؼ الحضكر في الرسمية الدكاـ بمكاعيد اليمتـز المكظفكف 31

 
 مرحمة ما قبؿ األزمة

      عمميات تحديد مؤشرات حدكث األزمات كتيتـ بذلؾتدعـ اإلدارة العميا  32
يتـ تشكيؿ فرؽ مختمفة كمتعددة لحؿ العديد مف األزمات المحتمؿ  33

 كقكعيا
     

يتـ تكافر الدعـ المناسب لمفريؽ الذم يقـك بالتخطيط لمعالجة األزمات  34
 المختمفة

     

يسيؿ الحصكؿ عمى اإلمكانات المادية كالبشرية كالمعمكمات المطمكبة  35
 مف اإلدارات كالدكائر األخرل مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 
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 ـ

 
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
مكافؽ 

 بشدة

 
 مكافؽ

 
 محايد

 غير
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 

 بشدة
جراءات التعامؿ  36 تكجد لدينا تعميمات إدارية كاضحة ككافية تحدد كيفية كاث

 مع األزمات المحتممة 
     

تتكافر لدينا برامج كخطط كافية كجاىزة إلدارة األزمات في الكزارة كيتـ  37
 مراجعتيا كتطكيرىا باستمرار

     

بعمميات جمع يكجد لدينا طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب بدرجة كافية لمقياـ  38
 كتحميؿ مؤشرات حدكث أزمة .

     

ىناؾ اتفاقيات كتنظيمات ثنائية كمتعددة الجكانب في إدارة األزمات مع  39
 المؤسسات كالجيات الحككمية ذات العالقة 

     

ىناؾ اىتماـ كاؼ بجمع كاكتشاؼ عالمات الخمؿ التي قد تككف مؤشرا  40
 لكقكع أزمة .

     

التنظيمي بمركنة كافية تساعد الكزارة في التعامؿ مع يتسـ الييكؿ  41
 األزمات كقت كقكعيا .

     

يتـ مسح بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية ذات الصمة بعمؿ الكزارة  42
 بصكرة شاممة كمنتظمة لمتعرؼ عمى مؤشرات احتماؿ حدكث األزمة 

     

تعقد الكزارة اجتماعات دكرية في اإلدارات كالدكائر بافتراضية أزمات  43
 ككيفية التعامؿ معيا 

   
 

 
 

 
 

ىناؾ اىتماـ كدقة كافية بعمميات تصنيؼ كتحميؿ مؤشرات حدكث  44
 األزمات

     

      تتكافر لدينا البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ إدارة األزمات . 45
 مرحمة مواجية األزمة                     

يتـ السيطرة عمى األزمة عند حدكثيا كالحد مف انتشارىا كاستمرارىا في  46
 فترة زمنية مناسبة .

     

يتـ التأثير في األحداث كاستخداـ إجراءات الطكارئ التي تقمؿ كتحد مف  47
 األضرار التي تسببيا األزمة بكفاءة عالية 

     

ىناؾ مبادرة لتكزيع المياـ كتحديد المسئكليات كالصالحيات بصكرة  48
 دقيقة عند حدكث أزمة كذلؾ في فترة قصيرة كمناسبة 
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 ـ

 
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
مكافؽ 

 بشدة

 
 مكافؽ

 
 محايد

 غير
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 

 بشدة
المادية كالبشرية ىناؾ قدرة كسرعة كبيرة كمناسبة في تحريؾ المكارد  49

 الضركرية الحتكاء األزمة .
     

      يؤخذ عامؿ الكقت في االعتبار عند التعامؿ مع األزمات كبدقة مناسبة 50
يتـ االتصاؿ بشكؿ دقيؽ كسريع لمتأكد مف مدل األضرار التي تسببيا  51

 أك التي قد تسببيا األزمة 
     

 مرحمة ما بعد األزمة ) إعادة األوضاع إلى ما كانت عميو والَتَعمـ (          
يتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية في الكزارة  52

 دكف أم تأخير في ظركؼ األزمات 
     

ىناؾ تجاكب مف قبؿ متمقي الخدمات مع الجيكد المبذكلة في الكزارة  53
 مكر إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع األزمة .إلعادة األ

     

يتـ تحديد االحتياجات الالزمة لممكاقع المختمفة التي تأثرت باألزمة مع  54
 تقديـ المكارد الالزمة الستعادة النشاط االعتيادم .

     

تعمؿ الكزارة بكفاءة عالية عمى تخفيؼ آثار األزمات كذلؾ بالحد مف  55
 استمرار أسباب حدكثيا 

     

تبادر الكزارة بتكجيو رسالة كحممة إعالنية مناسبة لجميكر المتعامميف  56
ككسائؿ اإلعالـ عند حدكث أزمة حكؿ األضرار التي سببتيا األزمة 

 ككيؼ تـ التعامؿ معيا .

     

يستخمص المسئكلكف بالكزارة بصكرة فعالة الدركس كالعبر مف األزمات  57
التي كاجيتيـ سابقان لالستفادة منيا عند كضع خطط مكاجية األزمات 

 المستقبمية

     

يتـ تقييـ كفاءة كفعالية خطط كبرامج إدارة األزمات السابقة بيدؼ  58
 تحسينيا لمنع حدكث أزمات مستقبمية .

     

تقييـ مكضكعي لخطط كممارسات كقرارات التعامؿ مع األزمات ىناؾ  59
 المشابية في دكؿ الجكار لالستفادة منيا كدركس في الكزارة .
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 (4ممحؽ رقـ ) 

                                         
 إستبياف

 
 .................................................... حفظو /ىا اهلل . ة/الكريـ ت/األخ حضرة

 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم  
 
 " األزمػػاتوعالقتيػػا بػػإدارة  التنظيميػػة الثقافػػة " بعنػػكاف دراسػػة دبإعػػدا الباحػػث قػػـكي

دراسػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػة عمػػػػػػػى كزارة االقتصػػػػػػػاد الػػػػػػػكطني فػػػػػػػي المحافظػػػػػػػات الجنكبيػػػػػػػة فػػػػػػػي قطػػػػػػػاع 
 القيػادة كاإلدارة فػي الماجسػتير درجػة عمػى الحصػكؿ متطمبػات السػتكماؿ كذلػؾ ،غػزة"
 .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا مف

 تركنػو حسػبما ة عبػار  كػؿ فػي الػرأم بإبػداء المرفقػة االسػتبانة بتعبئػة التكػـر الرجػاء
 ()  إشارة بكضع كذلؾ مناسبا

 .العممي البحث ألغراض إال تستخدـ كلف تامة بسرية ستعامؿ البيانات جميع بأف العمـ مع
 

 ,,, واالحتراـ الشكر فائؽ بقبوؿ وتفضموا
 

 الباحث                                                 
 عبدالناصر أحمد عواد                                                 
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 أواًل : البيانات الشخصية : 

 أنثى                                            ذكر    :      الجنسأ : 
 

 ب المسمى الوظيفي :
 

 
 
  :العمرػ  ج
 

   سنة 40 أقؿ مف - 30 مف                          ةسن 30 مف أقؿ      
 

 فأكثر سنة  50مف                         سنة 50أقؿ مف  - 40مف     

 
 :  العممي ػ المؤىؿ د
 

  دكتكراه             ماجستير              بكالكريكس                      دبمكـ : 

 
 :  دمةالخ سنوات.  ق

 

   سنكات 10 أقؿ مف- 5مف                         سنكات    5 مف أقؿ           
 

 فأكثر  15                          سنة15 أقؿ مف - 10مف        
  
 

  مدير مكمؼ   مدير عاـ

  رئيس قسـ   عاـ مكمؼمدير 

  رئيس قسـ مكمؼ   نائب مدير عاـ

  رئيس شعبة   مدير

ق

ق 

قق

ق

ؽ قق ق

ق

ق

ق

ق
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 واقع الثقافة التنظيمية في وزارة االقتصاد الوطني

 غير 
مكافؽ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ـ

 بشدة
غير  محايد مكافؽ

 مكافؽ
مكافؽ 

 بشدة
 المجاؿ األوؿ : التعاوف وجماعية العمؿ بروح الفريؽ                       

      تدرب الكزارة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف 1
      يعد االىتماـ بالعمؿ الجماعي كركح الفريؽ مف أىـ سمات الكزارة  2
مف أىـ ما يميز أفراد المجمكعة التي تعمؿ معي التعاكف إلنجاز  3

 المياـ المطمكبة .
     

      يشجع العاممكف بعضيـ بعضان لبذؿ أقصى جيد ممكف في العمؿ   4
      أعضاء فرؽ العمؿتكجد صداقات كعالقات مكدة قكية بيف  5
      تتخذ اإلدارة العميا المساكاة أساسان مع جميع العامميف  6
      يتـ مكافأة العامميف عمى العمؿ المشترؾ المتعاكف كالجماعي  7
      يكجد إقتناع بأف العمؿ الجماعي ىك أساس نجاح الكزارة 8

 المجاؿ الثاني : المشاركة في اتخاذ القرارات                     
      تييئ الكزارة المناخ لمعامميف لممشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية 9

تعمؿ الكزارة عمى اشراؾ المكظفيف في القرارات المتعمقة باإلجراءات  10
 التنفيذية

     

      .بسالسةيتـ تقبؿ كجيات النظر األخرل في مشاكؿ العمؿ  11
المشاركة في صناعة القرارات يرسخ االنتماء لمكزارة كاإلخالص في  12

 العمؿ
     

      لممكظفيف الحرية في التصرؼ باتخاذالقرارات المناسبة الخاصة بعمميـ 13
      تشرؾ الكزارة المكظفيف في كضع أىدافيا كرسـ خططيا 14
      يتـ اتباع أسمكب تمكيف المكظفيف مف القياـ بكاجباتيـ بكفاءة كفعالية 15

 المجاؿ الثالث : التفكير االبتكاري في حؿ المشاكؿ                 
      .جديدة فكرة أك برأم يتقدمكف الذيف العامميف الكزارة تشجع        16
      . حؿ مف أكثر مشكمة أك رأم لكؿأؤمف بأف  17
      تسعى الكزارة إلى حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة كحيكية 18
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 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
مكافؽ 

 بشدة

 
 مكافؽ

 
 محايد

 غير
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 

 بشدة
      يتـ اختيار الحمكؿ غير التقميدية كاإلبداعية في حؿ المشكالت  19
      المشاكؿ بعض حؿ في خارجية بجيات نستعيف 20
يبحث العامميف عف حمكؿ لممشكالت تتسـ باألصالة كالجدة كغير  21

 مكررة
     

يتـ مكافأة األفراد عمى الحمكؿ المبدعة التي تساعد عمى نجاح عمؿ  22
 الكزارة 

     

                 
 المجاؿ الرابع : احتراـ الوقت واالنضباط في العمؿ

      يكجد في الكزارة قكانيف كلكائح تنظيمية تحدد االنضباط في العمؿ  23
      احتراـ كقت العمؿ كاستغاللو في تحقيؽ أىداؼ الكزارة   24
يراعي المكظفكف في أداء أعماليـ الحقكؽ كالكاجبات التي تنظـ  25

 عالقتيـ بالكزارة .
     

      يتـ انجاز المعامالت في كقتيا المحدد  26
يتـ تكزيع جداكؿ أعماؿ االجتماعات مسبقان مما يقمؿ مف كقت  27

 المناقشات
     

      أخرل جية في مكظفا يككف قد الذم المراجع بكقت اىتماـيكجد  28
      كاالنصراؼ الحضكر في الرسمية الدكاـ بمكاعيد يمتـز المكظفكف 29

 
 مرحمة ما قبؿ األزمة :  واقع إدارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني

      تدعـ اإلدارة العميا عمميات تحديد مؤشرات حدكث األزمات كتيتـ بذلؾ 30
يتـ تشكيؿ فرؽ مختمفة كمتعددة لحؿ العديد مف األزمات المحتمؿ  31

 كقكعيا
     

يتـ تكافر الدعـ المناسب لمفريؽ الذم يقـك بالتخطيط لمعالجة األزمات  32
 المختمفة

     

يسيؿ الحصكؿ عمى اإلمكانات المادية كالبشرية كالمعمكمات المطمكبة  33
 مف اإلدارات كالدكائر األخرل مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 
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 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
مكافؽ 

 بشدة

 
 مكافؽ

 
 محايد

 غير
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 

 بشدة
جراءات التعامؿ  34 تكجد لدينا تعميمات إدارية كاضحة ككافية تحدد كيفية كاث

 مع األزمات المحتممة 
     

تتكافر لدينا برامج كخطط كافية كجاىزة إلدارة األزمات في الكزارة كيتـ  35
 مراجعتيا كتطكيرىا باستمرار

     

بعمميات جمع يكجد لدينا طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب بدرجة كافية لمقياـ  36
 كتحميؿ مؤشرات حدكث أزمة .

     

ىناؾ اتفاقيات كتنظيمات ثنائية كمتعددة الجكانب في إدارة األزمات مع  37
 المؤسسات كالجيات الحككمية ذات العالقة 

     

ىناؾ اىتماـ كاؼ بجمع كاكتشاؼ عالمات الخمؿ التي قد تككف مؤشرا  38
 لكقكع أزمة .

     

التنظيمي بمركنة كافية تساعد الكزارة في التعامؿ مع يتسـ الييكؿ  39
 األزمات كقت كقكعيا .

     

يتـ مسح بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية ذات الصمة بعمؿ الكزارة  40
 بصكرة شاممة كمنتظمة لمتعرؼ عمى مؤشرات احتماؿ حدكث األزمة 

     

تعقد الكزارة اجتماعات دكرية في اإلدارات كالدكائر بافتراضية أزمات  41
 ككيفية التعامؿ معيا 

   
 

 
 

 
 

ىناؾ اىتماـ كدقة كافية بعمميات تصنيؼ كتحميؿ مؤشرات حدكث  42
 األزمات

     

      تتكافر لدينا البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ إدارة األزمات . 43
 مرحمة مواجية األزمة                 

يتـ السيطرة عمى األزمة عند حدكثيا كالحد مف انتشارىا كاستمرارىا في  44
 فترة زمنية مناسبة .

     

يتـ التأثير في األحداث كاستخداـ إجراءات الطكارئ التي تقمؿ كتحد مف  45
 األضرار التي تسببيا األزمة بكفاءة عالية 

     

ىناؾ مبادرة لتكزيع المياـ كتحديد المسئكليات كالصالحيات بصكرة  46
 دقيقة عند حدكث أزمة كذلؾ في فترة قصيرة كمناسبة 
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 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 
مكافؽ 

 بشدة

 
 مكافؽ

 
 محايد

 غير
 مكافؽ

 غير
مكافؽ 

 بشدة
المادية كالبشرية ىناؾ قدرة كسرعة كبيرة كمناسبة في تحريؾ المكارد  47

 الضركرية الحتكاء األزمة .
     

      يؤخذ عامؿ الكقت في االعتبار عند التعامؿ مع األزمات كبدقة مناسبة 48
يتـ االتصاؿ بشكؿ دقيؽ كسريع لمتأكد مف مدل األضرار التي تسببيا  49

 أك التي قد تسببيا األزمة 
     

 مرحمة ما بعد األزمة ) إعادة األوضاع إلى ما كانت عميو والَتَعمـ (          
يتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية في الكزارة  50

 دكف أم تأخير في ظركؼ األزمات 
     

ىناؾ تجاكب مف قبؿ متمقي الخدمات مع الجيكد المبذكلة في الكزارة  51
 األمكر إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع األزمة .إلعادة 

     

يتـ تحديد االحتياجات الالزمة لممكاقع المختمفة التي تأثرت باألزمة مع  52
 تقديـ المكارد الالزمة الستعادة النشاط االعتيادم .

     

تعمؿ الكزارة بكفاءة عالية عمى تخفيؼ آثار األزمات كذلؾ بالحد مف  53
 استمرار أسباب حدكثيا 

     

تبادر الكزارة بتكجيو رسالة كحممة إعالنية مناسبة لجميكر المتعامميف  54
ككسائؿ اإلعالـ عند حدكث أزمة حكؿ األضرار التي سببتيا األزمة 

 ككيؼ تـ التعامؿ معيا .

     

يستخمص المسئكلكف بالكزارة بصكرة فعالة الدركس كالعبر مف األزمات  55
التي كاجيتيـ سابقان لالستفادة منيا عند كضع خطط مكاجية األزمات 

 المستقبمية

     

يتـ تقييـ كفاءة كفعالية خطط كبرامج إدارة األزمات السابقة بيدؼ  56
 تحسينيا لمنع حدكث أزمات مستقبمية .

     

تقييـ مكضكعي لخطط كممارسات كقرارات التعامؿ مع األزمات ىناؾ  57
 المشابية في دكؿ الجكار لالستفادة منيا كدركس في الكزارة .

     

 
 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ معنا
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 (5ممحؽ رقـ )

 قائمة بأسماء محكميف االستبانة

 الجامعة/ المؤسسة الدرجة العممية االسـ ـ

 كزير االقتصاد الكطني أستاذ مشارؾ الرفاتيد. عالء الديف عادؿ  1

 أستاذ مساعد د. إبراىيـ سالـ جابر 2

 ككيؿ كزارة التخطيط  حاليان 

 ككيؿ كزارة االقتصاد الكطني سابقان 

 الجامعة اإلسالمية –عميد فرع الجنكب  أستاذ دكتكر أ.د ماجد محمد الفرا 3

 األكاديمي بأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العمياالنائب  أستاذ مساعد د. أحمد حسيف المشيراكم 4

 جامعة األقصى –عميد كمية العمـك اإلدارية كالمالية  أستاذ مساعد د. نضاؿ عبد اهلل 5

 الجامعة اإلسالمية أستاذ دكتكر أ.د. فارس محمكد معمر 6

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ د. رشدم كادم 7

 الجامعة اإلسالمية مساعدأستاذ  د. يكسؼ بحر 8

 الجامعة اإلسالمية  استاذ مشارؾ د.حمداف عبداهلل الصكفي 9

 الجامعة اإلسالمية أستاذ دكتكر د. أكـر سمكر 11

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ د. كسيـ اليابيؿ 11

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. ياسر عبد الشرفا 12

 جامعة األزىر أستاذ مساعد د. محمد جكدت فارس 13

 جامعة األقصى أستاذ مساعد د. عكني محيسف 14

 


