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زوح والدي احلثية ذغوده اهلل ػص وج تىاسغ زمحره.
زوح والللدذا الغاليللح الل نا للا ضرللد ى اقللس رال هراقلللح ازاسل دللره ول للي للا اهلل ت للدزه ى
يرىفادا قث ذلك.
 إىل  ....زوح خا اللهيد مجال هراع.
 إىل  ....شوج احلثيثح (إم ًس) و ترائا لياى و ًس وشيرح راظهن اهلل.
 إىل  ....إخىذا وشوجاهتن و خىاذا و شواجهي و ترائهي وك دلا وزتؼا.
 إىل  ....األصدقا واألرثاب و خص خا وصدي ا احلثية حمود غاًل.
 إىل  ....شهالئا يف وشازج الر وا ىاصالخ.
 إىل  ....ك هي سدي يل هؼسوفاً و هساػدج و ًصحاً.

إليهن مجيؼاً ددي جهدي درا ا رىاضغ ػسفاًاً وذ ديساً.
زاجياً اهلل ػص وج ى يراغ تؼولا درا ترا

ب

ؼيب الصاتس ا ساتط وا ؼطا .
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ش ِديد
لَ َ

الحمد هلل الذي تتم بفضمو النعم ،والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده  ،ال يسعني

بداية إال أن أقدم شكري وتقديري إلى إدارة أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى عمى جيودىم
الطيبة والمباركة في تقديم خدماتيما العممية األكاديمية لي ولطمبة األكاديمية لتحقيق خطوات نحو

النجاح عمى مسار النخبة.

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى د.ـ  /أسامة عبد الحميـ العيسكم معالي وزير النقل
والمواصالت الفمسطيني السابق؛ الذي تكرم وشرفني بإشرافو عمى رسالتي وأحاطني بتوجيياتو
ومالحظاتو القيمة التي أغنت رسالتي وساىمت بإخراجيا بيذه الصورة.
ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى اإلخوة في لجنة المناقشة كل من:
أ.د / .فارس أبك معمر

حفظو اهلل.

د / .محمد المدىكف

حفظو اهلل.

سائالً المولى عز وجل أن يجعمو في ميزان حسناتيم.
وأتقدم بشكري وامتناني إلى زمالئي في و ازرة النقل والمواصالت عمى مساعدتيم الكريمة في

إنجاح رسالتي لترى النور بيذه الصورة.

وال يسعني إال أن أشكر اإلخوة األساتذة والمختصين الذين تفضموا بتحكيم إستبانة الدراسة.
وأخي اًر ،أتقدم بالشكر والعرفان إلى زوجتي الحبيبة سحر وأبنائي ليان وأنس وزينة الذين

صبروا عمي وتحمموا انشغالي عنيم ،والى إخوتي ماىر ومازن وزوجاتيم وأبنائيم ،وزوجة أخي
الشييد /جمال وأبنائو ،والى أخواتي إيمان وأماني ومنى وميا وأزواجين وأبنائين ،وكذلك إلى والد

زوجتي ا لحاج أبو محمد غانم وزوجتو الحاجة إم محمد وأبنائيم األحباب محمد ومؤمن ومازن،

وبناتيم سمر وسماىر وأزواجين رامي الغزالي ومحمد عميوة ،والى أخي وصديقي د .أيمن حجي،

الذين تكرموا جميعيم عمي إما بالدعاء أو المساعدة.

كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى جميع مف ساعدني في إتماـ ىذه الدراسة حتى رأت النكر.
ت

ممخص الدراسة
تشرف و ازرة النقل والمواصالت عمى أحد القطاعات الداعمة في تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعيةةةة الفمسة ةةطينية ،ومنة ةةذ تشة ةةديد الحصة ةةار عمة ةةى قطة ةةاع غ ة ةزة الة ةةذي بة ةةدأ مة ةةن منتصة ةةف عة ةةام

2007م توال ةةت األزم ةةات عم ةةى قط ةةاع النق ةةل والمواص ةةالت ،فتعامم ةةت معي ةةا ال ةةو ازرة بم ةةا أوتي ةةت م ةةن

إمكانة ةةات وقة ةةدرات؛ لة ةةذا جة ةةاءت ىة ةةذه الد ارسة ةةة لمتعة ةةرف عمة ةةى واقة ةةز إدارة األزمة ةةات فة ةةي و ازرة النق ة ةةل
والمواصالت في قطاع غزة من خالل معرفة مدى توفر المتطمبةات األساسةية لةدى الةو ازرة ،والمتم مةة

في (التخطيط الفعال ،مرونة الييكةل التنظيمةي ،القةدرة عمةى اتخةاذ القة اررات ،الميةارات القياديةة وفةرق
إدارة األزمات ،واالتصال ونظم المعمومات الفعالة) وتبيان تةث ير متغيةرات (الجةنس ،المؤىةل العممةي،

الخبرة ،المسمى الوظيفي) عمى آراء عينة الدراسة حول مدى توفر ىذه المتطمبات.

اسػػتخدـ الباحػػث فةةي الد ارسةةة المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،وتكونةةت عينةةة الد ارسةةة مةةن جميةةز
أف ةراد مجتمةةز الد ارسةةة بثسةةموب الحصةةر الشةةامل لمجتمةةز الد ارسةةة ،مةةز اسةةت ناء المةةوظفين الميني ةةين
وعةة ةةددىم ( )58موظف ة ة ةاً ،وتة ة ةةم توزية ة ةةز ( )129اسة ة ةةتبانة عمةة ةةى أف ة ة ةراد العينة ة ةةة ،أُسة ة ةةترد منية ة ةةا ()111

استبانة بنسبة (.)%86.0

تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أن ىن ةةاك ض ةةعف ف ةةي ت ةةوفر المتطمب ةةات األساس ةةية ل ةةدى و ازرة النق ةةل
والمواصةالت فةي قطةةاع غةزة لتمكينيةا مةةن إدارة األزمةات ،باسةت ناء االتصةةال ونظةم المعمومةات حيةةث

تتوفر بدرجة متوسطة ،وأظيرت الدراسة عدم وجود فروق جوىرية بين آراء أفراد عينةة الد ارسةة حةول

مدى توفر ىذه المتطمبات ،تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية الواردة في الدراسة.

كأكصت الدراسة بضرورة تبني التخطيط إلدارة األزمات وجعمو ضمن التخطيط االستراتيجي
لمةةو ازرة ،وتشةةكيل لجنةةة دائمةةة إلدارة األزمةةات تضةةم عضةةوية تخصصةةات الةةو ازرة ومنظمةةات المجتمةةز

المدني ذات العالقة بعمل الو ازرة لحين إنياء االنقسام السياسي واجراء التعديالت الالزمة في الييكل

التنظيمةي لمةو ازرة بعةدإعادة النظةر فيةو ،والعمةل عمةى إعةداد بةراما تدريبيةةة موجيةة إلةى قيةادات الةةو ازرة
لتط ةةوير ق ةةدراتيم ف ةةي إدارة األزم ةةات ،واالىتم ةةام بفاعمي ةةة اتخ ةةاذ قة ة اررات ال ةةو ازرة وف ةةق الم ةةنيا العمم ةةي
وخاصةةة فةةي أوقةةات األزمةةات ،وتعزيةةز فعاليةةة أدوات االتصةةال المتةةوفرة فةةي الةةو ازرة بشةةكل مسةةتمر،

وتوفير المتطمبات اإلدارية الالزمة إلدارة األزمات.

ث

ABSTRACT
The ministry of transport and communications is responsible for an important
sector which seeks to achieve the Palestinian economic and social developments, In
fact, transport and communications sector has been suffering from many crisis since the
imposing of the siege , which began in mid-2007, on Gaza strip. Therefore, the ministry
has done its best to stop or at least to reduce these crises.
Accordingly, the aim of this study is to identify the reality of crises
management in ministry of transport and communications in Gaza strip through the
availability of the basic requirements in the ministry, including: (the effective planning,
the flexibility of the organizational structure, the ability to make decisions, leadership
skills and teams of crisis management, communication systems and the effective
information). Also, it is needed to have the administrative requirements for crisis
management and to clarify the effect of these variables: (sex, educational qualification,
experience, job title on the views of the sample).
The research used the descriptive analytical method in this study. The sample
consisted of all the population study, excluding the professional staff who are 58
employees. The questionnaire was distributed to (129) of the sample, (111)
questionnaires were received back with a percentage of (86%).
The findings of the study showed that there is a clear weakness in the
availability of basic requirements and administrative requirements for crisis
management at the ministry of transport and communications in Gaza strip, which
enable it to manage the crisis, except the item of communication and information
system that was available with a degree above average. In addition, the study showed
that there are no essential differences between the averages of the sample views on the
availability of these requirements, due to the demographic variables of the study.

The study recommended that it is necessary to use planning in crisis
management and adopt it as a part of the strategic planning of the ministry. Also, it is
advisable to reconstruct the organizational structure of the ministry and to make it more
flexible. In addition, it is suggested to form a permanent committee for crisis
management. This committee should include a member from the different specialties of
the ministry and the organizations of civil society related to the work of the ministry
until the end of the Palestinian political division and make the necessary adjustments in
the organizational structure, Moreover it is recommended to prepare training
programmers for the leaders of the ministry in order to develop their abilities in
managing crisis as well as to take the ministry decisions in accordance with the
scientific method, especially in the time of crisis.
Finally, it is supposed to enhance the effectiveness of communication tools in the
ministry and provide the necessary administrative requirements for crisis management.
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اإلطار العاـ لمدراسة

الفصؿ األكؿ

 1-1مقدمة الدراسة:
تشرف و ازرة النقل والمواصالت الفمسةطينية عمةى قطةاع النقةل والمواصةالت الةذي يعتبةر أحةد

ال ةةدعائم األساس ةةية ف ةةي تحقي ةةق التنمي ةةة االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة ،نظة ة اًر لم ةةدور التنم ةةوي الفع ةةال لي ةةذا
القطاع وذلك من خالل توفير نظام نقل متعدد األنماط والوسائط يساىم فةي تحقيةق الةربط والتواصةل

بين كافة المناطق السكنية ومراكز اإلنتاج والتصدير ،وأيضاً في خمق فرص است مارية في قطاعات
وخدمات النقل المختمفة البري والجوي والبحري.

وتس ةةعى و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت من ةةذ تثسيس ةةيا ع ةةام 1994م إل ةةى تط ةةوير وتنظ ةةيم ورس ةةم

سياسةةات قطةةاع النقةةل والمواصةةالت فةةي فمسةةطين ،واحةةداث تكامةةل بةةين وسةةائل النقةةل البةةري والبحةةري
والجوي وتطوير البنية التحتية الالزمة في ىذا القطاع لتنمية االقتصاد الوطني.

نتيجة ةةة لمحصة ةةار المفة ةةروض عمة ةةى قطة ةةاع غ ة ةزة منتصة ةةف عة ةةام 2007م ،وبسة ةةبب االنقسة ةةام

السياسي ،فقد أصيب قطاع النقل والمواصالت بثضرار جسةيمة ،ذات أبعةاد اقتصةادية أ ةرت وبشةكل
مباشةةر عمةةى مجمةةل أداء قطةةاع النقةةل والمواصةةالت ومنةةو عمةةى الم ةواطن الفمسةةطيني متمقةةي الخدمةةة،
نتا عنيا مجموعة من األزمات والتحديات واجيت الو ازرة كان أىميا (أزمة استنكاف الموظفين عةن

العمةةل ،أزمةةة إغةةالق المعةةابر ،أزمةةة نقةةص إمةةدادات الوقةةود ،أزمةةة المركبةةات مجيولةةة اليويةةة ،وأزمةةة
تقنين االحتالل في إدخال المركبات وقطز الغيار الالزمة حسب احتياجات قطاع غزة).
تعةةد األزمةةات مةةن األحةةداث الميمةةة والمةةؤ رة فةةي حيةةاة الشةةعوب ،فقةةد أصةةبحت األزمةةة جةةزءاً

اء الم ةواطنين أو المسةةؤولين وذلةةك لصةةعوبة
مرتبط ةاً بحيةةاة النةةاس ،وتشةةكل مصةةدر قمةةق لمجميةةز س ةو ً
السةةيطرة عمييةةا ،ويعةةيش العةةالم اليةةوم فةةي واقةةز ممةةيء باألزمةةات المتعةةددة والمتنوعةةة التةةي تمةةس بكةةل
نةواحي الحيةةاة مةةن اقتصةةادية واجتماعيةةة وأمنيةةة ،حتةةى أضةةحى مفيةةوم األزمةةة مةةن المفةةاىيم المتداولةةة

والواسعة االنتشار (الذىبي.)9 :2006 ،
تحت ةةاج الكيان ةةات اإلداري ةةة إل ةةى تخط ةةيط أدائي ةةا وتنظ ةةيم ىيكمي ةةا ،وتوجي ةةو مواردى ةةا لالرتق ةةاء
بمسة ةةتويات اإلنجة ةةاز المتحقة ةةق ،ومتابعة ةةة ىة ةةذا اإلنجة ةةاز بشة ةةكل سة ةةميم لموقة ةةوف عمة ةةى أوجة ةةو القصة ةةور

وعالجيةةا ،لةةذا فةةإن المةةنيا المتكامةةل لمتعامةةل مةةز األزمةةات وادارتيةةا إدارة رشةةيدة تخةةرج عةةن النطةةاق

العفوي ،تتجو اتجاىاً كامالً إلى اإلدارة العممية التي تقوم عمةى التخطةيط الةواعي بحقةائق اإلمكانيةات
المتةوافرة والتنظةةيم المةةرن الةةذي يسةةتوعب قةةوى الفعةةل والتصةةرف اإلداري ،والتوجيةةو الفعةةال الةةذي يقةةوم
عمى سرعة االتصال بمواقز األحداث وتوجيو أدوات الفعل إلييا ،والمتابعة الح ي ة لإلحاطةة بسةالمة

القرار وبتطويره ،والتدخل الفوري لتصحيح وعالج أي قصور (الخضيري.)173 :1990 ،
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تعتبر المتطمبات األساسةية لمتعامةل مةز األزمةات ىةي العمةود الفقةري لممةنيا العممةي المتكامةل

لمتعامةةل مةةز األزمةةات ،والتةةي يشةةكل غيةةاب أو القصةةور فةةي ت ةوافر أي منيةةا عائق ةاً أمةةام التعامةةل مةةز
األزمات ،وتصنف ىذه المتطمبات بعوامل إدارية وتنظيمية ومادية وبشرية (أبو عزيز.)48 :2010 ،
وعمةةى مةةا سةةبق وفةةي ظةةل اسةةتمرار الحصةةار عمةةى قطةةاع غ ةزة األمةةر الةةذي يبقةةي احتماليةةة

تعةةرض و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت لهزمةةات كوني ةةا تش ةةرف عمةةى قط ةةاع مي ةةم مةةن قطاع ةةات المجتم ةةز
الغزي ،ودورىا الفاعل في تقديم خدماتيا لكافة الجميور الفمسةطيني مسةتخدم وسةائل النقةل المختمفةة،

سةواء لهفةراد أو ألصةةحاب الميةةن والحةةرف أو مؤسسةةات المجتمةةز المةةدني ذات العالقةةة بيةةذا القطةةاع
فإنو من األىمية أن يتم دراسة واقز إدارة األزمات في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة.

 2-1مشكمة الدراسة:
تولةةد لةةدى الباحةةث اإلحسةةاس بالمشةةكمة  -بحكةةم عممةةو فةةي و ازرة النقةةل والمواصةةالت  -بعةةد

تولي الحكومة الفمسطينية العاشرة لمياميا ،وما تبعو من تشديد لمحصار عمى قطاع غزة نتجت عن
ذلة ةةك أزمة ةةات وتحة ةةديات لقطاعة ةةات المجتم ة ةز الفمسة ةةطيني فة ةةي قطة ةةاع غ ة ةزة مة ةةن بيني ة ةا قطة ةةاع النقة ةةل
والمواصالت ،تعاممت معيا الو ازرة بالفعل وردة الفعل دون التخطيط المسبق ليذه األزمةات باسةتخدام

منيا عممي إداري سميم.

وعنةةد بةةدء الةةو ازرة السةةتنياض عمةةل ىةةذا القطةةاع ،فةةي ظةةل اسةةتنكاف معظةةم مةةوظفي الةةو ازرة

القدامى ،وتعيين موظفين حدي ي التخرج ،وفي ظل ضعف المتطمبةات األساسةية اإلداريةة والتنظيميةة
والماديةةة والبش ةرية الالزمةةة لمةةو ازرة فةةي ذلةةك الحةةين نتيجةةة لتشةةديد الحصةةار وقمةةة الم ةوارد ،فقةةد حةةدث
العديد من اإلرباك واإلخفاقات في بعض الميام المنوطةة بةدور الةو ازرة ،وعميةو تم مةت مشةكمة الد ارسةة

في محاولة اإلجابة عمى السؤال الرئيس:

ما كاقع إدارة األزمات في كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع غزة مف كجية نظر العامميف؟
كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية:
 .1ما مدى توفر المتطمبات األساسية إلدارة األزمات لدى و ازرة النقةل والمواصةالت فةي قطةاع غةزة

والمتم م ةةة ف ةةي (التخط ةةيط الفع ةةال -مرون ةةة الييك ةةل التنظيم ةةي  -الق ةةدرة عم ةةى اتخ ةةاذ القة ة اررات –

الميةةارات القياديةةة وفةةرق إدارة األزمةةة – فعاليةةة االتصةةال ونظةةم المعمومةةات) لتمكينيةةا مةةن إدارة
األزمات؟
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 .2ىل يختمف رأي العاممين في و ازرة النقل والمواصالت في مةدى تةوفر المتطمبةات األساسةية لةدى
و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة لتمكينيا من إدارة األزمةات بةاختالف متغيةرات (الجةنس،

المؤىل العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي)؟

 3-1أىداؼ الدراسة:
 .1التعرف عمى أىم األزمات والتحديات التي واجيت و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة.
 .2االطالع عمى واقز إدارة األزمات في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة.
 .3التعرف عمى مدى توفر المتطمبةات األساسةية إلدارة األزمةات لةدى و ازرة النقةل والمواصةالت فةي
قط ةةاع غة ةزة والمتم م ةةة ف ةةي (التخط ةةيط الفع ةةال -مرون ةةة الييك ةةل التنظيم ةةي  -الق ةةدرة عم ةةى اتخ ةةاذ
الق اررات – الميارات القيادية وفرق إدارة األزمة – فعالية االتصال ونظم المعمومات) التي يمكن
أن تسيم في تمكينيا من إدارة األزمات.

 .4التوصل إلى توصيات قد تمكن و ازرة النقل والمواصالت من تحسين قدراتيا في إدارة األزمات.

 4-1أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

 1-4-1األىمية العممية النظرية :
 .1المس ةةاىمة نح ةةو لف ةةت االنتب ةةاه ألىمي ةةة ت ةةوفر المتطمب ةةات األساس ةةية والمتم م ةةة ف ةةي (التخط ةةيط
الفعةةال -مرونةةة الييكةةل التنظيمةةي  -القةةدرة عمةةى اتخةةاذ الق ة اررات – الميةةارات القياديةةة وفةةرق
إدارة األزم ةةة – فعالي ةةة االتص ةةال ونظ ةةم المعموم ةةات) ل ةةدى الكي ةةان اإلداري لتمكين ةةو م ةةن إدارة
األزمات.
 .2مةن الممكةن أن تسةاعد ىةذه الد ارسةة البةاح ين والدارسةين فةي مجةال إدارة األزمةات فةي وضةةز
أساليب إدارية عممية تمكن المؤسسات الحكومية الفمسطينية من إدارة األزمات بفعالية.
 .3يثمل الباحث أن ت ري ىذه الدراسة المكتبة العربية والفمسطينية في موضوع إدارة األزمات.
 .4اعتبار ىذه الدراسة حسب عمم الباحث محاولة عمميةة أولةى فةي د ارسةتيا إلدارة األزمةات فةي
و ازرة النقل والمواصالت.
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 2-4-1األىمية العممية:
 .1من المتوقز أن تخرج الدراسة بمجموعة من التوصيات توجو لقيةادة و ازرة النقةل والمواصةالت
في قطاع غزة تساعدىم في قدرتيا عمى إدارة األزمات في الو ازرة.

 .2م ةةن المتوق ةةز أن تك ةةون نت ةةائا م ةةل ى ةةذه الد ارس ةةات أداة ومرج ةةز ى ةةام لهجية ةزة المعني ةةة ف ةةي
الحكومة ،في رقابة وتطوير أداء المؤسسات العامة.
 .3تعتبر ىذه الدراسة ميمة لمباحث ،كونيا تتوافق مز تطمعات الباحث المينية في عممو بو ازرة
النقل والمواصالت التي تيتم بتنظيم وتطوير الو ازرة.

 5-1متغيرات الدراسة:
 .1المتغير التابع :إدارة األزمات في و ازرة النقل والمواصالت.
 .2المتغير المستقؿ :المتطمبات األساسية لمتعامل مز األزمات.
 التخطيط الفعال. مرونة الييكل التنظيمي. القدرة عمى اتخاذ الق اررات. الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات. فعالية االتصال ونظم المعمومات. .3المتغيرات الضابطة( :الجنس ،المؤىل العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي).
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شكؿ رقـ ( :)1متغيرات الدراسة.
جرد بكاسطة الباحث

 6-1فرضيات الدراسة:
 .1توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحص ةةائية عنةةد مسةةتوى( )0.05 ≤ αب ةةين تةةوفر المتطمبةةات األساس ةةية

إلدارة األزمةةات لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت فةةي قطةةاع غ ةزة والمتم مةةة فةةي (التخطةةيط الفعةةال-

مرونة الييكل التنظيمي  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمةة – القةدرة عمةى اتخةاذ القة اررات –
فعالية االتصال ونظم المعمومات) وتمكينيا من إدارة األزمات.
كيتفرع مف الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05 ≤ αبين تةوفر التخطةيط الفعةال لةدى
و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

 توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )0.05 ≤ αبةةين تةةوفر مرونةةة فةةي الييكةةل
التنظيمي لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

 توج ةةد عالق ةةة ذات دالل ةةة إحص ةةائية عن ةةد مس ةةتوى ( )0.05 ≤ αب ةةين ت ةةوفر ق ةةدرة و ازرة النق ةةل
والمواصالت عمى اتخاذ الق اررات وتمكينيا من إدارة األزمات.

 توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )0.05 ≤ αبةةين تةةوفر الميةةارات القياديةةة
وفرق إدارة األزمات لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.
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 توج ةةد عالقةةةة ذات دالل ةةة إحصة ةةائية عن ةةد مسةةةتوى ( )0.05 ≤ αب ةةين ت ةةوفر اتص ةةال ونظةةةم
معمومات فعالة لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبةين متوسةطات آراء أفةراد العينةة
حول مدى توفر المتطمبات األساسةية لةدى و ازرة النقةل والمواصةالت لتمكينيةا مةن إدارة األزمةات

تعزى إلى متغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي).

 7-1حدكد الدراسة:
الحد المكضكعي :واقز إدارة األزمات في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة.
الحد المكاني :تم إجراء الدراسة الدراسة عمى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة.
إبتداء من شير يناير.2015 /
الحد الزماني :تم إجراء ىذه الدراسة
ً
الحد البشرم :العاممين في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة.

 8-1مصطمحات الدراسة:
 .1األزمة:
توق ةةف األح ةةداث المنظم ةةة والمتوقع ةةة واض ةةطراب الع ةةادات مم ةةا يس ةةتمزم التغيي ةةر السة ةريز إلع ةةادة

التوازن ،ولتكوين عادات جديدة أك ر مالئمة (عميوة.)13 :2002 ،

كتعرؼ بأنيا :موقةف يواجيةو األفةراد أو الجماعةات أو المؤسسةات ،ويكونةون غيةر قةادرين عمةى
أن يتغمبةوا عميةو باسةتخدام اإلجةراءات العاديةة الروتينيةة ،وىةذا الموقةف يةؤدي إلةى توليةد وتكةةوين

ضغط عمل ،نتيجة التغيير المفاجئ (أبو فارة.)23 :2009 ،

يعرفيا الباحث إجرائيان :موقف حرج يؤ ر عمى كيان المؤسسة مما يجعميا فةي حالةة اضةطراب،

فتخفق في تحقيق أىدافيا.
 .2إدارة األزمات:

تعرفيػػا المكسػػكعة اإلداريػػة :المحافظةةة عمةةى أصةةول وممتمكةةات المؤسسةةة وعمةةى قةةدرتيا عمةةى
تحقيق اإليرادات ،وكذلك المحافظة عمى األفراد والعةاممين بيةا ضةد المخةاطر المختمفةة ،وتشةمل

ميمة المديرين المسئولين عن ىذا النشةاط ،البحةث عةن المخةاطر المحتممةة ومحاولةة تجنبيةا أو
تجفيةةف أ رىةةا عمةةى المنظمةةة فةةي حةةال عةةدم تمكةةنيم مةةن تجنبيةةا بالكامةةل ،واألفضةةل ىةةو نقةةل

احتمة ةةال تعة ةةرض المؤسسة ةةة لممخة ةةاطر إلة ةةى جية ةةة متخصصة ةةة فة ةةي ذلة ةةك م ة ةةل شة ةةركات التة ةةثمين

(الدليمي.)94 :2012 ،
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كيفية التغمب عمى األزمات باألدوات العممية واإلدارية المختمفة وتجنب سةمبياتيا واالسةتفادة مةن

إيجابياتيا (الخضيري.)11 :2003 ،

يعرفيا الباحث إجرائيان :ىي قدرة المؤسسة لمواجية األزمةات بمةنيا عممةي متكامةل ،تبنةى عمةى
ت ةوافر متطمبةةات أساسةةية لمتعامةةل مةةز األزمةةات وتتم ةةل بكونيةةا إداريةةة وتنظيميةةة وبش ةرية وماديةةة

لممحافظة عمى بقائيا واستم ارريتيا.
 .3كزارة النقؿ كالمكاصالت:

ى ةةي و ازرة خدماتي ةةة تتب ةةز الحكوم ةةة الفمس ةةطينية ،تس ةةعى لمني ةةوض بص ةةناعة النق ةةل والمواص ةةالت
وص ة ةوالً إلة ةةى نظة ةةام نقة ةةل متكامة ةةل متعة ةةدد األنمة ةةاط والوسة ةةائط يسة ةةيم فة ةةي دفة ةةز عجمة ةةة االقتصة ةةاد

الفمس ةةطيني ،ويق ةةدم أفض ةةل الخ ةةدمات ف ةةي مج ةةال نق ةةل األفة ةراد والبض ةةائز لقطاع ةةات النق ةةل الب ةةري
والبحري والجوي). (http://www.mot.ps
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراست
 1-2المبحث األكؿ :األزمات.
 2-2المبحث الثاني :إدارة األزمات.
 3-2المبحث الثالث :المتطمبات األساسية اإلدارية وادارة األزمات.
 4-2المبحث الرابع :و ازرة النقل والمواصالت الفمسطينية.

اإلطار النظرم لمدراسة

الفصؿ الثاني

يعتبر ىذا الفصل بم ابة قاعدة عممية تعرض فكرة شةاممة وعامةة عةن موضةوع الد ارسةة؛ لةذا

سيتم من خاللو استعراض أربعة مباحث توضح مفيوماً عاماً حول األزمات ،واألسس العممية إلدارة

األزم ةةات ،ةةم التع ةةرف عم ةةى المتطمب ةةات األساس ةةية الالزم ةةة إلدارة األزم ةةات ف ةةي الكيان ةةات اإلداري ةةة،
والوقوف عمى نبذة شاممة عةن و ازرة النقةل والمواصةالت الفمسةطينية فةي قطةاع غةزة مةز التطةرق ألىةم

التحةةديات والمشةةكالت التةةي واجيتيةةا الةةو ازرة خةةالل الفت ةرة مةةا بةةين منتصةةف عةةام 2007م إلةةى تةةولي
حكومة الوفاق الوطني لمياميا بتاريخ 2014/06/02م.

 1-2المبحث األول
األزمات
سةةيقوم الباحةةث مةةن خةةالل ىةةذا المبحةةث بتوضةةيح مفيةةوم األزمةةات وخصائصةةيا ،والمفةةاىيم
اإلداريةةة األخةةرى التةةي تتشةةابو مةةز األزمةةات فةةي خصائصةةيا ،ومةةا ىةةي أىةةم أسةةباب حةةدوث األزمةةات،
وتصنيفات األزمات وأنواعيا ،ودورة حياة األزمات ،وختاماً توضيح آ ار األزمات اإليجابية.

 1-1-2مفيكـ األزمات:
األزمة في المغة:
فف ةةي القة ةةاموس المح ةةيط لمغة ةةة الغربي ةةة وردت الكممة ةةة ( َأزَم َية ةث ِْزُم أ َْزَم ة ةاً وأُزومة ةاً ،فية ةةو ِ
وم)،
آزٌم وأ َُز ٌ
َّ
ةابتْوُ أ َْزَمةةٌ
المتَثَِّزُم :مةن أَص َ
القومْ :
ْصمَيُ ْمَ ،
استَث َ
وس َنةٌ أ َْزَمةٌ :شديدةٌ ،و ُ
العام :ا ْشتَد قَ ْحطُو ،و َ
وبمعنى ُ
(القاموس المحيط).
األزمةةة فةةي معةةاجم المغةةة العربيةةة تعنةةي القحةةط والشةةدة ،وىةةي تشةةير إلةةى حالةةة طارئةةة وموقةةف
است نائي مغاير ومخالف لمجريات األمور االعتيادية (أبو فارة.)21 :2009 ،
األزمة بالمغة الصينية في كممتين ىما )Wet-Ji( :تعبر األولى  Wetعن الخطر ،وال انيةة Ji
عن الفرصة التي يمكن اسةت مارىا ،مةن خةالل تحويةل األزمةة مةا ينطةوي عميةو مةن مخةاطر إلةى

فرص إلعادة الظروف ألوضاعيا الطبيعية وايجاد الحمول البناءة (عودة.)10 :2008 ،
األزمة في االصطالح:
تعددت وجيات نظر المتخصصين والباح ين لمفيوم األزمة وفقةاً لمحقةل العممةي الةذي يكةون

فينظةةر إلةةى مفيةةوم األزمةةة مةةن عةةدة زوايةةا حسةةب التخصةةص العممةةي الةةذي وردت فيةةو،
مةةدا اًر لمبحةةثُ ،
كيمكف تعريؼ األزمة من عدة نواحي كالتالي (منير عبوي:)19 :2006 ،
– مػػف الناحيػػػة اإلداريػػػة :تعتبةةر األزمةةة ىنةةا ظةةاىرة إداريةةة غيةةر مسةةتقرة تم ةةل تيديةةداً مباش ة اًر
وصريحاً لبقاء المنظمة واستمرارىا ،وتتميز بدرجة من المخاطرة.
01

اإلطار النظرم لمدراسة

الفصؿ الثاني

– مف الناحية االجتماعية :األزمة ىنا بم ابة انييار لكيان األفراد أو شعورىم بانعةدام أىميةتيم
كنتيجة لمتغيرات التي تحول الفرد إلى مجرد شيء.
– مف الناحية السياسية :تم ل األزمة موقفاً يستدعي اتخاذ القةرار لمواجيةة التحةدي (إداري –
اجتمةةاعي – اقتصةةادي – قةةافي) ،وترجةةز ىةةذه األزمةةات إلةةى فشةةل القيةةادة السياسةةية أو عةةدم
قدرة األحزاب السياسية عمى إدارة الصراعات االجتماعية.

– مػػف الناحيػػة االقتصػػادية :األزمةة ىةةي االنقطةاع المفةةاجئ فةةي مسةيرة المنظومةةة االقتصةةادية،
مما ييدد سالمة أدائيا واليادف إلى تحقيق غاياتيا.
– مف الناحية الطبيػة :األزمةة ىةي تممةك النقطةة الحرجةة والمحظةة الحاسةمة التةي يتحةدد عنةدىا
مصير تطور إما إلى األفضل أو إلى األسوأ في الحياة.

– مػػف الناحيػػة اإلعالميػػة :ىةةي موقةةف يتسةةبب فةةي جعةةل المنظمةةة محةةل اىتمةةام سةةمبي ،واسةةز
النطةةاق م ةةن وسةةائل اإلع ةةالم المحميةةة والعالمي ةةة ،ويي ةةدد سةةمعة المنظم ةةة كممةةا اتس ةةز نطاق ةةو

(مكاوي.)17 :2005 ،

– مػػف الناحيػػة النفسػػية :ىةةي حالةةة مةن االضةةطراب التةةي يواجةةو األفةراد فييةةا إحباطةاً ألىةةدافيم
الميمة في الحياة (أبو فارة.)25 :2011 ،
واألزمةةات ىةةي حةةدث ييةةدد وجةةود المؤسسةةات فةةي منتجاتيةةا أو أقسةةام التشةةغيل أو أنةةو

يمحق بيا ضر اًر شديداً في مركزىا المالي تدمر سمعتيا ،واألزمات قد تشكل أذى صةحي أو
بييئةةي أو فةةي الرعايةةة اإلجتماعيةةة فةةي المجتمةةز ككةةل ،وبالتةةالي فإنيةةا تحتةةاج إلةةى تةةدابير قبةةل

وأ ناء وبعد األزمات عمى كافة المستويات (.)kippenberger, 1999

بالنظر إلى المفاىيـ السابقة ورغم تعدد مفاىيم األزمة وفقاً لمتخصص الذي وردت
فيةةو؛ إال أنيةةا موقةةف أو حالةةة حرجةةة مضةةطربة تيةةدد كيان ةاً مةةا ،س ةواء عمةةى المسةةتوى الفةةردي أو
الجماعي أو المؤسسي ،مما يجعل ىذا الكيان يخفق في تحقيق أىدافو.

 2-1-2خصائص األزمات:
تتميز األزمة بمجموعةة مةن الخصةائص العامةة تميزىةا عةن غيرىةا مةن الحةاالت التةي تواجةو

الكيانات وىي كما يمي (عودة:)14 :2008 ،

 .1المفاجثة العنيفة عنةد انفجارىةا واسةتحواذىا عمةى اىتمةام جميةز األفةراد والمؤسسةات المتصةمة بيةا
أو المحيطين بيا.
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 .2التعقي ةةد والتش ةةابك والت ةةداخل والتع ةةدد ف ةةي عناص ةةرىا وعواممي ةةا وأس ةةبابيا وق ةةوى المص ةةالح المؤي ةةدة
والمعارضة ليا.

 .3نقص المعمومات وعدم وضوح الرؤيا لدى متخذ القرار ،ووجود مةا يشةبو الضةباب الك يةف الةذي
يحول دون رؤية أي االتجاىات يسمك ،وماذا يخفيو لو ىذا االتجةاه مةن أخطةار مجيولةة ،سةواء

في حجميا أو في درجة تحمل الكيان اإلداري ليا.

 .4سيادة حالة من الخوف ،قد تصل إلى حد الرعب من المجاىيل التي يضميا إطار األزمة.
 .5ضةةيق الوقةةت :فالحةةدث المفةةاجئ ال يتةةيح وقت ةاً كافي ةاً لمةةرد عميةةو واالسةةتجابة لةةو ،وان الةةرد عميةةو
يجب أن يكون سريعاً لمغاية ،لما يم مو من تيديد لممصالح القومية ،كما أن االسةتعداد ال يكةون

كافياً لممواجية.

 .6التيديد :وىي اإلجراءات واألفعال التي تصةدر مةن الفةرد أو مجموعةة أفةراد أو تقةدم معةين سةواء
باإلشارة أو القول أو الفعل من أجل االستجابة لمطالةب أو شةروط محةددة يسةعى الطةرف األول

لتحقيقيا من قبل الطرف ال اني مز التمويح باستخدام القةوة عنةد عةدم االسةتجابة ليةذه المطالةب،
ومن ىنا تبدأ األزمة.
ممػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتخالص مػػا يمػػي :أن األزمةةة ليةةا عناصةر أساسةةية كخصةةائص تميزىةةا،
متم مةة فةةي قمةةة المعمومةةات والتعقيةةد لموصةةول إلةةى الصةةحيح منيةةا ،وضةةيق الوقةةت والمفاجةةثة ،والتيديةةد

لمكيان اإلداري وأىدافو ومصالحو في الحاضر والمستقبل.

 3-1-2أسباب حدكث األزمات:
األزمات ليست وليدة ذاتيا ،ولكنيا وليدة مجموعة من البواعث واألسباب والعوامةل المناخيةة
المحابيةةة والمؤديةةة لنشةةوئيا وأدت إلةةى تفاقميةةا ،ومةةن ىنةةا فةةإن معالجةةة األزمةةات دون معرفةةة متعمقةةة

ألسبابيا وبواع يا التي أدت إلييا ،تصبح معالجة غير عممية ىامشية قد ال ت مر ،فضالً عما تسببو
من إىدار لموقت والجيد والتكمفة (آل عمي ،الموسوي.)226 :2001 ،

يرجع حدكث األزمات فػي الكيانػات اإلداريػة إلػى أسػباب متنكعػة منيػا مػا يمػي (الةدليمي:2011 ،

:)102- 101

 .1ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية لمتعامل مز األزمات ،ممةا يةؤدي إلةى تفةاقم األزمةة وتحوليةا
إلى كوارث ومضاعفة الخسائر الناتجة عنيا.

 .2عدم وضوح أىداف المؤسسة.
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 .3الخةةوف الةةوظيفي ومةةا ينةةتا عنةةو مةةن عةةدم تشةةجيز العةةاممين عمةةى إبةةداء رأييةةم ،وعةةدم مشةةاركة
الع ةةاممين ف ةةي ص ةةنز القة ةرار ،وج ةةود حالة ةة م ةةن الي ةةثس ل ةةدى الع ةةاممين ،وع ةةدم اعتة ةراف الع ةةاممين
بثخطائيم.
 .4صةراع المصةةالح بةةين العةةاممين ومةةا يترتةةب عميةةو مةةن انييةةار نظةةام االتصةةاالت داخةةل المنظمةةة،
وعدم التزام العاممين بق اررات اإلدارة العميا.

 .5ضةةعف نظةةام المعمومةةات ونظةةام صةةنز القةرار ،ومةةا ينةةتا عنةةو مةةن عةةدم وجةةود معمومةةات سةةميمة
التخاذ الق اررات ،وعدم دراسة الحمول البديمة.

 .6القيادة اإلدارية غير المالئمة ،والتي ال تتحمل المسؤولية ،وال تتمتز بميارات قيادية مناسبة.

 4-1-2تصنيؼ أنكاع األزمات:
لفي ةةم أي أزم ةةة ،وطريق ةةة التعام ةةل معي ةةا يتطم ةةب التع ةةرف عم ةةى ن ةةوع وطبيع ةةة ى ةةذه األزم ةةة،
وتصنيف األزمات يعتمد بشكل كبير عمى الجانب الذي ينظر منو إلى الحاد ة.
تصنف األزمات حسب التصنيفات التالية( :ماىر.)33 -30 :2006 ،
– األزمات المادية ،أك المعنكية:
أ -األزمات المادية:
وىي أزمات ذات طابز اقتصادي ،ومادي ،وكمي ،وقابمة لمقيةاس ،ويمكةن د ارسةتيا والتعامةل
معيا مادياً وبثدوات تتناسب مز طبيعة األزمة.

ب -األزمات المعنكية:
وى ةةي أزم ةةات ذات ط ةةابز نفس ةةي ،وشخص ةةي ،وغي ةةر ممم ةةوس ،وال يمك ةةن اإلمس ةةاك بثبعادى ةةا
بسيولة ،وال يمكن رؤية أو سماع األزمة.

– األزمات البسيطة ،أك الحادة:
أ -األزمات البسيطة:
وىي األزمات خفيفة التث ير ،ويسيل معالجتيا بشكل فوري وسريز.
ب -األزمات الحادة:
وىي األزمات التي تتسم بالشدة والعنف وقير الكيان اإلداري لممنظمة وتقويض أركانو.
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– أزمات جزئية ،أك عامة:
أ -أزمات جزئية:
وىةي أزمةةات تطةةول جةةزءاً مةن كيةةان المنظمةةة أو النظةةام ،ولةيس كمةةو ،ويكةةون الخةةوف مةةن أن
استمرار األزمة قد يمتد إلى باقي أجزاء النظام.
ب -أزمات عامة:
اء كةةان شةةركة أو منظمةةة أو دولةةة) ،وىةةو يةةؤ ر
وىةةي أزمةةات تغطةةي كافةةة أج ةزاء الكيةةان (س ةو ً
عمى كافة أطراف النظام وأشخاصو ،ومنتجاتو.
– أزمات كحيدة ،أك متكررة:
أ -األزمات الكحيدة:
وىةي أزمةات فجائيةة ،غيةر دوريةة ،وغيةر متكةررة ،ويصةعب التنبةؤ بحةدو يا ،وعةادة مةا يكةةون
ىناك أسباب خارجة عن اإلدارة ىي التي تؤدي إلييا.

ب -األزمات المتكررة:
وىي أزمات تتسةم بالدوريةة والتكةرار وتحةدث فةي دورات اقتصةادية ومواسةم يمكةن التنبةؤ بيةا،

وبالد ارسةةة والبحةةث يمكةةن تحديةةد متةةى سةةتقز األزم ةة ودرجةةة حةةدتيا ،وبالتةةالي يمكةةن السةةيطرة
عمييا.
مما سبؽ يتضح أن أسباب حدوث األزمات متعددة ،ومتجددة مز تجدد سبل الحيةاة ،وعمةى
الباحث المدقق واإلداري الناجح والخبير الممارس أن يكشف ىذه األسباب ،ويحةدد جوانبيةا وأبعادىةا
ويشخصيا تشخيصاً جيداً ،حتى يتمكن من التعامل معيا وادارتيا بنجاح.

 5-1-2دكرة حياة األزمات:
تعتبر األزمات ظاىرة اجتماعية ليا دورة حيةاة لكةل أزمةة م ةل أي كةائن حةي ،وبالتةالي فيةذه

الةةدورة ميم ةةة لمتخ ةةذ الق ةرار ،فكمم ةةا تنب ةةو متخ ةةذ الق ةرار سة ةريعاً ف ةةي اإلحاطةةة ببداي ةةة ظي ةةور األزم ةةة أو
بتكونيا كمما كان قاد اًر عمى عالجيا والتعامل معيا ،لمحد من نتائجيا السمبية واالستفادة مةن النتةائا

اإليجابية وتعزيزىا.
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تمر األزمة الكاحدة في حياتيا بخمس مراحؿ ىي:
 .1األزمة في مرحمة الميالد:
وفي ىذه المرحمة تبدأ األزمة الوليدة في الظيور ألول مرة في شكل (إحساس) مبيم قمق بوجود

شةةيء مةةا يمةةوح فةةي األفةةق ،وينةةذر بخطةةر غريةةب غيةةر محةةدد المعةةالم أو االتجةةاه أو الحجةةم أو
المدى الذي سيصل إليو.
ومةةن ىنةةا يكةةون إدراك متخةةذ الق ةرار وخبرتةةو ومةةدى نفةةاذ بصةةيرتو ،ىةةي العوامةةل األساسةةية فةةي

التعامل مز األزمة في مرحمة الميالد ،ويكةون محةور ىةذا التعامةل ىةو تنفةيس األزمةة وافقادىةا
مرتكزات النمو ،ومن م تجميةدىا أو القضةاء عمييةا فةي ىةذه المرحمةة دون أن تحقةق أي خسةارة

أو دون أن تصل حدتيا إلى درجة الصدام العنيف (آل عمي ،الموسوي.)228 :2001 ،
 .2األزمة في مرحمة النمك كاالتساع:

عندما ال يتنبو متخذ القرار إلى خطورة األزمة في مرحمة الميالد ،تنمو وتدخل في مرحمة النمو

واالتساع حيث يغذييا في ىذه المرحمة نوعان من المغذيات ىما:
أ-

مغذيات ومحفزات ذاتية مستمدة من ذات األزمة تكونت معيا في مرحمة الميالد.

ب -مغذيات ومحفزات خارجية استقطبتيا األزمة وتفاعمت معيا وبيا ،وأضافت إلييا قوة دفز
جديدة ،وقدرة عمى النمو واالتساع.

وف ةةي تم ةةك المرحم ةةة يتع ةةاظم اإلحس ةةاس باألزم ةةة وال يس ةةتطيز متخ ةةذ القة ةرار أن ينك ةةر وجودى ةةا أو

يتجاىميةةا نظ ة اًر لوجةةود ضةةغط مباشةةر يةةزداد قمةةو يوم ةاً بعةةد يةةوم (آل عم ةي ،الموسةةوي:2001 ،

.)229

 .3األزمة في مرحمة النضج:
وىةةي نةةاد اًر مةةا تصةةل األزمةةة إلةةى م ةةل ىةةذه المرحمةةة ،وتحةةدث عنةةدما يكةةون متخةةذ القةرار اإلداري
عمى درجة كبيرة من الجيل والتخمف واالستبداد برأيو وانغالقةو عمةى ذاتةو أو إحاطةة ىةذه الةذات

بالقدس ةةية والتثلي ةةو ،وتص ةةل ب ةةذلك األزم ةةة إل ةةى أقص ةةى قوتي ةةا وعنفي ةةا ،وتص ةةبح الس ةةيطرة عميي ةةا

مستحيالً ،وال مفر من الصدام العنيف معيا.

وىنةةا قةةد تكةةون األزمةةة بالغةةة الشةةدة ،شةةديدة القةةوة ،تطةةيح بمتخةةذ الق ةرار وبالمؤسسةةة أو المشةةروع
الذي يعمل فيو ،أو أن يكون متخذ القرار قد استطاع بدىاء تحويل اتجاه األزمة إلى كبش فداء
وىمةةي ،تتفتةةت األزمةةة عنةةده ،وتنتيةةي باسةةتقطاب عناصةةر القةةوة فييةةا والسةةيطرة عمةةييم بشةةكل أو

بآخر(آل عمي ،الموسوي.)230 – 229 :2001 ،
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 .4األزمة في مرحمة االنحسار كالتقمص:
تبةدأ األزمةةة باالنحسةةار والةةتقمص نتيجةةة لمصةةدام العنيةةف الةةذي تةةم اتخةةاذه والةةذي يفقةةد جةةزءاً ىامةاً
مةةن قوتيةةا عمةةى أن ىنةةاك بعةةض األزمةةات تتجةةدد ليةةا قةةوة دفةةز أخةةرى ،عنةةدما يفشةةل الصةةدام فةةي

تحقية ةةق أىدافةةةو وتصة ةةبح األزمة ةةات فة ةةي ىة ةةذه الحالةةةة كة ةةثمواج البح ة ةر ،موج ةةة تن ةةدفز وراء موجة ةةة

(الصيرفي.)61 :2010 ،

 .5األزمة في مرحمة االختفاء:
وتصل األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكل شبو كامل قوة الدفز المولدة ليةا أو لعناصةرىا
وجزئياتيةةا التةةي تنتمةةي إلييةةا ،ومةةن ةةم تتالشةةى مظاىرىةةا وينتيةةي االىتمةةام بيةةا والحةةديث عنيةةا،

واعتبارىا حد اً تاريخياً انحسر وانتيى.

عمةةى متخةةذ القة ةرار اإللمةةام والمعرفةةة الجي ةةدة فةةي التعامةةل م ةةز االزمةةة فةةي ك ةةل مرحمةةة مةةن ى ةةذه

الم ارح ةةل ،وتحميمي ةةا بثس ةةموب عمم ةةي دقي ةةق ،حي ةةث أن الخط ةةث ف ةةي الع ةةالج س ةةيكون م ةةدم اًر لكي ةةان

المؤسسة( .آل عمي ،الموسوي.)231 :2001 ،

األزمة في
مرحمة الميالد

األزمة في
مرحمة
االختفاء

األزمة في
مرحمة النمك
كاالتساع

األزمة في
مرحمة
االنحسار
كالتقمص

األزمة في
مرحمة النضج

شكؿ رقـ ( :)2دكرة حياة األزمة.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى المراجع المذككرة أعاله.
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 6-1-2آثار األزمات اإليجابية:
تةةم رصةةد سةةبز م ازيةةا محتممةةة كآ ةةار إيجابيةةة ،مةةن الممكةةن أن تصةةاحب األزمةةة أو تنةةتا عنيةةا

وىي كما يمي:

 .1مػػيالد األبطػػاؿ :يخةةرج القةةادة الجةةدد مةةن وسةةط الةةدخان وضةةجيا األزمةةات ،فةةإن األزمةةات تخمةةق
الق ةةادة ،فالشةةةخص الموى ةةوب يحصة ةةل عم ةةى فة ةةرص يب ةةرىن م ةةن خاللي ةةا قدرت ةةو عم ةةى اإلنجةةةاز،
والتعايش مز الغموض (جاد الرب.)396 :2012 ،
 .2تسريع التغيير :فاألزمة تضغط الوقت نتيجة لظيور شبح الفوضى ،والذين يسعون إلى التغيير
يرحبون بيا إلحداث التغيير(بميك.)102 :2004 ،
 .3مكاجيػػػة المشػػػكالت :فمةةن الطبيعةةي أن يتحاشةةى الكيةةان اإلداري مواجيةةة أخطةةر مةةا لديةةو مةةن
مش ةةكالت بممارس ةةة النش ةةاط الي ةةومي المعت ةةاد ،وأن الت ةةثخير ف ةةي مواجي ةةة المش ةةكالت لحمي ةةا يزي ةةد
األمور سوءاً وتعقيداً (بميك.)102 :2004 ،
 .4إمكانية تغييػر األفػراد :فةي األوقةات العاديةة يكةون مةن الصةعب إدخةال تغييةرات ىامةة عمةى قةوة
عمل الشركة وصفوف اإلدارة بيا ،ومن م فإن األزمة توجد بيئة جيةدة لمتغييةر ،وتفةرض إجةراء
تغييرات في األفراد عندما تحاول اإلدارة إيجاد الحمول (نصر.)31 :2014 ،
 .5االستراتيجيات الجديدة :فاألزمة تفرض عمى اإلدارة إعةادة النظةر فةي الخطةط التةي تبةدو وابةت
ال يمكن التزحزح عنيا ،فاألزمة تتيح فرصة رائعة لتمزيق الخطة االستراتيجية القديمة وصياغة

أخرى أفضل(بميك.)105 :2004 ،

 .6أنظمة اإلنذار المبكر :فبعد تحقيق النجةاة مةن األزمةة يجبةر اإلدارة عمةى تفةادي تكةرار التجربةة،
واعتبةةار أع ارض ةةيا إنةةذارات مبكة ةرة تس ةةاعد اإلدارة فةةي تف ةةادي األزمةةة مس ةةتقبالً (نص ةةر:2014 ،

.)32

ةاء
 .7مزايا تنافسية جديدة :إن المؤسسة التي تنجو من أزمة ما ،عادة ما تجعميا التجربة أك ر ذك ً
وأصةةمب ع ةةوداً ،وتمي ةةل محن ةةة األزم ةةة إل ةةى خم ةةق روح التض ةةامن ب ةةين الن ةةاجين بمة ةواجيتيم ع ةةدواً
مشةةتركاً ،وقةةد أروا قيمةةة االجتيةةاد فةةي العمةةل وقيمةةة العمةةل بةةذكاء ،وصةةاروا يعرفةةون أن ال شةةيء
أىم لتحقيق النجاح في مجال األعمال من قائد يسانده فريق مخمص (كامل.)134 :2000 ،

كعمى ما سػبؽ :رغةم المصةاعب واألضةرار والسةمبيات التةي تسةببيا األزمةات لممؤسسةات إال
أنيا قد تكون منحة ،بخمقيا جوانب إيجابية تعتبر فرصاً ال تكون متاحةة فةي األوقةات العاديةة ،يجةب
استغالليا لصالح المؤسسة في تقوية كيانيا البشري والمادي واإلداري.
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ممخص المبحث األكؿ:
يصةعب تحديةةد مفيةةوم دقيةةق وشةةامل لمفيةةوم األزمةةات نظة اًر التسةةاع نطةةاق اسةةتعمالو وتكة ارره

فةةي مجةةاالت مختمفةةة مةةن مجةةاالت التعامةةل البش ةرية كافةةة إال أن األزمةةات تتميةةز بعناصةةر أساسةةية
تتم ل في قمة المعمومات وتعقيدىا ،وضيق الوقت المتاح والمفاجثة والتيديد لمكيان اإلداري.

كما أن األزمات ليا أسباب وبواعث وعوامل مناخية تؤدي إلى نشوئيا لذا يتطمب لمعالجتيا التعرف

عمةةى أسةةبابيا وبواع يةةا التةةي أدت إلييةةا ،ولفيةةم األزمةةة وطريقةةة التعامةةل معيةةا يتطمةةب مةةن المتعامةةل
معيا أن يتعرف عمى نوعيا وتصنيفيا وذلك بحسب الجانب الذي ينظر منو إلييا.
واألزمات بإعتبارىا ظاىرة إجتماعية فميا دورة حياة م ل أي كائن فكمما تنبو متخذ القرار ألي مرحمة

وصمت األزمة التي يتعامل معيا كمما كان قاد اًر عمى اتخاذ القرار المناسب لعالجيا.
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 2-2المبحث الثاني
إدارة األزمات
مةةن خةةالل ىةةذا المبحةةث سةةيتم اسةةتعراض مفيةةوم إدارة األزمةةات ووظائفيةةا ومياميةةا،
م ارح ة ةةل إدارة األزم ة ةةات ،النمةة ةةوذج الم ة ةةالي إلدارة األزم ة ةةات ،المتطمب ة ةةات اإلداري ة ةةة إلدارة األزمةة ةةات،
ومتطمبات نجاح إدارة األزمات ،الفرق بين إدارة األزمات واإلدارة باألزمات.

 1-2-2مفيكـ إدارة األزمات:
يعتبةةر عمةةم إدارة األزمةةات مةةن العمةةوم اليامةةة ،والتةةي أصةةبحت تمقةةى اىتمامةاً كبية اًر فةةي الوقةةت
الحاضر وذلك لتوقز زيادة عدد األزمات في الوقت الحاضر والمستقبل ،وبسبب زيادة السكان وتعقةد
األنظمةةة الصةةناعية والتكنولوجيةةة والمعموماتيةةة ،وفةةي ضةةوء الزيةةادة المتوقعةةة فةةي عةةدد وشةةدة الكةوارث
واألزم ةةات ف ةةي الحاض ةةر والمس ةةتقبل ،فق ةةد أص ةةبح م ةةن الض ةةروري وض ةةز بع ةةض ال ةةنظم الت ةةي تمك ةةن
المجتمعات المختمفة من إلغاء أو تقميل تث ير الكوارث واألزمات عند حدو يا (سميم.)21 :2007 ،
يقص ةةد ب ةةإدارة األزم ةةات بثني ةةا عممي ةةة إداري ةةة تق ةةوم عم ةةى التخط ةةيط والت ةةدريب بي ةةدف التنب ةةؤ
باألزمة ةةات والتعة ةةرف عمة ةةى أسة ةةبابيا الداخمية ةةة والخارجية ةةة ،وتحدية ةةد األط ة ةراف الفاعمة ةةة والمة ةةؤ رة فيية ةةا،
واس ةةتخدام ك ةةل اإلمكاني ةةات والوس ةةائل المتاح ةةة لموقاي ةةة م ةةن األزم ةةات أو مواجيتي ةةا بنج ةةاح بم ةةا يحق ةةق
االسةةتقرار وتجنةةب التيديةةدات والمخةةاطر ،مةةز اسةةتخالص الةةدروس واكتسةةاب خب ةرات جديةةدة تحسةةن
أساليب التعامل مز األزمات في المستقبل (حريز.)35 :2007 ،
كما تعرؼ بأنيا :القةدرة عمةى إ ازلةة الك يةر مةن المخةاطر وعةدم التثكةد لتحقيةق أكبةر قةدر مةن
الةةتحكم فةةي مصةةير المنظمةةة ،وىةةذا يعنةةي اسةةتخدام التخيةةل لعةةرض أس ةوأ مةةا يمكةةن حدو ةةو ةةم تقيةةيم
الق اررات البديمة قبل الحدوث (حمدونة.)27 :2006 ،
مف خالؿ التعريفات السابقة كألغراض الدراسػة يمكػف تعريػؼ إدارة األزمػات بأنيػا :عمميةة
ةنيا إدارٍي عمم ةةي ،تطم ةةب ى ةةذه العممي ةةة ت ةةوفير مجموع ةةة م ةةن
إداري ةةة ميم ةةة لممؤسس ةةة تس ةةتند إل ةةى م ة ٍ

المتطمبات األساسية لدى المؤسسة ،تساعدىا في التعامل مز األزمات مسةتقبالً وادارتيةا بنجةاح ،بمةا
يحقق االستقرار وتجنب التيديدات والمخاطر.
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 2-2-2كظائؼ كمياـ إدارة األزمات:
نج ةةاح إدارة األزم ةةات ف ةةي المؤسس ةةات الق ةةادرة عم ةةى التعام ةةل م ةةز األزم ةةات ت ةةتم م ةةن خ ةةالل

مجموعة من الوظائف والميام التالية (سرور:)64 – 59 :2013 ،

 .1مراقب ةةة األم ةةور والمع ةةامالت والتحرك ةةات ورص ةةدىا بدق ةةة سة ةواء كان ةةت عم ةةى المس ةةتوى ال ةةداخمي
لممؤسسة أو عمى المستوى الخارجي.

 .2التركيز التام عمى الجيات المنافسة لممؤسسة ومعرفة أىدافيا ومخططاتيا.
 .3التخط ةةيط الس ةةابق والتوق ةةز المس ةةبق والتنب ةةؤ واالس ةةتعداد الت ةةام لمواجي ةةة ك ةةل األزم ةةات المحتمم ةةة
الحدوث في المستقبل.
 .4إعداد خطة عمل كاممةة تامةة وافيةة بكةل المعمومةات والبيانةات واألرقةام المطمةوب معرفتيةا وذلةك
لمعرفة حدود اإلمكانيات المتاحة لممؤسسة.

 .5تنظةةيم العمميةةات الماليةةة فةةي المؤسسةةة وتنظةةيم اإلدارات والعمةةل عمةةى تنسةةيق األمةةور والق ة اررات
اإلدارية وتحديد طريقة التواصل مز اإلداريين والموظفين.

 .6إصدار األوامر والتوجيو وتقديم اآلراء في الوقت المناسةب قبةل فةوات األوان لكةل المةوظفين فةي
اإلدارات المختمفة.

 .7الرقابة واإلشراف عمى الموظفين وكذلك لمعمالء والزبائن.
 .8تشغيل وتشجيز الموظفين األكفاء والماىرين والقادرين عمى التعامةل مةز األزمةات بفكةر مسةتنير
وبذكاء خارق وبدىاء شديد وبشجاعة وحكمة وصبر.

 .9التحميل العممي والسريز لهزمات والمشكالت المادية.
 .10المواجية الشجاعة دون تردد لمجيات المسببة لهزمات.
 .11تدريب الموظفين عمى كيفية مواجية األزمات وحل المشكالت اإلدارية.
 .12دراسة وتقدير المواقف وتحميميا تحميالً عممياً صحيحاً لمخروج بق اررات سميمة.
 .13معرفة وتحديد القوى صانعة األزمة ،وتحديد نقاط قواىا وضعفيا.
 .14وضة ةةز خطة ةةة المتصة ةةاص األزمة ةةات وحة ةةل المشة ةةكالت واآل ة ةةار الناتجة ةةة عنية ةةا ،واالسة ةةتفادة مة ةةن
األخطاء السابقة.

 .15تشكيل لجنة عمل خاصة لتبحث كل مقومات األزمة ومكوناتيا من أفضل الموظفين .
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 .16تكةةوين فةةرق عمةةل دائمةةة لمتصةةدي لهزمةةات ،والقيةةام بميةةام اسةةتطالعية لمةةد اإلدارة بالمعمومةةات
الصحيحة عبر نظم معمومات متكاممة.

 .17إصدار ق اررات معينة وقوانين واضحة ومحددة والتحذير من مخالفتيا في كل إدارات المؤسسة.
 .18تحديةةد الوظةةائف وتقسةةيم األدوار تقسةةيماً إداري ةاً ،لتسمسةةل األوامةةر والتعميمةةات والق ة اررات بسةةيولة
وبالسرعة المطموبة.

 .19تطوير الموارد البشرية والمادية المتوفرة لممؤسسة لممساىمة بقوة في إدارة األزمات.

 3-2-2مراحؿ إدارة األزمات:
تعددت وجيات نظر الباح ين حول المراحل التي تمر بيا إدارة األزمات ،فمنيم من قةال أن

إدارة األزمات تمر في ست مراحل ىي (ع مان:)129 – 126 :2004 ،
 1-3-2-2مرحمة تجنب األزمة:

وىةةي أول مرحمةةة ،وتةةثتي نتيجةةة التجاىةةل الةةذي يبديةةو المةةديرون التنفيةةذيون ،وينشةةث ىةةذا التجاىةةل
نتيجة خطث شائز بين المديرين ،العتقادىم بثنيم متحكمون في أمور شركائيم ومصائرىم.

 2-3-2-2مرحمة اإلعداد إلدارة األزمات:
عمةةى اإلدارة العميةةا فةةي المؤسسةةة وضةةز خطةةط لمتصةةدي لهزمةةات ،وخطة ٍ
ةط لمعمةةل واالتصةةاالت
واقامة العالقات العامة ،ويؤكد بعض المدراء أن فوائةد التنبةؤ باألزمةات ىةو كيفيةة التخطةيط ليةا
والتعامل معيا.

 3-3-2-2مرحمة االعتراؼ باألزمة:
فةي ىةذه المرحمةةة غالبةاً مةا يحةةدث التحةدي ،وتتطمةب وجةةود محققةين مةن خةةارج وداخةل المؤسسةةة
لممساعدة في استيعاب الموقف ،حتى لو كانت تكمفة الخبر باىظة ال من.

 4-3-2-2مرحمة احتكاء األزمة:
المشكمة في تمك المرحمة حجم المعمومات المتوفرة ومدى االسةتفادة منيةا ،فقةد تكةون المعمومةات
ضةةئيمة ،وقةةد تكةةون أك ةةر مةةن الةةالزم دون معرفةةة مةةا ىةةو الميةةم منيةةا ،وتيةةتم ىةةذه المرحمةةة بتنفيةةذ

خطة المواجية لتقميص األضرار الناجمة عن األزمة.
 5-3-2-2مرحمة تسكية األزمة:
السرعة غاية في األىمية في ىذه المرحمة ،فاألزمة بكل بساطة لن تنتظر.
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 5-3-2-2مرحمة االستفادة مف األزمة:
وتتضمن ىذه المرحمة محاوالت لتعويض الخسائر الناتجة عن األزمةة ،واالسةتفادة مةن الخبةرات
السابقة في االصالح والتطوير ،فكل أزمة تخمق دروساً معينة يجب االستفادة منيا.

 4-2-2نمكذج إدارة األزمات:
لتحسين قدرة اإلدارة في التعامل مز األزمة في كل مرحمة من مراحميا ،البد مةن وجةود عةدد
ةر لنج ةةاح المؤسس ةةة ف ةةي إدارة
م ةةن المتطمب ةةات اإلداري ةةة الت ةةي تتواف ةةق م ةةز ى ةةذه المرحم ةةة وتعتب ةةر مؤش ة اً
األزمات ،يمكن توضيحيا كالتالي:
 1-4-2-2مرحمة ما قبؿ األزمة (اكتشاؼ اإلشارات  +االستعداد كالكقاية) (كةردم54 :2005 ،
 :)56وفةةي ىةةذه المرحمةةة تقةةوم بعةةض المؤسسةةات بتخصةةيص الوقةةت والمعةةدات والقةةوى العاممةةة مةةن
أجل االستعداد لهزمة ،وذلك من خالل عدد من المتطمبات التي تتوافق مز ىذه المرحمة:
أ -إنشاء كحدة إلدارة األزمات:
وىةةذه الوحةةدة ميمتيةةا التصةةدي لهزمةةات المختمفةةة ،ويجةةب أن تعطةةى ليةةا الصةةالحيات الكافيةةة
لمقيام بمياميا ومسؤولياتيا ،وأن يتم تنظيميا بشكل جيد ،وىو أحةد األسةاليب الفاعمةة لتصةميم
الييك ةةل التنظيم ةةي ،ويتك ةةون م ةةن وح ةةدة دائم ةةة يمك ةةن تعزيزى ةةا بخبة ةراء م ةةن األقس ةةام الوظيفي ةةة
المختمفة ،وتتميز بالمرونة وسرعة التكيف مز تغيير الظةروف وبمجةرد تحديةد وتعريةف األزمةة
ودرجة التيديد المصاحبة ليا يمكن لمدير األزمة أن يختار مز جميز األقسام الوظيفية أفضل
األفراد ذوي القدرة والميارة الالزمة لمتعامل مز األزمة.
ب -إنشاء فرؽ الميمات الخاصة:
لمتعامل مز كل أزمة حسةب خصوصةيتيا وذلةك لمتةدخل السةريز عنةد الحاجةة عمةى أن تخضةز
ىذه الفرق لتدريب خاص ٍ
وعال حسب نوع وحجم الميمة.
ت -التدريب:
يجةةب القيةةام بعقةةد دورات تدريبيةةة متخصصةةة لكافةةة العةةاممين فةةي إدارة األزمةةات عمةةى أن يةةتم
التركيز فييا عمى دورىم في إدارة األزمة.
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ث -التطكع كمشاركة القطاع الخاص:
يج ةةب عم ةةى إدارة األزم ةةة ف ةةتح القنة ةوات م ةةز القط ةةاع الخ ةةاص لالس ةةتفادة م ةةن إمكاني ةةاتيم وق ةةت
األزمات.
ج -التكعية كاإلعالـ:
ال بد أن يتم إعالم وتوعية المواطنين بالدور المطموب منيم القيام بو عند وقةوع األزمةة ،وىةذا

يؤدي إلى المساعدة بدرجة كبيرة في مواجية األزمة ،مما يتطمب إعداد وتنفيذ خطط إعالميةة

وتوعية في ىذا اإلطار قبل وأ ناء وبعد األزمة.
ح -التعاكف اإلقميمي كالدكلي:

اء مةةز المؤسسةةات اإلقميميةةة أو الدوليةةة وذلةةك لتبةةادل المعمومةةات حةةول
مةةد جسةةور التعةةاون س ةو ً
كيفية التعامل مز األزمات ومدى إمكانية الحصول عمى مساعدات من ىذه الجيات.
خ -إعداد سيناريكىات األزمة:
يعتبر إعداد سيناريوىات لمواجية األزمة وتحديةد اإلجةراءات الالزمةة اإلتبةاع لمواجيةة التطةور
من األمور اليامة واألساسية لنجاح خطة األزمة ،والسيناريو ىو عةرض لمةا يمكةن أن يحةدث
من تطورات ألزمة معينة عن طريق الخيال واستخدام أسموب االنطةالق الفكةري ،ويتةيح وجةود
س ة ةةيناريوىات لهزم ة ةةة تس ة ةةييل عممية ة ةة اتخ ة ةةاذ القة ة ةرار أ ن ة ةةاء المجابي ة ةةة ،كم ة ةةا يفت ة ةةرض إع ة ةةداد
اسة ةةتراتيجيات فة ةةي ضة ةةوء أفضة ةةل وأس ة ةوأ س ة ةةيناريو وذلة ةةك لتحقية ةةق الفائة ةةدة المرجة ةةوة مة ةةن ى ة ةةذه
السيناريوىات.
 2-4-2-2مرحمة التعامؿ مع األزمة:
وىةذه المرحمةة تعةد االختبةةار الحقيقةي لمخطةط المعةدة سةةمفاً ولمتجييةزات المرتبةة مبكة اًر ولمتةةدريب
الذي سبق قبل حدوث األزمة ،ومةن الجةدير بالةذكر ىنةا أن األزمةات ليسةت واحةدة فمكةل أزمةة تكتيةك
معين إلدارتيا والتعامل مز أحدا يا إال أن ىذا االختالف ال يمنز من وجود قواسم مشتركة بةين ىةذه
األزمات (الخضيري.)74 :2003 ،
وفيما يمي بعض الجوانب التي يجب أخذىا في االعتبةار أ نةاء ىةذه المرحمةة (كةردم- 57 :2005 ،
:)59
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أ -تنفيذ خطط األزمات:
وىنا يجب عمى وحدة إدارة األزمات وضز الخطط المجيزة سمفاً موضز التنفيذ واالستفادة مةن
السيناريوىات التي تم إعدادىا واختبارىا في المرحمة السةابقة مةا قبةل األزمةة ،مةز مالحظةة أن
بعض السيناريوىات قد يحتاج إلى تعديل تحتمو طبيعة األزمة وتطوراتيا المفاجئة ،وىنا ال بد
أن تتوفر في إدارة األزمة المرونة والكفاءة ،وضبط النفس ،والموضوعية ،والدقة.
ب -قيادة مركز األحداث:
أو إنشاء فرق عمميات مصغرة قريبة من الحدث لمعايشة ومعرفة األمور عمى حقيقتيةا بحيةث
تقوم برفز تقاريرىا إلى إدارة األزمات  ...وتتمقى بالتالي التوجييات حيال ما يمزم اتخاذه.
ت -المعمكمات كاالتصاالت:
وحتةةى تةةنجح إدارة األزمةةات فةةي أعماليةةا البةةد ليةةا مةةن تممةةك المعمومةةات الحقيقيةةة وفةةي الوقةةت

المناسب.

ث -التعامؿ مع اإلعالـ:
يجب عمى إدارة األزمة التعامل مز اإلعالم لما لو من دور بارز ومؤ ر في تفاعالت األزمة،

لةةذا يقتةةرح أن يةةتم تخصةةيص متحةةدث رسةةمي عمةةى قةةدر مةةن الكفةةاءة والتثىيةةل والخب ةرة يقةةوم

بةةاإلدالء بكافةةة التص ةريحات عةةن األزمةةة ،عمةةى أن ي ةةتم إعةةداد ىةةذا التص ةريح مةةن قبةةل فري ةةق
(إعالمي ،سياسي ،أمني) مختص لمراعاة كافة أصدائو وانعكاساتو المحتممة.
ج -أىمية الكقت:
الوقةةت يعتبةةر حاسةةماً فةةي مواجيةةة األزمةةات بكافةةة أنواعيةةا ،لةةذا يجةةب عمةةى إدارة األزمةةة كسةةب
الوقت ،واختيةار الوقةت المناسةب لمتحةرك ،وأن ال يفةرض التوقيةت مةن قبةل الخصةم ،لةذا يجةب

عمى إدارة األزمة محاولة كسةب الوقةت لمةا لةو مةن تةث ير عمةى سةير المواجيةة واسةتغاللو طةوالً

أو قص اًر بالشكل الذي يخدم ظروف المواجية.
ح -ضبط كتنظيـ التداخالت:

يحةةدث فةةي الغالةةب أ نةةاء مواجيةةة األزمةةات أن تتعةةدد التةةداخالت مةةن قبةةل المسةةئولين واإلدارات

المعني ةةة حي ةةث ي ةةدلي ك ةةل ب ةةدلوه ف ةةي اتخ ةةاذ القة ةرار ،ل ةةذا ينبغ ةةي توزي ةةز األعم ةةال والمس ةةئوليات
والصة ةةالحيات بة ةةين لجة ةةان إدارة األزمة ةةة بة ةةاختالف مسة ةةتوياتيا – عمية ةةا ،وسة ةةطى ،فة ةةرق العمة ةةل
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التنفيذية – لذلك يقترح أن يرأس إدارة األزمة أحد المسئولين من ذوي المراتب العميا ،من أجل
أن تذوب كافة التدخالت.

خ -سرية المعمكمات:
يجةةب عمةةى إدارة األزمةةة أن تحةةافظ عمةةى س ةرية العمميةةات واالتصةةاالت ألن التف ةريط فةةي ذلةةك
يؤدي إلى تدمير لكافة الخطط ،ولكن يجةب األخةذ فةي االعتبةار أن اإلفةراط فةي السةرية يةؤدي
إلى حجب المعمومة ،لذلك يجب عمى إدارة األزمة تحديد درجات السرية وتصنيف المعمومةات

تبعاً لذلك ووفق معايير أمنية سميمة.
د -المصالح كضركرات األمف:
فةةةي األزمة ةةات ذات الطة ةةابز األمنة ةةي يجةةةب عمة ةةى إدارة األزمةةةة م ارعةةةاة مص ةةالح الم ة ةواطنين ،و
مالحظة الشعور العام ليم ،ومحاولة التوفيق بين ضرورات األمن ومصالح المواطنين.
 3-4-2-2مرحمة ما بعد األزمة (إعادة التكازف):
في ىذه المرحمة تحاول المؤسسة عالج اآل ار الناتجةة عةن األزمةة وذلةك بإعةادة بنةاء مةا تةم

تدميره ووضز الضوابط لعدم تك ارره واالستفادة من األزمة كدروس لمتعامل معيا مستقبالً.

إتقان المةدير ليةذه الم ارحةل واسةتيعابيا ومتطمباتيةا وتنفيةذىا بدقةة ،يتطمةب تةوافر العديةد مةن الميةارات

التي يجب أن يتصف بيةا المةدير حتةى يتغمةب عمةى مةا يواجيةو مةن أزمةات أو يعمةل عمةى الحةد مةن
حدو يا أصالً (نصر.)43 :2014 ،
وادارة األزمة ال تتوقف بمجرد االنتياء مةن األزمةة واخمادىةا ،وانمةا تمتةد إلةى مرحمةة مةا بعةد األزمةة،
وىي المرحمة التي يتم خالليا عالج اآل ار الناتجة عن األزمةة ،واعةادة البنةاء لمةا تةم تةدميره ،واعةادة
ترتيب األوضاع ،باإلضافة إلى وضز ضوابط لعدم تكرار ما حدث ،واالسةتفادة مةن دروس األزمةات

لتالفي ما قد يحدث مستقبالً ،من خالل المحاور التالية:
أ -البناء كاصالح األضرار:

وىةةي ميمةةة بالغةةة الصةةعوبة وقةةد تحتةةاج إلةةى أشةةير بةةل إلةةى مةةدد زمنيةةة قةةد تطةةول وفق ةاً لحجةةم
الضرر واإلمكانيات المادية والبشةرية ،واصةالح األضةرار قةد ال يقتصةر عمةى النةواحي الماديةة

فقط بل يشمل أيضاً النواحي المعنوية التي كسرت لدى الرأي العام.
ب -التقييـ كالدركس المستفادة:

لقد برعت المغة الصينية في نحت مصطمح األزمة ،إذ ينطقونو ( )Ji – Wetوىي عبارة عن

كممتةةةين األولة ةةى تة ةةدل عمة ةةى (الخطة ةةر) أمة ةةا األخة ةةرى فية ةةي ت ةةدل عمةةةى (الفرصة ةةة) التةةةي يمكة ةةن
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اسةةت مارىا ،وتكمةةن الب ارعةةة فةةي تصةةور إمكانيةةة تحويةةل األزمةةة ومةةا تحممةةو مةةن مخةةاطر إلةةى
فرصة إلطالق القدرات اإلبداعية التي تست مر األزمة حيث تعتبر فرصة مناسبة إلعادة تقييم

الخطةةط واالسةةتراتيجيات وتحديةةد المسةةارات والوقةةوف عمةةى م ةواطن الخمةةل فةةي األداء وك ةوامن
القصور والتقصير مما يتيح فرصة لمتغيير والتطور(كردم.)61 – 60 :2005 ،

يعتبر التعمم من األزمات السابقة التي تعرضت ليا المؤسسة من أىم الخطوات فةي التعامةل
مةةز األزمةةات وادارتيةةا ،وذلةةك مةةن خةةالل أخةةذ الةةدرورس مةةن الماضةةي واإلعتمةةاد عمةةى مصةةادر سةةميمة
ومو وقةةة لممعمومةةات ،والتةةي مةةن خالليةةا يةةتم بنةةاء اسةةتراتيجية مسةةتقبمية موحةةدة لمتعامةةل مةةز األزمةةات

التي قد تتعرض ليا المؤسسة مستقبالً (.)Ehsan, 2009
ت -إجراء الدراسات كاألبحاث:
نتيجة لوقوع األزمة يتكون كم كبير من المعمومةات والتةي تعةد كنة اًز مينةاً لمبةاح ين والميتمةين،
بحيث تعينيم في إعداد الدراسات واألبحاث ذات العالقة باألزمة ،لةذا ينبغةي تشةجيز البةاح ين

عمةةى االسةةتفادة مةةن ىةةذه المعمومةةات وتسةةييل قيةةاميم باألبحةةاث ودعميةةم – معنوي ةاً ومادي ةاً-

إلجراء دراساتيم.

ث -كضع الضكابط لعدـ التكرار:
يعتبر تكرار األزمة من أقسى ما تمر بو المنظمات واألجيزة األمنية نظة اًر لعةدم االسةتفادة مةن
األخطاء السابقة وعدم وضز الضوابط لعدم تكرارىا ،لذا ينبغي أن تثخةذ إدارة األزمةة ذلةك فةي

االعتبةةار ،وأن ال تكتفةةي بإخمةةاد األزمةةة ،وانمةةا بد ارسةةة أسةةبابيا ،والتعامةةل مةةز تمةةك األسةةباب
بموضوعية لمنز انفجار األزمة من جديد (كردم.)62 :2005 ،
ممػػػا سػػػبؽ فػػػ ف إدارة األزمػػػات تم ةةر ب ال ةةة م ارح ةةل تب ةةدأ ب ةةالتخطيط المس ةةبق لهزم ةةة (إدارة
مبادرة) ،م االختبار الحقيقي والعممي لتنفيذ ما تم تخطيطو مسبقاً (إدارة رد فعةل) ،وتنتيةي باسةتعادة
النشاط إلى طبيعتو واالستفادة كدروس وعبر من األزمة التي مرت لتعمم كيفية التعامةل مةز م يالتيةا

مستقبالً (إدارة متفاعمة).
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مرحلة ما قبل األزمة (إدارة مبادرة)

االستعداد والوقاية

إكتشاف اإلشارات (اإلنذار المبكر)

مرحلة التعامل مع األزمة (إدارة رد فعل)

تنفيذ الخطط واحتواء األزمة

مرحلة ما بعد األزمة (إدارة متفاعلة)

التعلم (الدروس والعبر)

إستعادة النشاط

شكؿ رقـ ( :)3مراحؿ إدارة األزمات األساسية.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (كردـ.)61 - 54 :2005 ،

 5-2-2المتطمبات اإلدارية في إدارة األزمات:
لمعمةةل فةةي منةةاخ مناسةةب لمتعامةةل مةةز األزمةةة حةةدد العممةةاء مجموعةةة مةةن األسةةباب اإلداريةةة
يجب أن تتوفر ىي (عميوة:)32 – 31 :2004 ،
 .1تبسػػيط اإلجػراءات :فالتعامةةل مةةز األزمةةات ينبغةةي أال يخضةةز إلةةى نفةةس اإلجةراءات المنصةةوص
عمييا لمتعامل مز المشاكل المختمفة ،ألن األزمة عادة تكون حادة وعنيفة ،وتحتاج إلى التةدخل
الس ةريز والحاسةةم والسةةميم باسةةتخدام إج ةراءات بسةةيطة تسةةاعد فةةي التعامةةل مةةز األزمةةة ،فةةي ظةةل
ضيق الوقت وتسارع األحداث.
 .2إخضاع التعامل مز األزمات وفق الوظائف اإلدارية لممنيا العممي لمتعامل معيا.
 .3تػػكفير اإلمكانيػػات كالحضػػكر الػػدائـ :فاألزمةةة تحتةةاج إلةةى االسةةتعداد وتةةوفير االحتياطيةةة الكافيةةة
من الموارد البشرية والمادية المناسبة لمتدخل لمقاومة األزمة ،وكذلك الحضور الدائم الذي يم مو
الفيم العميق واألوسز ألسباب األزمة.
 .4تفكيض السمطة كاتخػاذ القػ اررات :تعةد عمميةة تفةويض السةمطة محةور العمميةة اإلداريةة فةي إدارة
األزمةةات ،فيةةتم مةةنح أف ةراد الفريةةق المنةةاط بةةو معالجةةة األزمةةة السةةمطة الضةةرورية التخةةاذ الق ةرار
المناسةةب ،فسةةرعة األحةةداث وضةةيق الوقةةت يتطمةةب اتخةةاذ قة اررات سةريعة لمسةةيطرة عمةةى الموقةةف
لتقميل الخسائر.
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 .5فتح قنكات االتصاؿ.
 .6تػػكفير نظػػاـ لممعمكمػػات فػػي األزمػػات :سةةيتم الحةةديث عةةن االتصةةال ونظةةم المعمومةةات الالزمةةة
إلدارة األزمات في المباحث القادمة.

شكؿ رقـ ( :)4المتطمبات اإلدارية إلدارة األزمات.

جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (عميكة.)32 – 31 :2004 ،

 6-2-2إدارة األزمات كاإلدارة باألزمات:
تفتعل األزمات وتغذى وتصعد لمتغطية عمى المشاكل التي تواجةو الكيةان اإلداري ،لةذا سةيتم
استعراض إدارة األزمات من حيث المفيوم ،المواصفات ،الفرق بينيا وبين إدارة األزمات ،مراحميا:
 1-6-2-2مفيكـ اإلدارة باألزمات:
اإلدارة باألزمات ىي عممية توليد األزمات من ال شيء ،وافتعاليا بيدف إبعةاد األنظةار عةن

المش ةكالت الحاليةةة القائمةةة وتوجيةةو االنتبةةاه إلةةى قضةةايا أخةةرى بعيةةدة عةةن المشةةكالت الحقيقيةةة التةةي
تواجو المؤسسة ،واألزمات المفتعمةة قةد تكةون فةي مجةاالت التسةويق أو الماليةة أو المةوارد البشةرية أو

اإلنتاج (أبو فارة.)93 :2009 ،

ويطمةةق عمةةى اإلدارة باألزمةةات عمةةم صةةناعة األزمةةة ،ألني ةا عمميةةة تقةةوم عمةةى افتعةةال األزمةةات،

وايجادىا من عدم كوسيمة لمتغطية والتمويو عمى المشاكل القائمة التي تواجو الكيان اإلداري (عميوة،

.)183 :2002

28

اإلطار النظرم لمدراسة

الفصؿ الثاني

وتسةةتخدم الةةدول الكبةةرى اإلدارة باألزمةةات كثسةةموب لتنفيةةذ اسةةتراتيجيتيا الكبةةرى فةةي الييمنةةة

عمى العالم ،ولتحقيق أىدافيا الخفية طويمة المدى التي ال تستطيز اإلعالن عنيا (اليازجي2011 ،
.)337:

 2-6-2-2الفرؽ بيف إدارة األزمات كاإلدارة باألزمات:
حة ةةدد (الخضة ةةيري )25 – 14 :1999 ،الفة ةةرق بة ةةين إدارة األزمة ةةات واإلدارة باألزمة ةةات فة ةةي
النقاط التالية:
أ -تعمل إدارة األزمات من خالل ىدف تمقائي وىو التعامل الفوري مز األحداث المتباعدة لوقةف
تصةةاعدىا ،وابقةةاء الحةةال عمةةى م ةةا وصةةمت إليةةو األزمةةة ،وحرماني ةةا مةةن أي روافةةد جديةةدة ق ةةد
تكسةةبيا أ نةةاء ىةةذا التصةةاعد ،فةةي حةةين أن اإلدارة باألزمةةات تقةةوم عمةةى عكةةس ذلةةك مةةن حيةةث
افتعال األحداث والعمل عمى تصاعدىا وجةذب روافةد ليةا واجبةار الكيةان اإلداري الةذي حةد ت
فيو األزمة عمى االنصياع لتث يرىا.
ب -اإلدارة باألزمات ىي إدارة وقتية ترتبط بالحدث األزموي وتنتيي بانتياء ىذا الحدث ،والذي ال
يتعدى تث يره تث ير الصفعة عمى وجو الكيان اإلداري ،أي ىامشي التث ير شديد الضجة ،يترك
داخةةل الكيةةان اإلداري م ة اررة اإلىانةةة ،ولكنةةو يتناسةةى مةةز الةةزمن وتضةةيز معالمةةو مةةز ضةةجيا
األحةداث ،ولكنةو يصةةيب مسةتعمميو باالسةةتيواء ،وىةذا بخةةالف إدارة األزمةات التةةي يحضةر ليةةا
قبل حدوث األزمات.
ت -عمميةةة إدارة األزم ةةات ق ةةد يك ةةون ليةةا ط ةةابز إيج ةةابي ف ةةي حةةين اإلدارة باألزم ةةات أس ةةموب تتبع ةةو
المؤسسات ويتسز مداه ويستخدمو األفراد أيضاً وعواقبو وخيمة.

29

اإلطار النظرم لمدراسة

الفصؿ الثاني

إدارة األزمات

اإلدارة باألزمات

ىدفيا :إفتعال األحداث
والعمل عمى تصاعدىا
ضد الطرف اآلخر.

ىدفيا :وقف تصاعد
األزمة والسيطرة عمييا

إدارة وقتية وتنتيي
بانتياء ىذا الحدث

يحضر ليا قبل حدوث
األزمات

عواقبيا وخيمة

قد يكون ليا طابز
إيجابي

شكؿ رقـ ( :)5الفرؽ بيف اإلدارة باألزمات كادارة األزمات.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (الخضيرم.)25 – 14 :1999 ،

 3-6-2-2مراحؿ اإلدارة باألزمات:
صةةناعة األزم ةة فةةن مسةةتحدث لمسةةيطرة عمةةى اآلخ ةرين واخضةةاعيم وابت ةزازىم ،ويةةتم افتعةةال
األزمة عبر المراحل التالية (الخضيري:)21 – 20 :2002 ،
أ -مرحمة اإلعداد لميالد األزمػة :وىةي مرحمةة التمييةد لهزمةة ،واحاطتيةا والبيئةة التةي تكفةل نموىةا
وتصعيدىا.
ب -مرحمة إنماء كتصعيد األزمػة :ىةي مرحمةة التعبئةة الفاعمةة والمك فةة ،وحشةد كةل القةوى المعاديةة
لمكيان اإلداري المستيدف نيمو باألزمات العنيفة ،حيث يتم اصطياده ووضعو في فخ األزمة.
ت -مرحمػػة المكاجيػػة العنيفػػة كالحػػادة :ىةةي تمةةك المرحمةةة التصةةادمية بةةين الكيةةان المطمةةوب صةةنز
األزمة فيو أو لو ،فيتم اختيار التوقيت والمكان والمجال المناسب إلحداث األزمة.
ث -مرحمػػة السػػيطرة عمػػى الكيػػاف اإلدارم لمخصػػـ :ىةةي مرحمةةة االسةةتفادة مةةن حالةةة انعةةدام الت ةوازن
لمخصم ،وعدم قدرتو عمى الحكم عمى األمور.
ج -مرحمػػة تيدئػػة األكضػػاع :ىةةي المرحمةةة التةةي يةةتم فييةةا إعةةادة األوضةةاع إلةةى حالتيةةا الطبيعيةةة،
واستخدام أساليب التعايش الطبيعي ،والتخفيف من حدة التوتر القائم عمى الضغط األزموي.
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ح -مرحمػػة سػػمب كابت ػزاز الطػػرؼ ا خػػر :ىةةي مرحمةةة جنةةي ال مةةار والمكاسةةب والغنةةائم ،والتةةي فييةةا
يحمب الخصم كما تحمب البقرة تماماً ،حيث يتم فييا حصد نتائا الجيود الم مرة التي تمت فةي

المراحل السابقة.

مرحمة اإلعداد
لميالد األزمة
مرحمة إنماء
كتصعيد األزمة

مراحؿ اإلدارة
باألزمات
مرحمة المكاجية
العنيفة كالحادة

مرحمة سمب
كابتزاز الطرؼ
ا خر

مرحمة تيدئة
األكضاع
مرحمة السيطرة
عمى الكياف
اإلدارم لمخصـ

شكؿ رقـ ( :)6مراحؿ اإلدارة باألزمات.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (الخضيرم.)21 – 20 :2002 ،

ممخص المبحث الثاني:
يعتبةةر عمةةم إدارة األزمةةات مةةن العمةةوم اإلداريةةة الميمةةة ،والةةذي أصةةبح يمقةةى إىتمةةام كبيةةر مةةن

الجميةةز س ةواء فةةي المؤسسةةات الكبي ةرة أو الصةةغيرة نظ ة اًر لتوقةةز زيةةادة األزمةةات فةةي الوقةةت الحاضةةر
والمستقبل.

إدارة األزم ةةات تس ةةتند إل ةةى م ةةنيا عمم ةةي إداري يتطم ةةب مجموع ةةة م ةةن المتطمب ةةات األساس ةةية

ووظائف وميام من شثنيا مساعدة المؤسسة عمى التعامل مز األزمة بنجاح.

إدارة األزم ةةات لي ةةا م ارح ةةل أساس ةةية( :م ةةا قب ةةل األزم ةةات ،التعام ةةل م ةةز األزم ةةات ،وم ةةا بع ةةد

األزمةةات) ،وتقةةوم عمةةى أسةةس ومةةنيا عممةةي بوظةةائف إداريةةة واضةةحة ،إضةةافة إلةةى أنيةةا عمميةةة ليةةا
متطمبات إدارية تساعد في إيجاد المناخ المناسب لمتعامل مز األزمات ،كمةا يجةب التفريةق بةين إدارة

األزمةةات واإلدارة باألزمةةات بإعتبارىةةا عمميةةة تفتعةةل مةةن أجةةل التغطيةةة عمةةى المشةةاكل التةةي تواجييةةا

المؤسسات.
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 3-2المبحث الثالث
المتطلبات األساسية للتعامل مع األزمات
سةةيتناول ىةةذا المبحةةث المتطمبةةات األساسةةية لمتعامةةل مةةز األزمةةات ،باعتبارىةةا العمةةود الفقةةري

لممةةنيا العممةةي المتكامةةل لمتعامةةل مةةز األزمةةات ،والتةةي يشةةكل غيةةاب أو القصةةور فةةي تةوافر أي منيةةا
يسيم في عدم تمكن المؤسسة من إدارة األزمات ،وسيتمحور الحديث عن خمسة عناصر ليا ارتباط

مباشةةر بالسةؤال األول مةةن الد ارسةةة وىةةي :التخطةةيط الفعةةال وادارة األزمةةات ،مرونةةة الييكةةل التنظيم ةي
وادارة األزمةةات ،القةةدرة عمةةى اتخةةاذ الق ة اررات وادارة األزمةةات ،الميةةارات القياديةةة وفةةرق إدارة األزمةةات،

االتصال ونظم المعمومات الفاعمة وادارة األزمات.

 1-3-2التخطيط الفعاؿ كادارة األزمات:
يعتبر التخطيط بفاعمية أىم وأول المتطمبات األساسةية التةي يجةب أن تتةوفر فةي المؤسسةات

إلدارة األزمةةات ألن أول التحةةديات التةةي تواجةةو عمةةم إدارة األزمةةات ىةةو التخطةةيط واإلعةةداد لمواجيةةة
األزمات ،باعتبار أن األزمات أحداث يصعب التنبؤ بثبعادىا ووقت حدو يا وحجميا وآ ارىا السةمبية

عمى وجو التحديد (السيد.)165 :2000 ،

عمةةى المؤسسةةات العمةةل عمةةى إيجةةاد نظةةام حةةديث فةةي التعامةةل مةةز األزمةةات وادارتيةةا يعتمةةد
بشكل كبير عمى التخطيط االستراتيجي المعاصر ،ليضمن لمديري المؤسسات التعامةل مةز األزمةات

بشكل أفضل ضمن ما يسمى اإلدارة االستراتيجية (.)2004 ،John
 .1مفيكـ التخطيط لألزمات:

التخط ةةيط لهزم ةةات ى ةةو عممي ةةة تفكي ةةر تتض ةةمن مجموع ةةة م ةةن االجة ةراءات والسياس ةةات اإلداري ةةة

وأنظمة التنفيذ من أجل توفير القدرة والسمطة لممؤسسة إلدارة األزمة أو الكار ة (عميوة.)30 :2004 ،

أما جوىر عممية التخطةيط لهزمةات وىةو التنبةؤ باألزمةات المحتممةة ومواقةف أطةراف األزمةة

المباشرين والغير مباشرين والظروف المحيطة بيا واإلعداد الجيد لمواجيتيا مز مراعاة ردود األفعال
المحتممة لجميز األطراف وتث يرىا عمى مستوى النجاح في إدارة األزمة (زيدان.)13 :2003 ،

مما سبؽ يتضح أن التخطيط لهزمات ىةو عمميةة تحميةل ود ارسةة البيئةة الداخميةة والخارجيةة
لممؤسسة من أجل التعرف عمى األزمات المحتممة ،وبالتالي وضز السياسات واإلجراءات والخطوات

المس ةةبقة لمتعام ةةل م ةةز األزم ةةة ،وبالت ةةالي يج ةةب أن تتس ةةم المؤسس ةةة بق ةةدرتيا العالي ةةة لمتخط ةةيط عمومة ةاً
والتخطيط لهزمات بشكل خاص ،لتمكينيا من إدارة األزمات التي قد تواجييا بكفاءة.
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 .2أىمية التخطيط لألزمات:
م ةةن المس ةةممات األساس ةةية ف ةةي المؤسس ةةات الناجح ةةة ى ةةو التخط ةةيط لهزم ةةات ،وتكم ةةن أىميت ةةو ف ةةي:

(أبو فارة.)134 :2009 ،

أ -إسيامو في منز حدوث األزمة ،أو التخفيف من آ ارىا وتالفي عنصر المفاجآت المصاحب
ليا.

ب -يتةةيح لممؤسسةةات القةةدرة عمةةى إج ةراء رد فعةةل مةةنظم وفعةةال لمواجيةةة األزمةةات بكفةةاءة عاليةةة
االستعداد لمواجية المواقف الطارئة غير المخطط ليا التي قد تصاحب األزمة.
ت -يتم ة ةةل التخط ة ةةيط الفاش ة ةةل ف ة ةةي اإلدارة العشة ة ةوائية لممؤسس ة ةةات ،والت ة ةةي تعم ة ةةل عم ة ةةى تحط ة ةةيم
اإلمكانيةةات والقةةدرات ،ويرجةةز ذلةةك إلةةى عةةدم احتةرام الييكةةل التنظيمةةي والقصةةور فةةي التوجيةةو

لهوامةةر والبيانةةات والمعمومةةات ،وعةةدم وجةةود التنسةةيق ،واشةةاعة الصةراع الةةداخمي بةةين األفةراد
والكيان اإلداري لممؤسسة (الدليمي.)313 :2011 ،

ث -يمك ةةن المؤسس ةةات م ةةن تحقي ةةق أى ةةدافيا بفاعمي ةةة ألن ةةو يس ةةاعدىا ف ةةي تحقي ةةق الت ةةالي (إس ةةميم،
:)53 :2007

 إعداد و يقة مكتوبة توضح إمكانيات وقدرات إدارة ومواجية األزمات. تحقيةةق التفةةاىم والتعةةاون بةةين األف ةراد والجيةةات التةةي تشةةارك فةةي عمميةةة التخطةةيط وادارةاألزمات.

 بيان أساليب تنسيق العمميات واتخاذ القرار تحت ضغوط الوقت والظروف الطارئة.ج -عممي ةةة التخط ةةيط لهزم ةةات تعتب ةةر إح ةةدى المتطمب ةةات الميم ةةة لنج ةةاح إدارة األزم ةةات ،وذل ةةك
بجعميةةا جةةزءاً ىامةاً وأساسةةياً مةةن عمميةةة التخطةةيط االسةةتراتيجي ،وعنصة اًر رئيسةةياً مةةن الخطةةة
العامة لممنظمة ،مةز ضةرورة اعتمةاد نظةام المراجعةة الدوريةة لخطةط إدارة األزمةات واختبارىةا

فةةي ظةةروف مشةةابية لحةةاالت األزمةةات الفعميةةة بالعمةةل عمةةى مجابيتيةةا (الطي ةراوي:2008 ،
.)61
ممػػػا سػػػبؽ يتضػػػح أنةةو مةةن الميةةم وجةةود تخطةةيط فعةةال فةةي المؤسسةةة ،وخاصةةة التخطةةيط
لهزم ةةات لتمكيني ةةا م ةةن مواجي ةةة األزم ةةات بفاعمي ةةة والتخفي ةةف م ةةن آ ارى ةةا الس ةةمبية ،ف ةةي ظ ةةل ض ةةبابية
المستقبل وقمة وندرة المعمومات والمتغيرات السريعة التي يتصف بيا المجتمز المعاصر.
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 .3مراحؿ التخطيط إلدارة األزمات (محمد:)37 – 34 :2004 ،
أ -مرحمة ما قبؿ األزمات:
تعتبر ىذه المرحمةة مرحمةة اإلنةذار بوقةوع األزمةة ،ويكةون ىةدف اإلدارة فةي ىةذه المرحمةة ىةو

التحضير والتجييز واالستعداد لكل االحتماالت وكافة المتغيرات وذلك مةن خةالل وضةز خطةة تحةدد
مخاطر األزمات المتوقعة عمى النحو التالي:
 تحدي ةةد اإلمكاني ةةات والق ةةدرات الض ةةرورية لتنفي ةةذ الخط ةةة ،وت ةةدريب األفة ةراد والمجموع ةةات لمقي ةةامبثدوارىم بكفاءة وفعاليةة ،وذلةك مةن خةالل تصةميم سةيناريوىات مختمفةة لتوقعةات تتةابز أحةداث

األزمات التي يمكن حدو يا.
 تحديةةد اإلج ةراءات التةةي يجةةب االلت ةزام بيةةا وعةةدم تجاىميةةا ،ألن إىماليةةا قةةد يةةؤدي إلةةى وقةةوعأزمات أكبر ويؤدي إلى تضخم األ ار السمبية لهزمات.
 توفير نظام معموماتي دقيق يتيح الفرصة التخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجية األزمة.ب -مرحمة أثناء كقكع األزمات:
ىي مرحمة التعامل مةز األزمةات ،حيةث يةتم تطبيةق عممةي لمتةدابير المعةدة مسةبقاً مةن خطةط

موضوعة واستخدام ميارات مكتسبة من التدريب واالستعداد لمواجية األزمةات ،وتعتمةد ىةذه المرحمةة
عمى عدة عوامل متصمة بطبيعة األزمة تتم ل في التالي:

 كفاءة وميارة فريق عمل إدارة األزمات في التفاعل مز األزمة. المعمومات الدقيقة والكاممة عن حجم اآل ار السمبية لهزمة ،بعد دراسة األزمة وطبيعتيا. احتة ةواء الموق ةةف والتخفي ةةف م ةةن آ ةةار األزم ةةة ،م ةةن خ ةةالل تحدي ةةد الت ةةدابير المناس ةةبة الحتة ةواءأضرارىا.
 التعاون بين المؤسسات واألجيزة المشتركة في مواجية األزمة.ت -مرحمة ما بعد كقكع األزمات:
تيةةتم اإلدارة فةةي ىةةذه المرحمةةة بإعةةادة الوضةةز لمةةا كةةان عميةةو قب ةل حةةدوث األزمةةة ،مةةن خةةالل

تنفيةةذ خطةةط قصةةيرة أو متوسةةطة أو طويمةةة األجةةل حسةةب اآل ةةار التدميريةةة لهزمةةة ومسةةتوى حةةدو يا،

والى جانب اىتمام اإلدارة بعالج آ ار األزمة ،فإن تعامميا مز األزمة ينةتا عنةو دروس مسةتفادة مةن
السةةمبيات واإليجابيةةات يمكةةن استخالصةةيا ،فقضةةية الةةتعمم واعةةادة التقيةةيم يعتبةةر أمة اًر حيويةاً وضةةرورياً
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لزيادة الخبرة فةي التعامةل مةز األزمةات ومةا يتبةز ذلةك مةن إصةالح وتغيةر أو تخفيةف مةن أضةرار أي

أزمات مستقبمية مما مة.

التخطيط بعد إنتياء األزمة

التخطيط أثناء األزمة

التخطيط لما قبؿ األزمة

شكؿ رقـ ( :)7مراحؿ التخطيط إلدارة األزمات.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (محمد.)37 – 34 :2004 ،

مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتخالص أىميةةة وجةةود تخطةةيط فعةةال فةةي المؤسسةةة كمتطمةةب
أساسي لمتعامل مز األزمات ،باعتباره جزءاً ىاماً من التخطيط االستراتيجي لممؤسسة ،يعتمةد نجاحةو
عمى قدرة المؤسسة عمى التالي:

 .1دراسة بيئتيا المحيطة بيا ،لتقييم المخاطر والتيديدات ،وتحديد كل أزمة محتممة.
 .2تحديد إنذارات ومؤشرات حدوث األزمات لمتحضير والتجييز المسبق ليا.
 .3وضز خطط لتفادي األزمات المتوقعةة أو التخفيةف مةن آ ارىةا السةمبية ،بعةد تحديةد اإلمكانيةات
والقدرات الضرورية لتنفيذىا.
 .4اشةراك الم ةوارد البش ةرية المتاحةةة فةةي عمميةةة التخطةةيط لهزمةةات ،وتةةدريبيا لمقيةةام بةةثدوارىم بكفةةاءة
وفعالية ،وذلك من خالل تصميم سيناريوىات مختمفة لتوقعات تتابز أحداث األزمات المتوقعة.

 .5مواجيةةة األزمةةات والعمةةل عمةةى احت ةواء الموقةةف والتخفيةةف مةةن اآل ةةار االقتصةةادية واالجتماعيةةة
والنفسية لهزمة ،من خالل التخطيط لتحديد التدابير المناسبة الحتواء األضرار الناجمة عنيا.

 .6بعد وقوع األزمات عمى المؤسسة تنفيذ خطط قصيرة أو متوسطة أو طويمة األجل حسب اآل ار
التدميرية لهزمة ومستوى حدو يا ،لعالج آ ار األزمة.

 .7االس ةةتفادة م ةةن نت ةةائا األزم ةةات باعتبارى ةةا دروس وعب ةةر لممس ةةتقبل ،واع ةةادة تقي ةةيم الخط ةةط الت ةةي
وضعت لمواجية األزمات.
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 2-3-2مركنة الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات:
نتيجة لمتحديات الك يةرة التةي تواجييةا المؤسسةات ،والتيديةدات والفةرص التةي قةد تتحقةق فةإن

اليياكةةل التنظيميةةة المعاصةرة تتطمةةب بةةثن ال تتصةةف بال بةةات بةةل عمةةى العكةةس فثنةةو مةةن األفضةةل أن

يت ةوافر ليةةا قةةدر عةةال مةةن المرونةةة وحريةةة التصةةرف ،ويعتب ةر الييكةةل التنظيمةةي المناسةةب ىةةو الةةذي
يتناسب مز طبيعة المتغيرات البيئية المحيطة واالستراتيجية (أبو كويك.)18 :2012 ،
 .1مفيكـ الييكؿ التنظيمي:
تعددت التعريفات الخاصة بمفيوم الييكل التنظيمي وفيما يمي إيجاز لبعض ىذه المفاىيم:
– الييكؿ التنظيمي يشبو الييكل العظمي لإلنسان ،كونو يتمسك باألنظمة الفرعية المختمفة لجسم
اإلنسان ،فبةدون ىةذا البنيةان تبقةى الةدوائر واألقسةام المختمفةة وحةدات منعزلةة عةن بعضةيا ،وىةو
أداة ميم ةةة وىادف ةةة تس ةةاعد التنظ ةةيم عم ةةى الوص ةةول إل ةةى األى ةةداف المرس ةةومة (الم ةةوزي:2002 ،

.)47

– ىػك عبػػارة عػػف إطػػار يحةدد اإلدارات واألقسةةام المختمفةة لممنظمةةة ،فمةن خةةالل الييكةل التنظيمةةي
تتحةةدد خطةةوط السةةمطة وانسةةيابيا بةةين الوظةةائف ،وكةةذلك يبةةين لنةةا الييكةةل التنظيمةةي الوحةةدات

اإلدارية المختمفة التي تعمل معاً عمى تحقيق أىداف المؤسسة (العميان.)205 :2004 ،

– الييكؿ التنظيمي عبارة عن مجموعة الطرق التي تقسم بيا المؤسسة أفرادىا في ميمات محددة
م التنسيق بينيا ،وىو الذي يوزع الميام والمسؤوليات بةين التقسةيمات واألفةراد داخةل المؤسسةة،
ويحدد العالقات الرسةمية بينيةا ،كمةا يحةدد عةدد المسةؤوليات اليرميةة فةي الييكةل وكيفيةة تجميةز

األفراد سوية في تقسيمات رسمية (الحسيني.)177 – 176 :2006 ،

– يمكػػف تعريفػػو بأنػػو عبػػارة عةةن الشةةكل الةةذي توضةةز فيةةو الجيةةود الجماعيةةة لتحقيةةق وظيفةةة أو
غرض معين ،وىةو عمميةة تحديةد األعمةال المةراد أداؤىةا وتجميعيةا مةز تحديةد وتفةويض السةمطة

الالزم ةةة ألداء ى ةةذه األعم ةةال ،واقام ةةة العالق ةةات بيني ةةا لتمك ةةين المنظم ةةة م ةةن تحقية ةق األى ةةداف
والغايات المحددة مسبقاً (فياض.)122 :2011 ،

 .2أىمية الييكؿ التنظيمي في إدارة األزمات:
تيتم وظيفة التنظيم في المؤسسة بمنز حةدوث التعةارض والتنةاقض ومنةز حةدوث االزدواجيةة

ف ةةي إدارة األزم ةةات ،وترك ةةز ى ةةذه الوظيف ةةة عم ةةى تحدي ةةد األش ةةخاص المكمف ةةين ب ةةثداء المي ةةام المتعمق ةةة
بالتعامةةل مةةز األزمةةة ،وتحديةةد طبيعةةة ىةةذه الميةةام ،وتحديةةد األنشةةطة المتعمقةةة بةةإدارة األزمةةة ،وتحديةةد

أطراف المسؤولية ،وخطوط السمطة ،وقنوات االتصال الفعالة.
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ولمتعامةةل مةةز األزمةةات يتطمة ةةب بنةةاء ىيكةةل تنظيمةةي لممؤسسةةة ي ارعةةي التناسةةق والتعامةةل مةةز

األزمات ،وأىم المالمح التي يركز عمييا ىذا الييكل لتحقيقيا ىو التخصص وتقسيم العمل وتفويض
السمطة (أبو فارة.)164 :2009 ،
يجب أن يتصف الييكل التنظيمي في المؤسسة بالمرونة ،فوفقاً لممةنيا العممةي لمتعامةل مةز

األزمات وفي مرحمة التخطيط إلدارة األزمات لالستعداد لمواجيةة األزمةات ،يةتم إعةادة ىيكمةة المةوارد
البشرية والفنية المتاحة في المؤسسة وتحديد المسؤوليات (ىالل.)122 :2004 ،
ال بد أن يثخذ تصميم اليياكل التنظيميةة لممؤسسةات بعةين االعتبةار حقيقةة مفادىةا أنةو لةيس
ىن ةةاك ىيك ةةل تنظيم ةةي م ةةالي يص ةةمح لمتطبي ةةق لكاف ةةة المؤسس ةةات ،وف ةةي ك ةةل األوق ةةات وعم ةةى كاف ةةة
المستويات ،ولكن ىناك مبادئ عامة في تصميم الييكل التنظيمي ليكةون أك ةر كفةاءة ،ويجةب أن ال
يتص ةةور الق ةةائمون عم ةةى ص ةةياغة اليياك ةةل التنظيمي ةةة أن ىن ةةاك مرحم ةةة كم ةةال ولك ةةن ىن ةةاك تغي ةةر ف ةةي

الظروف واألحوال تستدعي إعادة النظر في تصميم الييكل التنظيمي لمتةثقمم مةز الظةروف واألحةوال

الجديدة لتصبح أك ر كفاءة (عصفور.)232 :2002 ،

تعميقان عمى ما سبؽ يتضح أنو :حتى تػتمكف المؤسسةات مةن إدارة األزمةات بفاعميةة ،يجةب

االبتعاد عن اإلدارة العشوائية ،ومن مظاىرىا السمبية التي ترافقيا ىو التنظةيم الةرديء أو عةدم وجةود
منظومة لتنظيم ىيكةل المنظمةة وأعماليةا أو عةدم احتةرام الييكةل التنظيمةي الموجةود والمعتمةد ،األمةر

الةةذي يةةؤدي إلةةى إخفةةاق اإلدارة فةةي إدارتيةةا لممؤسسةةة بصةةورة تتماشةةى مةةز المبةةادئ العمميةةة السةةميمة
ل ةةإلدارة ،مم ةةا ين ةةتا عن ةةو أزم ةةات ك ية ةرة تعص ةةف بالمؤسس ةةة ،ويتص ةةف ى ةةذا الييك ةةل بمجموع ةةة مةةةن
الخصائص تمكن المؤسسة من التعامل مز األزمات بالمنيا العممي ىي:

 .1الوضةةوح فةةي تقسةةيم المؤسسةةة إلةةى إدارات ودوائةةر وأقسةةام ،تجتمةةز لتحقيةةق أىةةداف المؤسسةةة
المخطط ليا مسبقاً ،ومن بينيا خطط األزمات.

 .2الوضوح في خطوط السمطة وتحديد المسؤوليات ،وتحديد نطاق اإلشراف.
 .3عدم المبالغة في تكمفة الييكل التنظيمي ،والجيد المبذول فيو.
 .4تمتز الييكل التنظيمي بدرجة كبيرة من المرونة حتةي يسةتطيز مواكبةة المتغيةرات والمسةتجدات
في البيئة المحيطة ،التي قد توجد العديد من األزمات في مجتمز المؤسسات المعاصر.
 .5تةوافر مبةةدأ التفةةويض السةةميم فةةي الييكةةل التنظيمةةي ،حتةةى تسةةتطيز المؤسسةةة البقةةاء واالسةةتمرار
ومواكبة المستجدات والمتغيرات.
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 3-3-2القدرة عمى اتخاذ الق اررات كادارة األزمات:
تعتبر عممية اتخاذ الق اررات عمميةة ميمةة وأساسةية فةي اإلدارة ،وىةي أحةد أىةم أنشةطة اإلدارة

إن لم يكن أىميا وضرورة لتحقيق األىداف التي من أجميا أنشةثت المؤسسةة ،فيةي محةور أو جةوىر
العممية اإلدارية ،حيث أنيا تم ل مخرجات كل الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظةيم وقيةادة ورقابةة،
ومقدار النجاح الذي تحققو أية مؤسسة يتوقةف إلةى حةد بعيةد عمةى قةدرة وكفةاءة قيةادة المؤسسةة عمةى

اتخاذ الق اررات المناسبة (حبتور.)180 :2000 ،
 .1مفيكـ عممية اتخاذ الق اررات:

ىةةي عمميةةة المفاضةةمة بةةين عةةدد مةةن الحمةةول البديمةةة لمواجيةةة مشةةكمة معينةةة واختيةةار الحةةل
األم ل فيو عممية االختيار الواعي القائمة عمى أسس بعض المعايير م ل توفير الوقت وزيةادة حجةم

الخدمات (الشوابكة.)23 :2011 ،

وتعرف بثنيةا عمميةة اختيةار بةديل واحةد مةن بةين بةديمين محتممةين أو أك ةر لتحقيةق ىةدف أو

مجموعة من األىداف خالل فترة زمنية معينة في ضوء معطيةات كةل مةن البيئةة الداخميةة والخارجيةة

من الموارد المتاحة لممنظمة (حنفي.)78 :2006 ،

 .2تصنيؼ الق اررات (الطيبي:)78 – 77 :2013 ،
أ -اتخةةاذ ق ةرار فةةي حالةةة التثكةةد التةةام :بحيةةث ال يوجةةد تةةث ير لمعوامةةل البيئيةةة الخارجيةةة عمةةى النتةةائا،
لذلك يكون متخذ القرار متثكداً من نتيجة ق ارره.

ب -اتخاذ قرار في حالة المخةاطرة :وتشةير ىةذه الحالةة إلةى أن مةا سةيجري فةي المسةتقبل لةيس تحةت

سيطرة التثكد ،فالمعمومات والبيانات غيةر كافيةة ،لةذا يكةون متخةذ القةرار محتاجةاً إلةى بيانةات عةن

الماضةةي إلةةى جانةةب حاجتةةو إلةةى التقةةدير والتوقةةز ،وبالتةةالي االعتمةةاد عمةةى االحتمةةاالت المتوقعةةة
لحدوث كل حالة بناء عمى آراء الخبراء والمتخصصين.

ت -اتخاذ قرار في حالة عدم التثكد التام :فيذه ق اررات غالباً ما تقوم اإلدارات العميا بيا عنةدما ترسةم
أى ةةداف المش ةةروع العام ةةة وسياس ةةتو ويص ةةعب عم ةةى اإلدارة تحدي ةةد الظ ةةروف المتوق ةةز وجودى ةةا أو
ح ةةدو يا بس ةةبب ع ةةدم تة ةوافر المعموم ةةات والبيان ةةات الكافي ةةة ،و بالت ةةالي ص ةةعوبة التنب ةةؤ بي ةةا ،وىن ةةا

تستخدم معايير خاصة ومتعارف عمييا في دنيا األعمال التجارية.
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 .3المنيج العممي في اتخاذ القرار:
يعتمد المنيا العممي في اتخاذ القرار عمى الخطوات التالية:
أ -الشػعكر بالمشػكمة :ويتم ةةل ذلةك باإلحسةاس الةواعي بالمشةةكمة التةي تتطمةب إصةدار قةرار إداري
لمعالجتيةةا أو مواجيتيةةا والتعةةرف عمةةى حجميةةا ومالمحيةةا ومةةدى حةةدتيا وخطورتيةةا ،واألسةةباب
التي أدت إلى ظيورىا ،ليتم تحديدىا بوضوح (البدري.)167 :2001 ،

ب -جمػع البيانػات كالمعمكمػػات :تعةد ىةذه المرحمةةة خطةوة ضةرورية لفيةم المشةةكمة وفيةم بيئةة القةرار
وظةةروف إمكانيةةات المؤسسةةة ،كمةةا يج ةب تحميةةل ىةةذه البيانةةات والمعمومةةات وتصةةنيفيا وربطيةةا
ببعضةةيا وتقويميةةا والتثكةةد مةةن صةةحتيا وتخزينيةةا وتيسةةير سةةبل اسةةترجاعيا واسةةتخداميا وقةةت

الحاجة (البدري.)167 :2001 ،

ت -حصر البدائؿ :بعد أن يحدد المدير المشكمة ،يةتم التعةرف عمةى أك ةر مةن بةديل لحةل المشةكمة،
ويشترط وجود بديمين عمى األقل حتى يتمكن المدير من اختيار أحدىما ،فاالختيار بين البدائل
ىو عممية اتخاذ الق اررات.

ث -ويحتةةاج متخةةذ الق ةرار فةةي المةةرحمتين السةةابقتين إلةةى جمةةز البيانةةات والمعمومةةات لفيةةم المشةةكمة
والتعرف عمى بيئة القرار وظروف وامكانيات المؤسسة (السقا.)28 :2009 ،

ج -تقيػػيـ البػػدائؿ :يبةةدأ متخةةذ الق ةرار بمقارنةةة البةةدائل مةةن حيةةث مزاياىةةا وعيوبيةةا ومسةةاىمتيا فةةي
تحقيق اليدف وحل المشكمة ،ومن حيث مالءمتيا لمظروف البيئية المحيطة بالمؤسسة.

ح -اتخاذ القرار :ويتم ل في اختيار أحد البدائل أو الحمول المطروحة ،والذي يرى متخةذ القةرار أنةو
أفض ةةميا وأك رى ةةا واقعي ةةة وقابم ةةة لمتنفي ةةذ وتطاقة ةاً وتماش ةةياً م ةةز المع ةةايير المتف ةةق عميي ةةا (الب ةةدري،
.)167 :2002

خ -باإلضافة إلى ما تم ذكره يمكن إضافة خطوة ميمة وىةي متابعةة القةرار بعةد تنفيةذه :بعةد اتخةاذ
الق ةرار يجةةب تنفيةةذ الق ةرار عمةةى أرض الواقةةز ،فيةةتم تحدي ةد األف ةراد الةةذين يقومةةون بعمميةةة التنفيةةذ
وتحديد المسةؤوليات ،والوسةائل التةي يةتم اسةتعماليا لتنفيةذ القةرار ،ويجةب التثكةد مةن تنفيةذ القةرار

بمتابعةةة تنفيةةذه ،ومواجيةةة العقبةةات التةةي تحةةول دون التنفيةةذ والعمةةل عمةةى حميةةا وتحديةةد المعةةايير
التي تستعمل لقياس النجاح أو الفشل في التنفيذ.

كيمكف القكؿ أن المراحل السابقة تسيم في الوصول إلى قرار رشيد باعتبارىا خطةوات وفةق
منيا عممي ،وليس من الضروري أن تتم ىذه الخطوات بترتيبيا المذكور ،وانما قد يحدث تشابك أو
تداخل بين تمك المراحل ،ألن عممية اتخاذ القرار عممية ديناميكية تتغير من مرحمة إلى أخرى بمدى

المعمومات المتاحة والظروف المحيطة ،ففي ظروف األزمة التي تتصف بنقص المعمومةات والتيديةد
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والخطورة المرتفعة التي تواجو الكيان اإلداري ،تكون عممية اتخاذ القرار أمر تتفاوت درجة الصةعوبة

فيو وفقاً لمدى توفر المعمومات حول األزمة الموجودة والظروف المحيطة.
الشعكر
بالمشكمة
جمع البيانات
كالمعمكمات
خطكات

تنفيذ القرار
كتقييـ عممية
اتخاذ القرار

اتخاذ القرار
حصر البدائؿ

تقييـ البدائؿ
التعرؼ عمى
بيئة القرار

شكؿ رقـ ( :)10خطكات اتخاذ القرار.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (البدرم( ،)167 :2001 ،السقا.)28 :2009 ،

 .4معكقات اتخاذ القرار( :مصطفى.)166 – 164 :2002 ،
يمكن حصر أىم معوقات اتخاذ القرار بفعالية كالتالي:
أ -قصكر البيانات كالمعمكمات :فمتخذ القرار بحاجة إلى المعمومات أو البيانات في جميةز م ارحةل
اتخاذ القرار ،فكمما كانت البيانات والمعمومات غيةر متةوفرة بالدرجةة والدقةة المطموبةة كممةا شةكل

ذلك صعوبة في اتخاذ الق اررات.
ب -التػػردد (عػػدـ الحػػزـ) :ويقصةةد بةةالتردد ىةةو مةةا ينتةةاب متخةةذ الق ةرار مةةن حي ةرة فةةي اختيةةار البةةديل
األفضل ،يعتبر التردد من العراقيل التي تواجو صانز ومتخذ القرار والسبب في ذلك ما يمي:
 عدم المقدرة عمى تحديد المشكمة بدقة.
 عدم المقدرة عمى تحديد النتائا المتوقعة من البدائل المطروحة.
 عدم وضوح السمطات والمسئوليات وممارستيا عمى وجو غير مرضي.
 الضغوط وااللتزامات غير المقبولة كالذاتية لصانز القرار نفسو والتكاليف وغيرىا.
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ت -كقت القرار :ك ي اًر ما تفرض ضغوط عمى المدير التخاذ قرار في عجمةة مةن الوقةت تحةول دون
إجةراء الد ارسةةة والبحةةث الكةةافي لمموقةةف ،ممةةا يجعةةل القةرار غيةةر سةةميم وال يحقةةق اليةةدف المرجةةو

منو.

ث -الجكانػػب النفسػػية كالشخصػػية لصػػانع الق ػرار :ىنةةاك تفاعةةل بةةين شخصةةية المةةدير  -النفسةةية
واالجتماعيةةة  -وبةةين العمةةل الةةذي يؤديةةو ،وينةةتا عةةن ىةةذا التفاعةةل السةةموك اإلداري المتميةةز

لمم ةةدراء واتخ ةةاذ القة ةرار ،فين ةةاك الم ةةدير الج ةةريء ال ةةذي يقب ةةل المخ ةةاطرة القائم ةةة عم ةةى الد ارس ةةة
والتحميل لموصول إلى البديل األفضل ،والمدير الجامد الذي يخشى المسئولية ويتصف سموكو

اإلداري بةالجمود ،إضةةافة إلةةى المعتقةةدات والعةةادات والتقاليةةد السةةائدة التةةي تحكةةم أفكةةار وسةةموك

أفراد المجتمز تشكل معوقاً التخاذ القرار.

ج -عدـ مشاركة األفراد فػي اتخػاذ القػرار :إن نمةاذج القيةادة اإلداريةة السةائدة لمتخةذي القةرار ىةي
التي تحدد مدى مشاركة األفراد في اتخاذ الق اررات ،وتشير آراء المفكرين المحةد ين فةي اإلدارة

إلى الدعوة إلى تطبيق األساليب الجماعية في التنظيم ،فكممةا زادت مشةاركة األفةراد فةي صةنز

القةرار كةةان القةرار أقةةرب إلةةى الصةواب ،وكممةةا شةةاركت الجماعةةات واألفةراد فةةي صةةناعة واتخةةاذ
القرار كانةت الجماعةات أقةدر عمةى فيةم اليةدف منةو وأك ةر تحمسةاً لتنفيةذه ،وعمةى متخةذ القةرار
أن يضة ةةز فة ةةي االعتبة ةةار الوقة ةةت المتة ةةاح وقمة ةةة التكمفة ةةة وس ة ةرية الق ة ةرار عنة ةةد مشة ةةاركة األف ة ةراد
والجماعات في اتخاذ القرار وصنعو.
 .5اتخاذ الق اررات كقت األزمات:
تيةةدد األزمةةات وجةةود أي مؤسسةةة خاصةةة فةةي بيئةةة األعمةةال غيةةر المؤكةةدة إلةةى حةةد كبيةةر

والمضطربة ،وفي ظل ىذه األجةواء يجةب عمةى مةديري المؤسسةات تطةوير ميةاراتيم فةي التعامةل مةز
إدارة األزمات ليتمكنوا خاصة من اتخاذ القرار السميم والمناسب (.)2004 ،John
إن األزمة ما ىي إال صراع بين إرادتين تتنافسان بقوة وشدة وأحدىما يغمةب بتةدمير اآلخةر،
وكل قرار تتخذه يحتمل مخاطرة ضخمة في ظةل سةيادة حالةة مةن عةدم التثكةد الشةديد ،لةذا فالمقصةود
بق اررات األزمة ىي عممية اختيار البديل المناسةب مةن عةدة بةدائل فةي حةدود اإلمكانيةات المتاحةة فةي

موقةةف األزمةةة وضةةيق الوقةةت ،وسةةرعة األحةةداث وقبةةول تجةةارب العةةاممين فةةي المؤسسةةة مةةز البسةةاطة
والوضوح لكي تتمكن المؤسسة من اتخاذ القرار ،والق اررات وقت األزمة تتث ر بالنقاط التالية:
أ -عدم وضوح الرؤية في موقف األزمة.
ب -س ةةرعة األح ةةداث الت ةةي تتطم ةةب اتخ ةةاذ قة ة اررات سة ةريعة لمس ةةيطرة عم ةةى الموق ةةف م ةةن أج ةةل تقمي ةةل
الخسائر ،وضيق الوقت المتاح أمام متخذ القرار.
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ت -نقص المعمومات ،نظ اًر لتعدد المواقف المفاجئة والمتتابعة التي تتداعى بسبب األزمة.
ث -ت ةةث ر القة ة اررات بشخص ةةية القائ ةةد ف ةةي موق ةةف األزم ةةة ،ألن ةةو ع ةةادة يك ةةون شخص ةةية مختمف ةةة ع ةةن
الظروف العادية حيث يكون أك ر انفعاالً مما ال يتيح لو ضمان التفكير.
ج -تفاقم النتائا المترتبة عمى استم اررية األزمة واستفحال عواقبيا(عودة.)44 :2008 ،
وأكدت الدراسات التي أجريت بغرض التعرف عمى التيديدات والمخاطر وعدم اليقين التي قد
تتعةةرض ليةةا األجةواء األوروبيةةة ،أن التنسةةيق بةةين جميةةز األطةراف التةةي تسةةعى إلةةى مواجيةةة األزمةةات

وبشةةكل مركةةزي وال مركةةزي يسةةاعد فةةي صةةنز الق ةرار المالئةةم فةةي أوقةةات األزمةةات (،Peter Adey
.)2013
تعميقان عمى ما سبؽ ف ف عمميةة اتخةاذ القة اررات ىةي جةوىر العمميةة اإلداريةة وقةدرة المؤسسةة

عمى اتخاذ الق اررات بمنيجية عممية يساعدىا عمةى تحقيةق أىةدافيا ،وكةذلك األمةر فةي وقةت األزمةات

فةإن اتخةاذ القة اررات يم ةةل القمةب النةابض إلدارة األزمةةات ،وتم ةل مجموعةة القة اررات التةي يةتم اتخاذىةةا
وقت األزمة عمميةة بةث الةروح إلةى المؤسسةة ،ألنةو بةدون اتخةاذ قة اررات بشةثن األزمةة يعنةى أن ىنةاك
سيطرة لهزمةات عمةى المؤسسةة وبالتةالي سيضةطر متخةذ القةرار إلةى اتخةاذ قة اررات صةعبة تصةل إلةى

درجة االستسالم أو االنييار أو اليروب.
كيجػػػب عمػػػى المؤسسػػػة اتبػػػاع المػػػنيج العممػػػي فػػػي اتخػػػاذ القػػػ اررات فػػػي إدارة األزمػػػات ،كبتػػػكفر

المعمكمات المساعدة لذلؾ ،مع األخذ بعيف االعتبار لمنقاط التالية:

– تحميةةل المشةةكالت التةةي تواجةةو المؤسسةةة ،بعةةد تةةوفير المعمومةةات والبيانةةات حوليةةا لتمكنةةو مةةن
تحديدىا بدقة.

– حصر البدائل ودراستيا وتقيميا الختيار البديل األفضل والمناسب لحل المشكمة.
– مراعاة توقيت إصدار الق اررات ،مز األخذ باالعتبار لإلمكانيات المتاحة بشي اًر ومادياً.
– مراجعةةة وتقي ةةيم الق ة اررات بع ةةد اتخاذىةةا عم ةةى أرض الواقةةز ،الس ةةتدراك سةةمبياتيا وتعزي ةةز جوانبي ةةا
اإليجابية.

– تبني الالمركزية في اتخاذ الق اررات وتفويض السمطة المناسبة لذلك ،بيدف تسةريز عمميةة اتخةاذ
الق اررات خاصة وقت األزمات.
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 4-3-2الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات:
 .1قيادة إدارة األزمات:
القيادة بشكل عام ىي القدرة عمى التوجيو والتنسيق واالتصال واتخاذ الق اررات والرقابة بيدف
تحقيةةق غةةرض معةةين ،وذلةةك باسةةتعمال التةةث ير والنفةةوذ أو اسةةتعمال السةةمطة الرسةةمية عنةةد الضةةرورة

(السيد.)4 :2000 ،

وأمةا قيةادة إدارة األزمةةات فيةي عمميةة مؤسسةةية إلدارة المخةاطر واألزمةات ،مةةن خةالل التوقةةز
واإلعداد وتخفيف حدة المخاطر واألزمات المتوقعة ،ولمتثكيد عمى كفاءة إدارة األزمة فإن آلية القيادة

ىي أن تدعم وتندما بطريقة فعالة في إدارة األزمة (جاد الرب.)397 :2012 ،
 .2فريؽ قيادة األزمات:

– يجػػب التفريػػؽ بػػيف فريةةق قيةةادة األزمةةات والفريةةق المكمةةف بتنفيةةذ ميةةام داخةةل األزمةةة ،ففريةةق

قيادة األزمات ىو كيان مستمر و ابت داخل المؤسسة ،ويعتبةر فةي ك يةر مةن األحيةان جةزءاً
مةةن الييكةةل التنظيمةةي ،وقةةد يختمةةف تشةةكيل فريةةق قيةةادة األزمةةات مةةن أزمةةة ألخةةرى حسةةب

طبيعة األزمة والمكونات المشتركة فييا ويعتمد في تشكيمو غالباً عمى أعضاء الفريق ال ابت

(السعيد.)114 :2006 ،

– يتشػػػكؿ فريػػػؽ قيػػػادة األزمػػػة عةةادة مةةن رئ ةةيس مجمةةس إدارة المؤسسةةة أو مةةن ينةةوب عن ةةو،
ومسةةئولين عةةن تةةدفق االتصةةال والعالقةةات العامةةة ،والشةةؤون القانونيةةة ،واألمةةن ،والسةةكرتارية،

وأخصةةائي نفسةةي ،وأخصةةائي اجتمةةاعي ،ومستشةةار مةةن خةةارج المؤسسةةة (مكةةاوي:2005 ،

.)120

 .3خصائص قائد فريؽ األزمة:
يتوقف مقدار نجاح قائد فريق األزمةة فةي تحقيةق األىةداف عمةى قةدر طاعةة أعضةاء الفريةق
ألوامره نتيجة لتث رىم بصفاتو الشخصية والمكتسبة.
أ -الخصائص الشخصية لقائد فريؽ األزمة( :الرضيز:)84 – 83 :2011 ،
– أن يك ةةون م ةةؤىالً وم ةةدرباً عم ةةى أص ةةول القي ةةادة ومتطمباتي ةةا ،ويك ةةون ارش ةةداً ع ةةاقالً ف ةةي اتخ ةةاذ
الق اررات.

– ال بات ورباطة الجثش والصمود أمام تدىور األحداث ،والقدرة عمى التكيف السريز معيا.
– قوة اإلرادة والخبرة والدراية في معالجة األزمات ،فال يمكن لمن ال خبرة لو أن يتعامل معيا.
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– القدرة عمى التخيل والتوقز بمسةار أحةداث األزمةة واتجةاه حركةة قةوى الفعةل األزمةوي ،خاصةة

وان تةةوفرت األجية ةزة العممي ةةة واإللكتروني ةةة الحدي ةةة وم ةةا تتيح ةةو م ةةن ق ةةدرة عم ةةى رص ةةد حرك ةةة
واتجاىات قوى صنز األزمة وتحميميا.

ب -الخصائص المكتسبة لقائد فريؽ االزمة:
تتعمق ىذه الخصائص بالمعمومات وال قافة والتعميم والتدريب التي يجب أن يتمتز بيا القائد،

ومن أىم ىذه الخصائص ما يمي (حريز:)50 :2007 ،

– القدرة عمى جمز المعمومات وتحميميا في ضوء االزمة.
– القدرة عمى وضز السيناريوىات والتكتيكات الالزمة لمتعامل مز موقف األزمة.
– توظيف اإلمكانيات المادية والمتاحة بنجاح في التعامل مز األزمة.
– القدرة عمى شرح أفكاره وتوصيل المعمومات بصورة دقيقة وسريعة ألعضاء الفريق.
– أن يكون مؤىالً ومدرباً عمى أصول القيادة ومتطمباتيا الرشيدة.
ويمكن إضافة بعض الميارات التي يجب أن تتوفر في قائةد فريةق األزمةة ،والتةي مةن شةثنيا

تعزيز قدرتو عمى قيادة فريق األزمات وىي:

– الق ةةدرة عم ةةى العم ةةل ب ةةروح الفري ةةق الواح ةةد :وج ةةود نظ ةةام م ةةن الق ةةيم والمعتق ةةدات ي ةةدعم وينم ةةي
االرتباط والتضامن والمشاركة بين أعضاء المؤسسة ،حيث يسود روح الفريةق كافةة العةاممين

بيا ،ويؤمنون بثنيم جميعاً مسؤولون عن إدارة أصول المؤسسة (عواد.)96 :2014 ،

لذا فإن ىذه الروح ال يمكن ان تسود فةي المؤسسةة إال بقةدرة القائةد عمةى التةث ير عمةى األفةراد

وتشجيعيم واقناعيم ومنحيم ال قة لمعمل معو بةروح واحةدة ،وبالتثكيةد فةي وجةود األزمةة تبةرز
ميارة القائد في ترسيخ وتقوية روح الفريق الواحد ألفراد المؤسسة وفرق إدارة األزمة.
– القةةدرة عمةةى تحمةةل ضةةغط العمةةل :فتم ةةل الضةةغوط التةةي يتعةةرض ليةةا اإلنسةةان فةةي العصةةر
الحديث ظاىرة جديرة باالىتمام لما ليا من خطورة وتث ير عمى ك يةر مةن جوانةب حيةاة الفةرد

والمجتمز (أبو زعيتر.)97 :2009 ،
إذ أن إدارة األزمات تحتاج إلى قيادة تستطيز تحمل ضغط العمل في ظل األزمات الخطيةرة
التةةي يتصةةف جوىةةا بالمفاجةةثة والتعقيةةد فةةي عناصةةرىا ،ونقةةص المعمومةةات وسةةيادة جةةو مةةن

الخوف والتيديد واالضطراب وضيق الوقت.
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– توفر ميارات إنسانية :فمن خالل الفيم المتبادل بين القائةد واتباعةو لممتطمبةات واالحتياجةات

والعمةةل عمةةى تحقيقيةةا واتاحةةة الفرصةةة لممتبةةوعين لممشةةاركة فةةي إبةةداء ال ةرأي واتخةةاذ الق ة اررات

ورفةةز روحيةةم المعنويةةة وتخفةةيض حةةدة التةةوتر لةةدى أفةراده وتحفيةةزىم ماديةاً ومعنويةاً (العتيبةةي،

.)85 :2007

 .4صفات فريؽ قيادة األزمات:
ليتمكن فريق قيادة األزمات من القيام بميامو الموكمة إليو يجب أن يتصف بصفات ىي:
التخصصةةات المختمفةةة والمكممةةة لبعضةةيا ،القةةدرة عمةةى التحميةةل واالسةةتنتاج والتخيةةل ،ضةةبط
االنفع ةةاالت والتفكي ةةر العمم ةةي ،الق ةةدرة عم ةةى االنتب ةةاه وال ةةوعي والح ةةرص ،الس ةةرعة ف ةةي اتخ ةةاذ

القة اررات ،العمةةل بةةروح الفريةةق ،القةةدرة عمةةى العمةةل تحةةت ضةةغط العمةةل (جةةاد الةةرب:2012 ،
.)404

 .5مياـ قائد فريؽ إدارة األزمات:
يمكن تحديد الميام التالية لقائد فريق إدارة األزمات (حريز:)49 – 47 :2007 ،
– إعدادا خطة عمل لمواجية األزمة والتعامل معيا.
– تعيين واختيار فريق لمتعامل مز األزمة.
– توفير غرفة عمميات إلدارة األزمة عند حدو يا وتوفير قاعدة معمومات متكاممة.
– اتخاذ الق اررات الالزمة لقيادة فريق األزمات.
– دراسة األزمة وتشخيصيا بشكل فوري وسريز.
– الحةةةد مة ةةن إمكانية ةةة تصة ةةاعد األزمةةةة والعمة ةةل عمة ةةى تجني ةةب الكية ةةان اإلداري سة ةةمبيات األزمة ةةة
واالستفادة من إيجابياتيا ،ومنز تكرارىا.

– سرعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لهزمة أ ناء تنفيذ الخطة الموضوعة.
– رفز التقارير أوالً بثول لممدير المتخصص بإدارة األزمات عةن مةدى تقةدم العمةل فةي التعامةل
مز األزمة.

 .6تدريب قيادات إدارة األزمات:
يختمف تدريب القيادات في أسموبو ومنيجو عن تدريب غير القيادات فيو يركز عمةى صةقل

الميةةارات القياديةةة واإلش ةرافية وتنميةةة الميةةارات اإلداريةةة ،ويجةةب أن يكةةون التةةدريب متطةةو اًر وحةةدي اً،
بحيث يتضمن المجاالت التالية (زيادة:)43 :2012 ،
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– التةةدريب عمةةى أج ةواء اإلجيةةاد والتةةوتر :يتطمةةب مةةن قائةةد األزمةةة أن يمكةةث وقت ةاً طةةويالً فةةي
ظروف من اإلجياد والتوتر ،وأىم ما يميز تدريب القائد ىو تعرضو إلى حجم مما ل لمتوتر

واإلجياد (ضغط العمل) المتوقز.
– التدريب عمى العمل في ظل نقص المعمومات :أىم مةا يواجةو القائةد فةي األزمةة ىةو صةعوبة
الحصول عمى المعمومات ،ويجب أن يتدرب عمى كيفية العمل في ظل نقص المعمومات.

– الت ةةدريب عم ةةى تخص ةةص القائ ةةد ف ةةي إدارة األزم ةةة :تن ةةوع عممي ةةات الت ةةدريب حس ةةب تخص ةةص
المتدرب وحسب المجاالت التي سيشارك فييا أ ناء قيادة األزمة.

– اكتساب ميارات خاصة :اختيار القيادات التي تناسب صحتيا الجسمية والعقمية لمتعامل مز
األزم ةةات ،ويك ةةون ل ةةدييا االس ةةتعداد والرغب ةةة ف ةةي اكتس ةةاب المي ةةارات واالتجاى ةةات الض ةةرورية

لمعمل.

– التدريب عمى العمميات المختمفة العقمية والبدنية :التي قد تفرضيا ظروف األزمة.
– دراسة األزمات السابقة :دراسة الخبرات والتجارب الناتجة من أزمات سابقة واالستفادة منيا.
– الت ةةدريب عم ةةى المي ةةارات الحدي ةةة إلدارة األزم ةةات :التط ةةوير والتح ةةديث المس ةةتمر لممعموم ةةات
والميارات المستخدمة في مجال األزمات.

وأكدت الدراسات األوروبية لشركات الطيران التي تسعى لمعالجة األزمات التي قةد تواجييةا
بةةثن أىةةم أسةةاليب االسةةتعداد لةةذلك ىةةو تةةدريب العةةاممين ومةةن خةةالل أسةةموب المحاكةةاة كةةي تةةؤدي إلةةى

استجابة أفضل لحظات األزمات ).(Peter Adey, 2013

تحتاج العممية التدريبية لقيادات األزمات استخدام األساليب م ل (الصاعدي:)32 – 28 :2003 ،
المحاض ةرات ،حمقةةات النقةةاش ،النةةدوات ،الحةةاالت الد ارسةةية ،الم ةواد التدريبيةةة المطبوعةةة ،التةةدريب

الميداني.

كمف أىـ أساليب التدريب المحاكاة :حيث يتم وضز المتدرب في بيئةة تعكةس الواقةز الحقيقةي
لةةو طبقةةت ىةةذه الفك ةرة تطبيق ةاً سةةميماً ،ويتةةولى المتةةدرب بعةةد ذلةةك تةةدريب وتعمةةيم المتةةدربين عمةةى أداء
العمل المطموب من خالال قيام بميام وظيفية متخصصة ،وتعتمد عمميةة تةدريب القيةادات عمةى إدارة

األزمات عمى اسةتخدام أسةاليب المحاكةاة بحيةث يمةارس المتةدرب صةورة قريبةة مةن الواقةز وقريبةة مةن
ظةةروف األزمةةة وكيفيةةة مواجيتيةةا بحيةةث يةةتم وضةةعيم فةةي األمةةاكن والمواقةةز الفعميةةة التةةي يتوقةةز أن

يكونوا فييا أ ناء قيادتيم إلدارة األزمة (عودة.)34 :2008 ،
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 .7فريؽ األزمة:
تمجةةث المؤسسةةات إلةةى التعامةةل مةةز األزمةةات مةةن خةةالل فريةةق متخصةةص يجةةري تشةةكيمو ليةةذا
الغرض ،وىذا الفريق يكمف بميام وظيفية محددة لمتعامل مز أزمة محددة لمحد من خطورتيا وآ ارىا
السةةمبية ،وقةةد يتطمةةب األمةةر أن يجةةري تكميةةف ىةةذا الفريةةق باالسةةتمرار بعةةد ذلةةك ،وقةةد يجةةري حةةل ىةةذا
الفريق بعد انتيائو من معالجة األزمة (أبو فارة.)66 :2009 ،
أ -خصائص عضكية فريؽ األزمة (األشقر:)53 :2010 ،
يتوقف نجاح التعامل مز األزمات عمى حسن اختيار أفراد فريق األزمةة ،لةذلك ىنةاك شةروط يتعةين
توافرىا في أعضاء الفريق كما يمي:
– الميارة والقدرة عمى التدخل الناجح في األزمة.
– االنتباه والوعي والحرص الشديد عند تنفيذ الميام الموكمة.
– التضحية إذا لزم األمر.
– الوالء واالنتماء لمكيان اإلداري.
– اليةةدوء والقةةدرة عمةةى التفكيةةر الموضةةوعي ،والبعةةد عةةن االنفعةةال أو التةةث ير النفسةةي والعةةاطفي
ألحداث األزمة.
– االلتزام التام بتنفيذ كافة المسؤوليات المنطوية بيم أياً كانت المخاطر التي تكتنفيا.
ب -مراحؿ بناء فريؽ األزمة:
تتطمةةب عمميةةة بنةةاء فريةةق األزمةةة إجةراء التجميةةز الصةةحيح والمناسةةب لمميةةارات المطموبةةة واألف ةراد
الراغبين في أن يعمموا معاً بروح الفريق ،وتمر عممية بناء فريق األزمة في أربز مراحل ىي (أبو
فارة:)72 – 69 :2009 ،
– مرحمة ما قبؿ مباشرة العمؿ:
يجري في ىذه المرحمة التفكير في بناء وتكوين فريةق بعةد تحديةد الميةارات والقةدرات الالزمةة
لمتعامل مز األزمات ،ويتم تحديد السمطات المخولة ليذا الفريق.
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– مرحمة تكفير البيئة المالئمة لعمؿ الفريؽ:
يجب أن توفر إدارة المؤسسةة لمفريةق جميةز اإلمكانةات الماديةة والماليةة الالزمةة ،إضةافة إلةى
توفير الموارد البشرية المطموبة والمناسبة ليذا الفريق ،والدعم من اإلدارة العميا.
 مرحمة بناء كتككيف الفريؽ:يجةةري فةةي ىةةذه المرحمةةة اختيةةار فريةةق األزمةةة ،عمم ةاً أن ميمةةة اختيةةار أف ةراد الفريةةق ميمةةة

ص ةةعبة نظة ة اًر ألني ةةا تتطم ةةب الحص ةةول عم ةةى أفة ةراد م ةةؤىمين وق ةةادرين عم ةةى مواجي ةةة األزم ةةات

ومعالجتيا وادارتيةا ،ويجةب أن يتةوافر فةي أفةراد الفريةق مجموعةة مةن المواصةفات الشخصةية

التي تتعمق بالجوانب العقمية والجسدية والنفسية ،كما تم ذكره مسبقاً.
• تحديد الميارات كالقدرات الالزمة لمتعامؿ مع األزمات.

مرحمة

• تحديد السمطات المخكلة ،كالمسكؤليات ليذا الفريؽ.

ما قبؿ مباشرة العمؿ

• تكفر جميع اإلمكانات المادية كالمالية الالزمة لمفريؽ.
• تقديـ الدعـ مف اإلدارة العميا ليذا الفريؽ.

مرحمة تكفير البيئة
المالءمة لعمؿ الفريؽ

• يتـ إختيار أعضاء كفؽ مكاصفات عقمية كجسدية كنفسية.
• التأكد مف قبكؿ أعضاء الفريؽ ألىداؼ الفريؽ كميامو.
• تكضيح المياـ كالمسؤكليات ألفراد الفريؽ.

• تضع اإلدارة العميا لممؤسسة سياسة عامة تكفؿ تعاكف
جميع المستكيات اإلدارية في المؤسسة مع الفرؽ.
• قد تضطر اإلدارة العميا إلى استبداؿ بعض أعضاء الفريؽ

مرحمة بناء كتككيف
الفريؽ

مرحمة تقديـ المساعة
لمفريؽ الستمرار عممو

في ضكء تكصيات قيادة فريؽ األزمات.

شكؿ رقـ ( :)8مراحؿ بناء فريؽ إدارة األزمات.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (أبك فارة.)72 – 69 :2009 ،
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ت -أساليب اختيار فريؽ األزمات (أبو فارة:)72 – 71 :2009 ،
–

االنتقاء الشخصي :أك ر األساليب شةيوعاً ،إذ يقةوم قائةد إدارة األزمةات باختيةار بعةض األفةراد

–

الترشػػيح :فيةةتم الطمةةب مةةن إدارات المؤسسةةة بترشةةيح مجموعةةة مةةن األفةراد لمعمةةل ضةةمن فريةةق

من واقز الخبرة ومعرفتو بخبرتيم وأنشطتيم السابقة وقدراتيم.

األزمة ،ويتم الترشيح وفق معايير محددة ،م يجري تدريبيم عمى ميام خاصة باألزمة.
–

الرصد كالتتبع :في ضوء البيانات المتوفرة عن مجموعة مةن أفةراد المؤسسةة ،يةتم رصةد وتتبةز
ىةةذه المجموعةةة لمتثكةةد مةةن مالءمةةة قةةدراتيم لالنضةةمام لفريةةق األزمةةة ،ةةم يةةتم اسةةتبعاد الغيةةر

مناسبين.
–

اإلعالف :تقوم قيادة األزمات باإلعالن عن حاجتيا إلى أفراد بمواصفات محددة لمعمل ضةمن
فريق األزمات ،وتتم مقابمة الراغبين والتحري عنيم ،م تتم عممية االختيار.

–

التجنيػػد :قةةد تمجةةث قيةةادة األزمةةات فةةي المؤسسةةة بةةزرع عةةدد مةةن األفةراد ضةةمن إدارات المؤسسةةة
ليكونوا أفراداً سةريين ،ميمةتيم رصةد حركةة األطةراف التةي ت يةر األزمةة أو تةدعميم وتؤيةد قةوى

األزمة في المنظمة.

ث -مراحؿ عمؿ فريؽ األزمة:
بعةةد تكةةوين فريةةق األزمةةة ،يةةتم تحديةةد جةةدول أعمالةةو ويكةةون االجتمةةاع االول لمفريةةق لمتعةةارف
وتحدية ةةد أىمية ةةة دور كة ةةل فة ةةرد فة ةةي الفرية ةةق ،وية ةةتم تجمية ةةز وتسة ةةجيل المعمومة ةةات عة ةةن أف ة ةراد الفرية ةةق
ومالحظاتيم ،م يبدأ بعد ذلك مراحل عمل الفريق عمى النحو التالي (عباس:)92 :2004 ،
–

مرحمػة تكصػػيؼ المنشػأة :ويقصةد بةةو جمةز المعمومةات والحقةةائق عةن المنشةثة وكةةل مةا يتعمةةق
بيا من أعمال ومباني.

–

مرحمة تحديد األكلكيات :مةن المرحمةة السةابقة يةتم اسةتنباط المؤشةرات التةي يمكةن مةن خالليةا
تحديد وترتيب درجات المخاطرة التي يتعرض ليا الكيان جراء األزمة.

–

تبكيػػػب المعمكمػػػات كتحميميػػػا :لموقةةوف عمةةى األزمةةة وحصةةر التوقعةةات بوقةةوع ح ةوادث غيةةر
متوقعة ،وبالتالي إعداد سيناريوىات لكل منيا وتحديد كيف يمكن أن تحدث األزمة الخطةوات
التي تمر بيا ،ومراحل تفاقميا ما لم يتم السيطرة عمييا.

–

مرحمة أسكأ سيناريك :فيجب ترتيب األزمات وفق أىميتيا ومةدى أ رىةا عمةى مسةتقبل الكيةان،
وبذلك يتم الترتيب بتحديد أسوأ سيناريو وبدء العمل في تحميمو.
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–

مرحمػػػػة إبػػػػالغ كنشػػػػر الرسػػػػالة :بع ةةد االنتي ةةاء م ةةن مناقش ةةة المعموم ةةات والحق ةةائق والبيان ةةات
والسةةيناريوىات وتحديةةد أس ةوأ سةةيناريو وترتيةةب السةةيناريوىات ،وقبةةل وضةةز الخطةةط المحتممةةة
لمواجي ةةة األزم ةةة ،يج ةةب أن يق ةةدم فري ةةق االتص ةةاالت الموج ةةود ض ةةمن إص ةةدار األوام ةةر وتمق ةةي
اإلشارات وترجمتيا وابالغيةا لمةن وكيةف ومتةى تصةل؟ ،وتحديةد المسةؤوليات والسةمطات وقةت
األزمة ،حتى ال تختمط الخطوط والمسارات لمسةمطة والمسةؤولية فةي وقةت يجةب الوضةوح التةام
فيو في ىذه النقطة بالذات.

مرحمة
ابالغ كنشر
الرسالة

مرحمة
أسكأ سيناريك مرحمة تبكيب
المعمكمات
كتحميميا

مرحمة
تحديد
األكلكيات

مرحمة
تكصيؼ
المنشأة

شكؿ رقـ ( :)9مراحؿ عمؿ فريؽ إدارة األزمات.
جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى (عباس.)92 :2004 ،

 5-3-2االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة كادارة األزمات:
 .1مفيكـ اتصاالت األزمة:
ىي عمميةة تتضةمن جميةز أنشةطة وأدوار االتصةال فةي جميةز م ارحةل األزمةة ،وتشةمل جميةز
أنةواع االتصةةال وأشةةكالو وفةةي كةةل المسةةتويات واالتجاىةةات ،كمةةا انيةةا تشةةمل االتصةةاالت التةةي تؤدييةةا

العالقات العامة ووسائل االعالم (أبو فارة.)246 :2009 ،

فعالية االتصال في ظل األزمةة تكمةن فةي وجةود نظةام لالتصةاالت فةي المؤسسةة قةادر عمةى

تحقي ةةق االتص ةةال السة ةريز ب ةةين المس ةةتويات اإلداري ةةة المختمف ةةة وب ةةين الطة ةواقم المكمف ةةة بالتعام ةةل م ةةز
األزمات ،بحيث تكون عمميات تدفق ومتابعة ليذا النظام لمتثكد من فاعميتو عمى مةدار السةاعة (أبةو

فارة.)148 :2009 ،
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االتص ةةال عنص ةةر حاس ةةم بالنس ةةبة لهزم ةةة ،خاص ةةة أن اتخ ةةاذ إدارة االزم ةةات لقة ة اررات معين ةةة

والرقابةةة عمةةى تنفيةةذىا ال يمكةةن أن يةةتم دون تجميةةز بيانةةات وايضةةاحات عةةن طريةةق االتصةةاالت مةةن
أسةةفل إل ةةى أعمةةى ،واالتص ةةال الفع ةةال يعنةةي انس ةةياب البيانةةات والمعموم ةةات م ةةن م اركةةز القةة اررات إل ةةى
القةةائمين عمةةى التنفيةةذ عبةةر قن ةوات االتصةةال ةةم الحصةةول مةةن المنفةةذين عمةةى معمومةةات جديةةدة يةةتم

تحميميا وتفسيرىا التخاذ ق اررات جديدة حسب مقتدى الحال (عشماوي.)214 :2007 ،

كيقصػػػد باتصةةاالت األزمةةة فةةي ىةةذه الد اردسةةة :أنيةةا عمميةةة نقةةل المعمومةةات والبيانةةات بةةين
أعضةةاء فريةةق األزمةةة وقيادتيةةا والجيةةات المسةةاندة وعالقتيةةا بعمميةةات األزمةةة ،عبةةر وسةةائل االتصةةال
المختمفة لممساعدة في اتخاذ الق اررات المناسبة إلدارة األزمة ،مز االشارة إلى االتصال التي تقوم بيا

العالقات العامة.
 .2القكاعد التي تحكـ االتصاؿ في األزمات (عشماوي:)217 – 216 :2007 ،
أ -أن تكون جميز االتصاالت بمغة مفيومة ألطراف االتصال ،لتفادي مشاكل االتصال م ل
سوء التعبير ووجود افتراضات غير واضحة.

ب -تثمين نقل المعمومات والبيانات من الرئيس إلى المرؤوس وبالعكس.

ت -يجب أن يدعم االتصال األىداف المطموب تحقيقيا ،فعممية االتصال ما ىي إال وسيمة
وليس غاية بجد ذاتيا.

ث -من الميم استخدام التنظيمات غير الرسمية كوسيمة لالتصال حيث أنو يساعد في سرعة
نقل المعمومات الصحيحة.

 .3إجراءات االتصاؿ مع كسائؿ االعالـ في إدارة األزمات:
لتتكامل عممية االتصال من الضروري تحديةد سياسةة لممؤسسةة لمتعامةل مةز وسةائل اإلعةالم

من خالل اإلجراءات التالية (أبو قحف وعيتاني:)130 :1999 ،
أ-

تحديد متحدث رسمي باسم المؤسسة.

ب-

تحديد مسئولية حارس البوابة (مداخل المؤسسة).

ت-

إعداد قاعدة بيانات وتحدي يا أوالً بثول.

ث-

تصنيف وسائل اإلعالم طبقاً ألىميتيا حتى يمكن تحديد أي الوسائل يجب أن تحصل عمى

ج-

تحديد طرق التعامل مز استفسار وسائل اإلعالم.

ح-

يجب تكوين وحدة لممراجعة والتثكد من صحة البيانات والمعمومات الخارجة والواردة.

المعمومات أوالً ،وذلك وفقاً لطبيعة األزمة.
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 .4خطة اتصاؿ األزمات( :رضوان.)107 :2010 ،
أىمي ةةة االتص ةةاالت ت ةةزداد أ ن ةةاء األزم ةةة ذل ةةك بس ةةبب ض ةةرورة التعام ةةل السة ةريز م ةةز ت ةةداعيات

األزمة ،وبسبب التيديدات التي يمكن أن تواجو المؤسسة بسببيا ،وىو ما يتطمب التخطيط لالتصال
واالسةةتجابة لهزمةةة ،ويجةةب أن تت ةوافر فةةي خطةةة اتصةةال األزمةةة عةةدد مةةن الشةةروط لض ةمان تحقيةةق

الفائدة منيا وىي:

أ -أن تتوافق مز الييكل التنظيمي لممنظمة ،ومز طبيعة عمميا.
ب -تدريب فريق اتصال األزمات بشكل ميني يعطييم الكفاءة لمتعامل مز االزمات في نواحي
االتصاالت المختمفة.

ت -التقييم المستمر لعناصر الخطة.
ث -متابعة آخر التقنيات الحدي ة في االتصاالت ودمجيا في الخطة أوالً بثول.
 .5عناصر خطة اتصاؿ األزمات:
ولضةةمان تنفيةةذ خطةةة االتصةةال بفعاليةةة ال بةةد أن تحتةةوي عمةةى مجموعةةة مةةن العناصةةر وىةةي
(األشقر:)42 :2012 ،
أ -توضح الخطة طرق االتصال ما بين مركز عمميات الطوارئ وفرق الطوارئ في الميدان.
ب -تحدد الخطة كيفية االتصال ومدى االستجابة لمطوارئ أ ناء األزمة.
ت -تتضمن الخطة وجود قوائم بثرقام اليواتف لجميز الجيات الرسمية وغير الرسمية ،وجميز
المعنيين بإدارة األزمة..

ث -أن تتضمن الخطة خطوات لمتثكد من معرفة أعضاء فرق االستجابة لمطوارئ ومكان أجيزة
االتصال وكيفية عمميا ،وفيميم بمصطمحات االتصال.

ج -أن تتضمن الخطة إمكانية الحصول عمى خدمات اتصاالت تمفونية إضافية خالل فترة
األزمة كبديل احتياطي لظروف األزمة.

 .6التقنيات الحديثة ال تصاالت األزمات (األشقر:)50 – 43 :2012 ،
أتاح التطور التكنولوجي المتالحق طرقاً عديدة ومتنوعة لنقل األفكةار والبيانةات والمعمومةات

بين أطراف إدارة األزمات ،حيث تسمح ىذه االتصاالت بنقل كم ىائل وكبير من المعمومات ويشكل

أسرع ،ولعدد كبير مةن األفةراد مةوفرة الجيةد والوقةت وتضةمن فةي بعةض األحيةان السةرية ،ومةن أم مةة
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ىة ةةذه التقنية ةةات (األقمة ةةار الصة ةةناعية ،الية ةةاتف والج ة ةوال ،الحاسة ةةوب ،شة ةةبكة االنترنة ةةت ،االتصة ةةاالت

الالسمكية).

ممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػكؿ أن إدارة األزمةةات تحتةةاج إلةةى تخط ةةيط مسةةبق التصةةاالتيا ألني ةةا
عنصةةر حاسةةم بالنسةةبة لهزمةةة يسةةرع فةةي اتخةةاذ قة اررات األزمةةات ،ويجةةب أن تتميةةز اتصةةاالت األزمةةة
بالسرعة والدقة باستخدام التقنيات الحدي ة لنقل المعمومات.

 .7نظـ معمكمات األزمات:
المعمومةات ىةي مجموعةة البيانةةات المنظمةة والمنسةقة بطريقةة توليفيةةو مناسةبة ،بحيةث تعطةةي
معنى خاصاً وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاىيم تمكن اإلنسان من االستفادة منيةا فةي الوصةول
إلى المعرفة واكتشافيا (قنديميجي والسامرائي.)365 :2009 ،

أما نظم المعمومات فيي مجموعة من العناصر التقنية والبشرية والمادية واإلدارية المتداخمةة

والمتفاعمةةة مةةز بعضةةيا ،والتةةي تعمةةل عمةةى جمةةز البيانةةات والمعمومةةات ،ومعالجتيةةا وتخزينيةةا وب يةةا
وتوزيعيا لغرض دعم صناعة الق اررات والتنسيق وتثمين السةيطرة عمةى المنظمةة (قنةديمجي والجنةابي،

.)2005
وتعرف بثنيا مجموعة من العناصر المتداخمة والمتفاعمة مز بعضيا والتي تعمل عمى جمز
البيانات ،والمعمومات ،ومعالجتيا وتخزينيا وب يا وتوزيعيا بغرض صناعة الق اررات والتنسيق وتثمين

السةةيطرة عمةةى المؤسسةةة ،باإلضةةافة إلةةى تحميةةل المشةةكالت وتةةثمين المنظةةور المطمةةوب لمموضةةوعات

المعقةدة ،وتشةمل عمميةة نظةم المعمومةات عمةى بيانةات عةن األشةخاص واألمةاكن والنشةاطات واألمةور
األخرى التي تخص المؤسسة والبيئة المحيطة (أبو عمر.)23 :2009 ،
المخرجات

المدخالت

(المعمكمات)

(البيانات)

العمميات
(إعداد ،تشغيؿ،
معالجة)
شكؿ رقـ ( :)12عمميات نظـ المعمكمات.
المصدر( :إسميـ.)60 :2007 ،
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 .8فاعمية نظـ المعمكمات:
تكةةون نظةةم المعمومةةات اإلداري ةةة ذات فاعميةةة عنةةد النظةةر إل ةةى مةةدى مسةةاىمتيا فةةي تحقي ةةق

األىداف التنظيمية ،لذا فقد وضعت خمسة مةداخل أساسةية لتحديةد فاعميةة النظةام ىةي (عبةد الةرزاق،
:)153 :2011
أ -مػػدخؿ اليػػدؼ( :المخرجةةات) وىةةو المةةدخل األك ةةر شةةيوعاً فةةي االسةةتخدام ،ويجةةدد الفاعميةةة
بثنيا المدعم الذي من خاللو يتمكن النظام اإلداري تحقيق أىدافو.

ب -مدخؿ المكارد (المدخالت) :ويحددىا ىذا المدخل الفاعمية في إطار موقةز النظةام مةن البيئةة
الخارجية.
ت -المدخؿ االيككلكجيى (رضا المشتركيف) :حيةث تةرتبط الفاعميةة فةي ظةل ىةذا المةدخل بمنفعةة
ومصةةمحة المشةةتركين ،إذ تتحةةدد الفاعميةةة مةةن خةةالل الدرجةةة التةةي تمبةةي بيةةا النظةةام حاجةةات

وتوقعات المشتركين.

ث -مدخؿ العمميات :وتتم ل الفاعمية وفق ىذا المدخل عمى أنيا مكافئة لمعممية الداخميةة لمنظةام
وسالمة عممياتو واجراءاتو الداخمية.

ج -مػػػدخؿ العدالػػػة االجتماعيػػػة :ويس ةةتند ى ةةذا الم ةةدخل إل ةةى قاع ةةدة الق ةةدم بع ةةد أن ي ةةتم تص ةةنيف
المشتركين إلى فئات محددة.
 .9أىمية المعمكمات في إدارة األزمات( :مينا:)293 – 291 :2004 ،
أ .تجنب عنصر المفاجأة :بمعنى حدوث األزمة بدون تحةذيرات أو إشةارات تشةير إلةى إمكانيةة
حصول األزمة.

ب .سرعة اتخاذ الق اررات كتحقيؽ األىداؼ :إن توفير المعمومات الصحيحة والدقيقة في الوقت
المناسب تساىم في تجاوز الحاالت السمبية التي تعيق سرعة اتخاذ الق اررات.
ت .ضماف التكصؿ لمقرار السميـ :إن توفر المعمومات واستم اررية تحدي يا يضمن تغيير الفكةرة
وفقاً لممتغيرات التي تعد األساس في اتخاذ الق اررات.
ث .زيادة المركنة في اتخاذ الق اررات لمكاجية األزمة كمشكالتيا المحتممة.
ج .تعظػػيـ اإلمكانػػات كالقػػدرات الخاصػػة ب ػ دارة األزمػػة :نظةةم المعمومةةات يةةوفر أفضةةل اسةةت مار
لإلمكان ةةات المتاح ةةة لمحص ةةول عم ةةى م ةةردود إيج ةةابي لمواجي ةةة األزم ةةة ،وال ةةتحكم ف ةةي الب ةةدائل
المتاحة خالل مراحل إدارة األزمة.
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 .10دكر المعمكمػات فػي درء كادارة األزمػػات فػي مراحميػا الثالثػػة قبػؿ كأثنػػاء كبعػد األزمػة( :عبةةد
الرزاق)153 - 152 :2011 ،
أ .مرحمة ما قبؿ األزمة :يتم ل دور نظم المعمومات في ىذه المرحمة من خالل التالي:
 المساىمة في تحديد السياسات العامة لممؤسسة وأىدافيا.
 المساىمة في التقدير بالمخاطر والتيديدات المحتممة لهزمة.
 المساىمة في تحديد األزمات او التنبؤ في إمكانية حدو يا.
 بناء قواعد لممعمومات المناسبة لكل نوع من أنواع األزمات التي تواجييا.
 المساىمة في تحديد المؤشرات والشواىد التي تنبئ بحدوث األزمة من خالل المعمومات
المختمفة الخاصة بنشاط المؤسسة.

 المسةةاىمة فةةي إعةةداد فريةةق عمةةل لمواجيةةة األزمةةة مةةن ذوي الخب ةرة والتةةدريب فةةي مجةةال
إدارة األزمات.

ب .مرحمة األزمة :يتمثؿ دكر نظـ المعمكمات في ىذه المرحمة مف خالؿ التالي:
 الحفاظ عمى تدفق المعمومةات لم اركةز إدارة األزمةة فةي المؤسسةة التخةاذ القةرار المناسةب
لمواجية ردود الفعل.

 تس ةةاعد ف ةةي إمكاني ةةة توص ةةل الخبة ةراء والمستش ةةارين وفقة ةاً لمتخصص ةةات المناس ةةبة لهزم ةةة
الموجودة.
 المعمومةةات فةةي ىةةذه المرحمةةة تمعةةب دو اًر ىام ةاً وفةةاعالً فةةي تعةةديل الخطةةط المعةةدة مسةةبقاً
لمواجية األزمة وتطوراتيا.
 المشاركة في إعداد البدائل وتحديد البديل المناسب التخاذ القرار تجاه األزمة.
ت .مرحمة ما بعد األ زمة :يتمثؿ دكر نظـ المعمكمات في ىذه المرحمة مف خالؿ التالي:
 تمكةةن نظةةم المعمومةةات المؤسسةةة مةةن تحةةديث قاعةةدة المعمومةةات األساسةةية لم اركةةز إدارة
األزمات المختمفة.

 المساعدة في تحميل األزمة وأسبابيا والخروج بنتائا يمكن االستفادة منيا الحقاّ.
 المسةاعدة فةي تحديةد االنح ارفةات الخاصةة بمواجيةة األزمةة وامكانيةة تصةحيحيا لمواجيةة
األزمات المستقبمية.

مما سبؽ يتضػح أف وجةود نظةم لممعمومةات بكافةة أشةكاليا فةي المؤسسةة يسةاعدىا فةي إدارة

األزمةةة فةةي مراحميةةا المختمفةةة ،عمةةى أن تتةةوفر فةةي ىةةذه الةةنظم شةةروط الفاعميةةة مةةز وجةةود كةةادر فنةةي

متخصص لتطويرىا وتحدي يا.
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 4-2المبحث الرابع
وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية
يتطة ةةرق ىة ةةذا المبحة ةةث إلة ةةى نبة ةةذة شة ةةاممة عة ةةن و ازرة النقة ةةل والمواصة ةةالت ،وأىة ةةم التحة ةةديات

والمش ةةكالت الت ةةي واجيتي ةةا ال ةةو ازرة ف ةةي قط ةةاع غة ةزة ،خ ةةالل الفتة ةرة الممت ةةدة م ةةن بع ةةد ت ةةولي الحكوم ةةة
الفمسطينية العاشرة لمياميا وتشديد الحصار عمى القطاع حتى تولي حكومة الوفاق الةوطني مياميةا

بتاريخ .2014/06/02

 1-4-2نبذة عف ك ازرة النقؿ كالمكاصالت الفمسطينية:
 .1نشأة كتطكر كزارة النقؿ كالمكاصالت:
قةةدمت خةةدمات النقةةل والمواصةةالت فةةي قطةةاع غ ةزة مةةن زمةةن االحةةتالل بعةةد عةةام 1967م حتةةى
قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية عام 1994م ضمن دوائر اإلدارة المدنية ،وكانت تعةرف باسةم

دائرة النقل والمواصةالت ،وقةدر الكةادر البشةري فةي ذلةك الحةين بنحةو ( )50موظفةاً فقةط يةؤدون

كاف ةةة خ ةةدمات النقة ةةل والمواص ةةالت ،فة ةةي كاف ةةة النة ةواحي ذات الطة ةةابز الفن ةةي واإلداري والمةةةالي،
واعتمة ةةدت فة ةةي تمة ةةك الفت ة ةرة الق ة ةوانين االس ة ةرائيمية فة ةةي الجوانة ةةب المالية ةةة واالدارية ةةة وفة ةةي تطبية ةةق

االجةراءات الخاصةةة بمعةةامالت قطةةاع النقةةل ووفقةاً لطبيعةةة المرحمةةة التةةي سةةادت حكةةم مةةا يعةةرف
باإلدارة المدنية لممناطق الفمسطينية.

ونتيج ةةة ق ةةدوم الس ةةمطة الوطني ةةة الفمس ةةطينية أنش ةةثت و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت بموج ةةب التش ةةكيل
الوزاري األول بتاريخ 1994 /07/01م (و ازرة النقل والمواصالت ،تقرير.)1 :2000

 .2رؤية كرسالة الكزارة:
أ .الرؤية (و ازرة النقل والمواصالت  -الخطة االستراتيجية:)0 :2119 ،
النيوض بصناعة النقل والمواصالت وصوالً إلى نظام نقل متعدد األنماط والوسائل.
ب .الرسالة (الوقائز الفمسطينية:)63 :2115 ،
تسةةعى الةةو ازرة إلةةى النيةةوض بصةةناعة النقةةل والمواصةةالت وص ةوالً إلةةى نظةةام نقةةل متكامةةل
متعدد األنماط والوسائط يسيم في دفز عجمة االقتصاد الفمسطيني ،ويقدم أفضل الخةدمات
في مجال نقل األفراد أو البضائز لقطاعات النقل البري والبحري والجوي ،وذلك من خةالل

أداء ال ةةدور المتخص ةةص لم ةةو ازرة ف ةةي إط ةةار تك ةةاممي ش ةةامل لجمي ةةز الميم ةةات والمس ةةئوليات
المنوطةةة بيةةذه القطاعةةات وارتباطيةةا ببةةاقي القطاعةةات التةةي تشةةكل العصةةب الةرئيس لحركةةة
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االقتصاد الوطني بثعمى درجات التنسيق والتعاون عمى جميز المستويات المحمية والدوليةة

الحكوميةةة والغيةةر حكوميةةة ،وخمةةق المنةةاخ االسةةت ماري واعتمةةاد نظةةام الخصخصةةة وتشةةجيز
االست مار في مجال النقل بكافة أشكالو.

.3أىداؼ الكزارة العامة:
منذ أن أنشثت و ازرة النقل والمواصالت عام 0994م فقد وضعت لنفسيا عدداً من األىةداف

العامة ،ووفقاً لنص المادة ( )2من التنظيم الييكمي والوظيفي لو ازرة النقةل والمواصةالت تعمةل الةو ازرة
عمى تحقيق األىداف التالية (الوقائز الفمسطينية:)64 :2005،

أ -الوصول إلى نظام نقل متعدد األنماط والوسائط حسب المعايير الدولية.
ب -تحسين وتحديث الخدمات التي تقةدميا و ازرة النقةل فةي جميةز قطاعاتيةا لممةواطن باسةتخدام
أفضل التقنيات الحدي ة المستخدمة عالمياً.
ت -تةةةدعيم وتقوية ةةة البنة ةةاء المؤسسة ةةي لقطاعة ةةات النقة ةةل وخصخصة ةةة ى ةةذه القطاعة ةةات وتشة ةةجيز
االست مار.
ث -تطوير المعابر البرية والبحرية والجوية الفمسطينية من أجل تقديم أفضل الخدمات الخاصة
بنقل البضائز واألفراد.

ج -تحقيق الكفاءة العالية والمتميزة في خدمات النقل لتصبح العامل الرئيسي في خدمة التجارة
ونمو االقتصاد الفمسطيني.

 .4الفئػػات المسػػتفيدة مػػف خػػدمات الػػكزارة (و ازرة النقةةل والمواصةةالت  -الخطةةة االسةةتراتيجية،
:)0 :2119

أ -متمقي خدمات الو ازرة من الجميور.
ب -العاممين في قطاع النقل العمومي.
ت -العاممين في قطاع النقل الخاص.
ث -العاممين في القطاع التجاري من مستوردين لممركبات وقطز الغيار ..الخ.
ج -العاممين في قطاع الصيد البحري.
ح -المؤسسات الخاصة بتعميم السياقة.
خ -مؤسسات حكومية ذات عالقة في عمل الو ازرة.
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 .5مياـ كصالحيات كزارة النقؿ كالمكاصالت (الوقائز الفمسطينية:)65 - 64 :2005 ،
وفقةاً لةةنص المةةادة ( )3مةةن التنظةةيم الييكمةةي والةةوظيفي لةةو ازرة النقةةل والمواصةةالت تتةةولى الةةو ازرة القيةةام
بالميام واالختصاصات التالية:
أ -وضز خطة شاممة إلعادة بناء البنية التحتيةة لقطةاع النقةل الفمسةطيني البةري والبحةري والجةوي
والتنسيق مز الجيات المختصة لمتابعة تنفيذ البراما والمشاريز المتعمقة بيذا القطاع.

ب -إعداد القوانين واألنظمة والتعميمات التي تنظم قطاعات النقل المختمفة والييئات التابعة لمو ازرة.

ت -اإلش ةراف عمةةى كافةةة قطاعةةات النقةةل البةةري والبحةةري والجةةوي والتنسةةيق مةةز كافةةة الجيةةات
الحكوميةةة وغيةةر الحكوميةةة بمةةا يحقةةق تقةةديم أفضةةل خدمةةة لممةواطنين ويحةةافظ عمةةى سةةالمة

األرواح والممتمكات.

ث -إعةةداد وتنظةةيم اتفاقيةةات النقةةل بةةين و ازرة النقةةل والمواصةةالت وشةةركات القطةةاع الخةةاص بمةةا
يضمن تشغيل ىذا القطاع محمياً ودولياً.

ج -إج ةراء المسةةوحات الالزمةةة لشةةبكات الطةةرق البريةةة ووضةةز الخطةةط لتطويرىةةا والعمةةل عمةةى
تةةوفير التمويةةل الةةالزم لص ةةيانتيا وانشةةائيا واإلش ةراف عمةةى تنفي ةةذىا بالتعةةاون مةةز ال ةةو ازرات
والييئات الحكومية المختمفة.

ح -تنظيم وتشغيل وصيانة ومتابعة جميز وسائط النقل الحكومي.
خ -تنظةةةيم إصةةةدار ت ة ةراخيص المركبة ةةات والسة ةةائقين والك ارجة ةةات وقطة ةةز الغية ةةار والة ةةدينموميترات
وم ةةدارس تعم ةةيم الس ةةياقة والمعاى ةةد وم ارك ةةز الت ةةدريب وش ةةركات الت ةةثجير ومكات ةةب الس ةةفريات

ومعارض السيارات واستيفاء الرسوم عن جميز أنواع التراخيص المختمفة.

د -النيوض بعمل المعابر البرية وتحديث آليات العمةل فييةا وتبسةيط إجراءاتيةا وتنظةيم العمةل
والعاممين فييا.

ذ -بناء العالقات الوطيدة مز الدول المجاورة والمنظمات اإلقميمية والدولية وترسيخ جذور ىذه
العالقات من خالل توقيز االتفاقات ال نائية معيا واإلشراف عمى تنفيةذىا بمةا يسةيل حركةة
األفراد والبضائز من والى األراضي الفمسطينية.
 .6عالقة كزارة النقؿ كالمكاصالت مػع قطاعػات المجتمػع الفمسػطيني (و ازرة النقةل والمواصةالت -
الخطة االستراتيجية:)0 :2119 ،
تشكل و ازرة النقل والمواصالت الفمسطينية أىمية كبرى لقطاعات المجتمز المختمفة وأىميا:
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أ -القطاع التجارم كيشمؿ :إدخال واستيراد المركبات وتجارة قطةز الغيةار والةورش والك ارجةات
ومحطات الخدمة وأصحاب مدارس تعميم السياقة ..إلخ.
ب -القطاع الخػدمي كيشػمؿ :نشةر ال قافةة المروريةة ورفةز معةدل السةالمة عمةى الطةرق ،والنقةل
العمومي والنقل الحكومي وخدمات الترخيص والنقل الجوي والبحري.
ت -القطاع الصناعي كيشمؿ :المعابر الحدودية وآليات استيراد المركبات وقطز الغيار.
ث -القطاع الزراعي كيشمؿ :وسائط اإلبحار واصدار رخص حرف الصيد البحري.
 .7التنظيـ الييكمي لكزارة النقؿ كالمكاصالت (الييكل التنظيمي ،و ازرة النقل والمواصالت:)1 :2004 ،

يةةنظم عمةةل و ازرة النقةةل والمواصةةالت ىيكةةل تنظيمةةي ووظيفةةي الصةةادر بموجةةب قةرار مجمةةس

الوزراء رقم ( )222لسنة  2004بتاريخ  ،2004/2/44وقةد فصةل التنظةيم الييكمةي والةوظيفي رسةالة
الةةو ازرة وأىةةدافيا وآليةةات عمميةةا واختصاصةةاتيا ،وىيكميةةا التنظيمةةي والةةوظيفي ،وميةةام واختصاصةةات

المناصب العميا والجياز التنفيذي فييا.

شكل رقم ( :)31الهيكل التنظيمي لىزارة النقل والمىاصالت ()www.mot.ps
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 2-4-2أىـ التحديات كالمشكالت التي كاجيت كزارة النقؿ كالمكاصالت:
تعرضةةت الحكومةةة الفمسةةطينية فةةي قطةةاع غ ةزة لعةةدد كبيةةر مةةن األزمةةات ،وكةةون و ازرة النقةةل

والمواصةةالت ىةةي جةةزء مةةن الجسةةم الحكةةومي وأىميتيةةا فةةي رعايةةة وتنظةةيم وتطةةوير قطةةاع ميةةم مةةن

قطاعةةات المجتمةةز الفمسةةطيني فقةةد شةةكمت األزمةةات التةةي واجيتيةةا الحكومةةة خط ة اًر حقيقي ةاً عمةةى ىةةذا
القطةةاع ،لةةذا سةةيتم اسةةتعراض أىةةم التحةةديات والمشةةكالت التةةي مةةرت بيةةا الةةو ازرة منةةذ تشةةكيل الحكومةةة

العاشةرة بتةةاريخ 2006/03/27م حتةةى تشةةكيل حكومةةة الوفةةاق الةةوطني منتصةةف عةةام 2014م جةراء
تمك األزمات ،ومن أىم تمك األزمات:
‒ أزمات االنقسام السياسي وما تبعيا من استنكاف لمموظفين في مؤسسات السمطة الفمسطينية.
‒ أزمة إغالق المعابر والحصار المفروض عمى قطاع غزة.
‒ أزمات العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
‒ أزمات خاصة بالحالة المرورية ،وقطاع النقل العمومي.
وفيمةا يمةةي تفصةيل ألىةةم المشةكالت والتحةةديات التةي واجيتيةةا و ازرة النقةل والمواصةةالت جةراء
تمك األزمات ،وكيف تعاممت معيا :
 .1أزمات االنقساـ السياسي كاستنكاؼ المكظفيف:
شة ةةيد قطة ةةاع غ ة ةزة فة ةةي حزي ة ةران 2007م انقسة ةةاماً سياسة ةةياً أ ة ةةر بصة ةةورة كبي ة ةرة عمة ةةى الحية ةةاة
المجتمعيةةة بكاف ةةة قطاعاتي ةةا ،وتعةةد حال ةةة االنقس ةةام حالةةة ش ةةاذة اس ةةت نائية ليةةا أس ةةبابيا الت ةةي أوج ةةدتيا
ودفعت بيا إلى الواجية.
المر في الحكومة الفمسطينية العاشرة م في حكومة الوحدة الوطنية التي تمتيةا ،حيةث
الواقز ّ
لم تكن تثتمر المؤسسة األمنية بثجيزتيا المختمفة بثوامر الحكومة ،بل كانت تعمل ضدىا ،ولم تكةن

الةةو ازرات تسةةتجيب إلرادة الحكومةةة بةةل خرجةةت فةةي مظةةاىرات ضةةدىا ،ولةةم تكةةن السةةفارات فةةي الخةةارج
تستجيب لق اررات وزير الخارجية بل كانت تناكفو وتعمل ضده.
ظل األمر كذلك حتى دخمت حماس في دائرة الخالص والحسةم العسةكري ،فكسةرت إحةدى
حمقةةات القيةةد لتواجةةو الحمقةةة األخةةرى مةةن الحصةةار واالنقسةةام ،حيةةث أصة ّةر المحاصةةرون عمةةى نةةزع
مفي ةةوم الحك ةةم م ةةن ي ةةد حم ةةاس وحكوم ةةة ىني ةةة حت ةةى وان بقي ةةت الحكوم ةةة تت ةةولى المس ةةئولية (رزق ةةة،
.)7 :2012
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نتيجةةة لالنقسةةام السياسةةي صةةدر مرسةةوم رئاسةةي بتةةاريخ  2007/06/17فةةي رام اهلل بتعميةةق

العمةةل فةةي قطةةاع غ ةزة بعةةد إعةةالن الرئاسةةة لحالةةة الط ةوارئ واقالةةة رئةةيس الةةوزراء إسةةماعيل ىنيةةة ،تةةم
تشكيل حكومة إنفاذ أحكام الطوارئ برئاسة الدكتور سالم فياض (وكالة وفا.)2007 ،
بحسػػب تقريػػر كزارة النقػػؿ كالمكاصػػالت فػػي قطػػاع غػػزة حػػكؿ أثػػر إضػراب المػػكظفيف عمػػى

عمميا ،فإنو لم يشارك أي مةن المةوظفين القةدامى الممتةزمين مةز الحكومةة فةي رام اهلل فةي العمةل فةي
الو ازرة بغزة باست ناء فقط ( )23موظفًا يتقاضون رواتبيم من غزة من أصل ( )193موظفاً.
أكضػػػح التقريػػػر بثنةةو فةةور إض ةراب المةةوظفين واسةةتنكافيم عةةن العمةةل ،قةةررت اإلدارة العميةةا
لمةةو ازرة فةةي قطةةاع غةزة باسةةتمرار العمةةل فةةي كافةةة دوائةةر الةةو ازرة كالمعتةةاد ،وتقةةديم الخةةدمات لممةواطنين
دون توقف واتخذت االجراءات التالية (و ازرة النقل والمواصالت:)2117 ،
– االستعانة ببعض الموظفين القدامى الممتزمين بالدوام والمتطوعين لمعمل من قبل األمانة العامة
لمجمس الوزراء في قطاع غزة.
– جري تفعيل كافة اإلدارات والدوائر في الو ازرة بالحد األدنى المطموب من الموظفين لمعمل.
– تةةدريب وتثىيةةل الكةةادر الةةوظيفي الجديةةد ،واعتمةةاد أسةةموب التةةدريب أ نةةاء العمةةل لممةةوظفين الجةةدد
وتثىيميم لمعمل بكفاءة.
حتى إصدار تقرير و ازرة النقةل والمواصةالت حةول أ ةر إضةراب المةوظفين عمةى عمةل الةو ازرة
بتاريخ  2008 /09/08وصل عدد موظفي الو ازرة إلى نحةو ( )94موظةف فةي كافةة إدارات ودوائةر
الو ازرة ويؤدون كافة الميام المنوطة بالو ازرة وجميعيم ممتزمين مز الحكومة في قطاع غزة.

 .2أزمة إغالؽ المعابر كالحصار:
إغةةالق المعةةابر والحصةةار لةةيس جديةةداً فةةي سياسةةات العةةدو اإلسةرائيمي؛ بةةل سةةمة مةةن سةةماتو

وجزء حيوي من سياساتو ضةد شةعبنا فةي الضةفة وقطةاع غةزة ،حيةث تةم فةرض الحصةار واإلغالقةات

عمةةى قطةةاع غةزة بةةدرجات وأسةةاليب متنوعةةة خةةالل السةةنوات مةةن 1995م حتةةى عةةام 2000م ،حيةةث
اش ةةتدت وت ةةائره وأس ةةاليبو أ ن ةةاء االنتفاض ةةة وبع ةةدىا حت ةةى ين ةةاير 2006م وصة ةوالً إل ةةى االنقس ةةام ف ةةي

 2007/6/14حيةةث أصةةبح الحصةةار مطبق ةاً بصةةورة شةةاممة عمةةى قطةةاع غ ةزة منةةذ ذلةةك التةةاريخ إلةةى

اليوم (الصوراني.)2009 ،

نتيجةةة لسياسةةة االحةةتالل فةةي تشةةديد الحصةةار عمةةى قطةةاع غ ةزة واغةةالق معةةابره الحيويةةة فقةةد

واجيت شرائح قطاع النقل والمواصالت مجموعة من التحديات تم مت في:
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أ -أزمة نقص إمدادات الكقكد:
يحتةةاج قطةةاع غ ةزة يومي ةاً مةةن المحروقةةات ( )350ألةةف لتةةر مةةن الس ةوالر )120( ،ألةةف لتةةر

بن ةزين؛ إال أنةةو فةةي ضةةوء الق ةرار اإلس ةرائيمي فةةي نيايةةة نةةوفمبر 2007م بخصةةوص تخفةةيض كميةةات

المحروقات ،فقد انخفضت كميات السوالر اليومية إلى ( )90ألةف لتةر فقةط بنسةبة انخفةاض ،%74

وانخفض البنزين إلى ( )25ألف لتر فقط بنسبة انخفاض ( %79الصوراني.)2009 ،

جةةاء فةةي تقريةةر و ازرة النقةةل والمواصةةالت حةةول برنةةاما كوبونةةات الوقةةود فةةي ظةةل أزمةةة نقةةص
إمدادات الوقود :أنو لما بدأت أزمة نقص إمدادات الوقود ،نتيجة انتياج االحتالل االسرائيمي سياسةة
تخفةةيض كميةةات الوقةةود المخصصةةة لقطةةاع غ ةزة ضةةمن سياسةةاتو فةةي تشةةديد الحصةةار عمةةى الشةةعب
الفمسةةطيني لكسةةر إرادتةةو الوطنيةةة ،ولمةةا تصةةاعدت األزمةةة وبةةدأ الم ةواطن يشةةتكي مةةن احتكةةار بعةةض

أصةةحاب محطةةات الوقةةود لمكميةةات القميمةةة المتةةوفرة ،قةةررت الةةو ازرة التةةدخل لحمايةةة مصةةمحة الم ةواطن
الفمسةةطيني ،وتحقيةةق مبةةدأ العدالةةة فةةي التوزيةةز قةةدر اإلمكةةان ،وبحةةدود الكميةةات المتةةوفرة مةةن الوقةةود،
وضةةعت اإلدارة العميةةا فةةي الةةو ازرة آليةةات وبرنةةاما لتوزيةةز الوقةةود عبةةر نظةةام الكوبونةةات ،وفةةق نظةةام
يسيل عمى المةواطن الحصةول عمةى مةا يسةتحق مةن حصةص الوقةود الموزعةة وبحسةب طبيعةة عممةو

وأىميتيةا السةةتم اررية الحيةةاة المجتمعيةةة فةةي قطةةاع غةزة ،واعتمةةاد سياسةةة متوازنةةة فةةي الزيةةادة المسةةتمرة

لجميةز الفئةات المسةتفيدة مةةن كوبونةات الوقةود وبالتةةدريا ،حتةى أصةبح واضةةحاً تحسةن ظةروف قطةةاع

النقل بشكل عام (و ازرة النقل والمواصالت.)2118 ،

من االسيامات التي ساعدت الو ازرة في مواجية أزمة نقص الوقود ،ىو ما فرض عمى كافة

الجيات المعنية سواء في أوساط الحكومة أو في أوساط الموردين عبر األنفاق ،إيجاد السبل الكفيمة
بتثمين كميات المحروقات الالزمة لقطاع غةزة عةن طريةق األنفةاق مةن مصةر وبثسةعار رخيصةة جةداً

حققت أرباحاً طائمة لمموردين عبر األنفاق وغيرىم إلى جانب توفير ىذه السمعة بسةعر أقةل ب ة %61
من األسعار الحكومية السابقة (الصوراني.)2119 ،

ب -أزمة استيراد المركبات كقطع الغيار:
وفق تقرير و ازرة النقل والمواصالت حول اآل ةار االقتصةادية عمةى قطةاع النقةل والمواصةالت

مةةن يونيةةو 2007م حتةةى يونيةةو 2009م ،فإنيةةا تقةةوم ومةةن خةةالل اإلدارة العامةةة لمشةةئون الفنيةةة فةةي

الة ةةو ازرة بإدخة ةةال واسة ةةتيراد المركبة ةةات مة ةةن الخة ةةارج ،مة ةةرو اًر بالمعة ةةابر التة ةةي يسة ةةيطر عميية ةةا االحة ةةتالل
اإلسرائيمي لصالح فئة التجار العةاممين فةي المتةاجرة فةي بيةز وشةراء المركبةات ،فمنةذ تشةديد الحصةار

عمى قطاع غزة لحقت أضرار فادحة في جانب المتاجرة في المركبةات ويمكةن تمخيصةيا عمةى النحةو

التالي (و ازرة النقل والمواصالت:)2009 ،
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– منز إدخال واستيراد المركبات بجميز أنواعيا منذ يونيو .2007
تكبد العاممين في تجارة المركبات خسائر مالية فادحة نتيجة الحصار.
–
َ
– انخفةةاض إي ةرادات الةةو ازرة فيمةةا يتعمةةق فةةي جانةةب الرسةةوم المحصةةمة عمةةى المركبةةات المسةةتوردة
بشكل عام ،ورسوم ترخيص الورش والمعارض التي تتعمق في شؤون صيانة المركبات.

– ارتفاع كبير وغير طبيعي في أسعار المركبةات وقطةز غيةار المركبةات تحممةو المةواطن مباشةرةً،
نظ اًر لمنز استيرادىا لقطاع غزة.
– منز استيراد وادخال قطز غيار المركبات بجميز أنواعيا سبب بثضرار كبيرة وخسائر مالية لفئة
التجار العاممين في المتاجرة في قطز غيار المركبات.
– توقف الك ير من المركبات عن العمل لعدم توفر قطز الغيار الالزمة لصيانتيا.
– إغالق بعض الورش والكراجات والمعارض المتعمقة في توفير قطز الغيار والصيانة لممركبةات،
وىذا من شثنو أن يفاقم من مشكمة البطالة.
نتيجة لما سبؽ اتخذت و ازرة النقل والمواصالت مجموعة مةن القة اررات واالجةراءات ،مةنِ شةثنيا
المساىمة في حل أزمة نقص المركبات المستوردة وقطز الغيار ،التي أ رت بشكل مباشةر عمةى
قطاع تجارة المركبات وقطز الغيار والنقل العمومي منيا :www.mot.ps
– السماح بتسجيل وترخيص المركبات المدخمة من الجانب المصري.
– تخفة ةةيض الرسة ةةوم المتراكمة ةةة عمة ةةى المركبة ةةات العمومية ةةة بنسة ةةبة  ،%50وعمة ةةى رسة ةةوم تة ةةرخيص
المركبات بكافة أنواعيا بنسب ما بين . %50 – 30
– سمحت و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غةزة بتجديةد تةرخيص الحةافالت والمركبةات العموميةة
التي تجاوزت مدة صالحيتيا القانونية.
– السماح بإدخال قطز غيار المركبات من الجانب المصري.
 .3أزمػػػػات العػػػػػدكاف اإلسػػػػػرائيمي عمػػػػػى قطػػػػػاع غػػػػػزة خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة منتصػػػػػؼ 2007ـ كحتػػػػػى
2014/06/02ـ:

تعرض قطاع غزة خالل تمك الفترة إلى عدوانين ىما:
ب-

العدكاف اإلسرائيمي عاـ 2008ـ2009 /ـ (معركة الفرقاف):

ات ومعسةكرات األجيةزة األمنيةة،
بدأت اليجمة اإلسرائيمية عمى القطاع بغارات استيدفت مقر َ
وبعةةض مقةةار حركتةةي حمةةاس والجيةةاد المعروفةةة لإلس ةرائيميين ،أوقعةةت غةةارات اليةةوم األول خس ةةائر
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ممموسةةة فةةي الجانةةب الفمسةةطيني ،س ةواء بةةين صةةفوف خ ةريجين جةةدد لق ةوات الشةةرطة ،كةةانوا يحتفمةةون

بتخرجيم ،أو في مواقز أخرى لمشرطة والقوة التنفيذية.

إن كةةان اإلس ةرائيميون أرادوا فةةي ض ةربة الحةةرب األولةةى إصةةابة عناصةةر قياديةةة وك ةوادر بةةارزة

من حماس وقوى المقاومة ،فإنيم لم يحققوا ذلك اليدف.

ةةم تصةةاعدت اليجمةةة لتطةةال كافةةة مقةةار الحكةةم ،ومسةةاجد ينشةةط فييةةا اإلسةةالميون أو يعتقةةد
بثنيةةا تسةةتخدم كمخةةازن لمسةةالح أو أطمقةةت ص ةواريخ مةةن جوارىةةا أو أسةةطحيا ،كمةةا تعرضةةت منطقةةة

األنفاق بين قطاع غزة ومصر لقصف شديد (موقز الزيتونية.)2009 ،

تع ةةرض قط ةةاع النق ةةل والمواص ةةالت كبقي ةةة قطاع ةةات المجتم ةةز لخس ةةائر مادي ةةة فادح ةةة ،أ ةةرت

وبشكل مباشر عمى مجمل أداء ىةذا القطةاع ،ومنةو عمةى المةواطن الفمسةطيني متمقةي الخدمةة وقةدرت

الخسةةائر األوليةةة المباشةرة وغيةةر المباشةرة لقطةةاع النقةةل والمواصةةالت بنحةةو  $18.464.469حسةةب
تقريةةر و ازرة النق ةل والمواصةةالت ،حيةةث أنةةو أ نةةاء الحةةرب تعطمةةت الحركةةة المروريةةة باسةةت ناء مركبةةات

اإلسعاف والطوارئ ،كما أنو تم تدمير عشةرات المركبةات بمختمةف تصةنيفاتيا كميةاً أو جزئيةاً ،وكةذلك
تدمير كمي أو جزئي لمورش والكراجات ومحطةات الخدمةة ومحةالت قطةز الغيةار ،ومةا نةتا عةن ذلةك

من أضرار تحمميا القطاع اإلنتاجي لمنقل والمواصالت (النقل والمواصالت.)2009 ،

عمى إثر ذلؾ قامت الكزارة باإلجراءات التالية (التقرير السنوي لو ازرة النقل والمواصالت:)2009 ،
–

منذ المحظة األولى سارعت الو ازرة بمشروع إلزالة مخمفات المباني من ركام وأتربة ،نتجت عن
القصف الصييوني من الشوارع الرئيسية في مدينة غزة لتسييل حركةة المركبةات واعةادة األمةور
لطبيعتيا.

–

ق ةةرر وزي ةةر النق ةةل والمواص ةةالت تش ةةكيل لجن ةةة و ازري ةةة لحص ةةر األضة ةرار الت ةةي أص ةةابت قط ةةاع

–

قةةدمت الةةو ازرة فةةي شةةير أبريةةل 2009م مبم ة  $ 700,000كإغا ةةة عاجمةةة لمم ةواطنين الةةذين

المواصالت وادراك األبعاد االقتصادية المترتبة عمى ذلك.
تضرروا خالل العدوان عمى قطاع غزة .
ج -العدكاف اإلسرائيمي عاـ 2012ـ (معركة السجيؿ):

أدى عدوان االحتالل اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عام 2012م إلى توقف شامل في الحركةة
االقتصةةادية فةةي قطةةاع غ ةزة ،وقةةدرت الخسةةائر اليوميةةة المباش ةرة الناتجةةة عةةن توقةةف كافةةة األنشةةطة

بناء عمى قيمة اإلنتاج اليةومي لكةل األنشةطة االقتصةادية المختمفةة
االقتصادية  5مميون دوالر تقريبا ً
أي بإجمالي  40مميون دوالر خالل فترة العدوان (وكالة وطن.)2012 ،
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ورد فةةي تقريةةر و ازرة النقةةل والمواصةةالت معركةةة السةةجيل أن قطةةاع النقةةل والمواصةةالت تكبةةد

جراء عدوان 2012م خسائر مالية تم حصرىا من قبل الو ازرة قدرتيا لجنة حصر أضةرار فةي الةو ازرة
ب ة ( ،)$1378730كما قامت الو ازرة في حين الحرب باتخاذ إجراءات عاجمة لمحد من تث ير الحرب

عمةةى م ارفةةق الةةو ازرة ومواردىةةا ،حيةةث قامةةت بةةإخالء مركبةةات الحركةةة الخاصةةة بةةالو ازرة ونقةةل جيةةاز

الحاسةةوب الرئيسةةي (السةةيرفر) وحفظةةو فةةي مكةةان آمةةن ،وبعةةد انتيةةاء الحةةرب واعةةالن التيدئةةة باشةةرت
أطقةةم الةةو ازرة الفنيةةة بتفقةةد مقةةر الةةو ازرة الرئيسةةي ومقراتيةةا األخةةرى ،وعممةةت عمةةى تسةةوية األضةرار فييةةا

والت ةةي قيم ةةت بالطفيف ةةة ول ةةم ت ةةؤ ر عم ةةى ممارس ةةة نش ةةاط عم ةةل ال ةةو ازرة بع ةةد انتي ةةاء الح ةةرب بالوضة ةز

الطبيعي(و ازرة النقل والمواصالت.)2012 ،
 .4األزمات المركرية في قطاع غزة:
األزم ةات المروريةةة ىةةي سةةبب لتشةةابك وتعقةةد العالقةةة بةةين األط ةراف المسةةئولة عةةن مكونةةات

المعادلةة المروريةة ممةا ادى الةي وجةةود مشةاكل متراكمةة ،يعةود بعضةةيا لقائةد المركبةة والةبعض اآلخةةر
لممركبة ذاتيا لعدم صيانتيا أو لعيوب فةي الطريةق ،وكةذلك ضةعف تطبيةق الجانةب النظةامي ،وبةذلك

فاألزم ةةة المروري ةةة ح ةةد ت نتيج ةةة مش ةةاكل مروري ةةة متراكم ةةة أدت ف ةةي مجممي ةةا ال ةةي ح ةةدوث األزم ةةات
المروري ةةة الت ةةي ن ارى ةةا بش ةةكل متك ةةرر والت ةةي ين ةةتا عني ةةا كة ةوارث ف ةةي األرواح والممتمك ةةات (الرش ةةيدي،
.)6 :2007

واجيةةت و ازرة النقةةل والمواصةةالت فةةي قطةةاع غ ةزة خةةالل الفت ةرة مةةا بةةين عةةام 2007م حتةةى
منتصةةف عةةام 2014م مجموعةةة مةةن المشةةكالت المتراكمةةة ،زادت فةةي أزمةةات الحالةةة المروريةةة ومةةن
أى ةةم ى ةةذه المش ةةكالت والظة ةواىر الس ةةمبية ،وتعامم ةةت معي ةةا ال ةةو ازرة بحس ةةب طبيع ةةة ك ةةل مش ةةكمة وى ةةي

كالتالي:
أ -مركبات مجيكلة اليكية:
أكةدت و ازرة النقةةل والمواصةةالت فةي تقريرىةةا حةةول تسةةوية أوضةاع المركبةةات مجيولةةة اليويةةة،

أن قطاع النقل والمواصالت في قطاع غزة عانى من ظاىرة المركبات مجيولة اليوية والتةي ظيةرت
منةةذ عيةةد االحةةتالل اإلس ةرائيمي ،نتيجةةة إدخاليةةا بطةةرق غيةةر قانونيةةة مةةن األ ارضةةي المحتمةةة عةةام 48

أل ارضةةي قطةةاع غ ةزة ،وحةةين قةةدوم السةةمطة لةةم يةةتم معالجتيةةا وفق ةاً لمقةةانون بةةل عمةةى النقةةيض تفاقمةةت

المشةةكمة وازدادت حجم ةاً ،خصوص ةاً عنةةد سةةماح الشةةرطة فةةي عةةام 0996م بتةةرخيص تمةةك المركبةةات
دون التنسيق مز و ازرة النقل والمواصالت.

جاء في التقرير أيضاً أن كل مركبة يشطب رقم الييكل الخاص بيا باعتبةاره ىويةة التعريةف

لممركبة ىي مركبة غير قانونية مجيولة اليوية ،وبالتالي تشكل المركبات مجيولة اليوية خط اًر عمى
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األم ةةن الع ةةام ،وذل ةةك بإمكاني ةةة اس ةةتخداميا ف ةةي أعم ةةال إجرامي ةةة ،إض ةةافة إل ةةى كوني ةةا تس ةةير ب ةةدون أي

مستندات قانونية فإنيا تشكل مخالفة لهمن والسالمة عمى الطرق.

س ةةاىمت ى ةةذه الظ ةةاىرة ف ةةي زي ةةادة أزم ةةة الحال ةةة المروري ةةة ،مم ةةا ك ةةان ل ازمة ةاً عم ةةى و ازرة النق ةةل

والمواصالت في قطاع غزة تسوية أوضاع ىذه المركبات ،وبعد دراسة فنية وقانونية أصةدرت الةو ازرة

ةاء عمةةى
قة ار اًر و ازريةاً بتةةاريخ 2118/01/16م لتسةةوية وتةةرخيص مركبةةات مجيولةةة اليويةةة (البةةودي) بنة ً
قرار من مجمس الوزراء في غزة لتحقيق األىداف التالية (و ازرة النقل والمواصالت:)2118 ،
– حمايةةة األمةةن العةةام والحةةد مةةن معةةدل الجريمةةة باسةةتخدام تمةةك المركبةةات بثعمةةال إجراميةةة مخالفةةة
لمقانون.
– القضاء عمى ظاىرة تحويل المركبات القانونية الرسمية إلى مركبات مجيولة اليوية.
– الحد من الحوادث المرورية التي تسببيا المركبات مجيولة اليوية.
– حص ةةر ع ةةدد المركب ةةات المجيول ةةة اليوي ةةة والت ةةي تس ةةير عم ةةى الط ةةرق وى ةةي تخ ةةالف كاف ةةة قواع ةةد
السالمة المرورية.

– تنظ ةةيم قط ةةاع المواص ةةالت واضة ةفاء مظي ةةر حض ةةاري ق ةةانوني بالقض ةةاء عم ةةى ظ ةةاىرة المركب ةةات
مجيولة اليوية.

حسب تقرير األداء السنكم لكزارة انقؿ كالمكاصالت لمعام 2119م أتمت الةو ازرة تسةوية 5111
مركبة مجيولة اليوية.
ب -ارتفاع نسبة الحكادث المركرية بسبب الدراجات النارية:
شةةكمت ظةةاىرة حةوادث الةةدرجات الناريةةة والتةةي زادت وتيرتيةةا فةةي الفتةرة مةةا بةةين عةةام 2118م

وحتى نياية عام 2101م ىم يراود المجتمز الفمسطيني في قطاع غزة ومشكمة ال بد من العمل عمى
حميا أو التخفيف من آ ارىا ،حيث بدأ انتشار ظاىرة الدراجات النارية في قطةاع غةزة بعةد أن دخمةت

من جميورية مصر العربية لممساىمة في حل مشكمة نقص الوقةود ،وحاجةة المجتمةز فةي قطةاع غةزة

إلةةى وسةةائل نقةةل لسةةد حاجتةةو منيةةا فةةي ظةةل عةةدم سةةماح االحةةتالل إلدخةةال المركبةةات؛ إال أن الةةبعض
منيةةا سةةبب حةوادث عمةةى الطرقةةات نتجةةت عنيةةا إصةةابات قاتمةةة ،أدت الرتفةةاع غيةةر معتةةاد فةةي معةةدل
الح ةوادث ف ةةي قطةةاع غة ةزة ازادت عم ةةى أ رىةةا أزم ةةات الحالةةة المروري ةةة ،كم ةةا أوضةةحتو تق ةةارير ش ةةرطة
المرور الفمسطينية في الجدول ( )0التالي:
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جدكؿ رقـ ()3
أعداد الحكادث خالؿ األعكاـ ()7031 – 7002

السنة

عدد القضايا

عدد الكفيات

عدد اإلصابات

2007

700

35

439

2008

755

71

678

2009

920

113

652

2010

1095

124

2168

2011

3861

105

4227

2012

4046

93

4413

2013

2639

82

2842

المجمكع

14016

623

15419

المصدر :تقرير الحكادث ،شرطة المركر الفمسطينية (شرطة المركر الفمسطينية.)7031 ،

ولرفز معدل السالمة عمةى الطةرق ،والحةد مةن حةوادث المركبةات بكافةة أنواعيةا بقطةاع غةزة،
وتحقيق السالمة المرورية عمى الطرقات وحل إشكالية ظاىرة انتشار الدراجات الناريةة مسةاىمة منيةا

في مواجية األزمات المرورية ،اتخذت و ازرة النقل والمواصالت وشرطة المرور عةدداً مةن االجةراءات

كمة ةةا جة ةةاء فة ةةي تقرية ةةر سة ةةبل الحة ةةد مة ةةن ظة ةةاىرة ح ة ةوادث الة ةةدراجات النارية ةةة كة ةةان أىمية ةةا (و ازرة النقة ةةل
والمواصالت:)2101 ،
– توزيز نشرات توعية مرورية عمى سةائقي الةدرجات الناريةة لحة يم عمةى السةير بمةا يحفةظ حيةاتيم
وسالمة الجميور عمى الطرق.
– عق ةةد العدي ةةد م ةةن ورش العم ةةل واالجتماع ةةات والن ةةدوات بخص ةةوص التوعي ةةة المروري ةةة وحة ةوادث
الدرجات النارية.

– تحديةةد سةةرعة قصةةوى لمةةدرجات الناري ةة 80كةةم/س لضةةمان عةةدم تجوزىةةا السةةرعات العاليةةة عمةةى
الطرقات.

– إصدار أك ر من  3500رخصة قيةادة د ارجةة ناريةة لتثىيةل السةائقين عمةى السةير وفةق األصةول
المينية.

– إلزام سائق الدرجات النارية بارتداء الخوذة الواقية ووسائل األمان.
– ترخيص آالف الدرجات النارية التي تسير عمى الطرق.
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– بالتعاون مز شرطة المرور تم حجز آالف الدرجات المخالفة.
– منةةز الةةدرجات الناريةةة مةةن السةةير أيةةام الخمةةيس والجمعةةة عمةةى الطريةةق السةةاحمي حفاظ ةاً عمةةى
سالمة المصطافين.

– بالتع ةةاون م ةةز ش ةةرطة الم ةةرور ت ةةم من ةةز س ةةير ال ةةدرجات الناري ةةة ف ةةي المي ةةل وخصوصة ةاً ف ةةي فتة ةرة
امتحانات ال انوية العامة.

– التنسيق مز و ازرة المالية لرفز رسوم جمارك الدرجات النارية لمحد من انتشارىا.
– تنفي ةةذ دورات تدريبي ةةة ت قيفي ةةة إلزامي ةةة بالتنس ةةيق م ةةز جمعي ةةة أص ةةحاب م ةةدارس الس ةةياقة لس ةةائقي
الدرجات النارية.
– طرح فكرة تنظيم فعاليات جماىيرية وتعميق صور ضحايا الدراجات النارية.
– إعداد دراسة مينية عن وفيات حوادث الطرق مقارنة بدول الجوار.
– إعداد دراسة عن التكاليف االقتصادية واآل ار االجتماعية لحوادث الطرق.
– إعداد خطة تنفيذية لمحد من ظاىرة حوادث الدراجات النارية بقطاع غزة.
ج-

االزدحاـ المركرم في محيط الجامعات كالمؤسسات الحككمية:
شةيدت الشةوارع المحيطةةة بالجامعةةات والمؤسسةةات الحكوميةةة واألىميةةة ضةةغط وازدحةةام ك يةةف

لممركبةةات والحةةافالت ،حيةةث يمةةر منيةةا فةةي سةةاعات الصةةباح نحةةو  45111م ةواطن مةةن بةةين طمبةةة
وموظفين ،وأصحاب مصالح خاصة ....الخ ،حيث أنيا أتصفت حينيا بالتالي:
– عدم وجود مواقف مخصصة لممركبات والحافالت بمحيط الجامعات.
– قمة اإلرشادات المرورية التي ترشد السائقين والمواطنين.
– عدد المركبات والحافالت الضخمة التي تمر بالمنطقة المستيدفة.
– قمة خبرة رجال الشرطة في تنظيم المرور.
– تعود السائقين عمي عدم احترام النظام والقانون.
– أ رت المشكمة المرورية في تمك المنطقة عمى شريحة واسعة من أبناء قطاع غزة مسةاىمة منيةا
في تعقيد األزمة المرورية في التالي:

– تعطيل وتثخير مقاصد ومصالح الك ير من المواطنين.
– االزعاج الشديد لمطمبة في قاعات الدراسة بسبب أبواق المركبات والحافالت القريبة منيا.
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– انزعاج سكان المنطقة من حالة الفوضى الشديدة.
– التموث البيئي من عوادم المركبات بسبب مكو يا فترة أطول من الضرورية في نفس المكان.
بدأت كزارة النقؿ كالمكاصالت في حؿ تمؾ المشكمة المركرية مف خالؿ االجراءات التالية:
–

تنفيةةذ د ارسةةة ميدانيةةة مةةن قبةةل لجنةةة و ازريةةة مينيةةة مختصةةة لتقيةةيم حالةةة الطرقةةات المسةةتيدفة،

بالتواصة ةةل واالجتمة ةةاع مة ةةز الجية ةةات ذات العالقة ةةة (الجامعة ةةات ،أصة ةةحاب شة ةةركات الحة ةةافالت،

مندوبين عن سائقي المركبات العمومية).

– أعةةدت الةةو ازرة خطةةة لحةةل تممةةك المشةةكمة ،وشةةكمت فريةةق عمةةل ميةةداني مكةةون مةةن  25موظةةف
برئاسة مدير عام الشؤون المالية واإلدارية وبإشةراف ومتابعةة ميدانيةة يوميةة مةن الةوزير لتطبيةق

المرحمة األولي من خطة العمل (و ازرة النقل والمواصالت ،الحممة المرورية.)2012 ،
– نفذت اإلدارة العامة لميندسة والسالمة المرورية في و ازرة النقل والمواصالت المرحمةة ال انيةة مةن
خطة تنظيم حركة المرور ،والتي استيدفت إعادة تحويل اتجاىات الشةوارع الرئيسةية بمةا يتوافةق
مةةز العةةبء المةةروري فةةي محافظةةات غ ةزة ،والتةةي كانةةت تعةةاني مةةن مشةةاكل متعةةددة فةةي النظةةام
المروري ،باإلضافة إلعةادة تشةغيل وتثىيةل مواقةف خاصةة لممركبةات كانةت ميممةة فةي السةابق،
صا فةي المنةاطق الحيويةة التةي يرتادىةا معظةم سةكان المةدن (تقريةر األداء السةنوي لةو ازرة
وخصو ً
النقل والمواصالت.)2009 ،
 .5أزمة النقؿ العمكمي:
تسعى و ازرة النقةل والمواصةالت مةن خةالل اإلدارة العامةة لمنقةل عمةى الطةرق لتنظةيم وتطةوير
النقةةل العمةةومي ،وكبةةاقي فةةروع قطةةاع النقةةل والمواصةةالت صةةالت فقةةد واجيةةت الةةو ازرة مجموعةةة مةةن
المشكالت خالل الفترة ما بين منتصف 2007م حتى منتصف 2014م أىميا:
أ -إغالؽ المعابر كأثره عمى النقؿ العمكمي:
أوضةةحت الةةو ازرة فةةي تقريةةر اآل ةةار االقتصةةادية عمةةى قطةةاع النقةةل والمواصةةالت مةةن يونيةةو
2007م حتةةى يونيةةو 2009م ،أن تعطةةل حركةةة األف ةراد العةةاممين والمسةةافرين نتيجةةة إغةةالق المعةةابر
أ ة ةةر بشة ةةكل مباشة ةةر عمة ةةى العة ةةاممين فة ةةي قطة ةةاع النقة ةةل العمة ةةومي ،عمة ةةى النحة ةةو التة ةةالي (و ازرة النقة ةةل
والمواصالت:)2009 ،
–

انخفةةاض كبيةةر فةةي قيمةةة وأسةةعار المركبةةات العموميةةة يقةةدر بنحةةو %50نتيجةةة انحصةةار فةةرص

عمميا داخل قطاع غزة ،وعدم تغطية تكاليف التراخيص والصيانة الالزمة ليا.
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– انخفاض دخل سائقي المركبات العمومية ،بسبب انحصار عمميم في قطاع غزة ،ونقص امةداد
الوقةةود وارتفةةاع سةةعره ،أدى إلةةى تآكةةل صةةافي دخةةل المركبةةات العموميةةة ،وأ ةةر سةةمباً عمةةى كافةةة

أطراف العاممين في قطاع النقل العام ،وكذلك المستفيدين من خدماتو (المواطنين).

– وقةف مشةةروع اسةةتبدال المركبةةات العموميةةة القديمةةة بمركبةات جديةةدة نتيجةةة لمنةةز إدخةةال واسةةتيراد
المركبات.

– بسبب إغالق المعابر ومنز األفراد من التنقل من والى غةزة ،فقةد لحقةت أضةرار كبيةرة فةي عمةل
شركات إيجار المركبات ومكاتب التاكسيات.

نتيجة لما سبؽ اتخذت و ازرة النقل والمواصالت مجموعة مةن القة اررات واالجةراءات ،مةنِ شةثنيا
المساىمة في حل اشكالية عدم تحديث مركبات النقل العمومي :www.mot.ps
– السماح بتسجيل وترخيص مركبات عمومية مدخمة من الجانب المصري.
– االستمرار بتخفيض الرسوم المتراكمة عمى المركبات العمومية بنسبة .%50
– سمحت و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غةزة بتجديةد تةرخيص الحةافالت والمركبةات العموميةة
التي تجاوزت مدة صالحيتيا القانونية.
ب -إضراب سائقي المركبات العمكمية:
في صباح يوم 2013/12/02م تكدس المئات من المواطنين عمى الطرقات والمواقف بح ا
عن مركبةة تقميةم الةى أمةاكن عمميةم وجامعةاتيم وبيةوتيم وسةاعات مةن االنتظةار وسةبب ىةذا إضةراب
س ةةائقي المركب ةةات العمومي ةةة ،العت ارض ةةيم عم ةةى تس ةةعيرة النق ةةل العم ةةومي الت ةةي ل ةةم ت ةةتالءم م ةةز غ ةةالء
اإلضافي عمى اسعار المحروقات فالسائق مز ىذا الغالء ال يحقق مردود مادي يمبي حاجاتو.
عمى الجانب اآلخر فان الحكومة في غزة لو قامت برفز التسعيرة فإن المواطن لن يقبل بيا فةي ظةل
الوضز االقتصادي المتردي (شعت.)2013 ،
استشعا اًر بمسؤولياتيا عمى الفور اجتمعت قيادة و ازرة النقل والمواصالت بمنظمةات المجتمةز
المدني ذات العالقة ،لدراسة مطالب السائقين وحةل تمةك االشةكالية ،فقةررت الةو ازرة تشةكيل لجنةة فنيةة
لد ارسةةة تعةةديل تسةةعيرة النقةةل العمةةومي (األجةرة) ،بمةةا يةةتالءم مةةز عةةدة عوامةةل( :سةةعر الوقةةود – قطةةز
الغية ةةار – رسة ةةوم التة ةةرخيص – الض ة ةرائب – عة ةةدد الركة ةةاب فةةةي كة ةةل خة ةةط سة ةةير عمة ةةومي  -الوضة ةةز
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االقتص ة ة ةةادي لممة ة ة ةواطنين الرك ة ة ةةاب) ،ك ة ة ةةان عم ة ة ةةى إ ة ة ة ةره اص ة ة ةةدار قة ة ة ةرار وزاري بالتس ة ة ةةعيرة الجدي ة ة ةةدة
(. )www.mot.ps
ج -عمؿ المركبات الخصكصية في نقؿ الركاب بأجر:
أصةةدرت ال ةو ازرة ق ة ار اًر و ازري ةاً عةةام 2010م لتنظةةيم عمةةل المركبةةات الخصوصةةية التةةي تعمةةل
كمركبات عمومية وفق القانون ،بحيث يسمح لممركبات الخصوصية لنقل الركاب بثجر بعةد حصةول
مالك المركبة عمى تصريح عمل كثجرة مؤقتة (عمومي داخمي) ،جاء ىةذا القةرار نتيجةة لعةدة عوامةل
:www.mot.ps
– انتشار ظاىرة عمةل المركبةات الخصوصةية فةي نقةل الركةاب بةثجر دون حصةوليا عمةى تصةريح
لذلك من و ازرة النقل والمواصالت.
– منافسة المركبات الخصوصية لممركبات العمومية في عمميا.
– وقةف مشةةروع اسةةتبدال المركبةةات العموميةةة القديمةةة بمركبةات جديةةدة نتيجةةة لمنةةز إدخةةال واسةةتيراد
المركبات.
بناء عمةى تقريةر إحصةائي لةإلدارة العامةة لمنقةل عمةى الطةرق بةو ازرة النقةل والمواصةالت ،فةإن
ً
عدد المركبات والحافالت العمومية المسجمة لدى الو ازرة ىةو 12000مركبةة وحافمةة تعمةل فةي قطةاع
غ ةزة حتةةى بدايةةة عةةام 2014م ،بينمةةا عةةددىا قبةةل منتصةةف عةةام 2007م لةةم يتجةةاوز 3000مركبةةة،
وجاءت ىذه الزيادة نتيجة فتح باب تحويل المركبات الخصوصةية إلةى مركبةات أجةرة مؤقتةة ،بعةد أن
اتخةةذت الةةو ازرة قة اررات واج ةراءات مةةن شةةثنيا تنظةةيم ىةةذا القطةةاع نظة اًر لسياسةةات االحةةتالل فةةي تشةةديد
الحصةةار عمةةى قطةةاع غ ةزة ،ومسةةاىمة منيةةا فةةي ايجةةاد فةةرص عمةةل لتقميةةل معةةدل البطالةةة والوضةةز
االقتصادي السيئ لقطاع غزة الذي دفز بك ير من المواطنين المتيان مينةة السةياقة العمةومي نتيجةة
لة ةةذلك فقة ةةد واجية ةةت الة ةةو ازرة بية ةةذا الصة ةةدد مجموعة ةةة مة ةةن أخة ةةرى مة ةةن االشة ةةكاليات م ة ةةل (و ازرة النقة ةةل
والمواصالت:)2014 ،
– طبيعة المركبات العمومية تحتاج إلى قائد مركبة حاصل عمى رخصة قيةادة عمةومي ،ولتكمفتيةا
المالي ةةة المرتفع ةةة وع ةةدم ق ةةدرة المة ةواطنين عم ةةى الحص ةةول عميي ةةا اتخ ةةذت ال ةةو ازرة وبالتنس ةةيق م ةةز
الجيات المعنيةة بإصةدار رخةص عمةومي مخفةف تميةزت بتكمفةة ماليةة أقةل ومةواد د ارسةية مينيةة
في دورة العمومي التدريبية بشكل مخفف وأقل مز مراعاة المواد األساسية لذلك.
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– وجةةود عةةدد كبيةةر مةةن المركبةةات العمةةومي الرسةةمي قديمةةة يزيةةد عمرىةةا عةةن  20سةةنة ،وعميةةو فقةةد
اتخذت الو ازرة لتفادي ىذه المشكمة مجموعة من االجراءات والق اررات التالية:
– إصدار قرار وزاري يمنز تحويةل المركبةات إلةى عمةومي مؤقةت يقةل سةنة إنتاجيةا عةن 2005م،
ومنز تحويل المركبات التي يقل سنة انتاجيا عن 2000م لمعمل في مكاتب التاكسيات.
– السةةماح بتحويةةل المركبةةات التةةي سةةنة انتاجيةةا مةةا بةةين 1995م و2005م بعةةد شةةطب وتمحةةيم
مركبةةة عموميةةة قديمةةة وبعةةد التثكةةد مةةن صةةالحية المركبةةة الجديةةدة فني ةاً لمعمةةل فةةي نقةةل الركةةاب
بثجر.
– اعتماد آليات لشطب المركبات العمومي (المؤقت والرسةمي) القديمةة التةي يزيةد عمرىةا عةن 18
سنة من سنة االنتاج ،يتم بموجبيا عدم احتساب الرسوم المتراكمة عمى المركبة.

ممخص المبحث الرابع:
تعتبةةر و ازرة النقةةل والمواصةةالت الفمسةةطينية صةةاحبة رؤيةةة واضةةحة فةةي النيةةوض بص ةةناعة
النقل والمواصةالت ،مةن خةالل إيجةاد نظةام نقةل متعةدد األنمةاط والوسةائط يسةيم فةي عجمةة اإلقتصةاد
الوطني الفمسطيني ،وتقديم أفضل الخدمات لقطاع النقل والمواصالت.

بعةةد تةةولي الحكومةةة الفمسةةطينية العاشةرة لمياميةةا تبةةز ذلةةك تشةةديداً لمحصةةار عمةةى قطةةاع غةزة

نتجت عنو أزمات تث رت بيا قطاعةات المجتمةز الفمسةطيني بمةا فييةا قطةاع النقةل والمواصةالت ،وقةد
شكمت ىذه األزمات لمو ازرة كمجموعة من التحديات والمشةكالت خةالل الفتةرة الزمنيةة مةن /27مةارس

 2006حتى تولي حكومة الوفاق الوطني فةي منتصةف عةام  ،2014وتنوعةت أشةكال ىةذه األزمةات
منيةةا مةةا ىةةو متةةث ر باإلنقسةةام السياسةةي وآخةةر نتيجةةة إلغةةالق المعةةابر التجاريةةة إضةةافة إلةةى األزمةةات

المرورية.
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الدراسات السابقة
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تعتبر الدراسات السابقة رافدًا ميماً من روافد المعرفة العممية والعممية ،وكذلك االطالع عمى

تجارب الباح ين السابقين لالستفادة من أىم النتائا والتوصيات التي خمصت ليا دراساتيم ،مما لو
األ ر الطيب في إ راء معرفة موضوع الدراسة لممساعدة في تكوين خمفية عنيا وذلك إلنجازىا بشكل

أفضل ،ولتجنب االخطاء واليفوات التي وقز بيا الباح ون مسبقاً.

سةيعرض ىةذا الفصةةل الد ارسةات السةابقة التةةي ليةا عالقةة بموضةةوع الد ارسةة بشةكل مباشةةر أو
غي ةةر مباش ةةر ،عم ةةى أن ي ةةتم تقس ةةيم الد ارس ةةات إل ةةى ال ةةة أقس ةةام (د ارس ةةات محمي ةةة ،د ارس ةةات عربي ةةة،

ود ارسةةات أجنبي ةةة) ،وس ةةيتم اتبةةاع نمطة ةاً موح ةةداً ف ةةي عرضةةو لي ةةذه الد ارس ةةات ،مةةن خ ةةالل تن ةةاول أى ةةم
األىداف والمنيا المتبز وأىم التوصيات لكل دراسة قدر المستطاع.

 1-3الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسة عكاد ( )2014بعنكاف :مدل مساىمة الثقافة التنظيمية في مكاجيػة األزمػات ،دراسػة
تطبيقية عمى كزارة االقتصاد الكطني بالمحافظات الجنكبية.

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمةةى واقةةز ال قافةةة التنظيميةةة المتم مةةة فةةي التعةةاون وجماعةةة العمةةل
ب ةةروح الفري ةةق ومش ةةاركة الع ةةاممين ف ةةي اتخ ةةاذ القة ة اررات والتفكي ةةر االبتك ةةاري ف ةةي ح ةةل المش ةةكالت

واحترام الوقت وعالقتيا بإدارة األزمات.

اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،حيةةث تةةم تصةةميم اسةةتبانة وتوزيعيةةا عمةةى مجتمةةز
الدراسة البال عددىم ( )71فرداً وكانت نسبة االسترداد .%98.6

تكصمت الدراسة إلى أن موظفي الو ازرة يتمتعةون بمسةتوى فةوق المتوسةط مةن ال قافةة التنظيميةة،

وأن نسبة واقز إدارة األزمات في الو ازرة فوق المتوسط.

أكصػت الدراسػة بضةرورة االىتمةام بال قافةة التنظيميةة لةدى العةاممين ،ورفةز كفةاءة ومسةتواىم فةي
التعام ةةل م ةةز األزم ةةات المتالحق ةةة ،والح ةةرص عم ةةى ال ةةتعمم م ةةن العب ةةر وال ةةدروس المس ةةتفادة م ةةن

األزمات السابقة.

 .2أبك حجير ( )2014بعنكاف :القيادة االستراتيجية كدكرىا في إدارة المخاطر كاألزمات :دراسة
تطبيقية عمى المؤسسات الحككمية الفمسطينية.

ىػػػدفت الدراسػػػة إلةةى التعةةرف عمةةى ممارسةةات القيةةادة االسةةتراتيجية ودورىةةا فةةي إدارة المخةةاطر
واألزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية.
اسػػػتخدـ الباحػػػث الم ةةنيا الوص ةةفي التحميمةةي ،حي ةةث تةةم تص ةةميم قائم ةةة استقصةةاء ك ةةثداة لجم ةةز
البيانةات ،وتم ةل مجتمةز الد ارسةة فةي القيةادة اإلداريةة فةي المؤسسةات الحكوميةة الفمسةطينية التةي

تعاني من المخاطر واألزمات ،وبمغت العينة ( )391مفردة ،وكانت عينة طبقية عشوائية.
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تكصمت الدراسة إلى أن ممارسات القيادة االستراتيجية مطبقة بنسب متوسطة ومن قبل قيةادات

المؤسس ةةات الحكومي ةةة الفمس ةةطينية ،كم ةةا أن إدارة المخ ةةاطر واألزم ةةات مطبق ةةة ف ةةي المؤسس ةةات
الحكومية الفمسطينية بنسبة متوسطة.

أىـ ما أكصػت بةو الد ارسةة ىةو تعزيةز مفيةوم القيةادة االسةتراتيجية لةدى القيةادات فةي المؤسسةات

الحكومي ةةة الفمس ةةطينية م ةةن خ ةةالل ال ةةدورات التدريبي ةةة ،والتركي ةةز عم ةةى تطبي ةةق ممارس ةةات القي ةةادة
االستراتيجية ،واتباع األسموب العممي في إدارة المخاطر واألزمات.

 .3دراسة نصر ( )2014بعنكاف :كاقع إدارة األزمػات كسػبؿ تطكيرىػا فػي كزارة الداخميػة كاألمػف
الكطني بقطاع غزة.

ىدفت الدراسػة إلةى التعةرف عمةى واقةز إدارة األزمةات وسةبل تطويرىةا فةي و ازرة الداخميةة واألمةن
الوطني بقطاع غزة ،والكشف عن العقبات التي تعترض تقدم وتطوير الو ازرة.
اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،حيةةث تةةم تصةةميم اسةةتبانة وتوزيعيةةا عمةةى مجتمةةز
الدراسة البال عددىم ( )206فرداً وكانت نسبة االسترداد .%95.15

تكصػمت الدراسػػة إلةى أن و ازرة الداخميةة فةةي قطةاع غةزة لةدييا المقةدرة عمةةى إدارة األزمةات بنسةةبة

جيدة.

أكصت الدراسة بإنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات ،تقةوم بةدورىا بالتنسةيق وفةتح قنةوات اتصةال
مباشرة مز اإلدارات المعنية بةإدارة األزمةات فةي الةو ازرة ،واالىتمةام بةالتخطيط لهزمةات والتةدريب

ليا.

 .4دراسة أبك ركبة ( :)2013معكقات إدارة األزمات فػي جيػاز الشػرطة بقطػاع غػزة مػف كجيػة
نظر كبار الضباط.

ىػػدفت الدراسػػة إلةةى تحديةةد معوقةةات إدارة األزمةةات فةةي جيةةاز الشةةرطة الفمسةةطينية بقطةةاع غةزة،
واقتراح سةبل لتحسةين مسةتوى عمميةة مواجيةة معوقةات إدارة األزمةات التةي تواجةو كبةار الضةباط

في جياز الشرطة.

تكصمت الدراسة إلى أن قدرة جياز الشرطة في قطاع عمى إدارة األزمات بنسبة جيدة.
أكصػػت الدراسػػة إلةةى ضةةرورة االىتمةةام بوضةةز خطةةط إلدارة األزمةةات ،وتفعيةةل منظومةةة اإلنةةذار
المبكر لرصد وتحميل األحداث ،وبناء شبكة لةنظم المعمومةات خاصةة بالجيةاز ،وضةرورة انشةاء

إدارة مستقمة إلدارة األزمات.
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 .5دراسػػة األشػػقر ( )2012بعن ػكاف :مػػدل فاعميػػة االتصػػاؿ فػػي إدارة األزمػػات بػػكزارة الداخميػػة
كاألمف الكطني.
ىػػػدفت الدارسػػػة إلةةى معرفةةة مةةدى فاعميةةة االتصةةال فةةي إدارة األزمةةات بةةو ازرة الداخميةةة واألمةةن
الوطني ،بالتعرف عمى أنواع وأساليب وسائل االتصال المستخدمة في إدارة األزمةات ،والتعةرف

عمى معوقات إتمام االتصال بفاعمية خالل إدارة األزمات.

اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،حيةةث تةةم تصةةميم اسةةتبانة وتوزيعيةةا عمةةى مجتمةةز
الدراسة البال عددىم ( )176فرداً وكانت نسبة االسترداد .%97.7
تكصمت الدراسة إلى أن ىناك مستوى فاعمية جيةد فةي اتصةاالت األزمةة بةو ازرة الداخميةة واألمةن
الةةوطني ،وأىةةم أنةواع االتصةةاالت المسةةتخدمة فةةي إدارة األزمةةات ىةةي االتصةةاالت الرسةةمية وأىةةم

معوقة ةةات االتصة ةةال بفاعمية ةةة فة ةةي إدارة األزمة ةةات ىة ةةو عة ةةدم كفاية ةةة الم ة ةوارد المالية ةةة المخصصة ةةة
لالتصال.
أكصػػت الدراسػػة بضةةرورة ربةةط إدارات الةةو ازرة بغةةرف العمميةةات المركزيةةة ،وانشةةاء شةةبكة اتصةةال
موحدة بين إدارات الو ازرة ،وتشجيز االتصال في كافة االتجاىات والمستويات التنظيميةة ،وحةث
المسئولين عمى توفير الموارد البشرية والمادية الالزمة لالتصال.
 .6دراسة زيادة ( )2012بعنكاف :أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطػاع
غزة عمى إدارة األزمات.

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى أىمية تنمية الموارد البشرية (التخطيط لهزمات ،واستخدام نظم
االتصاالت الفاعمة ،الميارات القيادية إلدارة األزمةة ،المقةدرة عمةى تكةوين فريةق عمةل عمةى قةدر

من الكفاءة) وأ ر ذلك عمى تحسين مقةدرة المؤسسةات الدوليةة العاممةة فةي قطةاع غةزة عمةى إدارة

األزمات.

اسػػتخدـ الباح ػث المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،حيةةث تةةم تصةةميم اسةةتبانة وتوزيعيةةا عمةةى مجتمةةز
الدراسة البال عددىم ( )110موظف وكانت نسبة االسترداد . %83.6

تكصػػمت الدراسػػة إلةةى أن تنميةة ميةةارات التخطةةيط واالتصةةاالت ،وتنميةة وتعزيةةز ميةةارات القيةةادة
وتعزيةةز ميةةارات فريةةق العمةةل ليةةا األ ةةر المباشةةر عمةةى مقةةدرة وكفةةاءة المؤسسةةات الدوليةةة العاممةةة

في قطاع غزة عمى إدارة األزمات بشكل عام ،وتيتم بتدريب العاممين وتنمية مياراتيم.

أكصت الدراسة بضرورة االىتمام بشكل أكبةر بوجةود وحةدة متخصصةة فةي المؤسسةات الدوليةة

العامم ةةة ف ةةي قط ةةاع غة ةزة تق ةةوم بإع ةةداد الخط ةةط لمواجي ةةة وادارة األزم ةةات وض ةةرورة ت ةةوفير بة ةراما
تدريبيةةة عمةةى ميةةارات العصةةف الةةذىني وميةةارات التفةةاوض والتفكيةةر اإلبةةداعي ،ووضةةز الحمةةول

لحل المشكالت بشكل يساعد عمى إدارة االزمات بثعمى درجة من الفاعمية.
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 .7دراسػػة الرضػػيع ( )2011بعن ػكاف :مػػدل الجاىزيػػة إلدارة األزمػػات كالك ػكارث ،دراسػػة مسػػحية
عمى ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة.

ىػػدفت الدراسػػة إلةةى التعةةرف عمةةى مةةدى جاىزيةةة جيةةاز الةةدفاع المةةدني فةةي قطةةاع غةزة لمواجيةةة
االزم ةةات والكة ةوارث ،وذل ةةك بالكش ةةف ع ةةن م ةةدى ت ةةوفر التخط ةةيط المناس ةةب ،وتة ةوافر المعموم ةةات
الالزمة ومعرفة مةدى تةوفر بةراما التةدريب والكشةف عةن مةدى تةوفر المعةدات والتقنيةات الالزمةة
لمتعامل مز األزمات والكةوارث ،ومعرفةة مةدى تةوفر الميةارات القياديةة وأىميةة تكةوين فريةق إدارة

األزمة لدى جياز الدفاع المدني في قطاع غزة.

استخدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي عن طريق أسموب الحصر الشامل لضمان الحصول
عمى نتائا تم ل المجموع الكمي ألفراد المجتمز والبال عددىم (.)149
تكصػػمت الدراسػػة إلةةى أن كافةةة مجةةاالت الد ارسةةة حصةةمت عمةةى أوزان نسةةبية تعةةدت فةةي قيمتيةةا
الوزن النسبي المحايد.
أكصت الدراسػة بضةرورة إنشةاء وحةدة إداريةة مسةتقمة إلدارة األزمةات والكةوارث ،وزيةادة االىتمةام
ب ةةالتخطيط داخ ةةل الجي ةةاز م ةةن خ ةةالل ت ةةوفير قاع ةةدة معموم ةةات متط ةةورة ع ةةن األزم ةةات والكة ةوارث

المتوقعةة تعتمةةد عمةةى تقنيةةات المعمومةات الحدي ةةة ،وضةةرورة تثىيةةل الكةوادر البشةرية القةةادرة عمةةى
التعامل مز األزمات ،وضرورة تنمية وتطوير الميارات القيادية لدى الضباط.
 .8دراسة أبكعزيز ( )2010بعنػكاف :معكقػات إدارة األزمػات فػي كزارة الصػحة الفمسػطينية فػي
ظؿ الحصار (دراسة حالة قطاع غزة).

ىدفت الدراسة إلى معرفة أىةم المعوقةات والصةعوبات التةي واجيةت و ازرة الصةحة خةالل إدارتيةا
لهزمات في قطاع غزة في ظل الحصار ،والكشف عن ال غرات ونقاط الضعف لدى الو ازرة في
ىذا المجال ،والتعةرف إلةى مةدى تةث ير األزمةات التةي عانةت منيةا و ازرة الصةحة خةالل الحصةار
عمى الخدمات الصحية التي تقدميا الو ازرة.

استخدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي ،حيث قام بإعةداد اسةتبانة وتوزيعيةا عمةى  %35مةن
مجتمز الدراسة المتكون من مدراء الدوائر ورؤساء األقسام العاممين في و ازرة الصحة.
تكصمت الدراسػة إلةى أنةو يتةوفر لةدى و ازرة الصةحة المقومةات األساسةية الالزمةة إلدارة األزمةات
فةي ظةةل الحصةةار لكنيةا متةةوفرة بالحةةد األدنةةى فقةط ،كةةان أىةةم ىةذه المعوقةةات :معوقةةات تنظيميةةة
شكمت العائق األكبر أمام إدارة و ازرة الصحة لهزمات في قطاع غزة خاصة في ازدواجية الوالء

الوظيفي ،فيما شكمت المعوقات المادية اني ىذه العوامل.

77

الدراسات السابقة

الفصؿ الثالث

أكصت الدراسة بضرورة العمل عمى تطبيق المةنيا العممةي المتكامةل فةي مواجيةة األزمةات مةن
خالل توفير المتطمبات األساسية لمتعامل مز األزمات ،والتي تشةكل غيةاب أيةاً منيةا عائقةاً أمةام
إدارة األزمةةات م ةةن خةةالل تزوي ةةدىم بالمعرفةةة الفني ةةة فةةي مج ةةال تخصصةةاتيم والمعرف ةةة اإلداري ةةة

وتدريبيم العممي عمى إدارة األزمات.
 .9دراسػة األشػػقر ( )2010بعنػكاف :درجػػة ممارسػة إدارة الكميػػات التقنيػة كالمينيػػة بمحافظػػات
غزة إلدارة األزمات كسبؿ تطكيرىا.

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إل ةةى معرف ةةة درج ةةة ممارس ةةة إدارات الكمي ةةات التقني ةةة والميني ةةة إلدارة األزم ةةات
بمحافظات غزة من وجية نظر رؤساء األقسام فييا.
اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،وتكةةون مجتمةةز الد ارسةةة مةةن جميةةز رؤسةةاء األقسةةام
فةةي الكميةةات التقنيةةة والمينيةةة بمحافظةةات غ ةزة لمعةةام الد ارسةةي ( )2010/2009وعةةددىم ()95
رئيساً من كافة التخصصات.
تكصمت الدراسػة إلةى أن المتوسةط الكمةي لدرجةة ممارسةة إدارات الكميةات التقنيةة والمينيةة إلدارة
األزمات بمحافظات غزة من وجية نظر رؤساء األقسام بدرجة متوسطة بمغت (.)%59.6
كمةةا توصةةمت الد ارسةةة إلةةى أنةةو ال يوجةةد فةةروق بةةين متوسةةطات درجةةات ممارسةةة إدارة الكميةةات
التقنيةةة والمينيةةة إلدارة األزمةةات مةةن وجيةةة نظةةر العةةاممين تعةةزى إلةةى المتغيةرات الديمغرافيةةة فةةي

مراحل إدارة األزمة المختمفة ،وكذلك لمتغير جية اإلشراف (وكالة ،خاصة أو أىمية).

أكصت الدراسة بضرورة عقد ندوات وورش عمل إلدارات الكميات التقنية والمينية لزيةادة وعةييم
بض ةةرورة التخط ةةيط إلدارة األزم ةةات بالمنيجي ةةة العممي ةةة ،وض ةةرورة إجة ةراء تج ةةارب وىمي ةةة إلدارة

األزمات ،واطالع إدارات الكميات عمى األبحاث التربوية في مجال إدارة االزمات.

 .10دراسة عبد العاؿ ( )2009بعنكاف :أساليب إدارة األزمات لدل مديرم المدارس الحككمية في
محافظات غزة كعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي.

ىػػدفت الدراسػػة إلةةى التعةةرف عمةةى أسةةاليب إدارة األزمةةات لةةدى مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةةي
محافظات غزة وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي المدرسي.
اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،ولتحقيةةق أىةةداف الد ارسةةة أعةةد الباحةةث اسةةتبانتين:
األولةةى خاصةةة بثسةةاليب إدارة األزمةةات وال انيةةة خاصةةة بمةةدى ممارسةةة التخطةةيط االسةةتراتيجي

المدرسةةي ،ووزعةةت االسةةتبانات عمةةى عينةةة الد ارسةةة المكونةةة مةةن جميةةز أف ةراد مجتمةةز الد ارسةةة،

والبال عددىم ( )383مدي اًر ومديرة ،ونسبة االسترداد كانت  %92.7من المجتمز األصمي.

78

الدراسات السابقة

الفصؿ الثالث

كتكصػػػمت الدراسػػػة إلةةى أنةةو يوجةةد عالقةةة ارتبةةاط موجبةةة بةةين أسةةاليب إدارة األزمةةات المدرسةةية
(التع ةاون ،المواجيةةة ،االحت ةواء) والتخطةةيط االسةةتراتيجي المدرسةةي ،وتوجةةد عالقةةة ارتبةةاط سةةالبة
بين أسموب اليروب والتخطيط االستراتيجي المدرسي.

أكصػػت الدراسػػة بضةةرورة عقةةد دورات تدريبيةةة لمةةديري المةةدارس تتعمةةق بةةالتخطيط االسةةتراتيجي
المدرسي ،والعمل عمى جعل التخطيط لهزمات جزءاً ىاماً ومكمالً لمتخطيط االستراتيجي.
 .11دراسػػة عػػكدة ( )2008بعن ػكاف :كاقػػع إدارة االزمػػات فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي (دراسػػة
تطبيقية عمى الجامعة اإلسالمية).

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أنواع األزمات والمخةاطر اإلداريةة التةي يمكةن أن تتعةرض ليةا
مؤسسةةات التعمةةيم العةةالي ،والتعةةرف فةةي نفةةس الوقةةت عمةةى أسةةاليب اسةةتراتيجيات إدارة األزمةةات
التي استخدمتيا الجامعة اإلسالمية واإلمكانيات المالية والبشرية المتوفرة في الجامعة من حيةث

دورىا في فعالية إدارة األزمات التي تتعرض ليا الجامعة أحياناً.
اسػػتخدمت الباحثػػة فةةي ىةةذه الد ارسةةة المةةنيا الوصةةفي التحميمةةي ،حيةةث اختةةارت عينةةة عش ةوائية
طبقيةةة بنسةةبة  %25مةةن العةةاممين فةةي الجامعةةة مةةن االكةةاديميين والمةةوظفين اإلداريةةين فةةي كافةةة

المستويات اإلدارية.

تكصمت الدراسة إلى أن الجامعة اإلسالمية تمتزم بعمميات التخطيط إلدارة االزمات قبل حةدوث
األزمة ،وىةي تتخةذ خطةوات التفكيةر العممةي أ نةاء اتخاذىةا لمقة اررات أ نةاء وقةوع األزمةة وأظيةرت
الدراسة أيضاً أن الجامعة تمتزم بعممية المراجعة وتقييم النتائا بعد انتياء األزمة.
أكصت الدراسة بضرورة تةوفير تةدريب وتنظةيم دورات ت قيفيةة وورش عمةل متخصصةة فةي إدارة
األزمةةات موجيةةة إلةةى العةةاممين بالجامعةةة لزيةةادة وعةةييم بمجةةال إدارة األزمةةات ،وضةةرورة تكةةوين
فريق إدارة األزمات من موظفين مدربين جيداً في مجال األزمات بحيث يكون الفريق جاى اًز في
أي وقت لمواجية األزمات.

 .12دراسة بدر ( )2007بعنكاف :كاقع إدارة األزمات في كزارتي الصحة كالداخمية في فمسطيف.
ىػػػدفت الدراسػػػة إل ةةى التع ةةرف إلة ةى عم ةةى واق ةةز الس ةةموك اإلداري ف ةةي و ازرت ةةي الص ةةحة والداخمي ةةة
الفمسطينيتين نحو األزمات قبل وأ ناء وبعد وقوعيا وذلك من وجية نظر المديرين في الو ازرتين

وبناء عمى تقييميم إلدارة األزمات.
ً

اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي ،وتةةم تطةةوير اسةةتبانة لجمةةز البيانةةات مةةن الفئةةة المسةةتيدفة،
واختار الباحث عينة عشةوائية طبقيةة مةن مجتمةز الد ارسةة المكةون مةن مجمةوعتين مةن المةديرين
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والمديرات في و ازرتي الصحة والداخمية في المحافظات الشةمالية وبمة عةددىم فةي و ازرة الصةحة

( ،)224وفي و ازرة الداخمية (.)179

تكصمت الدراسة إلى أن السموك اإلداري نحو األزمات قبل وقوعيا ىو سموك غيةر كةاف وغيةر
مناسةب لكةةال الةةو ازرتين ،وبينمةا يكةةون السةةموك اإلداري لةو ازرة الصةةحة نحةةو األزمةات بعةةد وقوعيةةا

سةمبياً ،وسةموك و ازرة الداخميةة فةي ىةذه الحالةة متوسةطاً وغيةر كةاف ،ويكةون السةموك اإلداري فةي

مرحمة أ ناء األزمة متوسطاً لكال الو ازرتين.

أكصػػت الدراسػػة بضةةرورة االىتمةةام بةةإدارة األزمةةات فةةي و ازرات السةةمطة الوطنيةةة الفمسةةطينية فةةي
مرحمةةة قبةةل حةةدوث األزمةةة ،وضةةرورة أن يكةةون لكةةل و ازرة آليةةة لرصةةد األسةةباب المؤديةةة لحةةدوث
االزمات مز تصنيف ليذه األسباب ووضز الخطط المطموبة من أجل التعاطي معيا.

 .13دراسػػػة إسػػػميـ ( )2007بعنػػػكاف :سػػػمات إدارة األزمػػػات فػػػي المؤسسػػػات الحككميػػػة (دراسػػػة
ميدانية عمى كزارة المالية في غزة).

ىدفت الدراسة إلى معرفة سمات إدارة األزمات فةي المؤسسةات الحكوميةة الفمسةطينية وذلةك مةن

خ ةةالل إجة ةراء د ارس ةةة ميداني ةةة عم ةةى و ازرة المالي ةةة الفمس ةةطينية بغة ةزة ،وذل ةةك وصة ةوالً لد ارس ةةة ى ةةذه
السمات ومعرفة مدى جاىزية الو ازرة في التعامل مز األزمات المتوقعة.

استخدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي ،ووزع استبانة أعدت ليذه الدراسة عمى أفراد مجتمةز
الد ارس ةةة والب ةةال ع ةةددىم ( )192مم ةةن يعمم ةةون ف ةةي الوظ ةةائف اإلشة ةرافية ف ةةي و ازرة المالي ةةة بغة ةزة
واستخدم الباحث أسموب الحصر الشامل في توزيز االستبانة وتم استرداد ( )172استبانة.
تكصػػمت الدراسػػة إلةةى أن معظةةم مجةةاالت الد ارسةةة حصةةمت عمةةى أوزان نسةةبية تعةةدت فةةي قيمتيةةا
لمةةوزن النسةةبي المحايةةد ،والنتيجةةة النيائيةةة ىةةو وجةةود نظةةام إلدارة األزمةةات فةةي و ازرة الماليةةة بغةزة

بحاجةةة إلةةى تنميةةة وتطةةوير يركةةز عمةةى مجموعةةة مةةن اإلجةراءات العالجيةةة لعةةالج األزمةةات فةةور
وقوعيا.
أكصػػت الدراسػػة بض ةرورة االىتمةةام بةةالتخطيط المسةةتقبمي إلدارة األزمةةات عمةةى اعتبةةار أنةةو جةةزء
مكمةل لمتخطةةيط االسةتراتيجي ،كمةةا أوصةةت بضةرورة إنشةةاء وحةةدة إداريةة مسةةتقمة إلدارة األزمةةات
في كل منظمة تتبز اإلدارة العميا في ق ارراتيا وتكون مسؤولة بشةكل مباشةر عةن عةالج األزمةات

والتعامل معيا.
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 .14دراس ػة الجػػديمي ( )2006بعن ػكاف :كاقػػع اسػػتخداـ أسػػاليب إدارة األزمػػات فػػي المستشػػفيات
الحككمية الكبرل في قطاع غزة.

ىػػػدفت الدراسػػػة إل ةةى معرف ةةة اتجاى ةةات الع ةةاممين نح ةةو ت ةةوفر نظ ةةام إلدارة األزم ةةات ف ةةي مراحم ةةو
المختمفة في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطةاع غةزة ،لتحديةد مةدى االستع ة ة ةداد والج ة ةاىزية

التةي تتمتةز بيةةا فةي التع ةامل مةز األزمةات ،وتحديةد مةدى العالقةةة القائمةة بةةين م ارحةل نظةةام إدارة
األزمات.
استخدـ الباحث المنيا الوصةفي التحميمةي فةي د ارسةتو ،وتةم توزيةز اسةتبانة عمةى عينةة عشةوائية
طبقية من المستشفيات المذكورة مقدارىا ( )600موظف وتم استرداد ( )459استبانة.
تكصمت الدراسة إلى وجود ضعف شديد فةي نظةام إدارة األزمةات فةي المستشةفيات المةذكورة فةي
كل مراحل ىذا النظام ،وفي مراحمو مجتمعة ،والتي تم ل التكامل في إدارة األزمات.
أكصػػػت الدراسػػػة بض ةةرورة إنش ةةاء وح ةةدات إلدارة األزم ةةات ف ةةي و ازرة الص ةةحة الفمس ةةطينية ،وف ةةي
المستش ةةفيات الرئيس ةةية الكب ةةرى ،وت ةةوفير أن ةةاس م ةةؤىمين ف ةةي إدارة األزم ةةات ،و تثص ةةيل منيجي ةةة

متكاممة إلدارة األزمات في مختمف مراحميا.

 2-3الدراسات العربية:
 .1دراسة العمرل ( )2014بعنكاف :تقييـ مستكل االستعداد إلدارة األزمات بالتطبيؽ عمى جياز
شرطة عماف السمطانية.

ىػدفت الدراسػة إلةةى تقيةيم مسةتوى االسةةتعداد إلدارة األزمةات فةي جيةةاز شةرطة عمةان السةةمطانية
وفقاً التجاىات الضباط العاممين بو.
استخدـ الباحث المقابمةة الشخصةية القصةيرة ،حيةث تةم اسةتخدام قائمةة استقصةاء عمةى عينةة تةم
اختيارىا عشوائياً من الضباط العاممين في الجياز وعددىم ( )400ضابط.
تكصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين تث ر مسةتوى االسةتعداد لهزمةات مةز عوامةل
توفر( :المعمومات ،براما التدريب ،فريق لهزمات ،والخبرة) ،عمى عكةس مشةاركة العةاممين فةي

اتخاذ القرار والرتبة التي ليس ليا تث ير عمى االستعداد لهزمات.

أكصت الدراسة بزيةادة مسةتوى االسةتعداد لهزمةات مةن خةالل االرتقةاء ببةراما التةدريب لمواجيةة
األزمات ،واالستفادة من الخبرات السابقة ،واالىتمام بالتخطيط لهزمات.
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 .2دراسػػة الحجػػػار ( )2013بعنػػػكاف :أثػػػر نمػػػط شخصػػػية متخػػػذ القػػػرار عمػػػى أسػػػمكب مكاجيػػػة
األزمػػات :دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى الشػػركة القابضػػة لميػػاه الشػػرب كالصػػرؼ الصػػحي بمحافظػػة

الغربية.

ىدفت الدراسة إلى قياس أ ر نمط شخصةية متخةذ القةرار عمةى أسةموب مواجيةة أزمةات بالشةركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحافظة الغربية.
اسػتخدمت الباحثػػة المةنيا االسةةتنباطي ،وطبقةت الد ارسةة عمةةى عينةة قواميةةا ( )265مفةردة مةةن
متخةةذي الق ةرار بةةاإلدارة العميةةا والوسةةطى فةةي الشةةركة ،وبم ة عةةدد االسةةتمارات المسةةتوفاة ()254

استمارة.

تكصمت الدراسة إلى وجةود تةث ير معنةوي إيجةابي بةين نمةط شخصةية متخةذ القةرار وبةين أسةموب
مواجية األزمات (اسموب المواجيةة والتعةاون واالحتةواء) ،ودلةت النتةائا إلةى أن الشخصةية ذات

الضةةمير الحةةي ىةةي األك ةةر تةةث ي اًر عمةةى اسةةموب مواجيةةة األزمةةات تمييةةا العصةةابية ةةم الشخصةةية

ذات القبول م االنبساطية وأخي اًر المنفتحة عمى الخبرات.

 .3دراسػػة حسػػيف ( )2012بعن ػكاف :الكاقػػع الفعمػػي لتػػدريب معممػػي الحمقػػة األكلػػى مػػف التعمػػيـ
األساسي أثناء الخدمة عمى إدارة األزمات التي تكاجييـ داخؿ المدارس.

ىدفت الدراسة التعرف إلةى أسةاليب إدارة األزمةات واطارىةا الفمسةفي لةدى معممةي الحمقةة األولةى
من التعميم األساسي بمصر.

استخدمت الباحثة المنيا الوصفي ،باستخدام استبانة موجية لمعممي الحمقة األولى من التعميم
األساسي.

تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أن بع ةةض الم ةةدارس بدرج ةةة متوس ةةطة تق ةةوم بإع ةةداد خط ةةة عام ةةة إلدارة
األزمات ،وقصور المدارس في توفير المتطمبات األساسية إلدارة األزمات م ةل (ىيكةل تنظيمةي

مكتوب ،وجود فرق إلدارة األزمات ،وسائل لإلنذار المبكر لهزمات).

أكصت الباحثة بضةرورة وجةود خطةة عامةة لمواجيةة االزمةات داخةل جميةز المةدارس االبتدائيةة،
واس ةةتخدام األس ةةموب العمم ةةي ف ةةي إدارة األزم ةةات ف ةةي الم ةةدارس ،م ةةز ض ةةرورة ت ةةوفير المتطمب ةةات

األساسية لالستعداد لمواجية األزمات.

 .4دراسػػة عمػػي ( .)2012بعنػكاف :تفعيػػؿ دكر إدارة األزمػػات فػػي دعػػـ االسػػتراتيجية التسػػكيقية
بالقطاع السياحي.

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إل ةةى توض ةةيح ال ةةدور الي ةةام اذي تمعب ةةو إدارة األزم ةةات ف ةةي دع ةةم االس ةةتراتيجية
التسويقية بالقطاع السياحي.
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استخدمت الباحثة المةنيا الوصةفي التحميمةي ،وتةم استقصةاء عينةة مةن مسةئولي إدارات مختمفةة
بالييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحي.
تكصمت الدراسة إلى وجود فجوة بين ما يجب أن تكون عميو إدارة األزمات والواقز الفعمةي ليةذه
اإلدارة بالقطاع السياحي.
أكصػػت الباحثػػػة بضةةرورة تفعيةةل دور إدارة األزمةةات فةةي دعةةم االسةةتراتيجية التسةةويقية بالقطةةاع
السياحي.
 .5دراسػػة الحميػػدم ( )2010بعنػكاف :فاعميػػة االتصػػاؿ فػػي إدارة األزمػػات األمنيػػة بػػأجيزة كزارة
الداخمية بالرياض.

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعةةرف عمةةى فاعميةةة االتصةةال فةةي إدارة األزمةةات األمنيةةة لةةدى أجيةزة و ازرة

الداخمية بالرياض.

استخدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي ،واستخدم استبانة لجمةز البيانةات وزعةت عمةى جميةز
العةةاممين مةةن ضةةباط وصةةف الضةةباط فةةي غةةرف العمميةةات بةةثجيزة و ازرة الداخميةةة والبةةال عةةددىم

( )850مفردة ،وكانت عينة الدراسة عشوائية بم حجميا (.)270

تكصػػمت الدراسػػة إلةةى أن أىةةم وسةةائل االتصةةال التةةي تسةةتخدم فةةي إدارة األزمةةات ىةةو االتصةةال
الشفوي عبر أجيزة االتصال المختمفةة ،وأىةم معوقةات إتمةام فاعميةة االتصةال فةي إدارة األزمةات
ىو عدم تدريب العاممين عمى مجال االتصال األمني.

أكصػػت الدراسػػة إلةةى ضةةرورة تجييةةز غةةرف العمميةةات فةةي أجي ةزة و ازرة الداخميةةة بثحةةدث وسةةائل
االتصال الفعالة ،مز تبني أنظمة تشفير تضمن عدم التداخل أو االختراق.
 .6دراسة الخشالي كالقطػب ( )2007بعنػكاف :فاعميػة نظػـ المعمكمػات اإلداريػة كأثرىػا فػي إدارة
األزمات (دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية).

ىػدفت الدراسػة إلةى معرفةة مةدى فاعميةة نظةم المعمومةات اإلداريةة فةي إدارة الشةركات الصةناعية
األردنيةةة لهزمةةات التةةي تتعةةرض ليةةا ،ومةةا ىةةو مةةدى اعتمةةاد المةةديرين فةةي ىةةذه الشةةركات عمةةى

الخطوات العممية في إدارة األزمات التي تواجييم.

اختار عينة مكونة من ( )16شركة صةناعية،
ا
استخدـ الباحثاف المنيا الوصفي التحميمي ،وقد
لغةةرض جمةةز البيانةةات مةةن خةةالل اسةةتبانة وزعةةت عمةةى المةةدراء فةةي ىةةذه الشةةركات وبم ة عةةددىم
( )136مدي اًر.
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تكصمت الدراسة إلى وجود تث ير لفاعمية نظم المعمومات اإلدارية فةي إدارة الشةركات الصةناعية
لهزمات التي تواجييا كما كان تث ير فاعمية نظم المعمومات اإلدارية متفاوتاً في كل مرحمة من
مراحل إدارة األزمات التي تتعرض ليا ىذه الشركات.

أكصت الدراسة بضرورة إعطاء إدارات الشركات الصةناعية األردنيةة اىتمامةاً أكبةر لمفيةوم إدارة

األزمات التةي يمكةن أن تمةر بيةا وزيةادة إدراك المةديرين بمراحميةا وذلةك مةن خةالل تكةوين وحةدة
أو لجنة دائمة ،واجراء تدريبات لممديرين لكيفية التعامل مز األزمات.

 .7دراسػػة الفييػػد ( )2006بعنػكاف :التنسػػيؽ بػػيف األجيػػزة األمنيػػة كدكره فػػي مكاجيػػة األزمػػات
(دراسة مسحية عمى الجيات األمنية في مدينة الجبيؿ الصناعية).

ىػػدفت الدراسػػة إلةةى التعةةرف عمةةى طبيعةةة التنسةةيق بةةين األجيةزة األمنيةةة المسةةؤولة عةةن مواجيةةة
األمات في مدينة الجبيل الصناعية ،وما ىي األزمات التي يمكن أن تتعرض ليا المدينة.
اسػتخدـ الباحػث المةنيا الوصةةفي التحميمةي ،وتةم توزيةز اسةةتبانة عمةى العةاممين بغةرف العمميةةات
والمشرفين عمةييم فةي األجيةزة األمنيةة واألمةن الصةناعي بمدينةة الجبيةل الصةناعية وبمة عةددىم

( )250عامل ،تم استعادة ( )232استبانة.

تكصمت الدراسة إلى أنو يوجد أساليب تنسيقية بين األجيزة األمنية لمواجية األزمةات ومةن أىةم
المعوقةةات التةةي تحةةد مةةن التنسةةيق بةةين األجي ةزة األمنيةةة فةةي مواجيةةة األزمةةات ىةةو إغفةةال تنميةةة
وتطوير األساليب واألدوات المتبعة في التنسيق وممارستيا بصورة مستمرة.
أكصت الدراسة بضرورة االىتمةام بةدعم بةراما التةدريب عمةى مواجيةة األزمةات ،وضةرورة تةوفير
تقنيةةات المعمومةةات واالتصةةاالت الجيةةدة والحدي ةةة ،وايجةةاد نظةةم معمومةةات حدي ةةة لضةةمان دقةةة
البيانات التي تقدميا األجيزة ذات العالقة بمواجية األزمات وسرعة الحصول عمييا.
 .8دراسة كردـ ( )2005بعنكاف :المجاف األمنية كدكرىا في إدارة األزمات (دراسة تطبيقية عمػى
المجاف األمنية الدائمة في المممكة العربية السعكدية).

ىػػدفت الدراسػػة إلةةى معرفةةة دور المجةةان األمنيةةة الدائمةةة فةةي المممكةةة العربيةةة السةةعودية فةةي إدارة
األزمات وما سبل تحسين أدائيا.
اسػػتخدـ الباحػػث المةةنيا الوصةةفي فةةي الد ارسةةة لمتعبيةةر عةةن الد ارسةةة تعبي ة اًر كمي ةاً وكيفي ةاً وطبةةق
الباحةةث مةةدخل المسةةح االجتمةةاعي لمفةةردات المجتمةةز األصةةمي لمد ارسةةة ،وتةةم اسةةتخدام اسةةتبانة

كثداة لجمز البيانات ،وشارك في ىذه الدراسة ( )152مبحو اً.
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تكصمت الدراسة إلى أن أىةم المعوقةات التةي تعتةرض المجةان األمنيةة الدائمةة فةي إدارة األزمةات
ىي :مبالغة وسائل اإلعالم فةي نقةل الصةورة لمجميةور ،وكةذلك انتشةار اإلشةاعات عنةد التعامةل

مز األزمات ،ووجود نقص في تثىيل الكوادر البشرية القادرة عمى التعامل مز االزمات بكفاءة.

أكصػػت الدراسػػة بضةةرورة االسةةتفادة مةةن نتةةائا مواجيةةة األزمةةات السةةابقة وكةةذلك تطةةوير ب ةراما
تدريبي ةةة نظري ةةة وعممي ةةة وانش ةةاء مرك ةةز إلع ةةداد الد ارس ةةات والبح ةةوث الت ةةي تعن ةةى ب ةةإدارة األزم ةةات
واس ةةتقطاب الكة ةوادر المؤىم ةةة والمتخصص ةةة ،واس ةةتخدام التقني ةةات الحدي ةةة ،وك ةةذلك إنش ةةاء إدارة

مستقمة تعنى بإدارة األزمات.

 .9دراسػػة العمػػار ( )2003بعن ػكاف :دكر تقنيػػة كنظػػـ المعمكمػػات فػػي إدارة األزمػػات كالك ػكارث
(دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني).

ىػػدفت الدراسػػػة إلةةى التعةةرف عمةةى دور تقنيةةة ونظةةم المعمومةةات وتطبيقاتيةةا فةةي إدارة األزمةةات
والكة ةوارث باس ةةتخدام أح ةةدث م ةةا وص ةةل إلي ةةو الفك ةةر اإلداري ف ةةي مج ةةال نظ ةةم ت ةةدفق المعموم ةةات
واالتصاالت واالستفادة من التقنيات الحدي ة في مجال الحاسب اآللةي واسةتغالل السةرعة والدقةة

والكفاءة العالية لمحاسوب في بناء نظم دعم اتخةاذ القة اررات فةي الوقةوع باألزمةة أو الكار ةة حتةى
يمكنو إدارتيا واحتوائيا بثعمى قدر ممكن من الكفاءة والفاعمية وفي أقصر وقت.
اسػػػتخدـ الباحػػػث المةةنيا الوصةةفي ،وقةةام بتوزي ةةز اسةةتبانة عمةةى عينةةة عش ةوائية بمغ ةةت ()300
شةةخص مةةن أصةةل ( )480مةةن مجتمةةز الد ارسةةة لمضةةباط العةةاممين فةةي المديريةةة العامةةة لمةةدفاع
المدني.
تكصمت الدراسة إلى أن استخدام تقنية نظم المعمومات يؤدي إلةى تةوفير الوقةت والجيةد وسةرعة
أداء األعمةةال فةةي الوقةةت المناسةةب أ نةةاء وقةةوع األزمةةات والك ةوارث ،واتخةةاذ الق ةرار الصةةحيح فةةي

الوقةةت المناسةةب ،ومةةن أىةةم العوامةةل الرئيسةةية التةةي تعةةوق األداء فةةي مواجيةةة األزمةةات والكةوارث
ىو عدم الدقة في تحديد األىداف ،وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية.
أكصػػت الد ارسػػػة بضةةرورة تةةوفير نظةةام جيةةد ومتكامةةل لممعمومةةات واالتصةةاالت ،وتةةوفير ب ةراما
خاصة لتدريب العاممين عمى استخدام تقنية ونظم المعمومات لمواجية األزمات والكوارث.
 .10دراسة سػميماف ( )1999بعنػكاف :أثػر بعػض العكامػؿ التنظيميػة عمػى كفػاءة إدارة األزمػات
بمستشفيات جامعة المنصكرة.

ىػػدفت الدراسػػة إلةةى تحديةةد درجةةة التبةةاين بةةين آراء العةةاممين بمستشةةفيات جامعةةة المنصةةورة مةةن
وجية نظر األطباء ،وىيئة التمريض ،والفنيين ،واإلداريين ،حول مدى كفاءة إدارة األزمةات فةي

المستشفيات.
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استخدـ الباحث المنيا الوصفي في دارسةتو ،وتةم أخةذ عينةة عشةوائية طبقيةة مةن التخصصةات
المختمفة عددىا ( )357شخص.
تكصمت الدراسػة إلةى عةدم وجةود تبةاين جةوىري بةين آراء العةاممين فةي المستشةفيات فيمةا يتعمةق
بكةةل مرحمةةة مةةن م ارحةةل إدارة األزمةةة عمةةى حةةدة ،وكةةذلك فيمةةا يتعمةةق بكافةةة الم ارحةةل وأوضةةحت
متوسةةطات آراء فئةةات الد ارسةةة ارتفةةاع درجةةة اإلدراك لةةدييم بإمكانيةةة تعةةرض المستشةةفيات التةةي

يعممون بيا ألزمات في أي وقت.

أكصت الدراسػة بضةرورة االىتمةام بةالتخطيط الجيةد لمواجيةة األزمةات المحتممةة وبإنشةاء إدارات
مستقمة أو فريق عمل بكل مستشفى لمواجية االزمات المحتممة عمةى أن تتضةمن ىةذه اإلدارات
أو الفرق تم يالً لكافة أقسام المستشفى مز ضمان تمتز أفرادىةا باالسةتقاللية والقةدرة عمةى اتخةاذ
الق اررات في الوقت المناسب.

 3-3الدراسات األجنبية:
 .1دراسػػة  :)2014( Sara Campoبعنػكاف :أثػػر اإلبتكػػار عمػػى أداء الفنػػادؽ السػػياحية فػػي

أكقات األزمات.

Hotel innovation and performance in times of crisis.
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميةةل تةةث ير التوجةةو القةةائم عمةةى اإلبتكةةار عمةةى آداء الفنةةادق السةةياحية ،وكيفيةةة
إدراك إدارتيا لذلك وتث ير جو األزمات عمييا.

قػػاـ الباحػػث بجمػػع بيانةةات الد ارسةةة مةةن خةةالل إسةةتطالع لم ةرأي عمةةى اإلنترنةةت بةةين مةةديري الفنةةادق
السياحية ذات درجة (أربعة نجوم) في  52مدينة إسبانية.

تكصػػمت الدراسػػة إلةةى أن ميةةل الفنةةادق لإلبتكةةار ال يسةةاىم بشةةكل مباشةةر وايجةةابي عمةةى اآلداء فةةي

المةدى القصةير ،مةز ذلةةك فمةو أىميةة فةةي تحسةين آداء الفنةادق فةي األجةةل المتوسةط والطويةل ،إضةةافة
إلى أن األزمات وعدم اإلستقرار يؤ ر عمى الرغبة في اإلبتكار.

أكصػت الدراسػػة إلػػى ضةةرورة توسةيز المعرفةةة حةةول اإلبتكةار وأسةةاليبو لةدى إدارات الفنةةادق السةةياحية،
لما ليةا مةن أ ةر جيةد فةي زيةادة األربةاح التجاريةة؛ والقةدرة عمةى المنافسةة فةي بيئةات غيةر مؤكةدة وفةي

أوقات األزمات.
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 .2دراسػػػة Bengtson

 :)2013( Annaبعنػػػكاف :إدارة اإلسػػػتقرار كاألزمػػػات فػػػي العالقػػػات

التجارية (حالة شركة إريكسكف في األسكاؽ الناشئة).

Managing stability and crises in business relationships: The case of
Ericsson in an emerging market.
ىدفت الدراسة إلػى تطةوير نظريةة التغيةرات عمةى نحةو سةمس فةي تنميةة العالقةات التجاريةة لإلسةتفادة
منيا في حاالت اإلستقرار واألزمات التي قد تتعرض ليا الشركات والمؤسسات التجارية.

اسػػػتخدـ الباحػػػث مػػػنيج د ارسةةة الحالةةة عمةةى الشةةركة السةةويدية ،وجمةةز بيانةةات الد ارسةةة عةةن عالقةةة
الشةةركة فةةي األسةواق الناشةةئة فةةي األرجنتةةين خةةالل الفتةرة (1998م – 2004م) مةةن أرشةةيف الشةةركة
والصحف واإلنترنت.

تكصػمت الدراسػػة إلػى وجةود ضةةعف حقيقةي فةي العالقةةات التجاريةة لمشةركة بسةةبب سةموكيا القةائم مةةز
العمالء والشركات األخرى المحمية في حةاالت اإلسةتقرار وعةدم اإلسةتقرار ،رغةم أن واقةز اإلضةطراب
واألزمات أصبح أك ر شيوعاً في العالقات التجاريةة بسةبب دخةول الشةركات الكبةرى إلةى أسةواق غيةر

مستقرة.

كأكصت الدراسة إلى أن إعادة تنشيط العالقات التجارية يتطمب بشكل متزايد دراسة السموك المتبادل
بين الشركات والعمالء والشركات األخرى في األسواق ،وضرورة إيجاد نموذج موحةد لمشةركة يضةمن
تحديد أساليب تتبعيا الشركة في حاالت اإلستقرار وعدم اإلستق ار (األزمات) في العالقات التجارية.

 .3دراسة :)2010( Ali Unlu :بعنكاف :إدارة الككارث كاألزمات في تركيا.

Disaster and crisis management in Turkey: a need for a
unified crisismanagement system .
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعةةرف عمةةى كيفيةةة تطةةوير نظةةام إدارة الك ةوارث واألزمةةات التةةي تتعةةرض ليةةا
الحكومةةة التركيةةة ،واج ةراء تقيةةيم نةةوعي لنظةةام إدارة الك ةوارث واألزمةةات فةةي تركيةةا لمحةةاالت المثسةةاوية
التي تتعرض ليا البالد.

قػػاـ الباحػػث بجمػػع بيانةةات الد ارسةةة مةةن خةةالل الو ةةائق الحكوميةةة وبيانةةات األرشةةيف الحكةةومي عةةن

الحاالت المثساوية التي تعرضت ليا تركيا.

تكصمت الدراسة إلى أن تركيا وعت نظاميا إلدارة الكوارث واألزمات عام 1930م الذي يعتمد عمى
الخبرات ويقز عمى عاتق الو ازرات الحكومية المختمفة بينما مشاركة المنظمات الخاصة الغيةر ربحيةة

محدودة المشاركة في إدارة الكوارث واألزمات ،وان ىذا النظام ضعيف جداً.

أكصػػت الدراسػػة إلػػى إعةةادة النظةةر فةةي النظةةام الحةةالي إلدارة الكةوارث واألزمةةات ويحتةةاج إلةةى تطةةوير
ليصبح مميز في تنسيق إدارة العمميات ،وتصميم ىيكل إلدارة الكوارث واألزمات أك ر توحداً ومرونة
مز إشراك المنظمات الخاصة الغير ربحية فيو.
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 .4دراسة :)2009( Wang :بعنكاف :اعتماد إدارة المعرفة في أكقات األزمات.
Knowledge management adoption in times of crisis.
ىدفت الدراسة إلى تحسين الفيم لمدور الذي تمعبو إدارة المعرفة في رفز األداء التنظيمي خالل
األزمات.
قاـ الباحث بجمع البيانات ال انوية من الو ائق التنظيمية وبيانات األرشيف وتم إجةراء مقةابالت
مز ( )14مفردة من المختصين ،وكانت دراسة الحالة عمى شركة الغاز الطبيعي الكتشاف ىةل
من الممكن إلدارة المعرفة من تقميل مخاطر األزمات؟.
تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أن األزمةةات التةةي تيةةدد المؤسسةةات ممكةةن تجنبيةةا والحةةد منيةةا إذا حةةددت
المعرفةةة الميمةةة لالسةةتجابة ألزمةةات األعمةةال بكفةةاءة وفعاليةةة ،ويمكةةن قيةةاس قةةدرات المؤسسةةات
إلدارة المعرفة الميمة من إنجاز إدارة المعرفة بالتعمم من األزمات السابقة.

أكصػػت الدراسػػة أن عمةةى المؤسسةةات تحديةةد احتياجاتيةةا المعرفيةةة لتقميةةل مخةةاطر األزمةةات مةةن
خالل تحديد استراتيجيات إدارة معرفة تختمف في كل مرحمة من مراحل إدارة األزمات.
 .5دراسػة  )2008( Vangelinos & Priporaبعنػكاف :إدارة األزمػات فػي الصػيدلة :دليػؿ
مف اليكناف.

Crisis Management in Pharmaceuticals: Evidence from Greece.
ىػػدفت الدراسػػة إلةةى اكتشةةاف الممارسةةات ،االج ةراءات الوقائيةةة والمشةةاكل التةةي تواجةةو شةةركات
األدوية عند تعرضيا لهزمات ،حيث يعتبةر قطةاع الصةناعات الدوائيةة األك ةر تعرضةاً لهزمةات
من بين القطاعات الصناعية األخرى.
قػػاـ الباحػػث بجمةةز المعمومةةات مةةن خةةالل إج ةراء مقةةابالت معمقةةة مةةز مةةدراء سةةتة عشةةر شةةركة
أدوية ،واستخدم األسئمة ذات النيايات المفتوحة.
تكصمت الدراسة وحسب رأي المستطمعة أراءىم إلى أن سحب المنتجات يشكل السبب الرئيسةي
ألزمات قطاع األعمال في شركات األدويةة ،وأظيةرت الد ارسةة أن الشةركات الكبةرى يوجةد لةدييم
قسم إلدارة األزمات أو أن بعضيا استعان بشركات استشارية في ىذا المجال.
أكصت الدراسة إلى أن نتائا تجربة شركات األدوية في ىذا النطاق يمكن تعميميا عمةى نطةاق
واسز في قطاعات صناعية أخرى ذات طابز عالمي.
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 .6دراسة  )2005( Rogerبعنكاف :نظـ كخطط إدارة األزمات في شركات التصدير.
Plans and Systems of Exporting Companies.
ىػػدفت الدراسػػة إلةةى معرفةةة مةةدى التقةةدم فةةي نظةةم وخطةةط إدارة األزمةةات فةةي شةةركات األعمةةال
المصدرة إلى دول العالم ال الث.
استخدـ الباحث عينة مكونة من ( )183شركة أعمال تصدير إلى دول العالم ال الث.
تكصػػمت الدراسػػة إلةةى أن حجةةم المخةةاطر الكبي ةرة التةةي تتحممةةو ىةةذه الشةةركات ،يرجةةز إلةةى سةةوء
التخطةةيط لمواجيةةة أزمةةات ىةةذه الشةةركات ،وأن ح ةوالي  %20مةةن تمةةك الشةةركات تمتمةةك أنظمةةة
وخطط إلدارة أزمات التصدير ،بينما  %33منيا ال تمتمك نظم أو خطط عمى اإلطالق. .
أكصػػت الدراسػػة إلةةى ضةةرورة تةةوفير أنظمةةة وخطةةط وفةةق أسةةس عمةةم إدارة األزمةةات ،إضةةافة إلةةى
نشر قافة العمل والتفكير الجماعي عند حدوث األزمات والعمل كفريق واحد.
 .7دراسة  )2000( Orificeبعنكاف :تطكير خطة إدارة أزمات فعالة :دكر إدارة المشاريع.
Developing Effective Crisis Management The Role of a project
Manager.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور مديري المدارس أ ناء نشةوء األزمةات ،ومةا ىةي األسةاليب
المستخدمة لمحد من آ ار تمك االزمات.
استخدـ الباحػث المةنيا الميةداني فةي د ارسةتو ،فقةد اعتمةد عمةى أسةموب المقابمةة بإحةدى مةدارس
نيويورك التي التيمت فييا النيران المكاتب اإلدارية والكافتيريا الخاصة بالمدرسة.
تكصػػمت الدراسػػة إلةةى عةةدم تةةوفر خطةةة فاعمةةة إلدارة األزمةةات موضةةح بيةةا دور مةةدير المدرسةةة
أ نةاء حةدوث األزمةات ،وأن ىنةاك ضةعف واضةةح فةي تةوفر واسةتخدام إجةراءات األمةن والسةةالمة
من قبل مدير المدرسة.
أكصت الدراسة بوضةز خطةة فعالةة إلدارة األزمةات ،وتوضةيح دور مةدير المدرسةة أ نةاء حةدوث
األزمة ةةات ،وم ارعة ةةاة احتياجة ةةات الطة ةةالب والعة ةةاممين فة ةةي المدرسة ةةة ،واسة ةةتخدام إج ة ةراءات األمة ةةن

والسالمة من قبل مدير المدرسة.
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 4-3التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد استعراض لبعض الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية واألجنبية خمص الباحث إلى التالي:
 .1أكجو االتفاؽ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية:
أ -تشةةابيت الد ارسةةة الحاليةةة مةةز الد ارسةةات السةةابقة الفمسةةطينية والعربيةةة فةةي اسةةتخدام االسةةتبانة
كثداة لمدراسة ،وفي استخدام المنيا الوصفي التحميمي في منيا الدراسة.

ب -تش ةةابيت الد ارس ةةة الحالي ةةة م ةةز د ارس ةةة (نص ةةر )2014 ،ود ارس ةةة (العم ةةرى )2014 ،ود ارس ةةة
(عودة )2008 ،ودراسة (صالح )2007 ،في دراسة واقز إدارة األزمات.

ت -تشابيت دراسة (نصر )2014 ،ود ارسةة (أبةو ركبةة )2013 ،ود ارسةة (حسةين )2012 ،مةز
د ارس ةةة (الرض ةةيز )2011 ،وم ةةز د ارس ةةة (أب ةةوعزيز )2010 ،ف ةةي الكش ةةف ع ةةن م ةةدى تة ةوافر
المقومات األساسية الالزمة إلدارة األزمةات لةدى المؤسسةات محةل الد ارسةات ،والتةي تشةابيت
مز الدراسة الحالية إلى حد كبير فةي تحديةد المتطمبةات األساسةية إلدارة األزمةات بكفةاءة فةي

المؤسسات.

ث -تش ةةابيت الد ارس ةةة الحالي ةةة م ةةز د ارس ةةة (نص ةةر )2014 ،ود ارس ةةة (حس ةةين )2012 ،ود ارس ةةة
(زيادة )2012 ،ودراسة (الرضةيز )2011 ،و د ارسةة (أبةو عزيةز )2010 ،فةي د ارسةة مةدى
ت ةوافر التخطةةيط ونظةةم المعمومةةات والميةةارات القياديةةة وفةةرق إدارة األزمةةات كمتطمبةةات ميمةةة

إلدارة األزمات.
ج -اتفق ةةت الد ارس ةةة الحالي ةةة م ةةز د ارس ةةة (نص ةةر )2014 ،ود ارس ةةة (حس ةةين )2012 ،ف ةةي د ارس ةةة
الييكل التنظيمي وفرق إدارة األزمات كمتطمبات أساسية لالستعداد لمواجية األزمات .

ح -تشةةابيت الد ارسةةة الحاليةةة مةةز د ارسةةة (أبةةو حجيةةر )2014 ،ود ارسةةة (نصةةر )2014 ،ود ارسةةة
(ع ةواد )2014 ،ود ارسةةة (أبةةو عزيةةز )2010 ،ود ارسةةة (صةةالح )2007 ،ود ارسةةة (إسةةميم،
 )2007في دراسة إدارة األزمات لدى إحدى مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية.
خ -تشةةابيت الد ارسةةة الحاليةةة مةةز د ارسةةة ( )2012 ،Ali Unluفةةي د ارسةةة إدارة األزمةةات عمةةى
المؤسسات الحكومية.

د -تشة ةةابيت الد ارسة ةةة الحالية ةةة م ة ةز د ارسة ةةة (زية ةةادة )2012 ،ود ارسة ةةة (عة ةةودة )2008 ،ود ارسة ةةة
(الجديمي )2006 ،في اعتبار كافة العاممين في المؤسسة محل الدراسة كمجتمز لمدراسة.
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ذ -تشابيت الدراسة الحالية مز دراسة ( )2000 ،Orificeإلى حد ما ،في دراسة دور العنصةر
البش ةةري ف ةةي إدارة األزم ةةات حي ةةث تناول ةةت الد ارس ةةة الحالي ةةة (المي ةةارات القيادي ةةة وف ةةرق إدارة
األزمات) فيما تناولت دراسة ( )2000 ،Orificeمديري المدارس.
ر -تش ة ة ة ة ة ة ة ةةابيت الد ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة الحالي ة ة ة ة ة ة ة ةةة م ة ة ة ة ة ة ة ةةز د ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة ( )2009 ،Wangم ة ة ة ة ة ة ة ةةز د ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة
( )2008 ،Vangelinos&Priporaومة ة ة ة ة ةةز د ارسة ة ة ة ة ةةة ( )2005 ،Rogerومة ة ة ة ة ةةز د ارسة ة ة ة ة ةةة
( )2000 ،Orificeفي دراسة إدارة األزمات.
 .2أكجو االختالؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية :
أ -اختمفةةت د ارسةةة (الحجةةار )2013 ،فةةي اسةةتخداميا المةةنيا االسةةتنباطي ،مةةز الد ارسةةة الحاليةة
والدراسات المحمية والعربية األخرى التي استخدمت المنيا الوصفي.
ب -اختمفت الدراسة الحالية مز دراسة (نصر )2014،ودراسة (العمةري )2014،ود ارسةة (عةواد،

 )2014ودراسة (أبو حجير )2014،ودراسة (الحجار )2013 ،ودراسة (الرضيز)2011 ،
ودراسة (أبةوعزيز )2010،ود ارسةة (عبةد العةال )2009 ،ود ارسةة (صةالح )2007 ،ود ارسةة

(إسةةميم )2007 ،فةةي اعتبةةار الوظةةائف اإلش ةرافية فقةةط فةةي المؤسسةةة محةةل الد ارسةةة كمجتمةةز
لمدراسة بينما في الدراسة الحالية مجتمز الدراسة شمل كافة العاممين.
ت -اختمفةت الد ارسةة الحاليةة مةةز الد ارسةات السةابقة فةي مجتمةةز الد ارسةة حيةث أن مجتمةز الد ارسةةة
الحالية يتكون من جميز العاممين في و ازرة النقل والمواصالت.

ث -اختمفةةت الد ارسةةة الحاليةةة مةةز الد ارسةات السةةابقة فةةي عينةةة الد ارسةةة التةةي ستشةةمل كافةةة مجتمةةز
الدراسة نظ اًر لصغرىا وذلك بثسموب الحصر الشامل.

ج -اختمفت الدراسة الحالية في طريقة دراسة إدارة األزمات مز دراسة (األشقر )2012 ،ودراسة
(الحميةةدي )2012 ،ود ارسةةة (الخشةةالي )2007 ،ود ارسةةة (العمةةار )2003 ،بتركيزىةةا عمةةى
عام ةل فعاليةةة نظةةم المعمومةةات فةةي إدارة األزمةةات فقةةط ،بينمةةا الد ارسةةة الحاليةةة سةةتتناول عةةدة
عوامل تساىم في فعالية إدارة األزمات.
ح -اختمفةةت الد ارس ةةة الحالي ةةة ف ةةي طريق ةةة د ارسةةة إدارة األزم ةةات م ةةز د ارس ةةة (عم ةةي )2012،الت ةةي
درست دور إدارة األزمات في دعم االستراتيجية التسويقية لمقطاع السياحي.
خ -اختمفت دراسة (أبو حجير )2014 ،ودراسة (الحجار )2013 ،مز باقي الدارسات والد ارسةة
الحالية في تركيزىا عمى النمط القيادي وأ ره عمى إدارة األزمات.
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د-

اختمف ة ة ة ة ة ة ة ةةت الد ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة الحالي ة ة ة ة ة ة ة ةةة م ة ة ة ة ة ة ة ةةز د ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة ( )2014 ،SaraCampoود ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة

(  )2013 ،AnnaBengtsonود ارسةة ( )2012 ،Ali Unluود ارسةةة ()2009 ،Wang
مز دراسة ( )2008 ،Vangelinos&Priporaومز دراسة ( )2005 ،Rogerفي مجتمز
الدراسة وتركيزىا عمى مؤسسات األعمال والشركات التجارية.

ذ-

اختمفة ة ة ة ة ة ة ة ةةت الد ارسة ة ة ة ة ة ة ة ةةة الحالية ة ة ة ة ة ة ة ةةة مة ة ة ة ة ة ة ة ةةز د ارسة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ( )2009 ،Wangمة ة ة ة ة ة ة ة ةةز د ارسة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
( )2008 ،Vangelinos&Priporaومة ة ة ة ة ةةز د ارسة ة ة ة ة ةةة ( )2005 ،Rogerومة ة ة ة ة ةةز د ارسة ة ة ة ة ةةة
( )2000 ،Orificeفةةي اسةةتخدام أداة الد ارسةةة حيةةث ركةةزت عمةةى جمةةز البيانةةات عمةةى إجةراء
المقابالت.

 .3أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
في ضكء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث منيا في عدة مجاالت يمكن إجماليا باآلتي:
أ -االىتداء لبعض المصادر المحمية والعربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة.
ب -المساعدة في صياغة منيجية الدراسة.
ت -المساعدة في تحديد متغيرات الدراسة ومدى إمكانية تثسيس العالقة بينيما.
ث -تحديد مشكمة الدراسة ،وتحديد أىداف وأىمية الدراسة.
ج -وبينةةت ضةةرورة العمةةل عمةةى تطبيةةق المةةنيا العممةةي المتكامةةل فةةي مواجيةةة األزمةةات مةةن خةةالل
توفير المتطمبات األساسية لمتعامل مز األزمات في المؤسسات المختمفة.

 .4أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة :
أ -تعتبةةر ىةةذه الد ارسةةة عمةةى حةةد عمةةم الباحةةث أول د ارسةةة تتحةةدث عةةن واقةةز إدارة األزمةةات فةةي
و ازرة النقل والمواصالت من وجية نظر العاممين.
ب -يتميز مجتمز الدراسة المكون من جميز العاممين في و ازرة النقل والمواصالت في قطةاع غةزة،
بعممةةو فةةي الةةو ازرة التةةي تشةةرف عمةةى قطةةاع النقةةل والمواصةةالت الفمسةةطيني ،الةةذي يشةةكل أحةةد

الدعائم األساسية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ت -الحد الزمني ليذه الدراسة يميزىا عن غيرىا من الدراسات في الفتةرة (مةن بدايةة الحصةار عمةى
قطةاع غةزة وتشةديده تحديةةداً بعةد منتصةف يونيةو2007 /م حتةةى تةولي حكومةة الوفةاق الةةوطني
مياميا بتاريخ 2014/06/02م) ،حيث أن الدراسات السابقة التي تحد ت عن إدارة األزمةات
في قطاع غزة عمى حد عمم الباحث لم تحدد م ل ىذا الحد بالضبط.
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ث -تمي ةةزت الد ارس ةةة الحالي ةةة ف ةةي د ارس ةةتيا لواق ةةز إدارة األزم ةةات م ةةن خ ةةالل د ارس ةةة وتركيزى ةةا عم ةةى
المتطمبةةات األساسةةية لمتعامةةل مةةز األزمةةات والمتم م ةةة فةةي (التخطةةيط الفعةةال ،مرونةةة الييك ةةل
التنظيمي وتسمسل األوامر ،الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات ،القدرة عمى اتخاذ الق اررات،

فعالية االتصال ونظم المعمومات).

ج -من المتوقز أن تضيف ىذه الدراسة مادة عممية نظرية وعمميةة جديةدة إلةى المكتبةة الفمسةطينية
في مجال إدارة األزمات.
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 5-3مصفكفة الفجكة البحثية:

جية الفجكة
1

الحد المكاني كالقطاعي

2

الحد البشرم

3

الحد الزمني

جدكؿ رقـ ()3
الفجكة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

اسة ة ةةتيدفت الد ارسة ة ةةات السة ة ةةابقة فة ة ةةي د ارسة ة ةةتيا لة ةةم تة ةةدرس األزمة ةةات فة ةةي و ازرة النقة ةةل تسة ةةتيدف الد ارس ة ةةة الحالية ةةة و ازرة النق ة ةةل والمواصة ةةالت،
لهزمات في المؤسسات التةي ترعةى قطاعةات والمواصالت التي ترعةى قطةاع النقةل التي ترعى قطاع النقل والمواصالت.
المجتم ة ةةز المختمف ة ةةة م ة ةةل :الص ة ةةحة والتعم ة ةةيم والمواصالت.

والشرطة وجيات خدماتية أخرى.
الد ارس ةةات الس ةةابقة درس ةةت إدارة األزم ةةات ف ةةي ل ةةم تثخ ةةذ وجي ةةة نظ ةةر كاف ةةة الع ةةاممين درست الدراسة الحالية إدارة األزمات في و ازرة األزمةات
المؤسسة ةةات محة ةةل الد ارسة ةةة مة ةةن وجية ةةة نظة ةةر (كل مجتمز الدراسة).

من وجية نظر كافة العاممين فييا.

العاممين في الوظائف اإلشرافية.
الحد الزمني لمد ارسةات السةابقة مختمةف حسةب لةةم تةةدرس الد ارسةةات السةةابقة المحميةةة الح ةةد الزمن ةةي لي ةةذه الد ارس ةةة :س ةةيتم إجة ةراء ىةةذه الد ارس ةةة
طبيعة كل دراسة.

إدارة األزمات في فترة الحصةار عمةى خ ةةالل ع ةةام  ،2015وس ةةتتناول الد ارس ةةة الفتة ةرة الزمني ةةة
غزة وخاصة بعد تشديده عةام  2007منذ تشديد الحصار عمى قطةاع غةزة عةام  2007حتةى
وحتةةى تةةولي حكومةةة الوفةةاق الةةوطني تولي حكومة الوفاق الوطني بتاريخ .2014/06/02
بتاريخ .2014/06/02
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جية الفجكة
4

متغيرات الدراسة

الفجكة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الد ارس ة ةةات الس ة ةةابقة الت ة ةةي تح ة ةةد ت ع ة ةةن إدارة ل ة ة ةةم ترك ة ة ةةز الد ارس ة ة ةةات الس ة ة ةةابقة ف ة ة ةةي تح ةةد ت الد ارس ةةة الحالي ةةة واق ةةز إدارة األزم ةةات ف ةةي و ازرة
األزمةةات ،وركةةزت عمةةى متغيةةر واحةةد أو أك ةةر د ارسة ة ة ة ة ةةتيا إلدارة األزمة ة ة ة ة ةةات عمة ة ة ة ة ةةى النقةةل والمواصةةالت ،وركةةزت عمةةى المتغيةرات المسةةتقمة
مة ة ةةن المتغي ة ة ةرات المسة ة ةةتقمة التة ة ةةي تة ة ةةؤ ر فة ة ةةي المتغية ة ة ة ةرات الة ة ة ة ةواردة ف ة ة ة ةةي الد ارس ة ة ة ةةة ومةةدى توفرىةا كمتطمبةةات أساسةةية فةةي الةةو ازرة والمتم مةةة

المتغير التابز (إدارة األزمات).

الحالية.

ب ة (التخطيط الفعال -مرونة الييكةل التنظيمةي وتسمسةل
األوامر -الميارات القياديةة وفةرق إدارة األزمةة – القةدرة
عم ة ة ةةى اتخ ة ة ةةاذ الق ة ة ة ة اررات – فعالي ة ة ةةة االتص ة ة ةةال ونظةة ة ةةم

المعمومات) التي تسيم في إدارتيا لهزمات.
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يتناول ىذا الفصل تحميل ومناقشة الجانب التطبيقي العممي لمدراسة ،حيث تم الحصول

عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائا وتفسيرىا في ضوء أدبيات
الدراسة المتعمقة بموضوعيا ،ويتكون ىذا الفصل من مبح ين رئيسيين ،يتناول المبحث األول طريقة
واجراءات الدراسة وأما المبحث ال اني فسيتناول تحميل البيانات واختبار الفرضيات.

 1-4المبحث األول
طريقة واجراءات الدراسة
يتناول ىذا المبحث وصفاً مفصالً لإلجراءات التي تم اتباعيا في تنفيذ الدراسة ،ومن ذلك

منيجية الدراسة ،ووصف مجتمز الدراسة ،وتحديد عينة الدراسة ،وأداة الدراسة (االستبانة) والتثكد

من صدقيا و باتيا ،وبيان إجراءات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة
النتائا ،وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 1-1-4منيجية الدراسة:
من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيا الوصفي التحميمي ،الذي يقوم عمى

وصف الظاىرة قيد الدراسة من جميز جوانبيا ،وتحميل بنيتيا ،ومعرفة مجمل العالقات والروابط بين
مكوناتيا دون تدخل من الباحث في نتائجيا ،والظاىرة المراد دراستيا وتحميميا في ىذه الدراسة ىي
واقز إدارة األزمات في و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة من وجية نظر العاممين.

 2-1-4مصادر الدراسة:
 .1البيانات األكلية :وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيز اسةتبانة الد ارسةة ،وتجميةز المعمومةات
الالزم ةةة ف ةةي موض ةةوع الد ارس ةةة ،وت ةةم تفريغي ةةا وتحميمي ةةا باس ةةتخدام برن ةةاما ( )SPSSاإلحص ةةائي
واسةةتخدام االختبةةارات اإلحصةةائية المناسةةبة بيةةدف الوصةةول لةةدالالت ذات قيمةةة ومؤش ةرات تةةدعم

موضوع الدراسة.

 .2البيانات الثانكية :تمت مراجعة الكتةب والد ارسةات السةابقة والةدوريات والمجةالت والم ارجةز العمميةة
المتعمق ةةة بموض ةةوع الد ارس ةةة ،والت ةةي تتعم ةةق ب ةةالتعرف عم ةةى إدارة األزم ةةات ،بي ةةدف إ ة ةراء موض ةةوع

الد ارسةةة بشةةكل عممةةي ،وكةةذلك مةةن أجةةل التعةةرف عةةل األسةةس والطةةرق العمميةةة السةةميمة فةةي كتابةةة

الد ارسةةة ،إضةةافة إلةةى الق ة اررات واإلج ةراءات الخاصةةة بعمةةل و ازرة النقةةل والمواصةةالت ذات العالقةةة
بموضوع الدراسة.
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 3-1-4مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمز الدراسة من جميز العاممين في و ازرة النقل والمواصةالت فةي قطةاع غةزة بكافةة

إداراتيةةا ودوائرىةةا فةإن إجمةةالي عةةدد مةةوظفي الةةو ازرة ( )187موظفةاً ،وتفصةةيل مجتمةةز الد ارسةةة حسةةب

جدول رقم ( )3التالي:

جدكؿ رقـ ()3

أعداد مجتمع الدراسة حسب الكظائؼ اإلشرافية كالكظائؼ التخصصية كالمينية لعاـ (2015ـ)
درجة االشراؼ

كظائؼ تخصصية مينية

كظائؼ إشرافيو

المسمى

ككيؿ

ككيؿ

مدير

مدير

رئيس

رئيس

الكظيفي

كزارة

مساعد

عاـ

دائرة

قسـ

شعبة

العدد

1

0

8

31

25

0

المجمكع

مكظؼ

187

122

المصدر :و ازرة النقل والمواصالت ،اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية والمالية ،دائرة شؤون األفراد (2015م).

 4-1-4عينة الدراسة بأسمكب الحصر الشامؿ:
شةةممت عينةةة الد ارسةةة عمةةى جميةةز أف ةراد مجتمةةز الد ارسةةة فةةي و ازرة النقةةل والمواصةةالت وذلةةك

بثسة ةةموب الحصة ةةر الشة ةةامل نظ ة ة اًر لصة ةةغر حجة ةةم مجتمة ةةز الد ارسة ةةة ،مة ةةز اسة ةةت ناء المة ةةوظفين المينية ةةين

(الم ارسةةمين ،الح ةراس ،الفنيةةين ،السةةائقين) وعةةددىم ( )58موظف ةاً ،والمعينةةين عمةةى الفئةةات الوظيفيةةة
الرابعةةة والخامسةةة عمةةى سةةمم الوظةةائف المعتمةةدة فةةي قةةانون الخدمةةة المدنيةةة الفمسةةطيني وبالتةةالي فيةةم
غير قادرين عمى تقييم مدى توفر المتطمبات األساسية الالزمة إلدارة األزمات ،وتةم توزيةز االسةتبانة

عمةةى جميةةز أف ةراد العينةةة ،وفةةي ضةةوء ذلةةك تةةم توزيةةز ( )129اسةةتبانة وتةةم اسةةترداد ( )111اسةةتبانة،
وجدول رقم ( )4يوضح ذلك.

جدكؿ رقـ ()4

عدد االستبانات المكزعة كالمستردة
ـ

ككيؿ /مدير عاـ /ككيؿ مساعد

مدير دائرة

رئيس قسـ /شعبة

مكظؼ

المجمكع

تكزيع

9

31

25

64

129

استرداد

8

26

22

55

111
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 5-1-4المعالجات االحصائية:
استخدم الباحث في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعيةة ) )SPSSوالمعروفةة

باسم ) (Statistics Package For Social Scienceفي إجراء التحميالت اإلحصائية التةي
تم استخداميا في ىذه الدراسة والمتم مة فيما يمي األدوات اإلحصائية المستخدمة:
 -1النسةب المئويةةة والتكة اررات والمتوسةةط الحسةةابي والمتوسةط الحسةةابي النسةةبي :يسةتخدم ىةةذا األمةةر
بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة بات فقرات االستبانة.
 -3معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون (Coefficient

Correlation

يستخدم ىذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.

 )Personلقيةةاس درجةةة االرتبةةاط

 -4اختبار كولمجروف سةمرنوف ( ،)One-Sample K-Sلمعرفةة ىةل البيانةات تتبةز التوزيةز
الطبيعي أم ال.

 -5اختبةار ( )One Sample T Testلمعرفةة مةا إذا كانةت متوسةط درجةة االسةتجابة قةد وصةمت
إلى درجة التوفر المتوسطة وىي  2أم ال.
 -6اختبةار  ،Independent Sample T Testلمعرفةة مةا إذا كةان متوسةط درجةة االسةتجابة قةد
وصمت إلى درجة التةوفر المتوسةطة ( )2أم قمةت أو زادت عنيةا ،ويسةتخدم ىةذا االختبةار لمتثكةد
من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات المحاور.
 -7اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمعرفةة مةا إذا كةان ىنةاك فروقةات ذات
داللة إحصائية بين الث مجموعات أو أك ر من البيانات.
 -8اختبةةار أقةةل فةةرق دال إحصةةائياً ( ،)Least Significant Difference) )LSDواختبةةار
تةوكي ( (Tukey's Honestly Significant Difference) )HSDكاختبةارين بعةديين
في حال وجود فروق عند استخدام تحليل التباين األحادي.

 6-1-4أداة الدراسة:
تم مةةت أداة الد ارس ةةة باس ةةتبانة لد ارسةةة واق ةةز إدارة األزم ةةات فةةي و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت ف ةةي
قطاع غزة ،من خالل قياس مدى توفر المتطمبات األساسةية لةدى الةو ازرة لتمكينيةا مةن إدارة األزمةات

مةةن وجيةةة نظةةر العةةاممين ،وفيمةةا يمةةي خط ةوات بنةةاء االسةةتبانة ،وتةةدرج االسةةتبانة ،ةةم صةةدق و بةةات
االستبانة.
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وبعد االطالع عمى أساليب الدراسات السابقة تم بناء االستبانة كثداة لمدراسة وفق الخطوات التالية:
أ -تحديد األبعاد والمحاور الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
ب -صياغة الفقرات التي تقز تحت كل محور.
ت -إع ةةداد االس ةةتبانة وعرض ةةيا عم ةةى المش ةةرف م ةةن أج ةةل اختي ةةار م ةةدى مالءمتي ةةا لجم ةةز البيان ةةات
المتعمقة بموضوع الدراسة.

بناء عمى رأي المشرف.
ث -تعديل االستبانة بشكل أولي ً
ج -عرض االستبانة عمى عشرة من المحكمين المختصةين باعتبةارىم خبةراء فةي المجةال ،بعضةيم
أعضةةاء ىيئةةة تدريسةةية فةةي عةةدد مةةن جامعةةات قطةةاع غ ةزة م ةةل (الجامعةةة االسةةالمية ،جامعةةة

األقصى ،وجامعة األزىر ،والكمية الجامعية) ،والممحق رقم ( )2يبين أسماء المحكمين.

ح -بعد اجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكمون ،تم تعديل وصياغة االستبانة ليبم عدد الفقرات
خمسين فقرة موزعة عمى ستة محاور ،حيث أعطي لكل فقرة وزن مةدرج وفةق سةمم متةدرج ربةاعي

(متوفرة ،متوسطة ،منخفضة ،غير متوفرة) ،وأعطيت األوزان التالية (.)0 ،1 ،2 ،3
خ -قسمت االستبانة إلى قسمين كالتالي:

 القسػػـ األكؿ :البيانةات الشخصةةية لمجتمةةز وعينةة الد ارسةةة والمتم مةةة ب ة ة ة (الجةةنس ،المؤىةةل
العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي).
 القسـ الثاني :يتكون مةن خمسةين فقةرة عمةى سةتة محةاور ،وجةدول رقةم ( )5يم ةل جةدول
مواصفات القسم ال اني.
جدكؿ رقـ ()5

مكاصفات القسـ الثاني مف استبانة الدراسة.
عدد الفقرات

الفقرات

النسبة المئكية

المحكر
التخطيط الفعاؿ كادارة األزمات

6

6-1

%12

الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات

7

13-7

%14

القدرة عمى اتخاذ الق اررات كادارة األزمات

5

18-14

%10

الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات

14

32-19

%28

االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة كادارة األزمات

8

40-33

%16

إدارة األزمات

10

50-41

%20

محاكر االستبانة ككؿ

50

50-1

%100
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 -2تدريج االستبانة :
تم تحديد تدريجاً رباعياً لالستبانة ،ليتم قياس مدى توفر كل فقرة من فقرات االستبانة وذلك،

حسب التصنيف التالي في جدول رقم (:)6

جدكؿ رقـ ()6

تدرج االستبانة الرباعي لمدل تكفر المحاكر
درجة التكفر

مرتفعة التكفر

متكسطة التكفر

ضعيفة التكفر

غير متكفر

الدرجة

3

2

1

0

 -3صدؽ االستبانة:
يقصد بصدق االسةتبانة أن تقةيس أسةئمة االسةتبانة مةا وضةعت لقياسةو ،وقةام الباحةث بالتثكةد
من صدق االستبانة بطريقتين:
أ -صدؽ االستبانة حسب رأم المحكميف:
ع ة ةةرض الباح ة ةةث االس ة ةةتبانة عم ة ةةى مجموع ة ةةة م ة ةةن المحكم ة ةةين وق ة ةةد اس ة ةةتجاب الباح ة ةةث آلراء

المحكمةةين ،وتةةم إج ةراء مةةا يمةةزم مةةن حةةذف وتعةةديل فةةي ضةةوء المقترحةةات المقدمةةة ،وبةةذلك خرج ةت
االستبانة في صورتيا النيائية.
ب -صدؽ المقياس:
• االتساؽ الداخمي :Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقةرة مةن فقةرات االسةتبانة مةز المحةور الةذي
تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قةام الباحةث بحسةاب االتسةاق الةداخمي لالسةتبانة وذلةك مةن خةالل حسةاب

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور االسةتبانة والدرجةة الكميةة لممحةور نفسةو ،والجةداول

من رقم ( )7إلى رقم ( )12توضح ذلك:
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جدكؿ رقـ ()7

معامؿ االرتباط لمحكر(التخطيط الفعاؿ كادارة األزمات) كالدرجة الكمية لممحكر.
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

تقوم الو ازرة بالتخطيط المسبق إلدارة األزمات.

0.826

0.00

يشارك موظفو الو ازرة في وضز خطط إدارة األزمات عبر وسائل مختمفة م ل (لقاءات

0.744

0.00

تتميز خطط الو ازرة إلدارة األزمات بالمرونة والسيولة وقابمية التنفيذ لتتالءم مز

0.743

0.00

.4

تتميز خطط إدارة األزمات في الو ازرة بوجود عدد من السيناريوىات كخطط بديمة.

0.768

0.00

.5

مناسبا من موازنتيا السنوية إلدارة األزمات.
تخصص الو ازرة جزًءا
ً

0.692

0.00

تخصص الو ازرة احتياجاتيا من المواد المساندة كاحتياطي ألوقات األزمات (معدات

0.796

0.00

.1
.2
.3

.6

خاصة – استبانات – وغيرىا).
اإلمكانيات المتوفرة.

وأدوات وأجيزة ووقود ومركبات.)...

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقةةم ( )7أن معامةةل االرتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات المحةةور األول
والدرجة الكمية لو تراوحت بين ( ،)0.826 – 0.692حيث أن معامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد

مستوى معنوية أقل من  ،0.05وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضز لقياسو.
جدكؿ رقـ ()8

معامؿ االرتباط لمحكر (مركنة الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات) كالدرجة الكمية لممحكر
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

يوجد في الو ازرة ىيكل تنظيمي معتمد.

0.776

0.00

.2

الييكل التنظيمي الموجود يتميز بالوضوح ويحدد المسؤوليات والميام لمموظفين.

0.843

0.00

.3

الييكل التنظيمي يحقق توحيد أىداف إدارات الو ازرة لتحقيق ىدف الو ازرة العام.

0.804

0.00

.4

يقوم الموظفون بعمميم وفق الييكل التنظيمي المعتمد.

0.776

0.00

.5

الييكل التنظيمي في الو ازرة مرن بحيث يمكن إعادة صياغتو وقت األزمات.

0.754

0.00
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معامؿ

ـ

.6
.7

بيرسكف

الفقرة
تفوض الو ازرة السمطات بدرجة كافية لممستويات اإلدارية وخاصة وقت األزمات،

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

0.591

0.00

لتسييل اتخاذ الق اررات بالمركزية.
يحقق الييكل التنظيمي الموجود ميزة العمل الجماعي والتعاون وخاصة وقت األزمات.

0.804

0.00

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقةةم ( )8أن معامةةل االرتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات المحةةور ال ةةاني
والدرجة الكمية لو تراوحت بين ( ،)0.843 – 0.591حيث أن معامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد
مستوى معنوية أقل من  ،0.05وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضز لقياسو.
جدكؿ رقـ ()9

معامؿ االرتباط لمحكر الثالث (القدرة عمى اتخاذ الق اررات كادارة األزمات) كالدرجة الكمية لممحكر.
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

تتخذ الو ازرة ق ارراتيا وفق منيا عممي وخاصة وقت األزمات.

0.749

0.00

.2

تقوم الو ازرة عند اتخاذ ق ارراتيا وقت األزمات بدراسة البدائل واختيار البديل األفضل.

0.764

0.00

.3

تقوم الو ازرة بمراجعة ق ارراتيا لتقييم سمبياتيا و إيجابياتيا وقت األزمات.

0.817

0.00

.4

تراعي الو ازرة عند اتخاذ ق ارراتيا امكانياتيا البشرية والمادية المتوفرة وقت األزمات.

0.817

0.00

.5

تتسم ق اررات الو ازرة بالوضوح والبساطة.

0.769

0.00

يتضػػح مػػف الج ػدكؿ رقةةم ( )9أن معامةةل االرتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات المحةةور ال الةةث
والدرجة الكمية لو تراوحت بين ( ،)0.817 – 0.749حيث أن معامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد
مستوى معنوية أقل من  ،0.05وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضز لقياسو.
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جدكؿ رقـ ()10
معامؿ االرتباط لمحكر (الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات) كالدرجة الكمية لممحكر.
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

قيادة الو ازرة لدييا سمات شخصية قيادية تؤىميا إلدارة األزمات.

0.667

0.00

.2

قيادة الو ازرة تتواجد في ميدان األزمة ،وتتابز األحداث أوالً بثول.

0.757

0.00

.3

قيادة الو ازرة تستطيز توزيز العمل عمى الموظفين حسب قدراتيم وامكانياتيم وقت األزمات.

0.808

0.00

.4

قيادة الو ازرة تعمل بروح الفريق الواحد وتحفز الموظفين وقت األزمات.

0.800

0.00

.5

القيادة تيتم بإدارة الوقت بفاعمية خاصة في إدارة األزمات.

0.787

0.00

.6

تستطيز قيادة الو ازرة العمل تحت ضغط العمل وخصوصاً وقت األزمات.

0.722

0.00

.7

لدى قيادة الو ازرة ميارة تخفيض حدة التوتر ورفز معنويات الموظفين وقت األزمات.

0.812

0.00

.8

تقوم الو ازرة بتشكيل فرق عمل مختمفة لمتعامل مز األزمات المحتممة.

0.769

0.00

.9

لدى الو ازرة كفاءات بشرية فنية وادارية قادرة عمى العمل في فرق إدارة األزمات.

0.627

0.00

.10

تختار الو ازرة أفراد فرق إدارة األزمات من ذوي التخصصات المختمفة.

0.766

0.00

.11

تختار الو ازرة فرق إدارة األزمات ممن لدييم خبرة سابقة في التعامل مز األزمات.

0.804

0.00

.12

تعقد الو ازرة براما تدريبية لموظفييا خاصة بإدارة األزمات.

0.659

0.00

.13

تعتمد الو ازرة نظام لمحوافز لتشجيز فرق إدارة األزمات.

0.633

0.00

0.673

0.00

.14

توفر الو ازرة االحتياجات المادية والبشرية لفرق إدارة األزمات ،لتثدية مياميم المطموبة في

مواجية األزمات في الوقت المناسب.

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقةةم ( )10أن معامةةل االرتبةةاط بةةين كةةل فقةرة مةةن فقةرات المحةةور ال اربةةز
والدرجة الكمية لو تراوحت بين ( ،)0.812 – 0.627حيث أن معامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد

مستوى معنوية أقل من  ،0.05وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضز لقياسو.
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جدكؿ ()11

معامؿ االرتباط لمحكر (االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة كادارة األزمات) كالدرجة الكمية لممحكر.
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

يتوفر في الو ازرة أنظمة اتصاالت متنوعة وسريعة (ىاتف – جوال – أجيزة السمكي

0.706

0.00

.2

يتوفر في الو ازرة شبكة إلكترونية داخمية بين إدارات الو ازرة تتسم بالسرية.

0.741

0.00

.3

الو ازرة قادرة عمى توفير وسائل اتصاالت بديمة في حاالت األزمات.

0.729

0.00

.4

يوجد في الو ازرة فنيون متخصصون في االتصاالت ونظم المعمومات ذوو كفاءة.

0.713

0.00

.5

يوجد في الو ازرة كادر إعالمي قادر عمى العمل بفاعمية وقت األزمات.

0.680

0.00

.6

توفر الو ازرة قاعدة بيانات محوسبة ومحد ة ودقيقة ،تنفعيا في إدارة األزمات.

0.773

0.00

.7

عممية استرجاع المعمومات سيمة وبسيطة وفي الوقت المناسب.

0.788

0.00

.8

تحتفظ الو ازرة بالمعمومات عمى براما محوسبة وآمنة في عممية نظم المعمومات.

0.748

0.00

.1

– شبكة إنترنت وغيرىا) مخصصة لكل إدارة.

يتضح مف الجدكؿ رقم ( )11أن معامل االرتباط بين كةل فقةرة مةن فقةرات المحةور الخةامس
والدرجة الكمية لو تراوحت بين ( ،)0.788 – 0.680حيث أن معامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد

مستوى معنوية أقل من  ،0.05وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضز لقياسو.
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جدكؿ رقـ ()12
معامؿ االرتباط لمحكر (إدارة األزمات) كالدرجة الكمية لممحكر
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

ترصد الو ازرة مؤشرات احتمال حدوث األزمات وتصنفيا وتحمميا.

0.728

0.00

.2

تقوم الو ازرة بإجراء أنشطة تعظم من قدراتيا وامكانياتيا لمواجية األزمات.

0.782

0.00

في الو ازرة غرفة عمميات لمطوارئ مناسبة ومجيزة بالتقنيات الالزمة الحتواء األزمة

0.666

0.00

.3
.4
.5

والحد من سمبياتيا.
تتبز الو ازرة إجراءات الطوارئ الحتواء أضرار األزمات والحد من انتشارىا.
تصدر الو ازرة تعميمات واضحة تبسط فييا اإلجراءات في الوقت المناسب لتحقيق

0.787
40.78

0.00
0.00

مناخ مناسب لمتعامل مز األزمات عند حدو يا.

.6

يؤخذ الوقت عند التعامل مز األزمات بعين االعتبار.

0.766

0.00

.7

تقوم الو ازرة بمعالجة آ ار األزمات بكفاءة عالية بعد حدو يا.

0.777

0.00

.8

تتخذ الو ازرة االجراءات الالزمة الستعادة نشاطيا الطبيعي بعد انتياء األزمات.

0.745

0.00

.9

تستخمص الو ازرة الدروس والعبر من األزمات التي واجيتيا.

0.780

0.00

.10

تراجز الو ازرة أساليب وخطط وبراما إدارتيا لهزمات السابقة.

0.728

0.00

يتضح مف الجدكؿ رقم ( )12أن معامل االرتباط بةين كةل فقةرة مةن فقةرات المحةور السةادس
والدرجة الكمية لو تراوحت بين ( ،)0.787 – 0.666حيث أن معامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد
مستوى معنوية أقل من  ،0.05وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضز لقياسو.
ت -الصدؽ البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مةدى تحقةق األىةداف التةي تريةد

األداة الوص ةةول إليي ةةا ،ويب ةةين م ةةدى ارتب ةةاط ك ةةل مح ةةور م ةةن مح ةةاور الد ارس ةةة بالدرج ةةة الكمي ةةة لفقة ةرات

االستبانة.

016

طريقة واجراءات الدراسة وتحميل البيانات اإلحصائي

الفصؿ الرابع

جدكؿ رقـ ()13

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ محكر مف محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة.
معامؿ

ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

مدى توافر التخطيط الفعال وادارة األزمات.

0.741

0.00

.2

مدى مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات.

0.819

0.00

.3

مدى القدرة عمى اتخاذ الق اررات وادارة األزمات.

0.866

0.00

.4

مدى توافر الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات.

0.921

0.00

.5

مدى توافر االتصال ونظم معمومات فعالة وادارة األزمات.

0.714

0.00

.6

إدارة األزمات

0.848

0.00

يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ ( )13أن جميةةز معةةامالت االرتبةةاط فةةي جميةةز محةةاور االسةةتبانة دالةةة
إحصةةائياً عنةةد مسةةتوى معنويةةة أقةةل مةةن  ،0.05وبةةذلك تعتبةةر جميةةز محةةاور االسةةتبانة صةةادقة لمةةا
وضعت لقياسو.

 -4ثبات االستبانة :Reliability
يقصةد ب بةات االسةتبانة أن تعطةي ىةذه االسةتبانة نفةةس النتيجةة لةو تةم إعةادة توزيةز االسةةتبانة
أك ر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن بات االسةتبانة يعنةي االسةتقرار فةي

نتةةائا االسةةتبانة وعةةدم تغييرىةةا بشةةكل كبيةةر فيمةةا لةةو تةةم إعةةادة توزيعيةةا عمةةى أف ةراد العينةةة عةةدة م ةرات

خالل فترات زمنية معينة.

وقةةد تحقةةق الباحةةث مةةن بةةات اسةةتبانة الد ارسةةة مةةن خةةالل طريقةةة معامػػػؿ ألفػػػا كػػػرك نبػػػاخ

 Cornbrash's Alpha Coefficientوكانت النتائا كما ىي مبينة في الجدول رقم (.)14
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جدكؿ رقـ ()14

نتائج اختبار ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة
المحكر

ـ

معامؿ ألفا
كركنباخ

.1

مدى توافر التخطيط الفعال وادارة األزمات.

0.935

.2

مدى مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات.

0.927

.3

مدى القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة األزمات.

0.921

.4

مدى توافر الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات.

0.918

.5

مدى توافر االتصال ونظم معمومات فعالة إلدارة األزمات.

0.929

.6

إدارة األزمات.

0.921
جميع محاكر االستبانة

0.935

يبيف الجدكؿ رقـ ( )14أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مقبولة لكةل محةور وتتةراوح بةين
( )0.935-0.918لكةةل محةةور مةةن محةةاور االسةةتبانة ،كةةذلك كانةةت قيمةةة معامةةل ألفةةا لجميةةز فقةرات
االستبانة ( )0.935وىذا يعنى أن معامل ال بات مرتفز ،وتكون االستبانة فةي صةورتيا النيائيةة كمةا
ىي في الممحق قابمةة لمتوزيةز ،وبةذلك يكةون الباحةث قةد تثكةد مةن صةدق و بةات اسةتبانة الد ارسةة ممةا

يجعمةةو عمةةى قةةة تامةةة بصةةحة االسةةتبانة وصةةالحيتيا لتحميةةل النتةةائا واإلجابةةة عمةةى أسةةئمة الد ارسةةة
واختبار فرضياتيا.
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 2-4المبحث الثاني
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
يتضمن ىذا المبحث عرضاً لنتائا الدراسة ،من خالل اإلجابة عمى أسئمة الدراسة

واستعراض نتائا االستبانة ،والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل محاورىا وفقراتيا ،والوقوف
عمى فرضيات ومتغيرات الدراسة.

 1-2-4خصائص العينة كالسمات الشخصية:
فيمةةا يمةةي سةةيتم اسةةتعراض خصةةائص عينةةة الد ارسةةة بعةةد توزيةةز االسةةتبانة وتجميعيةةا ،حيةةث

بم ة عةةدد مفةةردات العينةةة النيةةائي ( )111مفةةردة ،بعةةد تمكةةن الباحةةث مةةن جمةةز ( )111اسةةتبانة مةةن

أصل ( )129استبانة:

جدكؿ رقـ ()51

خصائص عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

النسبة المئكية

الجنس
ذكر

97

%87.4

أنثى

14

%12.6

المجمكع

111

%100

يبين الجدول رقم ( )51أن ما نسبتو  %4.78من عينة الدراسة من الذكور ،و%5.71

من االناث ،ومن المرجح أن سبب ارتفاع نسبة عدد الذكور العاممين في الو ازرة نظ اًر لطبيعة عمميا

في تقديم الخدمات الفنية لمجميور.

جدكؿ رقـ ()51

خصائص عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
العدد

النسبة المئكية

المؤىؿ العممي
دبمكـ فأقؿ

14

%12.6

بكالكريكس

79

%71.2

ماجستير فأكثر

18

%16.2

المجمكع

111

%100
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يبين الجدول رقم ( )16أن معظم عينة الدراسة من حممة البكالوريوس بنسبة ،%.57.

وأن  %517.من حممة الماجستير فثك ر ،وأن  %5.71من حممة الدبموم فثقل.

ويرى الباحث أنو من المرجح أن يكون نسبة حممة البكالوريوس ىي األك ر حيث إن

الوصف الوظيفي لوظائف الو ازرة في أغمبيا يكتفى بمؤىل عممي بكالوريوس نظ اًر لطبيعة عمل

الو ازرة المينية والفنية والخدماتية ،في إشرافيا عمى قطاع النقل والمواصالت.
جدكؿ رقـ ()17

خصائص عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة
العدد

النسبة المئكية

الخبرة
أقؿ مف  5سنكات

13

%11.7

مف  5سنكات إلى أقؿ مف  10سنكات

65

%58.6

مف  10سنكات إلى أقؿ مف  15سنة

16

%14.4

أكثر مف  15سنة

17

%15.3

المجمكع

111

%100

يبين الجدول رقم ( )5.أن ما نسبتو  %1471من موظفي الو ازرة تقز عدد سنوات خدمتيم
في الفئة (من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات) وىي النسبة األكبر من باقي الفئات ،ويرى
الباحث سبب ذلك أن معظم موظفي الو ازرة تم تعيينيم بعد االنقسام السياسي ،حيث لم يشارك أي

من الموظفين القدامى الممتزمين مز الحكومة في رام اهلل في العمل في الو ازرة بغزة باست ناء فقط

( )23موظف يتقاضون رواتبيم من غزة من أصل ( )193موظفاً (و ازرة النقل والمواصالت،
.)2007

جدكؿ رقـ ()51

خصائص العينة حسب المسمى الكظيفي
المسمى الكظيفي

العدد

النسبة المئكية

ككيؿ /ككيؿ مساعد /مدير عاـ

9

%8.1

مدير دائرة

27

%24.3

رئيس قسـ /رئيس شعبة

20

%18

مكظؼ

55

%49.5

المجمكع

111

%100
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يبة ةةين الجة ةةدول رقة ةةم ( )18أن نسة ةةبة الوظة ةةائف اإلش ة ةرافية فة ةةي عينة ةةة الد ارسة ةةة والمتم مة ةةة فة ةةي

المسميات (وكيل /وكيل مساعد/مدير عام ،مدير دائرة ،رئيس قسم /رئيس شعبة) تتساوى تقريبةاً مةز
المسةةمى الةةوظيفي (موظةةف) ،يةةرى الباحةةث سةةبب ذلةةك أن عينةةة الد ارسةةة شةةممت جميةةز أف ةراد مجتمةةز

الد ارس ةةة ف ةةي و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت وذل ةةك بثس ةةموب الحص ةةر الش ةةامل نظة ة اًر لص ةةغر حج ةةم مجتم ةةز

الدراسة كما تم ذكره سابقاً.

 2-2-4اختبار التكزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
 ،)One-Sampleلمعرفةةة ىةةل

تةةم اسةةتخدام اختبةةار كةةولمجروف سةةمرنوف (K-S

البيانةةات تتبةةز التوزيةةز الطبيعةةي أم ال وىةةو اختبةةار ضةةروري فةةي حالةةة اختبةةار الفرضةةيات ألن معظةةم
االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيز البيانات طبيعياً.
جدكؿ رقـ ()19
نتائج اختبار التكزيع الطبيعي ((One - Sample K-S
عدد الفقرات

قيمة Z

القيمة االحتمالية

المحكر
مدى توافر التخطيط الفعال وادارة األزمات.

6

1.149

0.143

مدى مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات.

7

0.905

0.386

مدى القدرة عمى اتخاذ الق اررات وادارة األزمات.

5

0.939

0.342

مدى توافر الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات.

14

0.606

0.856

مدى توافر االتصال ونظم معمومات فعالة وادارة األزمات.

8

0.935

0.346

إدارة األزمات.

10

0.835

0.488

50

0.906

0.385

جميع الفقرات

يتبين من الجدول رقم ( )19نتائا االختبار حيث أن القيمة االحتمالية لكل محور أكبر مةن

 )0.05> Sig) %5وىةذا يةةدل عمةى أن البيانةةات تتبةز التوزيةةز الطبيعةي ويجةةب اسةتخدام االختبةةارات
المعممية.

 3-2-4تحميؿ محاكر الدراسة كاختبار الفرضيات:
لتحميل فقةرات محةاور الد ارسةة تةم اسةتخدام اختبةار  One Sample T Testلمعرفةة مةا إذا

كةةان متوسةةط درجةةة اإلجابةةة يسةةاوي قيمةةة معينةةة وفةةي ىةةذه الحالةةة يةةتم اختبةةار الفرضةةية اإلحصةةائية

التالية:
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الفرضية الصفرية:
اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي ( )2وىي درجة التوفر المتوسطة.
الفرضية البديمة:
متوسط درجة اإلجابة ال يساوي (.)2
إذا كان ةةت ) Sig.(P-valueأكب ةةر م ةةن مس ةةتوى الدالل ةةة (   0.05حس ةةب نت ةةائا برن ةةاما
 )SPSSفثنةةو ال يمكةةن رفةةض الفرضةةية الصةةفرية ويكةةون فةةي ىةةذه الحالةةة متوسةةط آراء أف ةراد العينةةة
حةةول الظةةاىرة موضةةز الد ارسةةة ال يختمةةف جوىري ةاً عةةن درجةةة التةةوفر المتوسةةطة وىةةى ( ،)2أمةةا إذا

كانةةت ) Sig.(P-valueأقةةل مةةن مسةةتوى الداللةةة    0.05فيةةتم رفةةض الفرضةةية الصةةفرية وقبةةول
الفرضةةية البديمةةة القائمةةة بةةثن متوسةةط آراء أف ةراد العينةةة يختمةةف جوىري ةاً عةةن درجةةة التةةوفر المتوسةةطة،
وفي ىذه الحالة يمكن تحديد مةا إذا كةان متوسةط اإلجابةة يزيةد أو يةنقص بصةورة جوىريةة عةن درجةة

التوفر المتوسطة (.)2

 -1التحميؿ اإلحصائي لمسؤاؿ األكؿ:
 إجابة السؤاؿ األكؿ كفرضياتو:
كينص السؤاؿ األكؿ :ما مدى توفر المتطمبات األساسية إلدارة األزمات لدى و ازرة النقل
والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط الفعال -مرونة الييكل التنظيمي وتسمسل
األوامر -القدرة عمى اتخاذ الق اررات – الميارات القيادية وفرق إدارة األزمة – فعالية االتصال ونظم

المعمومات) لتمكينيا من إدارة األزمات؟

كلإلجابػػة عمػػى ىػػذا الس ػؤاؿ ،قةةام الباحةةث بحسةةاب المتوسةةط الحسةةابي ،والمتوسةةط الحسةةابي
النسبي ،واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات محاور الدراسة حول رأي عينة الدراسة لمدى تةوفر
المتطمب ةةات األساس ةةية ل ةةدى و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت ف ةةي قط ةةاع غة ةزة لتمكيني ةةا م ةةن إدارة األزم ةةات،
ومالحظة اعتبةار أن العالقةة دالةة إحصةائيا عنةد مسةتوى داللةة ( )0.05فةي الجةداول (،)26 - 21

وكانت النتائا لكل محور كالتالي:
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المحكر األكؿ :مدل تكفر التخطيط الفعػاؿ لػدل كزارة النقػؿ كالمكاصػالت فػي قطػاع غػزة لتمكينيػا
مف إدارة األزمات مف كجية نظر العامميف فييا:

جدكؿ رقـ ()20

المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ.
ـ

الفقرة

.1

تقوم الو ازرة بالتخطيط المسبق إلدارة األزمات.

المتكسط

الحسابي
1.44

المتكسط
الحسابي

النسبي%
48.04

االنحراؼ
المعيارم
0.85

القيمة

الرتبة

قيمة T

االحتمالية

2

6.93-

0.00

().Sig

يش ةةارك موظفةةو ال ةةو ازرة فةةي وضةةز خط ةةط إدارة

.2

.3

األزمة ةةات عبة ةةر وسة ةةائل مختمفة ةةة م ة ةةل (لقة ةةاءات
خاصة – استبانات – وغيرىا).
تتمي ةةز خط ةةط ال ةةو ازرة إلدارة األزم ةةات بالمرون ةةة

والسيولة وقابمية التنفيذ لتةتالءم مةز اإلمكانيةات

0.99

1.51

33.03

50.45

0.89

0.72

5

1

11.95-

7.08-

0.00

0.00

المتوفرة.
.4
.5

تتميةةز خطةةط إدارة األزمةةات فةةي الةةو ازرة بوجةةود
عدد من السيناريوىات كخطط بديمة.

تخصة ةةص الة ةةو ازرة جة ةةزًءا مناسة ة ًةبا مة ةةن موازنتية ةةا
السنوية إلدارة األزمات.

1.23

40.84

0.79

4

10.28-

0.00

0.86

28.83

0.83

6

14.49-

0.00

تخصص الو ازرة احتياجاتيا من المواد المساندة
.6

كاحتي ةةاطي ألوق ةةات األزم ةةات (مع ةةدات وأدوات

1.33

44.44

0.90

3

7.82-

0.00

وأجيزة ووقود ومركبات.)...
جميع الفقرات

1.23

40.94

0.63

12.85-

 بصػػػػػفة عامػػػػػة يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ( :)20أن القيم ة ةةة االحتمالي ة ةةة ( )Sig.لفقة ة ةرات المح ة ةةور
األول تس ة ة ةةاوي  0.00ل ة ة ةةذلك يعتب ة ة ةةر ى ة ة ةةذا المح ة ة ةةور داالً إحص ة ة ةةائياً عن ة ة ةةد مس ة ة ةةتوى دالل ة ة ةةة (≤ α

 ،)0.05وأن المتوس ة ة ة ةةط الحس ة ة ة ةةابي النس ة ة ة ةةبي لجمي ة ة ة ةةز فق ارتة ة ة ة ةو ى ة ة ة ةةو ) ،(40.94%ومتوس ة ة ة ةةطو

الحسةة ة ةةابي يسة ة ة ةةاوي ( )1.23درجة ة ة ةةة ،وبالتة ة ة ةةالي فة ة ة ةةإن درج ة ة ةةة تة ة ة ةةوفره انخفضة ة ة ةةت عة ة ة ةةن الدرجة ة ة ةةة
المتوس ة ةةطة ( )2مم ة ةةا ي ة ةةدل عم ة ةةى أن التخط ة ةةيط الفع ة ةةال مت ة ةةوفر بدرج ة ةةة ض ة ةةعيفة ال يس ة ةةيم ف ة ةةي
إدارة األزمات.
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 كيرجػػػػػع السػػػػػبب فػػػػػي ذلػػػػػؾ إلػػػػػى :وجة ةةود ضة ةةعف فة ةةي تبنة ةةي التخطة ةةيط االسة ةةتراتيجي حية ةةث أن
التخطة ة ة ةةيط لهزمة ة ة ةةات يعتبة ة ة ةةر جة ة ة ةةزءاً ميم ة ة ة ةاً منة ة ة ةةو وأن خطة ة ة ةةة الة ة ة ةةو ازرة االسة ة ة ةةتراتيجية (الخطة ة ة ةةة
االس ة ةةتراتيجية رؤي ة ةةة  )2014ف ة ةةي قط ة ةةاع غةة ةزة ل ة ةةم تتط ة ةةرق إل ة ةةى وج ة ةةود خط ة ةةط إلدارة األزم ة ةةات،

ورغة ةةم ضة ةةعف التخطة ةةيط إلدارة األزمة ةةات لة ةةدى الة ةةو ازرة حسة ةةب وجية ةةة نظة ةةر عينة ةةة الد ارسة ةةة ،إال

أن الباح ة ةةث ي ة ةةرى أن ال ة ةةو ازرة ووف ة ةةق م ة ةةا أظيرت ة ةةو تق ة ةةارير ال ة ةةو ازرة كم ة ةةا ورد مني ة ةةا ف ة ةةي (الفص ة ةةل

ال ال ة ةةث المبح ة ةةث ال ارب ة ةةز) م ة ةةن ى ة ةةذه الد ارس ة ةةة أني ة ةةا تفاعم ة ةةت م ة ةةز التح ة ةةديات والمش ة ةةكالت الت ة ةةي
واجيتيةة ةةا ج ة ة ةراء األزمة ة ةةات التةة ةةي مة ة ةةر بية ة ةةا قطةة ةةاع غ ة ة ةزة بع ة ةةد تش ة ةةديد الحصة ة ةةار منتصة ة ةةف عة ة ةةام

 2007حتة ة ة ةةى تة ة ة ةةولي حكومة ة ة ةةة الوفة ة ة ةةاق الة ة ة ةةوطني بتة ة ة ةةاريخ 2014 /06/02م ،واسة ة ة ةةتطاعت أن
تتخطاىا.
 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا دراسة (أبو ركبة )2013 ،التي أظيرت ضعف التخطيط
إلدارة األزمات لدى جياز الشرطة الفمسطينية ،ومز دراسة (اسميم )2007،التي أظيرت تدني
في مستوى التخطيط إلدارة األزمات في و ازرة المالية الفمسطينية ،ومز دراسة (صالح)2007 ،
التي أظيرت ضعفاً في السموك اإلداري لمتعامل مز األزمات قبل حدو يا ومنيا التخطيط
المسبق لهزمات ،ومز دراسة (الجديمي )2006 ،التي أظيرت ضعفاً في التخطيط لهزمات لدى
و ازرة الصحة الفمسطينية ،ومز دراسة ( )2005 ،Rogerالتي أظيرت أن معظم شركات
التصدير إلى دول العالم ال الث ال تمتمك خطط إلدارة األزمات ،ومز دراسة ()2000 ،Orifice
التي أظيرت عدم توفر خطة فاعمة إلدارة األزمات لدى مديري المدراس أ ناء األزمات.
 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا دراسة (نصر )2014 ،التي أظيرت وجود تخطيط
لهزمات في و ازرة الداخمية الشق المدني بدرجة جيدة ،ومز دراسة (زيادة )2012 ،التي أظيرت
اىتماماً بالتخطيط لهزمات لدى المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة ،ومز دراسة (حسين،
 )2012لتي أظيرت أن المدارس تقوم بالتخطيط لهزمات بدرجة متوسطة ،ومز دراسة
(الرضيز )2011 ،التي أظيرت وجود تخطيط مناسب بدرجة جيدة إلدارة الكوارث واالزمات
لدى جياز الدفاع المدني الفمسطيني ،ومز دراسة (عودة )2008 ،التي أظيرت التزام لدى
الجامعة اإلسالمية بغزة بعممية التخطيط إلدارة األزمات ،ومز دراسة ( & Vangelinos
 )2008 ،Priporaالتي أظيرت أن شركات األدوية الكبرى في اليونان تيتم بالتخطيط
لهزمات ،ومز دراسة (كردم )2005 ،التي أظيرت أن المجان األمنية الدائمة في السعودية لدييا
تخطيط لهزمات كثداة فاعمة إلدارة األزمات.
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 أما بالنسبة لفقرات المحكر فقد كانت أعمى فقرة في ىذا المحور ىي فقرة رقم ( )3والتي نصت
عمى (تتميز خطط الو ازرة إلدارة األزمات بالمرونة والسيولة وقابمية التنفيذ لتتالءم مز اإلمكانيات
المتوفرة) حيث كانت القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05 ≤ αوأن المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو ))%50.45
ومتوسطيا الحسابي يساوي ) (1.51وبالتالي فإن درجة توفرىا انخفضت عن الدرجة المتوسطة
( ،)2وىذا يعني أن درجة توفرىا كانت ضعيفة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن قد يكون عدم
إشراك مظفي الو ازرة في وضز خطط الو ازرة أ ر سمباً عمى رأي عينة الدراسة ،وأن عينة الدراسة
تطمح لوجود خطط إلدارة األزمات تتميز بالمرونة والسيولة وقابمية التفيذ ،رغم أنو في الواقز ال
يوجد تخطط إلدارة األزمات.
بينما كانت أدنى فقرة في فقرات ىذا المحور ىي الفقرة رقم ( )5التي نصت عمى
مناسبا من موازنتيا السنوية إلدارة األزمات) حيث كانت القيمة االحتمالية
(تخصص الو ازرة جزًءا
ً
( )Sig.تساوي  0.00لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة( ،)0.05 ≤ αوأن
المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو ) ،)%28.83ومتوسطيا الحسابي يساوي ( )0.86وبالتالي فإن
درجة توفرىا انخفضت عن الدرجة المتوسطة ( )2وىذا يعني أن درجة توفرىا كانت ضعيفة ،ويعزو
الباحث السبب في ذلك إلى ضعف توفر الموارد المادية لمو ازرة بسبب األزمات المالية التي مرت
بيا الحكومة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عمييا.
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المحكر الثاني :مدل تكفر مركنة في الييكؿ التنظيمي لدل كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع
غزة لتمكينيا مف إدارة األزمات مف كجية نظر العامميف فييا:
جدكؿ رقـ ()21
المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني.
ـ
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة
يوجد في الو ازرة ىيكل تنظيمي معتمد.
الييكةةل التنظيمةةي الموجةةود يتميةةز بالوضةةوح
ويحدد المسؤوليات والميام لمموظفين.
الييك ة ةةل التنظيم ة ةةي يحق ة ةةق توحي ة ةةد أى ة ةةداف
إدارات الو ازرة لتحقيق ىدف الو ازرة العام.

يق ة ة ةةوم الموظفة ة ة ةون بعممي ة ة ةةم وف ة ة ةةق الييك ة ة ةةل
التنظيمي المعتمد.

الييك ةةل التنظيم ةةي ف ةةي ال ةةو ازرة م ةةرن بحي ةةث

يمكن إعادة صياغتو وقت األزمات.

المتكسط

الحسابي

المتكسط
الحسابي

النسبي%

االنحراؼ
المعيارم

الرتبة

القيمة

قيمة  Tاالحتمالية
().Sig

2.11

70.26

0.92

1

1.24

0.22

1.79

59.75

0.90

2

2.44-

00.0

1.72

57.35

0.91

3

3.25-

0.00

1.59

53.15

0.96

4

4.46-

0.00

1.57

52.25

0.87

5

5.24-

0.00

تفة ة ةةوض الة ة ةةو ازرة السة ة ةةمطات بدرجة ة ةةة كافية ة ةةة
.6

لممستويات اإلدارية وخاصة وقت األزمةات،

1.53

51.05

0.77

7

6.39-

0.00

لتسييل اتخاذ الق اررات بالمركزية.
يحقة ة ةةق الييكة ة ةةل التنظيمة ة ةةي الموجة ة ةةود مي ة ة ةزة
.7

العمة ةةل الجمة ةةاعي والتعة ةةاون وخاصة ةةة وقة ةةت

1.56

51.95

0.89

جميع الفقرات

1.70

56.54

0.68

األزمات.

6

5.22-

0.00

4.70-

0.00

 بصػػػػػفة عامػػػػػة يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ( :)21أن القيم ة ةةة االحتمالي ة ةةة ( )Sig.لفقة ة ةرات المح ة ةةور
ال ة ةةاني تس ة ةةاوي ( (0.00ل ة ةةذلك يعتب ة ةةر ى ة ةةذا المح ة ةةور داالً إحص ة ةةائياً عن ة ةةد مس ة ةةتوى دالل ة ةةة (≤ α

 ،)0.05وأن المتوس ة ة ةةط الحس ة ة ةةابي النس ة ة ةةبي لجمي ة ة ةةز فق ارتة ة ة ةو يس ة ة ةةاوي ( ،)%56.54ومتوس ة ة ةةطو

الحسةة ة ةةابي يسة ة ة ةةاوي ( )1.70درجة ة ة ةةة ،وبالتة ة ة ةةالي فة ة ة ةةإن درج ة ة ةةة تة ة ة ةةوفره انخفضة ة ة ةةت عة ة ة ةةن الدرجة ة ة ةةة
المتوس ة ةةطة ( )2مم ة ةةا ي ة ةةدل عم ة ةةى أن مرون ة ةةة الييك ة ةةل التنظيم ة ةةي لم ة ةةو ازرة مت ة ةةوفر بدرج ة ةةة ض ة ةةعيفة
ال تسيم في إدارة األزمات.
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 كيرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى :أن الييك ةةل التنظيم ةةي المعتم ةةد حالية ةاً لم ةةو ازرة ف ةةي قط ةةاع غة ةزة
ت ة ةةم اعتم ة ةةاده ع ة ةةام 2004م وت ة ةةم تس ة ةةكين الم ة ةةوظفين عمي ة ةةو ع ة ةةام 2005م ول ة ةةم ي ة ةةتم اح ة ةةداث أي
تع ة ةةديل عمي ة ةةو أو تط ة ةةوير نتيج ة ةةة االنقس ة ةةام السياس ة ةةي واس ة ةةتنكاف أغم ة ةةب م ة ةةوظفي ال ة ةةو ازرة ع ة ةةن

العم ةةل ،س ةةوى م ةةا قام ةةت ب ةةو ال ةةو ازرة م ةةن اقة ةرار الوص ةةف ال ةةوظيفي لية ةذا الييك ةةل ع ةةام 2010م،
ممة ةةا اضة ةةطر الة ةةو ازرة إلة ةةى تعية ةةين مة ةةوظفين جة ةةدد وبثعة ةةداد ال تكفة ةةي لشة ةةغل الوظة ةةائف المعتمة ةةدة
في الييكل.

 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا دراسة (حسين )2012 ،التي أظيرت وجود قصور لدى
مدارس التعميم األساسي المصرية في توفير ىيكل تنظيمي فعال ومرن كمتطمب أساسي إلدارة

األزمات ،ومز دراسة (أبو عزيز )2010 ،التي أظيرت أنو يتوفر لدى و ازرة الصحة ىيكل
تنظيمي بدرجة مقبولة ،لكنو يحتاج إلى استكمال في البناء ليساعدىا عمى إدارة األزمات ،ومز

دراسة (سميم )2007 ،التي أظيرت ضعف في الييكل التنظيمي لو ازرة ،ومز دراسة (الجديمي،

 )2006التي أظيرت ضعفاً في الييكل التنظيمي لو ازرة الصحة وال يتسم بالمرونة الكافية تساعد
المستشفيات الكبرى في قطاع غزة عمى إدارة األزمات.

 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا دراسة (نصر )2014 ،في توفر ىيكل تنظيمي لدى
و ازرة الداخمية واألمن الوطني الشق المدني بدرجة جيدة وال يعتبر عائق أمام إدارتيا لهزمات،
ومز دراسة (أبو ركبة )2013 ،التي أظيرت وجود ىيكل تنظيمي لدى جياز الشرطة بشكل جيد
يساعدىا عمى إدارة األزمات بفاعمية.

 أما بالنسبة لفقرات المحكر فقد كانت أعمى فقرة في ىذا المحور ىي فقرة رقم ( )1والتي نصت
عمى (يوجد في الو ازرة ىيكل تنظيمي معتمد) ،حيث كانت القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
)(0.22لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05 ≤ αوأن

المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو ) )%70.26ومتوسطة الحسابي يساوي ( ،)2.11وبالتالي
فإن درجة توفرىا زادت عن الدرجة المتوسطة ( )2وىذا يعني أن درجة توفرىا كانت فوق

المتوسط ،مما يدل وجود معرفة لدى عينة الدراسة عن وجود ىيكل تنظيمي معتمد ولكنو
ضعيف ال يؤدي الغرض.

بينما كانت أدنى فقرة في فقرات ىذا المحور ىي الفقرة رقم ( )6والتي نصت عمى (تفوض

الو ازرة السمطات بدرجة كافية لممستويات اإلدارية وخاصة وقت األزمات ،لتسييل اتخاذ الق اررات
بالمركزية) ،حيث كانت القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي) (0.00لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05 ≤ αوأن المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو ()%51.05

متوسطيا الحسابي يساوي ( ،)1.53وبالتالي فإن درجة توفرىا انخفضت عن الدرجة المتوسطة ()2
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وىذا يعني أن درجة توفرىا كانت ضعيفة ،مما يدل أن أحد أىم أسباب ضعف مرونة الييكل

التنظيمي في الو ازرة لتمكينيا من إدارة األزمات ىو عدم تفويض السمطات بدرجة كافية لممستويات

اإلدارية وخاصة وقت األزمات ،لتسييل اتخاذ الق اررات بالمركزية ،كيعزك الباحث ذلك إلى اتباع
الو ازرة سياسة التفويض بصورة تصاعدية تتناسب مز مستوى الخبرة لدى موظفي المستويات

اإلدارية إال أنيا كانت تقل وقت األزمات ،مما أدى إلى ضعف التفويض في األوقات الصعبة.

المحػػػػػكر الثالػػػػػث :مػػػػػدل تػػػػػكفر القػػػػػدرة عمػػػػػى اتخػػػػػاذ القػػػػػ اررات لػػػػػدل ك ازرة النقػػػػػؿ كالمكاصػػػػػالت
لتمكينيا مف إدارة األزمات مف كجية نظر العامميف.

جدكؿ رقـ ()22
المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث

ـ

.1

.2

الفقرة
تتخ ةةذ ال ةةو ازرة ق ارراتيةةةا وف ةةق م ةةنيا عمم ةةي

وخاصة وقت األزمات.

تق ة ةةوم ال ة ةةو ازرة عن ة ةةد اتخ ة ةةاذ ق ارراتي ة ةةا وق ة ةةت
األزم ةةات بد ارس ةةة الب ةةدائل واختي ةةار الب ةةديل

المتكسط

الحسابي
1.53

1.64

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الرتبة

0.80

3

النسبي%
51.05

54.65

0.77

1

قيمة
T
6.20-

4.92-

القيمة
االحتمالية
().Sig
0.00

0.00

األفضل.
.3
.4
.5

تق ة ة ةةوم ال ة ة ةةو ازرة بمراجع ة ة ةةة ق ارراتي ة ة ةةا لتقي ة ة ةةيم
سمبياتيا و إيجابياتيا وقت األزمات.

تراعي الو ازرة عند اتخاذ ق ارراتيا امكانياتيا
البشرية والمادية المتوفرة وقت األزمات.

تتسم ق اررات الو ازرة بالوضوح والبساطة.
جميع الفقرات

1.38

46.06

0.86

5

7.57-

0.00

1.61

53.75

0.92

2

4.45-

0.00

1.50

50.15

0.90

4

5.78-

0.00

1.54

51.17

0.67

7.36-

0.00

 بصػػػػػفة عامػػػػػة يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ( :)22أن القيم ة ةةة االحتمالي ة ةةة ( )Sig.لفقة ة ةرات المح ة ةةور
ال الة ة ةةث تسة ة ةةاوي  0.00لة ة ةةذلك يعتبة ة ةةر ىة ة ةةذا المحة ة ةةور داالً إحصة ة ةةائياً عنة ة ةةد مسة ة ةةتوى داللة ة ةةة (≤ α
 ،)0.05وأن المتوس ة ة ة ةةط الحس ة ة ة ةةابي النس ة ة ة ةةبي لجمي ة ة ة ةةز فق ارتة ة ة ة ةو ى ة ة ة ةةو ( ،)%51.17ومتوس ة ة ة ةةطو
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الحسةة ة ةةابي يسة ة ة ةةاوي ( )1.54درجة ة ة ةةة ،وبالتة ة ة ةةالي فة ة ة ةةإن درج ة ة ةةة تة ة ة ةةوفره انخفضة ة ة ةةت عة ة ة ةةن الدرجة ة ة ةةة
المتوسة ةةطة ( )2ممة ةةا ية ةةدل عمة ةةى أن قة ةةدرة الة ةةو ازرة عمة ةةى اتخة ةةاذ الق ة ة اررات متة ةةوفرة بدرجة ةةة ضة ةةعيفة
ال تسيم في إدارة األزمات.
 كيرجع السبب في ذلؾ إلى :قمة االمكانيات المادية واالقتصادية لمحكومة وشرائح المجتمز
متمقي الخدمة في قطاع النقل والمواصالت جراء تشديد الحصار عمى قطاع غزة في السنوات
السبز األخيرة ،وما نتا عنو من مشكالت وتحديات متتالية دفعت إدارة الو ازرة إلى السرعة وعدم
الحزم في اتخاذ القرار أحياناً إلعتبارات خاصة بالظروف اإلقتصادية الصعبة لمتمقي الخدمة في
شعور لدى عينة الدراسة بعدم قدرة
قطاع النقل والمواصالت ،فمن المتوقز أن كل ما سبق أوجد
اً
الو ازرة عمى اتخاذ الق اررات.
 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا دراسة (أبو عزيز )2010 ،التي أظيرت ضعف في قدرة
و ازرة الصحة الفمسطينية عمى اتخاذ الق اررات خاصة في األزمات ،ومز دراسة (سميمان)1999 ،
التي أظيرت إمكانية تعرض المستشفيات في جامعة المنصورة لهزمات بسبب عدم القدرة عمى
اتخاذ الق اررات وفق منيا عممي سميم.
 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا مز دراسة (نصر  )2014لدى و ازرة الداخمية واألمن
الوطني في قطاع غزة قدرة عمى اتخاذ الق اررات بدرجة جيدة إال أنيا بحاجة إلى تطوير وال تشكل
عائقاً أمام إدارة األزمات بفاعمية ،ومز دراسة (العمري )2014 ،أظيرت أن مشاركة العاممين
في اتخاذ الق اررات ليس لو تث ير عمى االستعداد لهزمات ،ومز دراسة (عودة )2008 ،أظيرت
قدرة الجامعة االسالمية عمى اتخاذ الق اررات وفق منيا عممي وخاصة في أوقات األزمات.
 أما بالنسبة لفقرات المحكر فقد كانت أعمى فقرة في ىذا المحور ىي فقرة رقم ( )2والتي نصت
عمى (تقوم الو ازرة عند اتخاذ ق ارراتيا وقت األزمات بدراسة البدائل واختيار البديل األفضل) حيث
كانت القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى
داللة( ،)0.05 ≤ αأن المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو ( )%54.65ومتوسطيا الحسابي
يساوي ) ،)1.64وبالتالي فإن درجة توفرىا انخفضت عن الدرجة المتوسطة ( )2وىذا يعني أن
درجة توفرىا ضعيفة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن ضعف توفر التخطيط الفعال إلدارة األزمات
لدى الو ازرة ،بإعتبار أن دراسة البدائل المتاحة واختيار البديل األفضل أحد أىم عناصر
التخطيط.
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بينم ة ةةا كان ة ةةت أدن ة ةةى فقة ة ةرة ف ة ةةي فقة ة ةرات ى ة ةةذا المح ة ةةور ى ة ةةي الفقة ة ةرة رق ة ةةم ( )3والت ة ةةي نص ة ةةت
عمة ةةى (تقة ةةوم الة ةةو ازرة بمراجعة ةةة ق ارراتية ةةا لتقية ةةيم سة ةةمبياتيا وايجابياتية ةةا وقة ةةت األزمة ةةات) ،حية ةةث كانة ةةت
القيم ة ةةة االحتمالي ة ةةة ( )Sig.تس ة ةةاوي  0.00ل ة ةةذلك تعتب ة ةةر ى ة ةةذه الفقة ة ةرة دال ة ةةة إحص ة ةةائياً عن ة ةةد مس ة ةةتوى
دالل ة ة ة ة ةةة( ،)0.05 ≤ αوأن المتوس ة ة ة ة ةةط الحس ة ة ة ة ةةابي النس ة ة ة ة ةةبي لي ة ة ة ة ةةا ى ة ة ة ة ةةو ( ،)%46.6ومتوس ة ة ة ة ةةطيا
الحسة ة ةةابي يس ة ة ةةاوي ( ،)1.38وبالت ة ة ةةالي ف ة ة ةةإن درج ة ة ةةة توفرىة ة ةةا انخفض ة ة ةةت ع ة ة ةةن الدرج ة ة ةةة المتوس ة ة ةةطة
( ،)2وىة ةةذا يعنة ةةي أن درجة ةةة توفرىة ةةا ضة ةةعيفة ،ويعة ةةزو الباحة ةةث ذلة ةةك إلة ةةى أن أىة ةةم أسة ةةباب ضة ةةعف
قة ة ةةدرة الة ة ةةو ازرة عمة ة ةةى اتخة ة ةةاذ ق ارراتية ة ةةا وقة ة ةةت األزمة ة ةةات عة ة ةةدم تقيمية ة ةةا لهزمة ة ةةات لتعزية ة ةةز اإليجابية ة ةةات
ومعالجة السمبيات فييا.
المحكر الرابع :مدل تكفر الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات لدل كزارة النقؿ كالمكاصالت في

قطاع غزة لتمكينيا مف إدارة األزمات ،مف كجية نظر العامميف فييا.
جدكؿ رقـ ()23

المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الرابع
ـ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
قي ةةادة ال ةةو ازرة ل ةةدييا س ةةمات شخص ةةية قيادي ةةة تؤىمي ةةا

إلدارة األزمات.

قية ةةادة ال ة ةةو ازرة تتواج ة ةةد ف ة ةةي مي ة ةةدان األزم ة ةةة ،وتت ة ةةابز

األحداث أوالً بثول.

قيةةادة الةةو ازرة تسةةتطيز توزيةةز العمةةل عمةةى المةةوظفين

حسب قدراتيم وامكانياتيم وقت األزمات.

قية ةةادة الة ةةو ازرة تعمة ةةل بة ةةروح الفرية ةةق الواحة ةةد وتحفة ةةز
الموظفين وقت األزمات.

القيةةادة تيةةتم بةةإدارة الوقةةت بفاعميةةة خاصةةة فةةي إدارة
األزمات.
تس ةةتطيز قي ةةادة ال ةةو ازرة العم ةةل تح ةةت ض ةةغط العم ةةل

وخصوصًا وقت األزمات.

لةةدى قيةةادة الةةو ازرة ميةةارة تخفةةيض حةةدة التةةوتر ورفةةز
معنويات الموظفين وقت األزمات.

المتكسط

المتكسط

االنحراؼ

الرتبة

قيمة T

االحتمالية

1.51

50.45

0.90

6

5.67-

0.00

1.44

48.04

0.88

8

6.68-

0.00

1.50

49.84

0.91

7

5.82-

0.00

1.18

39.34

0.95

11

9.13-

0.00

1.40

46.54

0.82

9

7.72-

0.00

1.68

55.85

0.83

2

4.10-

0.00

1.16

38.73

0.92

12

9.60-

0.00

الحسابي
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ـ

.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14

الفقرة
تقةوم الةو ازرة بتشةكيل فةةرق عمةل مختمفةة لمتعامةل مةةز

األزمات المحتممة.

لةةدى الةةو ازرة كفةةاءات بشةرية فنيةةة واداريةةة قةةادرة عمةةى

العمل في فرق إدارة األزمات.

تختة ةةار الة ةةو ازرة أف ة ةراد فة ةةرق إدارة األزمة ةةات مة ةةن ذوي
التخصصات المختمفة.

تختةةار الةةو ازرة فةةرق إدارة األزمةةات ممةةن لةةدييم خب ةرة
سابقة في التعامل مز األزمات.
تعقةةد الةةو ازرة ب ةراما تدريبيةةة لموظفييةةا خاصةةة بةةإدارة
األزمات.

تعتم ة ةةد ال ة ةةو ازرة نظ ة ةةام لمحة ة ةوافز لتش ة ةةجيز ف ة ةةرق إدارة

األزمات.

توفر الو ازرة االحتياجات المادية والبشرية لفرق إدارة

األزمة ةةات ،لتثدية ةةة مية ةةاميم المطموبة ةةة فة ةةي مواجية ةةة
األزمات في الوقت المناسب.

جميع الفقرات

المتكسط

المتكسط

القيمة

االنحراؼ
المعيارم

الرتبة

قيمة T

االحتمالية

1.51

50.45

0.85

5

6.02-

0.00

1.79

59.75

0.91

1

2.41-

0.02

1.62

54.05

0.86

3

4.61-

0.00

1.60

53.45

0.92

4

4.55-

0.00

0.90

30.03

0.83

13

13.94-

0.00

0.77

25.82

0.88

14

14.65-

0.00

الحسابي

الحسابي

النسبي%

1.32

43.84

0.89

1.38

46.16

0.65

10

().Sig

8.07-

0.00

9.98-

0.00

 بصػػػػػفة عامػػػػػة يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ( :)23أن القيم ة ةةة االحتمالي ة ةةة ( )Sig.لفقة ة ةرات المح ة ةةور

ال اربة ة ةةز تسة ة ةةاوي  0.00لة ة ةةذلك يعتبة ة ةةر ىة ة ةةذا المحة ة ةةور داالً إحصة ة ةةائياً عنة ة ةةد مسة ة ةةتوى داللة ة ةةة (≤ α
 ،)0.05وأن المتوسة ة ة ة ةةط الحسة ة ة ة ةةابي النسة ة ة ة ةةبي لجمية ة ة ة ةةز فق ارت ة ة ة ة ةو ىة ة ة ة ةةو ( )46.16%ومتوسة ة ة ة ةةطة
الحسةة ة ةةابي يسة ة ة ةةاوي ( )1.38درجة ة ة ةةة ،وبالتة ة ة ةةالي فة ة ة ةةإن درج ة ة ةةة تة ة ة ةةوفره انخفضة ة ة ةةت عة ة ة ةةن الدرجة ة ة ةةة
المتوسة ة ةةطة ( )2ممة ة ةةا ية ة ةةدل عمة ة ةةى أن المية ة ةةارات القيادية ة ةةة الالزمة ة ةةة إلدارة األزمة ة ةةات وفة ة ةةرق إدارة
األزمات متوفرة لدى الو ازرة بدرجة ضعيفة ال تسيم في إدارة األزمات.

 كيرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى :فة ةةي ذلة ةةك ىةةةو عةةةدم تمكةةةن ال ةةو ازرة م ةةن تنفي ةةذ ب ة ةراما تدريبية ةةة
لتنمية ةةة مية ةةارات وقة ةةدرات الم ة ةوارد البش ة ةرية فة ةةي الة ةةو ازرة فة ةةي جوانة ةةب القية ةةادة وتشة ةةكيل فة ةةرق إدارة
األزم ة ةةات تس ة ةةتيدف م ة ةةوظفي ال ة ةةو ازرة قي ة ةةادة وأفة ة ةراداً ،وذل ة ةةك م ة ةةن خ ة ةةالل تحدي ة ةةد فعم ة ةةي وحقيق ة ةةي
لالحتياج ة ة ةةات التدريبي ة ة ةةة بع ة ة ةةد د ارس ة ة ةةتيا لممش ة ة ةةكالت والتح ة ة ةةديات الت ة ة ةةي واجيتي ة ة ةةا ال ة ة ةةو ازرة جة ة ة ةراء
األزمات التي مرت بيا قطاع غزة.
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 اتفقػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػة مة ةةز نتة ةةائا د ارسة ةةة (حسة ةةين )20102 ،التة ةةي أظية ةةرت وجة ةةود
قصةة ةةور فةة ةةي ميةة ةةارات قية ة ةةادات مةة ةةدارس التعمةة ةةيم األساسةة ةةي المصة ة ةةري وف ة ةةي تش ة ةةكيل فة ة ةةرق إدارة
األزم ة ةةات ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (الج ة ةةديمي )2006 ،الت ة ةةي أظي ة ةةرت أن ة ةةو ال ي ة ةةتم تش ة ةةكيل ف ة ةةرق مختمف ة ةةة
إلدارة األزمة ة ةةات المختمفة ة ةةة قبة ة ةةل وقوعية ة ةةا كاسة ة ةةتعداد مسة ة ةةبق إلدارة األزمة ة ةةات فة ة ةةي المستشة ة ةةفيات
الكب ة ة ةةرى ف ة ة ةةي قط ة ة ةةاع غة ة ة ةزة ،وم ة ة ةةز د ارس ة ة ةةة (الفيي ة ة ةةد )2006 ،التة ة ة ةي أظي ة ة ةةرت إغف ة ة ةةال تط ة ة ةةوير
مية ةةارات قية ةةادات األجي ة ةزة األمنية ةةة فة ةةي مدنية ةةة الجبية ةةل الصة ةةناعية األردنية ةةة فة ةةي محة ةةور التنسة ةةيق
إلدارة األزم ة ة ةةات ،وم ة ة ةةز د ارس ة ة ةةة (ك ة ة ةةردم )2005 ،الت ة ة ةةي أظي ة ة ةةرت وج ة ة ةةود نق ة ة ةةص ف ة ة ةةي تثىي ة ة ةةل
وتطة ةةوير الك ة ةوادر البش ة ةرية فة ةةي القية ةةادة وعناصة ةةر فة ةةرق األزمة ةةات أ ة ةةرت سة ةةمباً فة ةةي التعامة ةةل مة ةةز
األزمة ة ةةات لة ة ةةدى المجة ة ةةان األمنية ة ةةة السة ة ةةعودية ،ومة ة ةةز د ارسة ة ةةة (سة ة ةةميمان )1999 ،التة ة ةةي أظية ة ةةرت
وج ة ة ة ةةود ف ة ة ة ةةرق وقي ة ة ة ةةادات مدرب ة ة ة ةةة إلدارة األزم ة ة ة ةةات ل ة ة ة ةةدى المستش ة ة ة ةةفيات المصة ة ة ة ةرية بمحافظ ة ة ة ةةة
المنصورة.
 اختمفػػػػػت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة مة ةةز نت ة ةةائا د ارس ة ةةة (نصة ةةر )2014 ،الت ة ةةي أظي ة ةةرت ت ة ةةوفر
مية ة ةةارات جية ة ةةدة لة ة ةةدى قية ة ةةادة و ازرة االقتصة ة ةةاد الة ة ةةوطني الفمسة ة ةةطينية فة ة ةةي إدارة األزمة ة ةةات ووجة ة ةةود

ف ة ةةرق إلدارة األزم ة ةةات مؤىمةة ةةة إلدارة األزم ة ةةات بدرجةة ةةة جي ة ةةدة ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (العمة ة ةةري)2014 ،
التةة ةةي أظية ة ةةرت وجةة ةةود عالقة ة ةةة ارتبةة ةةاط فة ة ةةي جيةة ةةاز شة ة ةةرطة عم ة ةةان السة ة ةةمطانية ب ة ةةين االسة ة ةةتعداد

لهزمة ةةات وتكة ةةوين فة ةةرق قية ةةادة إدارة األزمة ةةات وقة ةةد وجة ةةدت بدرجة ةةة جية ةةدة تحتة ةةاج إلة ةةى تطة ةةوير،
ومة ة ةةز د ارسة ة ةةة (أبة ة ةةو حجية ة ةةر )2014 ،التة ة ةةي أظية ة ةةرت تطبية ة ةةق لمقية ة ةةادة االسة ة ةةتراتيجية بمة ة ةةا فيية ة ةةا

المي ة ة ةةارات الالزم ة ة ةةة إلدارة األزم ة ة ةةات ل ة ة ةةدى قي ة ة ةةادات مؤسس ة ة ةةات الحكوم ة ة ةةة الفمس ة ة ةةطينية بدرج ة ة ةةة
متوس ة ةةطة ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (الرض ة ةةيز )2011 ،الت ة ةةي أظي ة ةةرت وج ة ةةود قي ة ةةادات ف ة ةةي جي ة ةةاز ال ة ةةدفاع

الم ة ةةدني الفمس ة ةةطيني تتمت ة ةةز بمي ة ةةارات قيادي ة ةةة تس ة ةةاعدىا عم ة ةةى إدارة األزم ة ةةات ،وأظي ة ةةرت وج ة ةةود

ف ة ةةرق إدارة األزم ة ةةات ل ة ةةدى الجي ة ةةاز بدرج ة ةةة متوس ة ةةطة تحت ة ةةاج إل ة ةةى تط ة ةةوير أك ة ةةر ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة
(أبة ة ةةو عزية ة ةةز )2010 ،يتة ة ةةوفر لة ة ةةدى و ازرة الصة ة ةةحة الفمسة ة ةةطينية ك ة ة ةوارد بش ة ة ةرية مؤىمة ة ةةة لقية ة ةةادة
وادارة فة ة ة ةةرق إدارة األزمةة ة ةةات بدرجةة ة ةةة مقبولةة ة ةةة ،ومة ة ة ةةز د ارس ة ة ةةة (زي ة ة ةةادة )2010 ،الت ة ة ةةي أظية ة ة ةةرت

وجة ة ةةود قية ة ةةادات فة ة ةةي المؤسسة ة ةةات الدولية ة ةةة العاممة ة ةةة فة ة ةةي قطة ة ةةاع غ ة ة ةزة تتمتة ة ةةز بمية ة ةةارات قيادية ة ةةة

مالئمة ة ةةة إلدارة األزمة ة ةةات وتعمة ة ةةل عمة ة ةةى تنميتية ة ةةا بالتة ة ةةدريب ،وكة ة ةةذلك وجة ة ةةود فة ة ةةرق عمة ة ةةل إلدارة

األزمة ة ةةات تتمية ة ةةز بالكفة ة ةةاءة العالية ة ةةة وتنمة ة ةةي قة ة ةةدرتيا بالتة ة ةةدريب ،ومة ة ةةز د ارسة ة ةةة (عة ة ةةودة)2008 ،

الت ة ةةي أظي ة ةةرت وج ة ةةود قي ة ةةادات ل ة ةةدى الجامع ة ةةة اإلس ة ةةالمية بغة ة ةزة تمت ة ةةاز بمي ة ةةارات عالي ة ةةة إلدارة
األزم ة ة ةةات ،ومواردى ة ة ةةا البشة ة ة ةرية مالئم ة ة ةةة وجي ة ة ةةدة لتش ة ة ةةكيل ف ة ة ةةرق إدارة األزم ة ة ةةات ،وم ة ة ةةز د ارس ة ة ةةة

(سة ةةميم )2007 ،التة ةةي أظية ةةرت وجة ةةود قية ةةادات لة ةةدى و ازرة المالية ةةة الفمسة ةةطينية تتمتة ةةز بمية ةةارات
قيادي ةةة تس ةةاعدىا عم ةةى التعام ةةل م ةةز األزم ةةات بفاعمي ةةة جية ةدة ،وال ةةو ازرة ق ةةادرة عم ةةى تش ةةكيل ف ةةرق
إلدارة األزمات بشكل جيد.
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 أمػػػػا بالنسػػػػبة لفقػػػػرات المحػػػػكر فقػػػػد كانػػػػت أعم ةةى فق ة ةرة فةةةي ى ةةذا المح ةةور ىةةةي فق ة ةرة رقةةةم ()9
والتة ةةي نصة ةةت عمة ةةى (لة ةةدى الة ةةو ازرة كفة ةةاءات بش ة ةرية فنية ةةة وادارية ةةة قة ةةادرة عمة ةةى العمة ةةل فة ةةي فة ةةرق

إدارة األزم ة ة ةةات) حي ة ة ةةث كان ة ة ةةت القيم ة ة ةةة االحتمالي ة ة ةةة ( )Sig.تس ة ة ةةاوي 0.00ل ة ة ةةذلك تعتب ة ة ةةر ى ة ة ةةذه
الفق ة ةرة دالة ةةة إحصة ةةائياً عنة ةةد مسة ةةتوى داللة ةةة( ،)0.05 ≤ αوأن المتوسة ةةط الحسة ةةابي النسة ةةبي لية ةةا
ىة ة ةةو) )%59.75ومتوسة ة ةةطيا الحسة ة ةةابي يسة ة ةةاوي ( ،)1.79وبالت ة ة ةةالي فة ة ةةإن درجة ة ةةة تة ة ةةوفر ى ة ة ةةذه

الفقة ة ةرة قم ة ةةت ع ة ةةن الدرج ة ةةة المتوس ة ةةطة ( )2وى ة ةةذا يعن ة ةةي أن درج ة ةةة توفرى ة ةةا كان ة ةةت ض ة ةةعيفة رغ ة ةةم

أنية ةةا أعمة ةةى فق ة ةرة فة ةةي ىة ةةذا المحة ةةور ،ويعة ةةزو الباحة ةةث ذلة ةةك إلة ةةى أن الكفة ةةاءات البش ة ةرية موجة ةةودة
في الو ازرة ولكن ليس بالنسبة المطموبة والقدر الكافي إلدارة األزمات بصورة فعالة.

بينمة ةةا كانة ةةت أدنة ةةى فق ة ةرة فة ةةي فق ة ةرات ىة ةةذا المحة ةةور ىة ةةي الفق ة ةرة رقة ةةم ( )13والتة ةةي نصة ةةت عمة ةةى

(تعتمة ةةد الة ةةو ازرة نظة ةةام لمح ة ةوافز لتشة ةةجيز فة ةةرق إدارة األزمة ةةات) ،حية ةةث كانة ةةت القيمة ةةة االحتمالية ةةة

( )Sig.تس ة ة ةةاوي 0.00ل ة ة ةةذلك تعتب ة ة ةةر ى ة ة ةةذه الفقة ة ة ةرة دال ة ة ةةة إحص ة ة ةةائياً عن ة ة ةةد مس ة ة ةةتوى دالل ة ة ةةة(≤ α
 ،)0.05وأن والمتوسة ة ةةط الحسة ة ةةابي النسة ة ةةبي ىة ة ةةو ( ،)%25.82ومتوسة ة ةةطيا الحسة ة ةةابي يسة ة ةةاوي

( ،)0.77وبالت ة ة ةةالي ف ة ة ةةإن درج ة ة ةةة توفرى ة ة ةةا ع ة ة ةةن الدرج ة ة ةةة المتوس ة ة ةةطة ( ،)2وى ة ة ةةذا يعن ة ة ةةي درج ة ة ةةة
توفرى ة ة ةةا ض ة ة ةةعيفة ج ة ة ةةداً ،مم ة ة ةةا ي ة ة ةةدل أن ال ة ة ةةو ازرة ال ت ة ة ةةوفر حة ة ة ةوافز لمواردى ة ة ةةا البشة ة ة ةرية وخاص ة ة ةةة
المادي ةةة مني ةةا ،ويرج ةةز الباح ةةث الس ةةبب ف ةةي ذل ةةك إل ةةى قم ةةة المة ةوارد المادي ةةة الت ةةي تس ةةاعد ال ةةو ازرة
عمى الصرف في ىذا الجانب.
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المحػػكر الخػػامس :مػػدل تػػكفر االتصػػاؿ كنظػػـ معمكمػػات فعالػػة إلدارة األزمػػات لػػدل كزارة النقػػؿ
كالمكاصالت لتمكينيا مف إدارة األزمات مف كجية نظر العامميف.
جدكؿ رقـ ()24
المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الخامس

ـ

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الفقرة

يتة ةةوفر فة ةةي الة ةةو ازرة أنظمة ةةة اتصة ةةاالت متنوعة ةةة وسة ة ةريعة

(ى ة ةةاتف – جة ة ةوال – أجية ة ةزة الس ة ةةمكي – ش ة ةةبكة إنترن ة ةةت
وغيرىا) مخصصة لكل إدارة.

يتة ةةوفر فة ةةي الة ةةو ازرة شة ةةبكة إلكترونية ةةة داخمية ةةة بة ةةين إدارات

الو ازرة تتسم بالسرية.

الة ةةو ازرة قة ةةادرة عمة ةةى تة ةةوفير وسة ةةائل اتصة ةةاالت بديمة ةةة فة ةةي

حاالت األزمات.

يوج ةةد فة ةةي ال ةةو ازرة فنية ةةون متخصصة ةون فة ةةي االتصة ةةاالت
ونظم المعمومات ذوو كفاءة.

يوجد في الةو ازرة كةادر إعالمةي قةادر عمةى العمةل بفاعميةة

وقت األزمات.

تة ةةوفر الة ةةو ازرة قاعة ةةدة بيانة ةةات محوسة ةةبة ومحد ة ةةة ودقيقة ةةة،

تنفعيا في إدارة األزمات.

عمميةةة اسةةترجاع المعمومةةات سةةيمة وبسةةيطة وفةةي الوقةةت

المناسب.

تحتفظ الو ازرة بالمعمومات عمى بةراما محوسةبة وآمنةة فةي

عممية نظم المعمومات.

جميع الفقرات

المتكسط

الحسابي

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

النسبي%

القيمة
الرتبة قيمة  Tاالحتمالية
().Sig

2.09

69.66

0.96

4

0.99

0.32

2.14

71.46

0.87

3

1.74

0.08

1.67

55.55

0.79

8

4.44-

0.00

2.22

73.87

0.78

2

2.92

0.00

1.77

58.85

0.82

7

3.01-

0.00

1.97

65.76

0.88

6

0.32-

0.75

2.04

67.86

0.76

5

0.50

0.62

2.35

78.37

0.70

1

5.32

0.00

2.03

67.67

0.60

0.53

0.00

 بصفة عامة يبيف الجدكؿ رقـ ( :)24أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.00لذلك يعتبر
المحور الخامس داالً إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05 ≤ αوأن المتوسط الحسابي النسبي

لجميز فقراتو ىو ( )67.67%ومتوسطة الحسابي يساوي ( )2.03درجة ،وبالتالي فإن درجة

توفر ىذا المحور زادت عن الدرجة المتوسطة ( )2مما يدل عمى أنو يتوفر لدى الو ازرة
اتصاالت ونظم معمومات تسيم في إدارة األزمات.

024

طريقة واجراءات الدراسة وتحميل البيانات اإلحصائي

الفصؿ الرابع

 كيرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى :أن اإلدارة العمية ةةا لمة ةةو ازرة اىتمة ةةت بتطة ةةوير نظة ةةم االتصة ةةاالت
والمعمومة ةةات فة ةةي الة ةةو ازرة فة ةةي السة ةةنوات األخي ة ةرة بعة ةةد منتصة ةةف عة ةةام 2007م مة ةةن خة ةةالل تة ةةوفير

طة ة ةةاقم متخصة ة ةةص لتطة ة ةةوير وادارة النظة ة ةةام بفاعمية ة ةةة مة ة ةةز تة ة ةةوفير أنظمة ة ةةة فعالة ة ةةة لالتصة ة ةةال م ة ة ةةل
الشة ة ة ةةبكة الداخمية ة ة ةةة واسة ة ة ةةتغالل التكنولوجية ة ة ةةة الحدي ة ة ة ةةة فة ة ة ةةي تطة ة ة ةةوير نظة ة ة ةةم المعمومة ة ة ةةات ،إال أن

ال ة ةةو ازرة تحت ة ةةاج إل ة ةةى تط ة ةةوير أك ة ةةر ف ة ةةي ى ة ةةذا الجان ة ةةب لممس ة ةةاىمة ف ة ةةي إدارة األزم ة ةةات بفاعمي ة ةةة
أفضل ،ولكن نقص الموارد المادية حالت من ذلك.

 اتفقػػػػػت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة م ة ةةز نت ة ةةائا د ارس ة ةةة (نص ة ةةر )2014 ،الت ة ةةي أظي ة ةةرت ت ة ةةوفر
وسة ةةائل اتصة ةةال ونظة ةةم لممعمومة ةةات فعالة ةةة بدرجة ةةة جية ةةدة ،ومة ةةز د ارسة ةةة (العمة ةةري )2014 ،التة ةةي

أظية ةةرت ت ة ةةوفر فة ةةي نظ ة ةةم اتصة ةةال ومعموم ة ةةات عمة ةةى مس ة ةةتوى االسة ةةتعداد لهزم ة ةةات لة ةةدى جي ة ةةاز
الشة ةةرطة العمانية ةةة ،ومة ةةز د ارسة ةةة (أبة ةةو ركبة ةةة )2013 ،التة ةةي أظية ةةرت قة ةةدرة جية ةةاز الشة ةةرطة فة ةةي
قطة ةةاع غ ة ةزة عمة ةةى االتصة ةةال بفعالية ةةة جية ةةدة ولكنية ةةا تحتة ةةاج إلة ةةى بنة ةةاء شة ةةبكة لة ةةنظم المعمومة ةةات

خاصة ةةة بالجية ةةاز ،ومة ةةز د ارسة ةةة (األشة ةةقر )2012 ،التة ةةي أظية ةةرت وجة ةةود مسة ةةتوى فاعمية ةةة جية ةةد
فة ة ةةي اتصة ة ةةاالت األزمة ة ةةة بة ة ةةو ازرة الداخمية ة ةةة واألمة ة ةةن الة ة ةةوطني ،ومة ة ةةز د ارسة ة ةةة (الرضة ة ةةيز)2011 ،

التة ة ة ةةي أظية ة ة ةةرت وجة ة ة ةةود نظة ة ة ةةام اتصة ة ة ةةال فعة ة ة ةةال لتبة ة ة ةةادل المعمومة ة ة ةةات فة ة ة ةةي ظة ة ة ةةروف األزمة ة ة ةةات
والكة ة ة ةوارث ،وم ة ة ةةز د ارس ة ة ةةة (زي ة ة ةةادة )2010 ،الت ة ة ةةي أظي ة ة ةةرت اىتم ة ة ةةام اإلدارة العمي ة ة ةةا لممؤسس ة ة ةةات
الدولية ةةة العاممة ةةة فة ةةي قطة ةةاع غ ة ةزة بتنمية ةةة مية ةةارات االتصة ةةال ونظة ةةم المعمومة ةةات لة ةةدى العة ةةاممين

فيي ة ة ةةا إلدارة األزم ة ة ةةات بفاعمي ة ة ةةة وتوفرى ة ة ةةا بدرج ة ة ةةة عالي ة ة ةةة ،م ة ة ةةز ع ة ة ةةدم وج ة ة ةةود قاع ة ة ةةدة بيان ة ة ةةات
لممعموم ة ةةات تعتم ة ةةد عم ة ةةى تقني ة ةةات حدي ة ةةة ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (أب ة ةةو عزي ة ةةز )2010 ،الت ة ةةي أظي ة ةةرت

وجة ةةود نظة ةةم اتصة ةةاالت ومعمومة ةةات حدي ة ةةة نسة ةةبياً تحتة ةةاج إلة ةةى تطة ةةوير نظ ة ة اًر لعة ةةدم وجة ةةود وحة ةةدة

خاص ة ةةة إلدارة األزمةة ةةات تق ة ةةوم باالتصة ة ةةال والتنس ة ةةيق أ نةة ةةاء األزم ة ةةات ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (الخشةة ةةالي

والقط ة ة ةةب )2007 ،أظي ة ة ةةرت ت ة ة ةةوفر أنظم ة ة ةةة معموم ة ة ةةات واتص ة ة ةةاالت لممس ة ة ةةتويات اإلداري ة ة ةةة ف ة ة ةةي

الش ة ةةركات الص ة ةةناعية األردني ة ةةة بدرج ة ةةة جي ة ةةدة ،،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (ع ة ةةودة )2008 ،التة ة ةي أظي ة ةةرت
اىتم ة ة ة ةةام الجامع ة ة ة ةةة اإلس ة ة ة ةةالمية بتط ة ة ة ةةوير قس ة ة ة ةةم التكنولوجي ة ة ة ةةا والمعموم ة ة ة ةةات ف ة ة ة ةةنظم االتص ة ة ة ةةال
والمعموم ة ةةات مت ة ةةوفرة ل ة ةةدييا بدرج ة ةةة كبية ة ةرة إلدارة األزم ة ةةات ،وم ة ةةز د ارس ة ةةة (س ة ةةميم )2007 ،الت ة ةةي

أظيرت فاعمية نظم االتصال والمعمومات لدى و ازرة المالية.
 اختمفػػػػػت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة مة ةةز د ارسة ةةة (الفيية ةةد )2006 ،التة ةةي أظية ةةرت ضة ةةعف ف ة ةةي
تة ةةوفير تقنية ةةة لممعمومة ةةات واالتصة ةةاالت الحدي ة ةةة لمواجية ةةة األزمة ةةات لة ةةدى الجية ةةات األمنية ةةة فة ةةي

مدينة ة ةةة الجبية ة ةةل الصة ة ةةناعية ،ومة ة ةةز د ارسة ة ةةة (العمة ة ةةار )2003 ،أظية ة ةةرت عة ة ةةدم كفة ة ةةاءة االتصة ة ةةال
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ونظ ة ةةم المعموم ة ةةات المت ة ةةوفر ل ة ةةدى المديري ة ةةة العام ة ةةة لم ة ةةدفاع الم ة ةةدني الس ة ةةعودي ف ة ةةي ح ة ةةال وق ة ةةوع

األزمات والكوارث.

 أما بالنسبة لفقرات المحكر فقد كانت أعمى فقرة في ىذا المحور ىي فقرة رقم ( )8والتي نصت
عمى (تحتفظ الو ازرة بالمعمومات عمى براما محوسبة وآمنة في عممية نظم المعمومات) حيث
كانت القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.00عند مستوى داللة  ،   0.05لذلك تعتبر ىذه

الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αوأن المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو

( )%78.37ومتوسطيا الحسابي يساوي ( ،)2.35وبالتالي فإن درجة توفر ىذه الفقرة زادت
عن الدرجة المتوسطة ( ،)2وىذا يعني أن درجة توفرىا فوق المتوسط ،مما يدل عمى وجود
اىتمام عالي من الو ازرة في تطوير أنظمة المعمومات لدييا بتقنية تكنولوجية حدي ة وىي مناسبة

إلدارة األزمات.

بينم ة ةةا كان ة ةةت أدن ة ةةى فقة ة ةرة ف ة ةةي فقة ة ةرات ى ة ةةذا المح ة ةةور ى ة ةةي الفقة ة ةرة رق ة ةةم ( )5والت ة ةةي نص ة ةةت
عم ة ةةى (يوج ة ةةد ف ة ةةي ال ة ةةو ازرة ك ة ةةادر إعالم ة ةةي ق ة ةةادر عم ة ةةى العم ة ةةل بفاعمي ة ةةة وق ة ةةت األزم ة ةةات) ،حي ة ةةث

كان ة ة ة ةةت القيم ة ة ة ةةة االحتمالي ة ة ة ةةة ( )Sig.تس ة ة ة ةةاوي ( )0.00عن ة ة ة ةةد مس ة ة ة ةةتوى دالل ة ة ة ةةة  ،   0.05ل ة ة ة ةةذلك
تعتب ة ة ةةر ىة ة ة ةةذه الفق ة ة ة ةرة غية ة ة ةةر دالة ة ة ةةة إحص ة ة ةةائياً عنة ة ة ةةد مسة ة ة ةةتوى داللة ة ة ةةة ( ،)0.05 ≤ αوأن المتوسة ة ة ةةط

الحس ة ةةابي النس ة ةةبي لي ة ةةا ى ة ةةو ( )%58.85ومتوس ة ةةطيا الحس ة ةةابي يس ة ةةاوي ( ،)1.77وبالت ة ةةالي ف ة ةةإن

درج ة ةةة ت ة ةةوفر ى ة ةةذه الفقة ة ةرة انخفض ة ةةت ع ة ةةن الدرج ة ةةة المتوس ة ةةطة ( )2وى ة ةةذا يعن ة ةةي أن درج ة ةةة توفرى ة ةةا
كانة ةةت ضة ةةعيفة ،ممة ةةا ية ةةدل أن الكة ةةادر اإلعالمة ةةي غية ةةر فاعة ةةل فة ةةي االتصة ةةال مة ةةز جية ةةات األزمة ةةات
وقةة ة ةةت حة ة ة ةةدو يا وأن الةة ة ةةو ازرة بحاجة ة ة ةةة إلةة ة ةةى تطة ة ة ةةوير كادرىة ة ة ةةا اإلعالمة ة ة ةةي لي ة ة ةةتمكن مة ة ة ةةن اسة ة ة ةةتخدام
تطور في االتصال مز أطراف األزمة وقت حدو يا.
تكنولوجيا أك ر
اً
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المحكر السادس :مدل تكفر متطمبات إدارة األزمات لدل كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع غزة.
جدكؿ رقـ ()25
المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات المحكر السادس
ـ

.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10

الفقرة
ترصة ةةد الة ةةو ازرة مؤش ة ةرات احتمة ةةال حة ةةدوث األزمة ةةات

وتصنفيا وتحمميا.

تق ة ةةوم ال ة ةةو ازرة ب ة ةةإجراء أنش ة ةةطة تعظ ة ةةم م ة ةةن ق ة ةةدراتيا
وامكانياتيا لمواجية األزمات.
فةةي الةةو ازرة غرفةةة عمميةةات لمط ةوارئ مناسةةبة ومجي ةزة

بالتقنية ة ةةات الالزم ة ة ةةة الحت ة ة ةواء األزم ة ة ةةة والحة ة ةةد م ة ة ةةن

سمبياتيا.

تتب ة ةةز ال ة ةةو ازرة إجة ة ةراءات الطة ة ةوارئ الحتة ة ةواء أضة ة ةرار

األزمات والحد من انتشارىا.

تص ة ة ةةدر ال ة ة ةةو ازرة تعميم ة ة ةةات واض ة ة ةةحة تبس ة ة ةةط فيي ة ة ةةا

اإلجة ة ةراءات فة ة ةةي الوق ة ةةت المناسة ة ةةب لتحقي ة ةةق منة ة ةةاخ

مناسب لمتعامل مز األزمات عند حدو يا.

يؤخ ة ةةذ الوق ة ةةت عن ة ةةد التعام ة ةةل م ة ةةز األزم ة ةةات بع ة ةةين

االعتبار.

تقوم الو ازرة بمعالجة آ ار األزمات بكفاءة عالية بعةد
حدو يا.

تتخةةذ الةةو ازرة االج ةراءات الالزمةةة السةةتعادة نشةةاطيا
الطبيعي بعد انتياء األزمات.

تستخمص الو ازرة الةدروس والعبةر مةن األزمةات التةي

واجيتيا.

ت ارجة ة ةةز الة ة ةةو ازرة أسة ة ةةاليب وخطة ة ةةط وب ة ة ةراما إدارتية ة ةةا

لهزمات السابقة.

جميع الفقرات

المتكسط

المتكسط

االنحراؼ

الرتبة

قيمة T

االحتمالية

1.21

40.24

0.82

8

10.17-

0.00

1.21

40.24

0.80

7

10.45-

0.00

الحسابي

الحسابي

النسبي%

المعيارم

القيمة
().Sig

0.77

25.82

0.83

10

15.59-

0.00

1.15

38.43

0.84

9

10.57-

0.00

1.40

46.54

0.79

5

8.06-

0.00

1.51

50.45

0.87

3

5.87-

0.00

1.34

44.74

0.77

6

9.01-

0.00

1.75

58.25

0.85

1

3.14-

0.00

1.59

52.85

0.92

2

4.75-

0.00

1.50

50.15

0.90

4

5.78-

0.00

1.34

44.77

0.63

10.93-

0.00
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 بصػػػػػفة عامػػػػػة يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ( :)25أن القيم ة ةةة االحتمالي ة ةةة ( )Sig.لفقة ة ةرات المح ة ةةور
الس ة ةةادس تس ة ةةاوي  0.00ل ة ةةذلك يعتب ة ةةر ى ة ةةذه المح ة ةةور داالً إحص ة ةةائياً عن ة ةةد مس ة ةةتوى دالل ة ةةة (≤ α
 ،)0.05وأن المتوس ة ة ة ةةط الحس ة ة ة ةةابي النس ة ة ة ةةبي لجمي ة ة ة ةةز فق ارتة ة ة ة ةو ى ة ة ة ةةو ) ،(44.77%ومتوس ة ة ة ةةطة

الحسةة ة ةةابي يسة ة ة ةةاوي ( )1.34درجة ة ة ةةة ،وبالتة ة ة ةةالي فة ة ة ةةإن درج ة ة ةةة تة ة ة ةةوفره انخفضة ة ة ةةت عة ة ة ةةن الدرجة ة ة ةةة

المتوس ة ة ةةطة ( )2مم ة ة ةةا ي ة ة ةةدل عم ة ة ةةى أن متطمب ة ة ةةات إدارة األزم ة ة ةةات مت ة ة ةةوفرة ل ة ة ةةدى ال ة ة ةةو ازرة بدرج ة ة ةةة
ضة ة ةةعيفة ،األم ة ة ةةر الة ة ةةذي يض ة ة ةةعف قة ة ةةدرة ال ة ة ةةو ازرة عمة ة ةةى التعام ة ة ةةل مة ة ةةز االزم ة ة ةةات وفة ة ةةق الم ة ة ةةنيا

العممي.
 كيرجػػػػػع السػػػػػبب فػػػػػي ذلػػػػػؾ إلػػػػػى :ع ة ةةدم وج ة ةةود وح ة ةةدة إداري ة ةةة أو لجن ة ةةة دائم ة ةةة (خمي ة ةةة أزم ة ةةة)
متخصص ة ةةة ف ة ةةي إدارة األزم ة ةةات تق ة ةةوم بمي ة ةةام ت ة ةةوفير المتطمب ة ةةات الالزم ة ةةة إلدارة األزم ة ةةات ف ة ةةي
مراحمية ةةا المختمفة ةةة (قبة ةةل ،وأ نة ةةاء وبعة ةةد) األزمة ةةة ،والتة ةةي تعتبة ةةر كمؤشة ةةر لنجة ةةاح المؤسسة ةةة فة ةةي

إدارة األزمات.

 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز نتائا دراسة (األشقر )2010 ،التي أظيرت ضعف لدى
الكميات التقنية والمينية في قطاع غزة في دراسة مؤشرات حدوث األزمات وتحميميا وتصنيفيا
كمؤشرات لنجاح الكميات التقنية والمينية في قطاع غزة في إدارة األزمات في مرحمة االستعداد

والوقاية ،ومز دراسة (صالح )2007 ،التي أظيرت ضعف في السموك اإلداري في و ازرتي
الصحة والداخمية في مراحل إدارة األزمات بشكل عام ،ومز دراسة (الجديمي )2006 ،التي

أظيرت ضعف لدى مستشفيات قطاع غزة الكبرى في توفر المتطمبات اإلدارية إلدارة األزمات
في مراحميا المختمفة ،ومز دراسة (كردم )2005 ،التي أظيرت ضعف لدى المجان األمنية
الدائمة في السعودية في مراحل إدارة األزمات وخاصة في مرحمة التعمم وعند مراجعة الخطط

والبراما الخاصة باألزمات بعد وقوعيا.

 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (عودة )2008 ،التي أظيرت قدرة الجامعة اإلسالمية
بدرجة كبيرة في توفير آليات لتعزيز إدارة األزمات في مراحميا المختمفة وتوظيفيا لصالحيا.
 أما بالنسبة لفقرات المحكر فقد كانت أعمى فقرة في ىذا المحور ىي فقرة رقم ( )8والتي نصت
عمى (تتخذ الو ازرة االجراءات الالزمة الستعادة نشاطيا الطبيعي بعد انتياء األزمات) ،حيث

كانت القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.00لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند

مستوى داللة ( ،)0.05 ≤ αوأن المتوسط الحسابي النسبي ليا ىو ( )58.25%ومتوسطيا

الحسابي يساوي ( ،)1.75وبالتالي فإن درجة توفرىا انخفضت عن الدرجة المتوسطة ( )2وىذا
يعني أن درجة توفرىا كانت ضعيفة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن الو ازرة تحرص عمى عودة
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نشاطيا الطبيعي بعد انتياء األزمات كإجراء طبيعي لتقديم الخدمة لمجميور دون التخطيط إلدارة

األزمات مسبقاً.

بينمةةا كانةةت أدنةةى فق ةرة فةةي فق ةرات ىةةذا المحةةور ىةةي الفق ةرة رقةةم ( )3والتةةي نصةةت عمةةى (فةةي

الو ازرة غرفة عمميات لمطوارئ مناسبة ومجيزة بالتقنيات الالزمة الحتواء األزمة والحد من سةمبياتيا)،

حيةةث كانةةت القيمةةة االحتماليةةة ( )Sig.تسةةاوي ( )0.00لةةذلك تعتبةةر ىةةذه الفق ةرة غيةةر دالةةة إحصةةائياً
عنة ةةد مس ة ةةتوى داللة ةةة ( ،)0.05 ≤ αوأن المتوس ة ةةط الحس ة ةةابي النسة ةةبي ى ة ةةو ( )%25.82متوس ة ةةطيا

الحسةةابي يسةةاوي ( ،)0.77وبالتةةالي فةةإن درجةةة توفرىةةا انخفضةةت عةةن الدرجةةة المتوسةةطة ( )2وىةةذا
يعنةةي درجةةة توفرىةةا كانةةت ضةةعيفة ،ممةةا يةةدل عمةةى أن عةةدم تةةوفر غرفةةة عمميةةات لمطةوارئ فةةي الةةو ازرة
لمتعامل مز األزمات وقت حدو يا يضعف قدرتيا عمى احتواء أضرار األزمات والحد من انتشارىا.

ممخص التحميؿ االحصائي:
جدكؿ رقـ ()26
مدل تكفر المتطمبات األساسية لدل كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع غزة لتمكينيا مف إدارة األزمات.
المحاكر

ـ

المتكسط

المتكسط

االنحراؼ

الرتبة

قيمة T

االحتمالية

.1

التخطيط الفعال وادارة األزمات.

1.23

40.94

0.63

6

12.85-

0.00

.2

مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات.

1.70

56.54

0.68

2

4.70-

0.00

.3

القدرة عمى اخاذ الق اررات إلدارة األزمات.

1.54

51.17

0.67

3

7.36-

0.00

.4

الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات.

1.38

46.16

0.65

4

9.98-

0.00

.5

االتصال ونظم المعمومات فعالة.

2.03

67.67

0.60

1

0.53

0.00

.6

إدارة األزمات.

1.34

44.77

0.63

5

10.93-

0.00

الحسابي
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اختبار فرضيات السؤاؿ األكؿ:
فرضية السؤاؿ األكؿ الرئيسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر المتطمبات األساسية
إلدارة األزمات لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط الفعال -مرونة

الييكل التنظيمي وتسمسل األوامر -القدرة عمى اتخاذ الق اررات – الميارات القيادية وفرق إدارة
األزمة –فعالية االتصال ونظم المعمومات) وتمكينيا من إدارة األزمات.
كيتفرع مف الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر تخطيط فعال لدى و ازرة
النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر مرونة في الييكل
التنظيمي لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر قدرة و ازرة النقل
والمواصالت عمى اتخاذ الق اررات وتمكينيا من إدارة األزمات.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر الميارات القيادية وفرق
إدارة األزمات لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر اتصال ونظم معمومات
فعالة لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.
التحقؽ مف فرضيات السؤاؿ األكؿ:
لمتحقق مةن فرضةيات السةؤال األول قةام الباحةث بحسةاب معامةل االرتبةاط (بيرسةون) والقيمةة
االحتمالية لكل فرضية من الفرضيات الفرعية الخمسة وكانت النتائا كما ىةي موضةحة فةي الجةدول

( )27كالتالي:
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جدكؿ رقـ ()27

معامؿ االرتباط بيرسكف كالقيمة االحتمالية لفرضيات السؤاؿ األكؿ
ـ

الفرضية

1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر تخطيط

2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر مرونة

3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر قدرة

4

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر

0.640

0.00

0.661

0.00

0.724

0.00

االرتباط

فعال لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

في الييكل التنظيمي لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة األزمات.

و ازرة النقل والمواصالت عمى اتخاذ الق اررات وتمكينيا من إدارة األزمات.

الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا

من إدارة األزمات.
5

قيمة معامؿ

القيمة

0.769

االحتمالية

0.00

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبين توفر اتصال
ونظم معمومات فعالة لدى و ازرة النقل والمواصالت وتمكينيا من إدارة

األزمات.

0.536

0.00

 يتبين من الجدول رقم ( )27أن قيمة معامل االرتباط والقيمة االحتمالية لكل فرضية فرعية من
الفرضيات المذكورة تدل عمى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ،)α ≤ 0.05وبذلك يتم التحقق من وجود عالقة طردية بين توفر المتطمبات األساسية إلدارة

األزمات لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط الفعال -مرونة
الييكل التنظيمي وتسمسل األوامر -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمة – القدرة عمى اتخاذ

الق اررات – فعالية االتصال ونظم المعمومات) وتمكينيا من إدارة األزمات.

 .2التحميؿ اإلحصائي لمسؤاؿ الثاني:
كينص السؤاؿ الثاني :ىل يختمف رأي العاممين في و ازرة النقل والمواصالت حول مدى
توفر المتطمبات األساسية الالزمة في الو ازرة لتمكينيا من إدارة األزمات ،تعزى إلى متغيرات

(الجنس ،المؤىل العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي)؟
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كعميو تـ تقسيـ السؤاؿ الثاني إلى األسئمة الفرعية التالية:
أ -ىؿ يختمؼ رأم عينة الدراسة حكؿ مدل تكفر المتطمبات األساسية لدل كزارة النقؿ
كالمكاصالت في قطاع غزة كالمتمثمة في (التخطيط الفعاؿ إلدارة األزمات  -الييكؿ التنظيمي
كادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة األزمات  -الميارات القيادية كفرؽ إدارة
األزمات – االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة إلدارة األزمات) ،لتمكينيا مف إدارة األزمات باختالؼ
متغير الجنس لدل العينة؟
كتنص فرضيتو عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول
مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط
الفعال إلدارة األزمات  -الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة
األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات – االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة
األزمات) لتمكينيا من إدارة األزمات باختالف متغير الجنس لدى العينة.
كلإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي رقـ ( ،)1تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والنسب المئوية ،تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين والجدول رقم ( )28يوضح ذلك.

جدكؿ رقـ ()28

نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف أثر الجنس عمى رأم عينة الدراسة
محاكر االستبانة
التخطيط الفعال إلدارة األزمات
الييكل التنظيمي وادارة األزمات
الق ة ة ةةدرة عم ة ة ةةى اتخ ة ة ةةاذ القة ة ة ة اررات إلدارة

األزمات

الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات

الجنس

العدد

المتكسط

االنحراؼ

قيمة

الحسابي

المعيارم

(ت) المحسكبة

ذكر

97

7.35

3.89

-1.37

أن ى

14

7.50

3.10

ذكر

97

11.61

4.76

أن ى

14

13.64

4.53

ذكر

97

7.48

3.28

أن ى

14

8.85

3.46093

ذكر

97

19.18

9.18

أن ى

14

20.78

8.55
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-1.49
-1.45
-0.61

الداللة اإلحصائية
غير دالة إحصائيًا
غير دالة إحصائيًا
غير دالة إحصائيًا
غير دالة إحصائيًا
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الفصؿ الرابع
محاكر االستبانة
االتصة ة ةةال نظة ة ةةم المعمومة ة ةةات الفعال ة ة ةةة

إلدارة األزمات
إدارة األزمات




الجنس

العدد

المتكسط

قيمة

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

(ت) المحسكبة

ذكر

97

15.89

4.79

-2.02

أن ى

14

18.64

4.34

ذكر

97

13.30

6.28

أن ى

14

14.28

6.79

الداللة اإلحصائية
دالة إحصائياً عند
()0.05≤ α

-0.53

غير دالة إحصائيًا

قيمة ت الجدولية تساوي ( )2.63عند ( ،)0.01  ودرجة حرية (.)323
قيمة ت الجدولية تساوي ( )1.99عند ( ،)0.05  ودرجة حرية (.)323

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )28ما يمي:
 أن قيمة (ت) المحسوبة أصغر من قيمة (ت) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى كل من
(التخطيط الفعال وادارة األزمات  -مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات– القدرة عمى اتخاذ
الق اررات وادارة األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمة) مما يعني أنو ال توجد فروق
ذات دالة إحصائياً عند( )0.05 ≤ αفي مستوى (التخطيط الفعال وادارة األزمات  -مرونة
الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمة – القدرة عمى اتخاذ
الق اررات وادارة األزمات) لدى العاممين بو ازرة النقل والمواصالت ترجز لمتغير الجنس .
 بينما وجد أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى
االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة األزمات ،مما يعني أنو توجد فروق دالة إحصائياً عند
( )0.05 ≤ αفي مستوى االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة األزمات لدى العاممين بو ازرة
النقل والمواصالت ترجز لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
 كفي ضكء ذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات آراء أفراد العينة حول مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل

والمواصالت لتمكينيا من إدارة األزمات ،تعزى إلى متغير الجنس ،باست ناء بعد االتصال ونظم
المعمومات الفعالة إلدارة األزمات فقد كانت النتيجة لصالح اإلناث.
 كيرجع السبب في ذلؾ إلى األسباب التالية:
 عدد المبحو ين من اإلناث في عينة ومجتمز الدراسة قميل ألن طبيعة عمل الو ازرة الفنيةوالمينية رسخت سياسة لدى قيادة الو ازرة بعدم قدرة الموظف األن ى لمعمل في الو ازرة إال في

أعمال إدارية ومحاسبية وكتابية وسكرتاريا وعالقات عامة وحاسوب ،فحسب تقرير دائرة

شؤون الموظفين في و ازرة النقل والمواصالت أنو تم تعيين معظم موظفات الو ازرة في عامين

2007م2008 -م.

033

طريقة واجراءات الدراسة وتحميل البيانات اإلحصائي

الفصؿ الرابع

 قد تكون المبحو ات حصمن عمى تدريب سواء قبل أو أ ناء تعيينين في محور االتصالونظم المعمومات ،أو أن طبيعة عممين في الو ازرة ليا ارتباط مباشر في ىذا المحور؛ مما

جعل درجة موافقتين أعمى من الذكور.
 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (عواد )2014 ،ودراسة (األشقر )2012 ،ودراسة
(أبوعزيز )2010 ،ودراسة (صالح )2007 ،ودراسة (إسميم )2007 ،ودراسة (الجديمي،
 ،)2006التي أظيرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد عينات

الدراسات تعزى إلى متغير الجنس في دراستيا إلدارة األزمات.
 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (عبد العال ،)2009 ،ودراسة (عودة ،)2008 ،التي
أظيرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد عينات الدراسات تعزى إلى
متغير الجنس في دراستيا إلدارة األزمات.
ب -ىؿ يختمؼ رأم عينة الدراسة حكؿ مدل تكفر المتطمبات األساسية لدل كزارة النقؿ
كالمكاصالت في قطاع غزة كالمتمثمة في (التخطيط الفعاؿ إلدارة األزمات  -الييكؿ التنظيمي

كادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة األزمات  -الميارات القيادية كفرؽ إدارة

األزمات – االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة إلدارة األزمات) لتمكينيا مف إدارة األزمات
باختالؼ متغير المؤىؿ العممي لدل العينة؟

كتنص فرضيتو عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول
مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط

الفعال إلدارة األزمات  -الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة

األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات – االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة

األزمات) لتمكينيا من إدارة األزمات باختالف متغير المؤىل العممي لدى العينة.

كلإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي رقـ ( ،)2تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول رقم

( )29يوضح ذلك.
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جدكؿ رقـ ()29

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف أثر المؤىؿ العممي عمى رأم عينة الدراسة
محاكر االستبانة
التخطػػػػػػػػػػػػػيط الفعػػػػػػػػػػػػػاؿ إلدارة
األزمات

الييكػػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػػي كادارة
األزمات

القػػػػدرة عمػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػ اررات

إلدارة األزمات

الميػارات القياديػة كفػػرؽ إدارة
األزمات
االتصػػػػػاؿ كنظػػػػػـ المعمكمػػػػػات
الفعالة إلدارة األزمات

إدارة األزمات



درجات

متكسط

البياف

مجمكع

المربعات

الحرية

بيف المجمكعات

57.105

2

28.552

خالؿ المجمكعات

1528.751

108

14.155

المجمكع

1585.856

110

بيف المجمكعات

77.637

2

38.818

خالؿ المجمكعات

2422.598

108

22.431

المجمكع

2500.234

110

بيف المجمكعات

24.582

2

12.291

خالؿ المجمكعات

1188.409

108

11.004

المجمكع

1212.991

110

بيف المجمكعات

268.447

2

134.224

خالؿ المجمكعات

8817.895

108

81.647

المجمكع

9086.342

110

بيف المجمكعات

18.239

2

9.119

خالؿ المجمكعات

2530.194

108

23.428

المجمكع

2548.432

110

بيف المجمكعات

103.865

2

51.933

خالؿ المجمكعات

4301.378

108

39.828

المجمكع

4405.243

110

المربعات

قيمة (ؼ)
المحسكبة
2.01

1.73

1.11

1.64

0.38

1.30

الداللة

اإلحصائية
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

قيمة ف الجدولية تساوي ( )4.70عند ( ،)0.01  ودرجة حرية (.)2.110
قيمة ف الجدولية تساوي ( )3.10عند ( ،)0.05  ودرجة حرية (.)2.110

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )29ما يمي:
 أن قيمة (ف) المحسوبة أصغر من قيمة (ف) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى كل من
(التخطيط الفعال وادارة األزمات  -مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -الميارات القيادية

وفرق إدارة األزمة – القدرة عمى اتخاذ الق اررات وادارة األزمات – فعالية االتصال ونظم

المعمومات وادارة األزمات) مما يعني أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05 ≤ αفي
مستوى (التخطيط الفعال وادارة األزمات  -مرونة الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -الميارات
القيادية وفرق إدارة األزمة – القدرة عمى اتخاذ الق اررات وادارة األزمات – االتصال ونظم
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المعمومات الفعالة إلدارة األزمات) لدى العاممين بو ازرة النقل والمواصالت ترجز لمتغير المؤىل

العممي.

كفي ضكء ذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات آراء أفراد العينة حول مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل والمواصالت

لتمكينيا من إدارة األزمات ،تعزى إلى المؤىل العممي.

 كيرجع السبب في ذلؾ إلى :معظم عينة الدراسة ىم من أصحاب المؤىل العممي (البكالوريوس
والماجستير) بنسبة  %87.4وبالتالي يعد المستوى األكاديمي لمعينة متساوي ،فيي قادرة عمى
تقدير مدى توفر المتطمبات األساسية لدى الو ازرة لتمكينيا من إدارة األزمات.

 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (األشقر )2012 ،ودراسة (الرضيز )2011 ،ودراسة
(أبو عزيز )2010 ،ودراسة (عبدالعال )2009 ،ودراسة (صالح ،)2007 ،التي أظيرت عدم

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد عينات الدراسات تعزى إلى متغير

المؤىل العممي في دراستيا إلدارة األزمات.

 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (عواد )2014 ،ودراسة (عودة )2008 ،ودراسة
(كردم ،)2005 ،التي أظيرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد
عينات الدراسات تعزى إلى متغير المؤىل العممي في دراستيا إلدارة األزمات.
ت -ىؿ تختمؼ قدرة كزارة النقؿ كالمكاصالت كالمتمثمة في (التخطيط الفعاؿ إلدارة األزمات -
الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة األزمات  -الميارات

القيادية كفرؽ إدارة األ زمات – اال تصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة إلدارة األزمات) لتمكينيا عمى
إدارة األزمات باختالؼ متغير سنكات الخبرة لدل العامميف فييا؟

كتنص فرضيتو عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول
مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط
الفعال إلدارة األزمات  -الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة

األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات – االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة

األزمات) لتمكينيا من إدارة األزمات باختالف متغير سنوات الخبرة لدى العينة.

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الفرعي رقـ ( ،)3تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول
رقم ( )30يوضح ذلك.
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جدكؿ رقـ ()30

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف أثر سنكات الخبرة عمى رأم عينة الدراسة
محاكر االستبانة

درجات

متكسط

8.413
14.585

البياف

مجمكع المربعات

بيف المجمكعات

25.239

3

خالؿ المجمكعات

1560.617

107

المجمكع

1585.856

110

بيف المجمكعات

21.179

3

7.060

خالؿ المجمكعات

2479.055

107

23.169

المجمكع

2500.234

110

بيف المجمكعات

44.918

3

14.973

خالؿ المجمكعات

1168.073

107

10.917

المجمكع

1212.991

110

بيف المجمكعات

340.099

3

113.366

خالؿ المجمكعات

8746.243

107

81.741

المجمكع

9086.342

110

بيف المجمكعات

204.319

3

68.106

المعمكمات الفعالة

خالؿ المجمكعات

2344.114

107

21.908

إلدارة األزمات

المجمكع

2548.432

110

إدارة األزمات

بيف المجمكعات

22.017

3

7.339

خالؿ المجمكعات

4383.227

107

40.965

المجمكع

4405.243

110

التخطيط الفعاؿ إلدارة
األزمات

الييكؿ التنظيمي
كادارة األزمات

القدرة عمى اتخاذ

الق اررات كادارة األزمات
الميارات القيادية

كفرؽ إدارة األزمات
االتصاؿ كنظـ

الحرية

المربعات

قيمة (ؼ)
المحسكبة
0.57

0.30

1.37

1.38

3.10

الداللة اإلحصائية

غير دالة إحصائيًا

غير دالة إحصائيًا

غير دالة إحصائيًا

غير دالة إحصائيًا

دالة عند ()0.05≤α

0.17
غير دالة إحصائيًا

 قيمة ف الجدولية تساوي ( )4عند ( ،)0.01  ودرجة حرية (.)3,110


قيمة ف الجدولية تساوي ( )2.70عند ( ،)0.05  ودرجة حرية (.)3,110

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )30ما يمي:
 أن قيمة (ف) المحسوبة أصغر من قيمة (ف) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى التخطيط
الفعال إلدارة األزمات ،مما يعني أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى

(التخطيط الفعال إلدارة األزمات  -الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق ار ارت
إلدارة األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات) ،مما يعني أنو ال توجد فروق دالة

إحصائياً عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى (التخطيط الفعال وادارة األزمات  -مرونة الييكل

التنظيمي وادارة األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمة – القدرة عمى اتخاذ الق اررات
وادارة األزمات) ،لدى العاممين بو ازرة النقل والمواصالت ترجز لمتغير سنوات الخبرة.
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 بينما وجد أن قيمة (ف) المحسوبة أكبر من قيمة (ف) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى

االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة األزمات ،مما يعني أنو توجد فروق دالة إحصائياً عند

( )0.05 ≤ αفي مستوى االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة األزمات لدى العاممين بو ازرة
النقل والمواصالت ترجز لمتغير سنوات الخبرة.

لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ في مستكل محكر االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة إلدارة

األزمات كفؽ متغير سنكات الخبرة ،تـ استخداـ اختبار أقؿ فرؽ داؿ إحصائيان ( )LSDالبعدم

) ،)Least Significant Differenceكما ىك مكضح في الجداكؿ رقـ (:)31
جدكؿ رقـ ()31

نتائج اختبار أقؿ فرؽ داؿ إحصائيان ( )LSDالبعدم لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ
عمى مستكل االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة إلدارة األزمات
أقؿ مف 5

مف  -5أقؿ
مف 10

سنكات

الخبرة

سنكات

 15سنة

مف  -10أقؿ
مف 15سنة

أقؿ مف  5سنكات

1

مف  -5أقؿ مف  10سنكات

*-2.89

1

مف  -10أقؿ مف 15سنة

*-4.27

-1.38

1

 15سنة فأكثر

-0.56

2.32

*-3.71

فأكثر

1

 يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( :)31أنو توجد فروق بين آراء عينة الدراسة في مستوى االتصال
ونظم المعمومات الفعالة إلدارة األزمات ترجز لمتغير سنوات الخبرة ولصالح الفئتين (من -5

أقل من  10سنوات)( ،من  -10أقل من 15سنة).

 كفي ضكء ذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة
النقل والمواصالت لتمكينيا من إدارة األزمات ،تعزى إلى سنوات الخبرة باست ناء بعد

االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة األزمات فقد كانت النتيجة لصالح الفئتين (من -5

أقل من  10سنوات)( ،من  -10أقل من 15سنة).
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كيرجع السبب في ذلؾ إلى أنو :بعد االنقسام السياسي منتصف عام 2007م بفترة قصيرة
عممت و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة عمى تطوير عمل اإلدارة العامة لمحاسوب وتكنولوجيا

المعمومات من خالل تصميم براما واعداد قواعد بيانات محوسبة متطورة سيمت في عمل الو ازرة،
وبالتالي فإن موظفي الفئتين (من  -5أقل من  10سنوات)( ،من  -10أقل من 15سنة) عاصروا

ىذه التطورات خطوة بخطوة وبالتالي شعروا بيا.

 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (عواد )2014 ،ودراسة (األشقر )2012 ،ودراسة
(زيادة )2012 ،ودراسة (الرضيز )2011 ،ودراسة (عبدالعال )2009 ،ودراسة (عودة،
 )2008ود ارسة (صالح ،)2007 ،التي أظيرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

متوسطات آراء أفراد عينات الدراسات تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (أبو عزيز )2010 ،ودراسة (الجديمي)2006 ،
ودراسة (كردم )2005 ،التي أظيرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد

عينات الدراسات تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

ث -ىؿ تختمؼ قدرة كزارة النقؿ كالمكاصالت كالمتمثمة في (التخطيط الفعاؿ إلدارة األزمات -
الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة األزمات  -الميارات

القيادية كفرؽ إدارة األزمات – اال تصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة إلدارة األزمات) باختالؼ
متغير المسمى الكظيفي لدل العامميف فييا؟

كتنص فرضيتو عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول
مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة والمتم مة في (التخطيط

الفعال إلدارة األزمات  -الييكل التنظيمي وادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة

األزمات  -الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات – االتصال ونظم المعمومات الفعالة إلدارة
األزمات) لتمكينيا من إدارة األزمات باختالف متغير المسمى الوظيفي لدى العينة.
كلإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي رقـ ( ،)4تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول رقم
( )32يوضح ذلك.
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جدكؿ رقـ ()32

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف أثر المسمى الكظيفي عمى رأم عينة الدراسة
محاكر االستبانة
التخطيط الفعاؿ إلدارة
األزمات

الييكؿ التنظيمي كادارة
األزمات

القدرة عمى اتخاذ

الق اررات إلدارة األزمات
الميارات القيادية

كفرؽ إدارة األزمات
اال تصاؿ كنظـ

المعمكمات الفعالة
إلدارة األزمات

إدارة األزمات

المربعات

درجات
الحرية

متكسط

بين المجموعات

37.709

3

12.570

خالل المجموعات

1548.147

107

14.469

المجموع

1585.856

110

بين المجموعات

263.788

3

87.929

خالل المجموعات

2236.446

107

20.901

المجموع

2500.234

110

بين المجموعات

46.133

3

15.378

خالل المجموعات

1166.858

107

10.905

المجموع

1212.991

110

بين المجموعات

735.489

3

245.163

خالل المجموعات

8350.853

107

78.045

المجموع

9086.342

110

البياف

مجمكع

المربعات

قيمة (ؼ)
المحسكبة
0.86

4.20

1.41

3.14

الداللة

اإلحصائية
غير دالة
إحصائياً

دالة
عند()0.01≤α

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
()0.05≤α

بين المجموعات

116.641

3

38.880

غير دالة

خالل المجموعات

2431.792

107

22.727

إحصائياً

المجموع

2548.432

110

بين المجموعات

126.682

3

42.227

خالل المجموعات

4278.561

107

39.987

المجموع

4405.243

110



قيمة ف الجدولية تساوي ( )4عند ( ،)0.01  ودرجة حرية (.)3,110



قيمة ف الجدولية تساوي ( )2.70عند ( ،)0.05  ودرجة حرية (.)3,110

1.71

1.05
غير دالة
إحصائياً

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )32ما يمي:
 أن قيمة (ف) المحسوبة أصغر من قيمة (ف) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى التخطيط
الفعال إلدارة األزمات ،مما يعني أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى

(التخطيط الفعال إلدارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات إلدارة األزمات – االتصال ونظم

المعمومات الفعالة وادارة األزمات) مما يعني أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ()0.05 ≤ α
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في مستوى (التخطيط الفعال وادارة األزمات  -القدرة عمى اتخاذ الق اررات وادارة األزمات -

االتصال ونظم المعمومات الفعالة وادارة األزمات) ،لدى العاممين بو ازرة النقل والمواصالت ترجز
لمتغير المسمى الوظيفي.

 بينما وجد أن قيمة (ف) المحسوبة أكبر من قيمة (ف) الجدولية عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى

محور مرونة الييكل التنظيمي ،وفي مستوى محور الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات ،مما

يعني أنو توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05 ≤ αفي مستوى الييكل التنظيمي وادارة
األزمات وفي مستوى الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات لدى العاممين بو ازرة النقل

والمواصالت ترجز لمتغير المسمى الوظيفي.
لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ في مستكل محكر تكفر مركنة الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات ،كفي
مستكل محكر الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات ،كفي مستكل محكر إدارة األزمات ككؿ،

كفؽ متغير المسمى الكظيفي ،كالجدكؿ تـ استخداـ اختبار تككي البعدم ( ،)HSDكما ىك
مكضح في الجداكؿ رقـ (:)34-33

جدكؿ رقـ ()33

نتائج اختبار تككي البعدم ( )HSDلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ في مستكل محكر تكفر مركنة الييكؿ التنظيمي
كادارة األزمات كفؽ متغير المسمى الكظيفي
المسمى الكظيفي

مدير عاـ /ككيؿ /ككيؿ مساعد

مدير عاـ /ككيؿ /ككيؿ مساعد

1

مدير دائرة

رئيس شعبة /رئيس قسـ

مدير دائرة

3.96

1

رئيس شعبة /رئيس قسـ

*6.38

2.42

1

مكظؼ

*4.73

0.77

-1.6

مكظؼ

1

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( :)33أنو توجد فروق بين آراء عينة الدراسة في مستوى توفر
الييكل التنظيمي وادارة األزمات ترجز لمتغير المسمى الوظيفي ،ولصالح فئة مدير عام /وكيل
/وكيل مساعد.
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جدكؿ رقـ ()34

نتائج اختبار تككي البعدم ( )HSDلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ في مستكل محكر الميارات القيادية كفرؽ إدارة
األزمات كفؽ متغير المسمى الكظيفي

المسمى الكظيفي

مدير عاـ /ككيؿ /

مدير عاـ /ككيؿ /ككيؿ مساعد
مدير دائرة
رئيس شعبة /رئيس قسـ
مكظؼ

ككيؿ مساعد

مدير دائرة

رئيس شعبة/
رئيس قسـ

مكظؼ

1
5.77

1

*10.01

4.23

1

8.21

2.43

-1.80

1

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( :)34أنو توجد بين آراء عينة الدراسة في مستوى الميارات
القيادية وفرق إدارة األزمات لدى العاممين بو ازرة النقل والمواصالت ترجز لمتغير المسمى الوظيفي،
ولصالح فئة مدير عام /وكيل  /وكيل مساعد.
كفي ضكء ذلؾ تقبؿ فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول مدى توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل
والمواصالت لتمكينيا من إدارة األزمات ،تعزى إلى سنوات الخبرة لدييم باست ناء محور (الييكل
التنظيمي وادارة األزمات) ومحور (الميارات القيادية وفرق إدارة األزمات) ،فقد كانت النتيجة لصالح
فئة مدير عام /وكيل  /وكيل مساعد.
كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف :جميز موظفي الو ازرة يعيشون في بيئة عمل واحدة بغض
النظر عن درجتيم الوظيفية ،وبالتالي فإن رأييم حول مدى توفر المتطمبات األساسية في الو ازرة ال
تختمف وفق المسمى الوظيفي ،إال أن الفئة العميا في الو ازرة التي بدورىا تقوم بميام استراتيجية
واشرافية عميا وفي رسم السياسات العامة لمو ازرة وأغمب موظفييا من أصحاب المؤىالت العممية
العميا (الماجستير) ،وبالتالي فإن ليا نظرتيا في تقييم مرونة الييكل التنظيمي والميارات القيادية
وفرق العمل في الو ازرة إلدارة األزمات تختمف عن نظرة الفئات األخرى التي تقوم بعمل تنفيذي
ميداني في صميم تقديم الخدمة المباشرة لمجميور.
 اتفقت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (زيادة )2012 ،ودراسة (األشقر )2012 ،ودراسة
(الرضيز )2011 ،ودراسة (عودة )2008 ،ودراسة (إسميم ،)2007 ،التي أظيرت جميعيا عدم
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد عينات الدراسات تعزى إلى المسمى

الوظيفي أو الرتبة.

 اختمفت نتائج الدراسة الحالية مز دراسة (الجديمي )2006 ،ودراسة (الفييد ،)2006 ،التي
أظيرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد عينات الدراسات تعزى إلى

المسمى الوظيفي أو الرتبة.
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الفصل الخامس
نتائج وتىصيات الذراسة
 1-5نتائا الدراسة.
 2-5توصيات الدراسة.
 3-5الدراسات المقترحة.

نتائا وتوصيات الدراسة

الفصؿ الخامس

سةةيتناول ىةةذا الفصةةل أىةةم النتةةائا التةةي توصةةمت إلييةةا الد ارسةةة بعةةد اسةةتعراض نتةةائا تحميةةل

ةاء عمةى النتةائا ،عمةى أمةل
البيانات في الفصل السةابق ،كمةا سةيتم طةرح أىةم التوصةيات المقترحةة بن ً
أن تؤخذ عمى محمل الجد لدى إدارة و ازرة النقل والمواصالت في قطةاع غةزة ،ومسةاعدتيا فةي تعزيةز

نق ةةاط الق ةةوة ،والح ةةد م ةةن نق ةةاط الض ةةعف ف ةةي إدارتي ةةا لهزم ةةات ،والممح ةةق رق ةةم ( )3مختص ةةر لمنت ةةائا
والتوصيات.

 1-5نتائج الدراسة:
وبةةالرغم مةةن أن النتةةائا التةةي توصةةمت إلييةةا ىةةذه الد ارسةةة جةةاءت فةةي أغمبيةةا سةةمبية ،إال أنةةو

وبحسب التقارير الواردة في الفصل ال الث (المبحث الرابز) مةن ىةذه الد ارسةة ،اسةتطاعت و ازرة النقةل

والمواصةةالت ف ةةي قط ةةاع غة ةزة م ةةن التغم ةةب عم ةةى التح ةةديات والمش ةةكالت الناتج ةةة ع ةةن األزم ةةات الت ةةي

تعرضةةت ليةةا الحكومةةة فةةي قطةةاع غةزة ،منةةذ تشةةكيل الحكومةةة العاشةرة بتةةاريخ 2006/03/27م حتةةى
تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتةاريخ  ،2014/06/02واسةتطاعت أن توجةد نوعةاً جيةداً مةن الجةودة

في تقديم خدماتيا لمجميور وفيما يمي سيتم استعراض نتائا الدراسة:

 .1مدل تكفر المتطمبات األساسية لدل كزارة النقؿ كالمكاصالت لتمكينيا مف إدارة األزمات:
أ -أظيةةرت النتةةائا أنةةو يتةةوفر لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت فةةي قطةةاع غةزة تخطةةيط فعةةال بدرجةةة
ضةعيفة ال يسةةيم فةةي إدارتيةةا لهزمةةات ،حيةةث أن المتوسةط الحسةةابي النسةةبي ليةةذا المحةةور ىةةو

) ،(40.94%ومتوسطة الحسةابي يسةاوي ( )1.23درجةة ،ويرجةز ذلةك إلةى عةدم تبنةي الةو ازرة
التخطيط المسبق إلدارة األزمات قبل حدو يا وجعمو جزءاً ميماً في التخطيط االستراتيجي.

ب -أظيةةرت النتةةائا أنةةو يتةةوفر لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت فةةي قطةةاع غ ةزة مرونةةة فةةي ىيكميةةا
التنظيمةةي بدرجةةة ضةةعيفة ال تسةةيم فةةي إدارتيةةا لهزمةةات ،حيةةث أن المتوسةةط الحسةةابي النسةةبي

ليةةذا المحةةور يسةةاوي ( ،)%56.54ومتوسةةطة الحسةةابي يسةةاوي ( )1.70درجةةة ،ويرجةةز ذلةةك
إلةةى أن الييكةةل التنظيمةةي المعتمةةد حاليةاً لمةةو ازرة فةةي قطةةاع غةزة تةةم اعتمةةاده عةةام 2004م وتةةم
تس ةةكين الم ةةوظفين عمي ةةو ع ةةام 2005م ،ول ةةم ي ةةتم اح ةةداث أي تع ةةديل عمي ةةو أو تط ةةوير نتيج ةةة

االنقسام السياسي واستنكاف أغمةب مةوظفي الةو ازرة عةن العمةل ،سةوى مةا قامةت بةو الةو ازرة مةن
اقرار الوصف الوظيفي ليذا الييكل عام 2010م.
ت -أظي ةةرت النت ةةائا أن ةةو يت ةةوفر ل ةةدى و ازرة النق ةةل والمواص ةةالت ف ةةي قط ةةاع غة ةزة ق ةةدرة عم ةةى اتخ ةةاذ
الق ة اررات بدرجةةة ضةةعيفة ال تسةةيم فةةي إدارتيةةا لهزمةةات ،حيةةث أن المتوسةةط الحسةةابي النسةةبي

ليةةذا المحةةور ى ةو ( ،)%51.17ومتوسةةطة الحسةةابي يسةةاوي ( )1.54درجةةة ويرجةةز ذلةةك إلةةى

قمة االمكانيات المادية واالقتصادية لمحكومة وشةرائح المجتمةز متمقةي الخدمةة فةي قطةاع النقةل
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والمواصالت جراء تشديد الحصار عمى قطاع غزة في السنوات السةبز األخيةرة ،ومةا نةتا عنةو

مةةن مشةةكالت وتحةةديات متتاليةةة دفعةةت إدارة الةةو ازرة إلةةى عةةدم السةةرعة وعةةدم الحةةزم فةةي اتخةةاذ
الق ةرار أحيان ةاً ،بسةةبب حرصةةيا عمةةى تعزيةةز صةةمود أبنةةاء الشةةعب الفمسةةطيني وخاصةةة متمقةةي

الخدمة في قطاع النقل والمواصالت ،وبالتالي اضطرت الو ازرة إلى تجاوزات في اتباع المنيا
العممي التخاذ القرار ،فمن المتوقز أن كل ما سبق أوجةد شةعور لةدى عينةة الد ارسةة بعةدم قةدرة

الو ازرة عمى اتخاذ الق اررات.
ث -أظيةةرت النتةةائا أنةةو يتةةوفر لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت فةةي قطةةاع غةزة ميةةارات قياديةةة وفةةرق
إلدارة األزمةةات بدرجةةة ضةةعيفة ال تس ةةيم فةةي إدارتيةةا لهزم ةةات ،حيةةث أن المتوسةةط الحس ةةابي

النسبي ليذا المحور ىو ( )46.16%ومتوسطة الحسابي يساوي ( )1.38درجة ،ويرجز ذلك

إلى عدم توفر براما تدريبية في الو ازرة لتنمية ميةارات وقةدرات المةوارد البشةرية فةي الةو ازرة فةي
جوانةةب القيةةادة وتشةةكيل فةةرق إدارة األزمةةات تسةةتيدف مةةوظفي الةةو ازرة قيةةادة وأف ةراداً ،وذلةةك مةةن
خةةالل تحديةةد فعمةةي وحقيقةةي لالحتياجةةات التدريبيةةة بعةةد د ارسةةتيا لممشةةكالت والتحةةديات التةةي
واجيتيا الو ازرة جراء األزمات التي مر بيا قطاع غزة.
ج -أظية ةةرت النتة ةةائا أنة ةةو يتةةةوفر لة ةةدى و ازرة النقة ةةل والمواصة ةةالت فة ةةي قطة ةةاع غ ة ةزة نظ ةةم لالتصة ةةال
والمعمومةةات فعالةةة إلدارة األزمةةات بدرجةةة فةةوق المتوسةةط وبالتةةالي تسةةيم فةةي إدارتيةةا لهزمةةات،

حيث أن المتوسط الحسابي النسبي ليذا المحور ىو ( )67.67%ومتوسطة الحسابي يسةاوي

( )2.03درجة ويرجز ذلك إلى أن اإلدارة العميةا لمةو ازرة اىتمةت عمةى تطةوير نظةم االتصةاالت
والمعمومات في الو ازرة في السنوات األخيرة بعد منتصف عام 2007م من خةالل تةوفير طةاقم

متخصص لتطوير وادارة النظام بفاعمية مز توفير أنظمة فعالة لالتصال م ل الشبكة الداخمية
واسةةتغالل التكنولوجيةةا الحدي ةةة فةةي تطةةوير نظةةم المعمومةةات ،إال أن الةةو ازرة تحتةةاج إلةةى تطةةوير
أك ر في ىذا الجانب لممساىمة في إدارة األزمات بفاعمية أفضل ،ولكن نقةص المةوارد الماديةة

ستحيل من ذلك.

 .2أظيرت النتائا وجود ضعف لدى و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غةزة فةي تةوفير المتطمبةات
اإلداري ة ةةة الالزم ة ةةة إلدارة األزم ة ةةات ،حي ة ةةث أن المتوس ة ةةط الحس ة ةةابي النس ة ةةبي لي ة ةةذا المح ة ةةور ى ة ةةو
) ،(44.77%ومتوسطة الحسابي يساوي ( )1.34درجة والتي تعتبر مؤشر لنجاح أي مؤسسة

في إدارة األزمات.
 .3أظيةةرت النتةةائا عةةدم وجةةود فةةروق جوىريةةة بةةين متوسةةطات آراء أفةراد عينةةة الد ارسةةة حةةول مةةدى

توفر المتطمبات األساسية لدى و ازرة النقل والمواصةالت لتمكينيةا مةن إدارة األزمةات ،تعةزى إلةى

متغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،الخبرة ،المسمى الوظيفي) وكانت كالتالي:
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أ -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء ة عينة الدراسة حول مةدى تةوفر
المتطمبةةات األساسةةية لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت لتمكينيةةا مةةن إدارة األزمةةات تعةةزى إلةةى
متغير الجنس بإست ناء محور االتصةال ونظةم المعمومةات الفعالةة إلدارة األزمةات فقةد كانةت

لصالح اإلناث.

ب -عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات آراء ة عينةةة الد ارسةةة حةةول مةةدى
تةةوفر المتطمبةةات األساسةةية لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت لتمكينيةةا مةةن إدارة األزمةةات تعةةزى

إلى متغير المؤىل العممي.

ت -عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات آراء ة عينةةة الد ارسةةة حةةول مةةدى
تةةوفر المتطمبةةات األساسةةية لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت لتمكينيةةا مةةن إدارة األزمةةات تعةةزى
إلةةى متغيةةر الخبةرة ،بإسةةت ناء محةةور االتصةةال ونظةةم المعمومةةات الفعالةةة إلدارة األزمةةات فقةةد
كانت النتيجة لصالح الفئتين (من  – 5أقل من  10سنوات)( ،مةن  10سةنوات – أقةل مةن

 15سنة).

ث -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء ة عينة الدراسة حول مةدى تةوفر
المتطمبةةات األساسةةية لةةدى و ازرة النقةةل والمواصةةالت لتمكينيةةا مةةن إدارة األزمةةات تعةةزى إلةةى

متغية ةةر المسة ةةمى الة ةةوظيفي بإسة ةةت ناء محة ةةور (الييكة ةةل التنظيمة ةةي وادارة األزمة ةةات) ومحة ةةور
(الميةةارات القياديةةة وفةةرق إدارة األزمةةات) فقةةد كانةةت لصةةالح فئةةة (مةةدير عةةام /وكيةةل مسةةاع/
وكيل).
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 2-5تكصيات الدراسة:
في ضوء النتةائا التةي توصةل إلييةا الباحةث فةي ىةذه الد ارسةة فيمةا يمةي اسةتعراض لمجموعةة

من التوصيات:

 .1تكصيات خاصة بمدل تكفر المتطمبات األساسية التي تسيـ في إدارة األزمات كىي:
أ -التخطيط الفعاؿ كادارة األزمات:

 تبني التخطيط إلدارة األزمات وفق المنيا العممةي ،وجعمةو ضةمن التخطةيط االسةتراتيجيلمو ازرة.
 وضز خطط إلدارة األزمات تتميز بوجود عدد من السناريوىات كخطط بديمة. تخصيص جزء مناسب من خطة الو ازرة المالية السنوية (الموازنة) إلدارة األزمات. تحديد االحتياجات من المواد المساندة كاحتياطي بالتخطيط المسبق ألوقات األزمات. اشة ةراك م ةةوظفي الةةةو ازرة ف ةةي وض ةةز خطةةةط إدارة األزم ةةات عب ةةر الوس ةةائل المختمف ةةة م ة ةةل(لقاءات خاصة – استبانات – وغيرىا).
ب -مركنة الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات:
إعادة النظر في الييكل التنظيمي المعتمد حالياً في قطاع غزة وتطويره ليحقق التالي:
 مرونة كافية تمكن إدارة الو ازرة من إعادة صياغتو بسيولة وقت األزمات. تفةةويض سةةمطات كافيةةة إلةةى المسةةتويات اإلداريةةة المختمفةةة لتمكينيةةا مةةن اتخةةاذ الق ة ارراتبالمركزية وخاصة وقت األزمات.

 ميةزة العمةل الجمةةاعي والتعةاون لةةدى مةوظفي الةةو ازرة فةي االدارات المختمفةةة وخاصةة وقةةتاألزمات.

 إعةةادة تةةدوير مةةوظفي الةةو ازرة عمةةى الوظةةائف المعتمةةدة فةةي الييكةةل التنظيمةةي ،وتوضةةيحالميام والمسؤوليات المطموبة من الموظفين بدقة وفق ما ىو معتمد.
ت -القدرة عمى اتخاذ الق اررات كادارة األزمات:
 تعزيز الفاعمية في اتخاذ الق اررات وفق المنيا العممي ،بدراسة البدائل بعةد جمةز البيانةاتعنيةةا وتحميميةةا وتقيميةةا ومةةن ةةم اختيةةار األفضةةل منيةةا ،وم ارعةةاة السةةرعة والدقةةة المناسةةبة

لمقرار وخاصة وقت األزمات.
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 االرتقاء بمستوى متخذي القرار في الو ازرة بإعداد براما تدريبية عمى اتخةاذ القة اررات وفةقالمنيا العممي السميم.

 م ارع ةةاة امكاني ةةات لم ةةو ازرة المادي ةةة والبشة ةرية المتاح ةةة عن ةةد اتخ ةةاذ القة ة اررات وخاص ةةة وق ةةتاألزمات.

ث -الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات:
 االىتمةةام بإعةةداد ب ةراما تدريبيةةة متخصصةةة فةةي إدارة األزمةةات ،لتطةةوير قةةدرات وميةةاراتقية ةادات ال ةةو ازرة ف ةةي ى ةةذا الجان ةةب بع ةةد تحدي ةةد فعم ةةي لالحتياج ةةات التدريبي ةةة وف ةةق األس ةةس

العممية لذلك.

 حصةةر قةةدرات وميةةارات مةةوظفي الةةو ازرة لتحديةةد الكةوادر البشةرية المؤىمةةة إلدارة األزمةةات،لتطويرىا وتنمية قدراتيا لمعمل في فرق إدارة األزمات.

 خمق روح العمل الجماعي في الةو ازرة وتعزيةزه لةدى العةاممين ،لمةا لةو مةن أ ةر إيجةابي فةيتحقيق التعاون في أوقات األزمات.
 اعتمةةاد نظ ةةام لمحة ةوافز الماديةةة والمعنوي ةةة لتش ةةجيز الم ةةوظفين األكفةةاء الع ةةاممين ف ةةي ف ةةرقولجان إدارة األزمات في الو ازرة.
 تشةكيل فةرق أو لجةان دائمةة إلدارة األزمةات مكونةة مةن مةوظفي اإلدارات المختمفةة لمةو ازرةوبحسب التخصصات الموجودة.

 التعةةاون مةةز منظمةةات المجتمةةز المةةدني ذات العالقةةة فةةي الةةو ازرة لتشةةكيل لجةةان مشةةتركةمعيا إلدارة األزمات الخاصة بقطاع النقل والمواصالت.

 خمق فرص لدى موظفي الو ازرة لجعميم قيادات بديمة خاصة في أوقات األزمات.ج -االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة كادارة األزمات:
 تعزيز فعالية أدوات االتصال ونظم المعمومات المتوفرة فةي الةو ازرة بشةكل مسةتمر ،لتسةيمبكفاءة أكبر في إدارة األزمات وقت حدو يا.

 تخصةةيص وسةةائل اتصةةال فعالةةة (السةةمكية ومحوسةةبة) بديمةةة لفةةرق إدارة األزمةةات تسةةتخدموقت األزمات.

 تعزيةز قةةدرات وميةارات المةةوظفين الفنيةةين المتخصصةين فةةي االتصةال ونظةةم المعمومةةات،من خالل الحاقيم ببراما تدريبية في أنظمة اتصال ونظم المعمومات الحدي ة والمتطورة.
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 زي ةةادة االىتم ةةام بإيج ةةاد وس ةةائل وبة ةراما حدي ةةة ومتط ةةورة لحف ةةظ سة ةرية البيان ةةات الخاص ةةةبالو ازرة ،حتى تسيم بفعالية الو ازرة في إدارة األزمات.

 تنمية ميارات وقدرات الكةادر االعالمةي فةي الةو ازرة لمتعامةل مةز أداوت االتصةال الحدي ةةوالمتطورة ،لتمكينيم من التواصل الفعال مز الجيات المختمفة وقت األزمات.

 -2تكصيات خاصة بالمتطمبات اإلدارية إلدارة األزمات:
 إنشة ة ةةاء وحة ة ةةدة تنظيمية ة ةةة تتبة ة ةةز وكية ة ةةل الة ة ةةو ازرة مباش ة ة ةرة إلدارة األزمة ة ةةات فة ة ةةي و ازرة النقة ة ةةلوالمواصالت ،تكون مسؤوليتيا إدارة األزمات بشكل عام وفق المنيا العممي لذلك ،عمةى

أن تعتمد في الييكل التنظيمي لمو ازرة بعد إجراء التعديل التطويري المطموب لو.

 تشة ةةكيل لجنة ةةة دائمة ةةة إلدارة األزمة ةةات لحة ةةين إنية ةةاء االنقسة ةةام السياسة ةةي ،تضة ةةم عضة ةةويةالتخصصات المختمفة في الو ازرة وعضوية مؤسسات المجتمز المدني ذات العالقة بميام

الو ازرة ،عمى أن يكمف طاقم إداري من موظفي الو ازرة متخصص في إدارة األزمات.

 نشر قافة االستعداد المسبق لمواجية األزمات لدى موظفي الو ازرة ،من خالل عقد ورشعمل ومؤتم ارت ومحاضرات تدعم تمك ال قافة.

 االىتمة ةةام برصة ةةد ود ارسة ةةة مؤش ة ةرات احتمةةةال حة ةةدوث األزمة ةةات بمة ةةا يخ ةةص قطة ةةاع النقة ةةلوالمواصالت.

 انشاء غرفة عمميات لمطوارئ مناسبة ومجيزة بالتقنيات الالزمة الحتواء األزمات. اتباع االجراءات العممية الحتواء األزمات واستنفار طاقات الو ازرة لمحد من سمبياتيا. اص ةةدار التعميم ةةات لم ةةوظفي ال ةةو ازرة وق ةةت األزم ةةات لتبس ةةيط اجة ةراءات العم ةةل ف ةةي تق ةةديمالخدمة لممواطنين وقت األزمات.
 االىتمام بعنصر الوقت واست ماره بفعالية وقت األزمات. العمل عمى ايجاد براما محدده مسبقاً لمعالجة آ ار األزمةات بكفةاءة عاليةة واعةادة نشةاطالو ازرة الطبيعي بعد انتياء األزمات.

 استخالص الدروس والعبر من األزمات السابقة التي مر بيا قطاع غةزة ومةا ترتةب عنيةامن آ ار عمى قطاع النقل والمواصالت.
 مراجعةة الخطةط السةابقة الخاصةة بةإدارة األزمةات بصةورة دوريةة مسةتمرة ،لتقيةيم األسةاليبالو ازرة في مواجية األزمات.
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الفصؿ الخامس

 3-5الدراسات المقترحة:
بي ةةدف زي ةةادة االىتمة ةةام بي ةةذا الجانةةةب الحس ةةاس ف ةةي طبيعةةةة الحي ةةاة وفةةةي العم ةةل الحكةةةومي

وخصوصاً في و ازرة النقل والمواصالت ،ولتقميل اآل ار السمبية الناجمةة عةن األزمةات التةي قةد تواجةو
قطةةاع غ ةزة مةةن خةةالل الحصةةول عمةةى توصةةيات مالئمةةة ومناسةةبة فةةإن الباحةةث يقتةةرح مجموعةةة مةةن

العناوين ليتم األخذ بيا كدراسات وأبحاث تساىم عممياً وعممياً في تمكين الو ازرة من تخطي األزمةات
المستقبمية بصورة فعالة أكبر:

 دور التخطيط االستراتيجي في إدارة أزمات الحالة المروية في قطاع غزة. نمط القيادة السائد لدى و ازرة النقل والمواصالت الفمسطينية وأ ره عمى إدارة األزمات. أساليب إدارة األزمات لدى و ازرة النقل والمواصالت الفمسطينية وعالقتيا بالتدريب. دور منظمات المجتمز المدني في قطاع غزة في إدارة أزمات قطاع النقل والمواصالت. واقز إدارة األزمات في و ازرة النقل والمواصالت من وجية نظر الجميور متمقي الخدمة. واقةز إدارة األزمةةات فةةي و ازرة النقةةل والمواصةةالت مةةن وجيةةة نظةةر منظمةةات المجتمةةز المةةدنيذات العالقة.
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القرآف الكريـ.

أكالن -المراجع العربية:
( أ ) الكتب العربية:
 أبو فارة ،يوسف ( :)2009إدارة األزمات :مدخؿ متكامؿ .عمان :إ راء لمنشر والتوزيز. أبو قحف ،عبد السالم ( :)2002دليؿ المدير :إدارة االزمات في تفكيض السمطة.االسكندرية :دار الجامعة الجديدة لمنشر.
 أبو قحف ،عبدالسالم وعيتاني ،رنا ( :)1999ثقافة الخرافات كادارة األزمات .اإلسكندرية:دار الجامعة.

 أحمد ،إبراىيم أحمد ( :)2002إدارة األزمات :األسباب كالعالج .القاىرة :دار الفكرالعربي.
 أحمد ،أحمد ( :)2002إدارة األزمة التعميمية – منظكر عممي .ط .2اإلسكندرية :دارالوفاء الدنيا لمطباعة.
 أحمد ،حافظ ( :)2003إدارة المؤسسات التربكية .ط .1القاىرة :عالم الكتب لمنشروالتوزيز والطباعة.
 آل عمي ،رضا و الموسوي ،سنان ( :)2001كظائؼ اإلدارة المعاصرة :نظرة بانكراميوعامة .ط .1عمان :مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيز.
 البدري ،طارق ( :)2001تطبيقات كمفاىيـ في اإلرشاد التربكم .ط .1عمان :دار الفكرلمطباعة والنشر والتوزيز.
 بميك ( :)2004إدارة األزمات :التخطيط لما قد ال يحدث (ترجمة :عال إصالح ،عبدالرحمن توفيق) :القاىرة :مركز الخبرات المينية لإلدارة.
 توفيق ،عبد الرحمن ( :)2007المناىج التدريبية المتكاممة منيج المدير الفعاؿ فف إدارةاألزمات كالصراعات .ط .5القاىرة :مركز الخبرات المينية اإلدارية.

 جاد الرب ،سيد ( :)2012القيادة االستراتيجية .اإلسماعيمية :دار الراية لمنشر والتوزيز. حبتور ،عبدالعزيز ( :)2000أصكؿ كمبادئ اإلدارة العامة .ط .1األردن :الدار العمميةالدولية لمنشر والتوزيز.

053

مراجع الدراسة

 حريز ،سامي ( :)2007الميارة في إدارة األزمات كحؿ المشكالت األسس النظريةكالتطبيقية .عمان :دار البداية.

 حريم ،حسن ( :)2004السمكؾ التنظيمي :سمكؾ األفراد كالجماعات في منظماتاألعماؿ .عمان :دار الحامد لمنشر والتوزيز.

 الحسة ةةيني ،فة ةةالح ( :)2006إدارة المشػػػػركعات الصػػػػغيرة ،مػػػػدخؿ اسػػػػتراتيجي لممنافسػػػػةكالتمييز .عمان :دار وائل لمنشر.

 حنفي ،عبد الغفار ( :)2006أساسيات إدارة منظمات األعماؿ :الكظائؼ كالممارساتاإلدارية .اإلسكندرية :الدار الجامعية لمتوزيز والنشر.

 الخضيري ،محسن أحمد ( :)1999إدارة األزمات :منيج اقتصادم إدارم لحؿ األزماتعمى مستكل االقتصاد القكمي كالكحدة االقتصادية .القاىرة :مكتبة مدبولي.

 الخضيري ،محسن أحمد ( :)2002إدارة األزمات :عمـ امتال ؾ كامؿ القكة في أشدلحظات الضعؼ .ط .2القاىرة :مجموعة النيل العربية.

الخضيري ،محسن أحمد ( :)2003إدارة األزمات .القاىرة :مجموعة النيل العربية. الدليمي ،عبد الرازق ( :)2011اإلعالـ كادارة األزمات .عمان :دار الميسرة لمنشروالتوزيز.
الذىبي ،ج.م ( :)2006إيجاد الحمكؿ الناجعة في مكاجية األزمات .الصباح الجديد.715 . زيدان ،ممدوح ( :)2003تقييـ األداء كمكاجية األزمات .القاىرة :مجموعة النيل العربية. سالم الشيخ ،سوسن ( :)2003إدارة كمعالجة األزمات في اإلسالـ .ط .1القاىرة :دارالنشر لمجامعات.
 سرور ،محمد ( :)2013إدارة األ زمات المشكالت االقتصادية كالمالية كاإلدارية .ط.1عمان :دار البداية.
 السعيد ،السيد ( :)2006استراتيجيات إدارة األزمات كالككارث ،دكر العالقات العامة.القاىرة :دار العموم لمنشر والتوزيز.
 السيد ،رجب ( :)2000دكر القيادة في اتخاذ الق اررات خالؿ األزمات .القاىرة :مطبعةاإليمان.
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 الشيراني ،سعد ( :)2005إدارة عمميات األزمات األمنية .ط .1الرياض :جامعة نايفالعربية لمعموم األمنية.
 الشوابكة ،عدنان ( :)2011دكر نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات في اتخاذ الق اررات .عمان:دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيز.
 الصيرفي ،محمد ( :)2010إدارة األزمات .اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية لمنشروالتوزيز.
 عباس ،صالح ( :)2004إدارة األزمات في المنشآت التجارية .اإلسكندرية :مؤسسةشباب الجامعة.
 ع مان ،فاروق ( :)2004التفاكض كادارة األزمات .ط .1القاىرة :دار األمين لمنشروالتوزيز.
 ع مان ،فاروق :)2010( .التفاكض كادارة األزمات .ط .2القاىرة :دار األمين لمنشروالتوزيز.
 عصفور ،محمد ( :)2002أصكؿ التنظيـ كاألساليب .ط .2األردن :دار المسيرة. عميوة ،السيد ( :)2001إدارة األزمات في المستشفيات .القاىرة :إيتراك لمطباعة والنشروالتوزيز.
 عميوة ،السيد ( :)2002إدارة األزمات كالككارث :مخاطر العكلمة كاإلرىاب الدكلي .ط.2القاىرة :دار األمين لمنشر والتوزيز.
 عميوة ،السيد ( :)2004إدارة األزمات كالككارث :مخاطر العكلمة كاإلرىاب الدكلي .ط.3القاىرة :مركز الق اررات لالستشارات.
 العميةةان ،محمةةود ( :)2004السػػمكؾ التنظيمػػي فػػي منظمػػات األعمػػاؿ .عمةةان :دار وائةةللمنشر.
 فياض ،وآخرون ( :)2010مبادئ اإلدارة (كظائؼ المدير) .عمان :دار الصفاء لمنشر. قنديمجي ،عامر والجنابي ،عالء ( :)2005نظـ المعمكمات اإلدارية كتكنكلكجياالمعمكمات .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيز.

 قنديمجي ،عامر والسامرائي ،إيمان ( :)2009البحث العممي الكمي كالنكعي .عمان :داراليازوري العممية لمنشر والتوزيز.
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 كامل ،عبد العزيز :)2000( .قبؿ الكارثة نذير كنفير .الرياض :مكتبة الممك فيد الوطنيةلمنشر.
 الموزي ،موسى ( :)2002التنظيـ كاجراءات العمؿ .ط .1عمان :دار وائل لمنشر. ماىر ،أحمد ( :)2006إدارة األزمات .ط .1اإلسكندرية :الدار الجامعية. محمد ،نيفين ( :)2004إدارة األزمات كالسياحة .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية. مصطفى ،صالح ( :)2002اإلدارة المدرسية في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر .الرياض:دار المريخ لمنشر.
 مكاوي ،حسن ( :)2005اإلعالـ كمعالجة األزمات .القاىرة :الدار المصرية المبنانية. منير عبوي ،زيد ( :)2006إدارة األزمات .ط .2عمان :دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيز. مينا ،محمد ( :)2004إدارة األزمات قراءة في المنيج .اإلسكندرية :مؤسسة شبابالجامعة.
 ىالل ،محمد عبد الغني ( :)2004ميارات إدارة األزمات :األزمة بيف الكقاية منياكالسيطرة عمييا .ط .4القاىرة :مركز تطوير األداء والتنمية.

 اليميم ،عبد المطيف ( :)2004إدارة األزمة كقيادة الصراع في المكركث اإلسالميالمعاصر .عمان ،دار عمار لمنشر والتوزيز.

(ب) الرسائؿ العممية:
 أبةةو حجيةةر ،طةةارق ( :)2014القيػػادة االسػػتراتيجية كدكرىػػا فػػي إدارة المخػػاطر كاألزمػػات:دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى المؤسسػػات الحككميػػة الفمسػػطينية .رسةةالة دكتةةوراه .مصةةر :جامعةةة

السويس ،كمية التجارة.
 أبو زعيتر ،منير ( :)2009درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزةلميارات القيادية كسبؿ تطكيرىا .رسالة ماجستير .غزة :الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية.

 أبو عزيز ،سامي ( :)2010معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية .في ظلالحصار :دراسة حالة قطاع غزة .رسالة ماجستير .قسم إدارة األعمال ،كمية التجارة،
الجامعة اإلسالمية :غزة ،فمسطين.
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 أبو عمر ،ىاني ( :)2009فاعمية نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة كأثرىا في إدارةاألزمات .رسالة ماجستير .غزة :الجامعة اإلسالمية.

 أبو كويك ،حسن ( :)2012دكر اليياكؿ التنظيمية كاألنظمة اإلدارية في تطكير أداءاألجيزة األمنية .رسالة ماجستير .غزة :الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة.

 إسميم ( :)2007إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية :دراسة ميدانية كزارةالمالية في غزة .رسالة ماجستير .غزة :الجامعة اإلسالمية.

 األشقر ،صالح ( :)2012مدل فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمفالكطني .رسالة ماجستير .غزة الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة.

 األشقر ،محمد ( :)2010درجة ممارسة إدارة الكميات التقنية كالمينية بمحافظات غزةإلدارة األزمات كسبؿ تطكيرىا .رسالة ماجستير .قسم أصول التربية – اإلدارة التربوية ،كمية

التربية ،الجامعة اإلسالمية :غزة ،فمسطين.
 بدر ،صالح ( :)2007كاقع إدارة األزمات في كزارتي الصحة كالداخمية في فمسطيف .دراسةمقارنة .رسالة ماجستير .التنمية الريفية المستدامة  /بناء مؤسسات وتنمية بشرية ،عمادة

الدراسات العميا ،جامعة القدس المفتوحة :القدس ،فمسطين.

 التميمي ،فؤاد ( :)2004فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجكدة في تطكير آداء الكحداتاإلدارية في كزارة التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر العامميف فييا كدرجة رضاىـ

ىف ىذا النظاـ .رسالة دكتوراه .األردن :جامعة عمان.

الجديمي ،ربحي ( :)2006كاقع استخداـ أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحككميةالكبرل في قطاع غزة .رسالة ماجستير .قسم إدارة األعمال ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية :غزة ،فمسطين.
 -الحجار ،شرين ( :)2013أثر نمط شخصية متخػذ القػرار عمػى أسػمكب مكاجيػة األزمػات:

دراسة تطبيقية عمػى الشػركة القابضػة لميػاه الشػرب كالصػرؼ الصػحي بمحافظػة الغربيػة.

رسالة ماجستير .مصر :جامعة طنطا ،كمية التجارة.
 حسين ،إسراء ( :)2012الكاقع الفعمي لتدريب معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسػيأثناء الخدمة عمى إدارة األزمات التي تػكاجييـ داخػؿ المػدارس .رسةالة ماجسةتير .مصةر:

جامعة قناة السويس ،كمية التربية باإلسماعيمية.
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 حمدونة ،حسام الدين ( :)2006ممارسة مدير المدرسة الثانكية لميارة إدارة األزمات فيمحافظة غزة .رسالة ماجستير .غزة :كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية.

 الحميةةدي ،سةةميمان ( :)2010فاعميػػػة االتصػػػاؿ فػػػي إدارة األزمػػػات األمنيػػػة بػػػأجيزة كزارةالداخمية بالرياض .رسالة ماجستير .الريةاض :جامعةة نةايف لمعمةوم األمنيةة ،كميةة الد ارسةات

العميا ،قسم العموم اإلدارية.
 الرضيز ،خالد ( :)2011مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث .دراسة مسحية عمىضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة .رسالة ماجستير .قسم إدارة األعمال ،كمية

التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة ،فمسطين.
زيادة ،فيد ( :)2012أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزةعمى إدارة األزمات .رسالة ماجستير .قسم إدارة األعمال ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية:
غزة ،فمسطين.
 السقا ،ميسون ( :)2009أثر ضغكط العمؿ عمى عممية اتخاذ الق اررات :دراسة ميدانيةعمى المصارؼ العممة في قطاع غزة .رسالة ماجستير .غزة :الجامعة اإلسالمية.

 الصاعدي ،سامر ( :)2003دكر برامج التدريب عمى رأس العمؿ في تنمية مياراتالعامميف في الدفاع المدني .رسالة ماجستير .الرياض :أكاديمية نايف العربية لمعموم

األمنية.
 الطيبي ،سفيان ( :)2013األنماط القيادية التربكية كعالقتيا بفاعمية اتخاذ القرار مفكجية نظر العامميف .رسالة ماجستير .غزة :أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.
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العمار ،عبداهلل ( :)2003دكر تقنية كنظـ المعمكمات في إدارة األزمات كالككارث (دراسةتطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني) :رسالة ماجستير .جامعة نايف العربية لمعموم

األمنية :الرياض.
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المالحؽ

ممحؽ رقـ ()1

االستبانة في صكرتيا النيائية
أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات العميا
برنامج الدراسات العميا المشترؾ
مع جامعة األقصى

حفظو /ىا اهلل.

األخ/ت المكظؼ/ة:

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.
المكضكع :تعبئة استبانة لدراسة عممية
أىديكم أطيب التحيات ،واشارة إلى الموضوع أعاله يقوم الباحث بإعداد دراسة عممية

بعنوان :كاقع إدارة األزمات في كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع غزة مف كجية نظر العامميف

وذلك الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في برناما القيادة واإلدارة في أكاديمية
اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.
عمما
لذا ،أرجو التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة ووضز إشارة ( )أمام اإلجابة المناسبةً ،

بثن جميز البيانات ستستخدم ألغراض البحث العممي وسيتم التعامل معيا بسرية تامة.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير،،،

الباحث
حاتـ خميؿ مناع
أكالن :البيانات الشخصية:
 .1الجنس:

 ذكر

 أن ى

 .2المؤىؿ العممي:

 دبموم فثقل

 بكالوريوس

 .3الخبػػػػػػػػرة:

 أقل من  5سنوات

 5 فثقل من  10سنوات

10 فثقل من 15سنة

 أك ر من  15سنة

 ماجستير فثك ر

 .4المسمى الكظيفي :مالحظة :مكظؼ/تشمؿ الكظائؼ التخصصية ،المينية ،الكتابية.
 وكيل/وكيل مساعد/مدير عام

 مدير دائرة

 رئيس قسم /رئيس شعبة

 موظف
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ثانيان :الرجاء كضع إشارة ( )أماـ اإلجابة المناسبة:
مرتفعة

.1

تقوم الو ازرة بالتخطيط المسبق إلدارة األزمات.

.2

يشارك موظفو الو ازرة في وضز خطط إدارة األزمات عبر وسائل مختمفة م ل (لقاءات خاصة –

.3

تتميز خطط الو ازرة إلدارة األزمات بالمرونة والسيولة وقابمية التنفيذ لتتالءم مز اإلمكانيات المتوفرة.

.4

تتميز خطط إدارة األزمات في الو ازرة بوجود عدد من السيناريوىات كخطط بديمة.

.5

مناسبا من موازنتيا السنوية إلدارة األزمات.
تخصص الو ازرة جزًءا
ً

.6

تخصص الو ازرة احتياجاتيا من المواد المساندة كاحتياطي ألوقات األزمات (معدات وأدوات وأجيزة

استبانات – وغيرىا).

ووقود ومركبات.)...

المحكر الثاني :مدل مركنة الييكؿ التنظيمي كادارة األزمات.
.7

يوجد في الو ازرة ىيكل تنظيمي معتمد.

.8

الييكل التنظيمي الموجود يتميز بالوضوح ويحدد المسؤوليات والميام لمموظفين.

.9

الييكل التنظيمي يحقق توحيد أىداف إدارات الو ازرة لتحقيق ىدف الو ازرة العام.

.10

يقوم الموظفون بعمميم وفق الييكل التنظيمي المعتمد.

.11

الييكل التنظيمي في الو ازرة مرن بحيث يمكن إعادة صياغتو وقت األزمات.

.12

تفوض الو ازرة السمطات بدرجة كافية لممستويات اإلدارية وخاصة وقت األزمات ،لتسييل اتخاذ

.13

يحقق الييكل التنظيمي الموجود ميزة العمل الجماعي والتعاون وخاصة وقت األزمات.

الق اررات بالمركزية.

المحكر الثالث :مدل القدرة عمى اتخاذ القرارات إلدارة األزمات.
.14

تتخذ الو ازرة ق ارراتيا وفق منيا عممي وخاصة وقت األزمات.

.15

تقوم الو ازرة عند اتخاذ ق ارراتيا وقت األزمات بدراسة البدائل واختيار البديل األفضل.

.16

تقوم الو ازرة بمراجعة ق ارراتيا لتقييم سمبياتيا و إيجابياتيا وقت األزمات.

.17

تراعي الو ازرة عند اتخاذ ق ارراتيا امكانياتيا البشرية والمادية المتوفرة وقت األزمات.

.18

تتسم ق اررات الو ازرة بالوضوح والبساطة.

066

متكسطة

المحكر األكؿ :مدل تكافر التخطيط الفعاؿ كادارة األزمات.

منخفضة

ـ

غير متكفرة

البياف

مرتفعة

.19

قيادة الو ازرة لدييا سمات شخصية قيادية تؤىميا إلدارة األزمات.

.20

قيادة الو ازرة تتواجد في ميدان األزمة ،وتتابز األحداث أوالً بثول.

.21

قيادة الو ازرة تستطيز توزيز العمل عمى الموظفين حسب قدراتيم وامكانياتيم وقت األزمات.

.22

قيادة الو ازرة تعمل بروح الفريق الواحد وتحفز الموظفين وقت األزمات.

.23

القيادة تيتم بإدارة الوقت بفاعمية خاصة في إدارة األزمات.

.24

تستطيز قيادة الو ازرة العمل تحت ضغط العمل وخصوصاً وقت األزمات.

.25

لدى قيادة الو ازرة ميارة تخفيض حدة التوتر ورفز معنويات الموظفين وقت األزمات.

.26

تقوم الو ازرة بتشكيل فرق عمل مختمفة لمتعامل مز األزمات المحتممة.

.27

لدى الو ازرة كفاءات بشرية فنية وادارية قادرة عمى العمل في فرق إدارة األزمات.

.28

تختار الو ازرة أفراد فرق إدارة األزمات من ذوي التخصصات المختمفة.

.29

تختار الو ازرة فرق إدارة األزمات ممن لدييم خبرة سابقة في التعامل مز األزمات.

.30

تعقد الو ازرة براما تدريبية لموظفييا خاصة بإدارة األزمات.

.31

تعتمد الو ازرة نظام لمحوافز لتشجيز فرق إدارة األزمات.

.32

توفر الو ازرة االحتياجات المادية والبشرية لفرق إدارة األزمات ،لتثدية مياميما وقت األزمات.

المحكر الخامس :مدل تكافر االتصاؿ كنظـ معمكمات فعالة إلدارة األزمات.
.33

يتوفر في الو ازرة أنظمة اتصاالت متنوعة وسريعة (ىاتف – جوال – أجيزة السمكي – شبكة إنترنت

.34

يتوفر في الو ازرة شبكة إلكترونية داخمية بين إدارات الو ازرة تتسم بالسرية.

.35

الو ازرة قادرة عمى توفير وسائل اتصاالت بديمة في حاالت األزمات.

.36

يوجد في الو ازرة فنيون متخصصون في االتصاالت ونظم المعمومات ذوو كفاءة.

.37

يوجد في الو ازرة كادر إعالمي قادر عمى العمل بفاعمية وقت األزمات.

.38

توفر الو ازرة قاعدة بيانات محوسبة ومحد ة ودقيقة ،تنفعيا في إدارة األزمات.

.39

عممية استرجاع المعمومات سيمة وبسيطة وفي الوقت المناسب.

.40

تحتفظ الو ازرة بالمعمومات عمى براما محوسبة وآمنة في عممية نظم المعمومات.

وغيرىا) مخصصة لكل إدارة.
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متكسطة

المحكر الرابع :مدل تكافر الميارات القيادية كفرؽ إدارة األزمات.

منخفضة

ـ

غير متكفرة

البياف

مرتفعة

متكسطة

منخفضة

ـ
المحكر السادس :إدارة األزمات.
.41

ترصد الو ازرة مؤشرات احتمال حدوث األزمات وتصنفيا وتحمميا.

.42

تقوم الو ازرة بإجراء أنشطة تعظم من قدراتيا وامكانياتيا لمواجية األزمات.

.43

في الو ازرة غرفة عمميات لمطوارئ مناسبة ومجيزة بالتقنيات الالزمة الحتواء األزمة والحد من سمبياتيا.

.44

تتبز الو ازرة إجراءات الطوارئ الحتواء أضرار األزمات والحد من انتشارىا.

.45

تصدر الو ازرة تعميمات واضحة تبسط فييا اإلجراءات في الوقت المناسب لتحقيق مناخ مناسب
لمتعامل مز األزمات عند حدو يا.

.46

يؤخذ الوقت عند التعامل مز األزمات بعين االعتبار.

.47

تقوم الو ازرة بمعالجة آ ار األزمات بكفاءة عالية بعد حدو يا.

.48

تتخذ الو ازرة االجراءات الالزمة الستعادة نشاطيا الطبيعي بعد انتياء األزمات.

.49

تستخمص الو ازرة الدروس والعبر من األزمات التي واجيتيا.

.50

تراجز الو ازرة أساليب وخطط وبراما إدارتيا لهزمات السابقة.

أشكركـ لحسف التعاكف،،،،،
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غير متكفرة

البياف

ممحؽ رقـ ()2
قائمة بأسماء المحكميف
ـ

االسـ

الجامعة

التخصص

.1

أ .د .فارس أبو معمر

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

.2

أ .د .محمود األستاذ

جامعة األقصى

تربية

.3

د .نضال عبداهلل

جامعة األقصى

إدارة أعمال

.4

د .رامي عبدو

جامعة األقصى

إدارة أعمال

.5

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

.6

د .عمي أبو زيد

جامعة األزىر

إحصاء

.7

د .أحمد الوادية

أكاديمية اإلدارة والسياسة

عموم سياسية

.8

د .نبيل الطيراوي

جامعة األقصى

إعالم مساند

.9

د .خضر الجمالي

الكمية الجامعية

إعالم مساند

الكمية الجامعية

لغة عربية

 .10د .أيمن حجي
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مالحؽ الدراسة

ممحؽ رقـ ()3
جدكؿ النتائج كالتكصيات
ـ
1

التكصيات

النتائج
أظيرت النتائا أنو يتوفر
و ازرة

لدى

النقل

والمواصالت في قطاع غزة
تخطيط فعال بدرجة ضعيفة
ال

يسيم

لهزمات

في

إدارتيا

 تبني التخطيط إلدارة األزمات وفق المنيا العممي ،وجعمو ضمن التخطيط االستراتيجي لمو ازرة. -وضز خطط إلدارة األزمات تتميز بوجود عدد من السناريوىات كخطط بديمة.

الجية المسؤكلة
وحدة

المدل الزمني

التخطيط خطة

والعالقات.

لمعام

الو ازرة

2016م.

 تخصيص جزء مناسب من خطة الو ازرة المالية السنوية (الموازنة) إلدارة األزمات. تحديد االحتياجات من المواد المساندة كاحتياطي بالتخطيط المسبق ألوقات األزمات. اشراك موظفي الو ازرة في وضز خطط إدارة األزمات عبر الوسائل المختمفة م ل (لقاءات خاصة – استبانات –وغيرىا).

2

أظيرت النتائا أنو يتوفر *** إعادة النظر في الييكؿ التنظيمي المعتمد حاليان في قطاع غزة كتطكيره ليحقؽ التالي:
النقل
و ازرة
لدى
 مرونة كافية تمكن إدارة الو ازرة من إعادة صياغتو بسيولة وقت األزمات.والمواصالت في قطاع غزة
 تفويض سمطات كافي ة إلى المستويات اإلدارية المختمفة لتمكينيا من اتخاذ الق اررات بالمركزية وخاصة وقت األزمات.مرونة في ىيكميا التنظيمي
بدرجة ضعيفة ال تسيم في
إدارتيا لهزمات.

 ميزة العمل الجماعي والتعاون لدى موظفي الو ازرة في االدارات المختمفة وخاصة وقت األزمات. إعادة تدوير موظفي الو ازرة عمى الوظائف المعتمةدة فةي الييكةل التنظيمةي ،وتوضةيح الميةام والمسةؤوليات المطموبةة مةنالموظفين بدقة وفق ما ىو معتمد.
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اإلدارة العميا في وقت

الو ازرة  +اإلدارة الييكل
العامة

تعديل

لمشؤون التنظيمي.

اإلدارية والمالية.

مالحؽ الدراسة
ـ

التكصيات

النتائج
 3أظيرت النتائا أنو يتوفر
لدى

و ازرة

النقل

والمواصالت في قطاع غزة
قدرة عمى اتخاذ الق اررات

بدرجة ضعيفة ال تسيم في

الجية المسؤكلة

المدل الزمني

 تعزيز الفاعمية في اتخاذ الق اررات وفق المنيا العممي ،بدراسة البدائل بعد جمز البيانات عنيا وتحميميا وتقيميةا ومةن ةم اإلدارة العميا في خاللالو ازرة  +اإلدارة (2015
اختيار األفضل منيا ،ومراعاة السرعة والدقة المناسبة لمقرار وخاصة وقت األزمات.
العامة لمشؤون .)2016
 االرتقاء بمستوى متخذي القرار في الو ازرة بإعداد براما تدريبية عمى اتخاذ الق اررات وفق المنيا العممي السميم.اإلدارية والمالية.
 -مراعاة امكانيات لمو ازرة المادية والبشرية المتاحة عند اتخاذ الق اررات وخاصة وقت األزمات.

العام

–

إدارتيا لهزمات
 4أظيرت النتائا أنو يتوفر
لدى

و ازرة

النقل

والمواصالت في قطاع غزة
ميارات قيادية وفرق إلدارة
األزمات بدرجة ضعيفة ال

تسيم في إدارتيا لهزمات

العامة خالل

 االىتمةام بإعةةداد بةراما تدريبيةةة متخصصةةة فةي إدارة األزمةةات ،لتطةةوير قةةدرات وميةةارات قيةادات الةةو ازرة فةةي ىةةذا الجانةةب اإلدارةلمشؤون اإلدارية (2015
بعد تحديد فعمي لالحتياجات التدريبية وفق األسس العممية لذلك.
.)2016 +
والمالية
 حصر قدرات وميةارات مةوظفي الةو ازرة لتحديةد الكةوادر البشةرية المؤىمةة إلدارة األزمةات ،لتطويرىةا وتنميةة قةدراتيا لمعمةلاإلدارة العميا في
في فرق إدارة األزمات.
الو ازرة.
 خمةةق روح العمةةل الجمةةاعي فةةي الةةو ازرة وتعزي ةزه لةةدى العةةاممين ،لمةةا لةةو مةةن أ ةةر إيجةةابي فةةي تحقيةةق التعةةاون فةةي أوقةةاتاألزمات.
 اعتماد نظام لمحوافز المادية والمعنوية لتشجيز الموظفين األكفاء العاممين في فرق ولجان إدارة األزمات في الو ازرة. تشة ةةكيل فة ةةرق أو لجة ةةان دائمة ةةة إلدارة األزمة ةةات مكونة ةةة مة ةةن مة ةةوظفي اإلدارات المختمفة ةةة لمة ةةو ازرة وبحسة ةةب التخصصة ةةاتالموجودة.
 التعةةاون م ةز منظمةةات المجتمةةز المةةدني ذات العالقةةة فةةي الةةو ازرة لتشةةكيل لجةةان مشةةتركة معيةةا إلدارة األزمةةات الخاصةةةبقطاع النقل والمواصالت.
 -خمق فرص لدى موظفي الو ازرة لجعميم قيادات بديمة خاصة في أوقات األزمات.
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العام

–

