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مالحظاتهم البناء  ،فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.
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فجزاهم اهلل جميعاً عني خير الجزاء.
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خالصة
هدفت الدراسة إلى التعرف على إدار األزمات ،وأثرها على جود الق اررات اإلدارية بو ازرتي
العمل ،والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية ،تبعاً لمراحلها الخمسة (مرحلة اكتشاف
اإلنذار المبكر ،مرحلة االستعداد الوقاية ،مرحلة احتواء األضرار ،مرحلة استعاد النشاط،
ومرحلة التعلم) ،والتأكد من انسجام هذه الممارسات مع أهداف الو ازرتين.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من موظفي الوزارتين
الذين يشغلون الوظائف اإلشرافية ،والذي يبلغ عددهم ( ،)116واستخدم الباحث أسلوب المسح
الشامل؛ نظ اًر لصغر حجم مجتمع الدراسة ،كما استخدمت االستبانة كأدا رئيسة لجمع البيانات
والمعلومات؛ حيث تم توزيع ( )116استبانة على المبحوثين (مجتمع الدراسة) ،وتم استرداد
( )94استبانة أي بنسبة (.)% 81.03
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين على توافر نظام إلدار األزماات باو ازرتي العمال،
والتنميااة االجتماعيااة فااي محافظااات قطااا غااز ؛ حيااث بلااغ المتوسااط الحسااابي الع ااام (،)3.18

وباوزن نساابي مقاداره ( ،)%63.58وهناااك موافقااة ماان قبال المبحااوثين علااى وجااود مسااتوى بدرجااة

متوسااطة لجااود الق ا اررات اإلداريااة فااي و ازرتااي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة فااي محافظااات قطااا

غااز ؛ حيااث بلااغ المتوسااط الحسااابي العااام ( ،)3.12وبااوزن نساابي مقااداره ( ،)%62.42وتوجااد
عالقااة ارتباطيااة طرديااة قويااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ( )α≥ 0.05بااين م ارحاال

إدار األزمااات ،وجااود الق ا اررات اإلداريااة بااو ازرتي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة؛ حيااث بلااغ معاماال

االرتباط ( ،)%76.5ويوجد أثر لمراحل إدار األزمات مجتمعة معاً على جاود القا اررات اإلدارياة
عنااد مسااتوى داللااة ( )α≥ 0.05بااو ازرتي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة؛ حيااث أظهاارت النتااائج أن

( )%63.0ماان التغياار فااي جااود الق ا اررات اإلداريااة يعااود إلااى تااأثير المتغي ارات المسااتقلة التاليااة

(مرحلة التعلم ،احتواء األضرار) ،والباقي ( )%37.0يعود للمراحل األخرى التي تاؤثر فاي جاود

الق ا اررات اإلداريااة ،وال توجااد ف اروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≥ 0.05بااين
متوسااطات اسااتجابات المبحااوثين حااول إدار األزمااات تبع ااً للمتغي ارات التاليااة( :الجاانس ،العماار،

المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة) بينما كانت الفروق تبعاً لمتغير (الوزار التي

تعماال بهااا) ،وكاناات لصااالح و ازر التنميااة االجتماعيااة ،وال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد

مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول جاود القا اررات اإلدارياة
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تبع ااً للمتغي ارات التاليااة( :الجاانس ،المساامى الااوظيفي ،المؤهاال العلمااي ،وساانوات الخدمااة) ،بينمااا

كاناات الفااروق تبع ااً لمتغير(العماار) ،وكاناات لصااالح الفئااة العمريااة ماان  45ساانة ف اأكثر؛ وكااذلك
كانت هناك فروق تبعاً لمتغير (الوزار ) ،وكانت لصالح وزار التنمية االجتماعية.
.1

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
ضرور زياد االهتمام ،وتوفير الدعم الالزم من موارد مالياة ،ومادياة لنظاام إدار األزماات لماا لاه

ماان أهميااة كبياار  ،وتااأثير مباشاار علااى جااود الق ا اررات اإلداريااة المتخااذ بااالو ازرتين ،وتبن اي إدار

المبادر بدالً من إدار رد الفعل في إدار األزمات ،ضرور زياد االهتماام بمساتوى جاود القا اررات

اإلداريااة بااالو ازرتين ،لمااا لهااا تااأثير علااى كافااة المسااتويات اإلداريااة ،وخاصااة فااي ظاال األزمااات
المتعدد  ،والمتنوعة التي تواجه الو ازرتين ،إنشاء وحد إدارية مختصاة باإدار األزماات باالو ازرتين،
ُيلقى على عاتقها إدار األزمات ،واتخاذ الق اررات الرشيد المناسبة.
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Abstract
The study aimed at identifying the crisis management and its impact on the quality
of the administrative decisions in the Ministry of Labor and Ministry of Social Affairs

in the Southern Provinces. The study adopts the five stages of the crisis
management plan، namely، signal detection، propping and prevention، damage
containment، recovery and learning phase، checking their being consistent with the
objectives of the organization. The researcher adopted the descriptive analytical
approach. The study population was (116) employees working as supervisors in the
two aforementioned ministries. The researcher used the comprehensive survey due

to the small size of the study population. The questionnaire was used as the main
tool for data and information collection. Thus، (116) questionnaires were distributed
to the respondents (the study population، a total of (94) questionnaires، (81.03%)
of the total questionnaires، were retrieved.
This study reaches a range of result، the most important are:
There is a moderate agreement by the respondents on the availability of a crisis
management system in the Ministries of Labor and Social Development in the
Southern Provinces. In addition, the general arithmetic mean was (3.18) and its
percentage was (63.58%)، The respondents agree that there is average level for

the quality of administrative decisions in the ministries of labor and social
development in the Southern Province. Furthermore, the general arithmetic mean
was (3.12) and its percentage was (62.42%(. There is a strong correlation between

the crisis management stages and the quality of the administrative decisions at (α
≤ 0,05) taken at the ministries of labor and social development, where the
coefficient of correlation was (76.5%(. The stages of crisis management together
has impact on the quality of administrative decisions at the level of significance (α ≤
0,05) in the Ministries of Labor and Social Development. The results showed that
(63.0%) of the change in the quality of administrative decisions is due to the

influence of the following independent variables (learning stage, damage
containment) and the rest (37.0%) is due to other stages that affect the quality of
administrative decisions. There isn't differences in statistically significant at the level

of significance (a ≤ 0.05) between the responses of respondents on crisis
management in according to the following variables: (gender, age, job title,
qualification, years of service) While the differences were according to the variable

م
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(ministry in which they work) and were in favor of the Ministry of Social
Development.
There were no statistically significant differences at (α ≤ 0,05) among the responses
of respondents on crisis management according to the following variables: (gender,

age, job title, qualifications, years of service). And the differences according to the
variable of the (the ministry you work at) were in favor of the Ministry of Social
Development. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0,05)
between the averages of responses of the respondents on the quality of the
administrative decisions according to the following variables (gender, job title,
qualifications, years of service). There were also differences according to the
variable of age in favor of the 45 years onward age category, and there were
differences according to the variable of (ministry) in favor of the Ministry of Social
Development.
The study recommended a set of recommendations، the most important are:
The need to increase attention and provide necessary support such as, the financial
and material to the crisis management system because of its great importance and
direct impact on the quality of administrative decisions taken by the two ministries,
and to adopt the management of the initiative rather than managing the reaction in

the crisis management system. The need to increase attention to the level of the
quality of administrative decisions within both ministries, since they have an impact
on all administrative levels, especially in the light of the multiple and diverse crises
facing both ministries. The establishment of a crisis management unit in both

ministries that will be responsible for managing crises and making appropriate
decisions.

ن
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 .1الفصل األول
 1.1مقدمة:
تتالحق التطورات ،والتغيرات ،والتحديات في كثير من مجاالت الحيا اإلنسانية التي
هي في حالة ٍ
تنام مطرد ،ومع تنامي هذه التطورات والتحديات؛ نظ اًر للنمو السريع في العلم
والتقدم العلمي ،والتقني ،والتكنولوجي ،واالنفجار الهائل في المعلومات ،والمعارف المختلفة
من جوانب الحيا الكثير  ،أدى ذلك إلى ظهور أزمات تواجه األمم ،والدول ،ومؤسساتها،
وقد فرضت هذه األزمات على الدول ،ومؤسساتها ،ومن خالل الخبراء ،والمفكرين تقديم
أفضل الطرق ،والوسائل إلدارتها؛ ألنه البد من مواجهة تلك التحديات ،والمشكالت
للقضاء ،أو الحد من األزمات المترتبة عليها ،وكذلك إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت
الناتجة عنها في عصر سريع التغير.
ويتضح من ذلك أن األزمة ظاهر حتمية ،ال يمكن تجاهلها أبداً؛ ولكن يمكن منعها أو
الحد من آثارها السلبية عن طريق إدار األزمات ،وباستخدام عمليات منهجية علمية سليمة،
تحقق المناخ المناسب للتعامل مع األزمات (الرضيع ،)16:2011،حيث أن إدار األزمات
تتعامل مع األزمة قبل حدوثها؛ فهي تتضمن اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر التي تنبأ
بقرب حدوث األزمة ،وتوصيل تلك اإلشارات للتخطيط ،واإلعداد لمواجهة األزمة ،والتعامل
معها حين حدوثها ،كما تتضمن األنشطة الالحقة على حدوث األزمة ،ومواجهتها،
والتخطيط الستعاد النشاط ،والتعلم ،واستخالص الدروس المستفاد  ،ومن هذا المنطلق
تتضح أهمية المنهج العلمي المنظم والمتكامل إلدار األزمات (رفاعي وجبريل.)9:2007،
إن أغلب األنشطة اإلدارية تدور حول اتخاذ القرار؛ فالنجاح الذي تحققاه أي منظماة ،أو
مؤسسة يتوقاف بشاكل كبيار علاى القادر  ،والكفااء فاي اتخااذ القا اررات المناسابة ،علاى أسااس
أن عملية اتخاذ القرار تشمل من الناحية العلمية كل جوانب التنظيم اإلداري ،وأن أي تفكيار
فا ا ا ا ااي العمليا ا ا ا ااة اإلداريا ا ا ا ااة يجا ا ا ا ااب أن يركا ا ا ا ااز علا ا ا ا ااى أسا ا ا ا ااس اتخا ا ا ا اااذ الق ا ا ا ا ا اررات وأسا ا ا ا اااليبها
وجودته ااا(ناصررررر ،)455:2016،ولنج اااح اإلدار ف ااي مهامه ااا؛ فإنا اه يتوج ااب عليه ااا االلتا ازام
بتطبي ااق كاف ااة خطا اوات اتخ اااذ القا ا اررات بش ااكل علم ااي ،ودقي ااق ،وه ااذا يس ااهل عليه ااا عملي ااات
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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التخطاايط ،والتنفيااذ ،والرقابااة ،وكااذلك مواجهااة الحاااالت الطارئااة ،واسااتغالل الفاارص المتاحااة
بشكل يتناسب مع أهداف الجهة متخذ القرار( الطراونة وعبيدات.)15:2009،
وتعب ار األزمااة ف ااي حقيقتهااا عاان فش اال إداري لمتخااذ الق ارار ،نتيج ااة لحاادوث خل اال إداري
معين ،أو ناتج معين ،أو ناتج عن عدم خبر أو معرفاة؛ لاذلك تحتااج المنظماات التاي تادور
فااي دوامااة األزمااات التااي تخلقهااا الص اراعات فااي ظاال المنافسااة فااي عااالم األعمااال إلااى إدار
علمية رشيد تقوم على البحث ،والحصول على المعرفة ،ويقينهاا باأن اماتالك ناصاية العلام،
واتقانه المعلوماتية طريق إلى حل شفر األزمات ،والتعامل معها ،حيث ال يمكن معالجة أي
أزمااة ،أو التعاماال معهااا ،إال ماان خااالل الفهاام الكاماال لطبيعااة األزمااة فااي ترجمااة أساابابها،
وأبعادها ا ا ا ااا ،وت ا ا ا ا اأطير الموقا ا ا ا ااف األزما ا ا ا ااوي الا ا ا ا ااذي يواجا ا ا ا ااه الكيا ا ا ا ااان اإلداري(الجبرررررررررروري
وآخرون.)74:2011،
إن و ازرتااي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة مؤسسااتان ماان مؤسسااات الساالطة الفلسااطينية
التي نشأتا في عام 1994م ،وهما مؤسستان تؤدياان دورهماا التخصصاي فاي إطاار تكااملي
مع بقية الو ازرات والمؤسسات الحكومية المختلفة إلرساء القواعد االجتماعية األساسية للدولة
الفلسااطينية وفااق أسااس حديثااة لبناااء المجتمااع السااليم ،ورفااع مسااتوى معيشااته؛ لضاامان الحيااا
الكريمة لإلنسان الفلسطيني (موقعي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.)2017،
ولقااد عااانى قطااا غااز  ،ومااازال يعاااني بكاال مكوناتااه ،ومؤسساااته ماان أزمااات متالحقااة،
وذلااك نتيجااة لسياسااات االحااتالل اإلس ارائيلي ماان عاادوان ،وحصااار ،واغااالق للمعااابر...إلخ،
حيااث يمكاان وصااف ذلااك بأنااه عمليااة إغااالق محكاام طااال جميااع مناااحي الحيااا الفلسااطينية،
وازدادت حااد هااذه األزمااات بعااد أحااداث عااام  2007أي بعااد االنقسااام السياسااي ،والجغ ارفااي
الفلسااطيني الفلسااطيني ،وتعثار تحقيااق المصااالحة الفلسااطينية ،ممااا أدى إلااى تفاااقم األزمااات،
وتعااددها ،وتنوعهااا ،والتااي تمثل اات فااي أزمااات ( سياس ااية ،واقتصااادية ،وماليااة ،واجتماعي ااة،
وموارد بشرية ،وموارد مادية ...إلخ) ،األمر الاذي يزياد مان احتمالياة تعار

و ازرتاي العمال،

والتنمية االجتماعية بقطا غز لها ،واللتان تمثالن الحد المكاني لدراسة الباحث.
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وعلياه ،ومان أهمياة الموضاو  ،ونظا اًر لقلااة الد ارساات التاي تناولات هاذا الموضاو  -علااى
حااد علاام الباحااث؛ قااام الباحااث بد ارسااة أثاار إدار األزمااات علااى جااود الق ا اررات اإلداريااة فااي
و ازرتاي العماال ،والتنميااة االجتماعياة بالمحافظااات الجنوبيااة مان خااالل اسااتطال آراء مجتمااع
الدراسة ،والتأكد من مدى تحقق أهداف الدراسة.

 2.1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
لق ااد أف اارزت التح ااديات ،والتغيا ارات الدولي ااة المتس ااارعة الكثي اار م اان المش ااكالت ،واألزم ااات،

والتي أصبحت تحدياً كبيا اًر أماام الادول ،ومؤسسااتها ،وبازديااد هاذه المشاكالت ،واألزماات تازداد

المسااؤولية علااى متخااذي الق ا اررات فااي تطااوير أداء ،وأساااليب العماال بشااكل مسااتمر ،واإلعااداد
واالسا ااتعداد ألي مشا ااكلة ،أو أزما ااة لضا اامان القضا اااء ،أو الحا ااد منها ااا ومعالجتها ااا ،ألن نجا اااح

المؤسسااات يتوقااف علااى كفاااء إدارتهااا فااي اتخاااذ القا اررات اإلداريااة الفاعلااة ،وخاصااة فااي وقاات
األزمات.

فهااذه الد ارسااة تح ااول معرفااة تااأثير إدار األزمااات بمراحلهااا علااى جااود الق ا اررات اإلداريااة

بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية ،وفاي إطاار قياام الباحاث بد ارساة بعا

الظاواهر التاي مان

الممكن أن تعزز من مشكلة الدراسة ،والتي تمثل دعماً ،وتوضيحاً ألسباب القيام بهذه الدراسة،

فق ااد اعتم ااد الباح ااث عل ااى مجموع ااة م اان مص ااادر الش ااعور بالمش ااكلة ،والت ااي منه ااا توص اايات،
ومقترحات بع

الدراسات ذات العالقاة بالموضاو  ،ود ارساة استكشاافية حاول موضاو الد ارساة

ف ااي و ازرت ااي العم اال ،والتنمي ااة االجتماعي ااة؛ والت ااي أك اادت وج ااود قص ااور ،أو ض ااعف فا اي ج ااود

الق ا اررات اإلداري ااة المناساابة ف ااي ظاال األزم ااات التااي واجه اات الااو ازرتين ،واض ااافةً إلااى م ااا س اابق
استشعر الباحث من خالل عمله في مجال التطبيق أهمية ومعرفة جود الق اررات اإلدارياة لادى

شاغلي الوظائف اإلشرافية بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية كونهم أهم الحلقات التي تشرف
علااى سااير العمليااة اإلداريااة ،ومااا ي ارتبط بهااا ماان اتخاااذ ق ا اررات إداريااة ،ممااا دعااى الباحااث إلااى

دراسة ،ومعرفة تأثير إدار األزماات علاى جاود القا اررات اإلدارياة باالو ازرتين ،ويمكان عار
جاء في هذه المصادر على النحو التالي:

ماا

 توصيات ومقترحات الدراسات السابقة:
من خالل اطال الباحث على بع

توصيات ومقترحات الدراسات الساابقة ذات العالقاة

بالموض ااو ؛ ل ااوحظ أنه ااا اتفق اات ف ااي بعا ا

توص ااياتها ومقترحاته ااا المس ااتقبلية ،مم ااا يؤك ااد

الحاجة والمبرر لدراسة موضو الدراسة ،وهي كالتالي:
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 .1قدمت دراسة منا ( )2015توصيات بضرور إجاراء المزياد مان الد ارساات التاي تعازز
الفاعلية في اتخاذ الق اررات ،وفق المنهج العلمي خاصة ،وقت األزمات ،حياث أظهارت
نتائج الدراسة أن قدر الوزار على اتخاذ الق اررات كانت بدرجة ضعيفة ،وال تسهم باإدار

أزماتها ،حيث بلغ الوزن النسبي (.)%51.17

 .2كمااا قاادمت د ارسااة مصاابح ( )2015توصاايات ب اإجراء د ارسااات تتناااول اتخاااذ الق ا اررات
اإلدارية بمتغيرات أخرى.

 .3أم ا ااا د ارس ا ااة أب ا ااو عزي ا ااز ( )2010ق ا اادمت توص ا اايات بض ا اارور االهتم ا ااام بد ارس ا ااة إدار
األزمااات ،وتعزيااز الفاعليااة فااي اتخاااذ الق ا اررات باتبااا الماانهج العلمااي لضاامان ج ااود

الق اررات.

 الدراسة االستكشافية:
 .1قااام الباحااث ب اإجراء د ارسااة استكشااافية مبدئيااة كم اا هااي موضااحة بالجاادول رقاام ()1.1
عااددها ( 16اسااتبانة) ،وزعاات علااى ماادراء و ازرتااي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة ،وتاام

اسااترداد ( )12اسااتبانة؛ وذلااك للتعاارف علااى أهاام المشااكالت التااي تتعلااق بموضااوعات

الدراسة.

جدول رقم ()1.1

القررات اإلدارية لدى
ا
دراسة استكشافية توضح جوانب الضعف أو القصور في جود
عينة من مديري و ازرتي العمل والتنمية االجتماعية
موافق

محايد

غير موافق

100%

100%

100%

1

يتم وضع خطة تفصيلية لتنفيذ الق اررات اإلدارية في الوزار

25

33

42

2

يتم تحديد عدد كبير من البدائل المناسبة قبل اتخاذ أي قرار

25

25

50

3

يوجد تحديد واضح ومركز للمشكلة التي تحتاج إلى ق اررات إدارية

42

25

33

4

يتوفر مبدأ تفوي

السلطات في عملية اتخاذ الق اررات في الوزار .

42

16

42

5

يتوفر لدى متخذي الق اررات الخبر والمهارات الالزمة التخاذ

25

33

42

الفقرة

م

الق اررات المناسبة.
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6

تعتبر تكلفة جميع البيانات الالزمة التخاذ الق اررات مرتفعة.

33

42

25

7

يتم تقييم كافة البدائل المتاحة وفقاً لعاملي العائد والتكلفة قبل

25

8

67

اختيار أي بديل من البدائل.
8

توجد متابعة مستمر لتنفيذ الق اررات اإلدارية التي يتم اتخاذها.

33

25

42

9

يتم اختيار البديل األمثل الذي يحقق األهداف المطلوبة من عملية

33

17

50

اتخاذ الق اررات.
10

يوجد تقييم دوري لنتائج ومخرجات تنفيذ الق اررات بالوزار .

33

42

25

11

تتوافق جود الق اررات اإلدارية مع األهداف العامة للوزار .

17

25

58

12

يوجد ترابط وتكامل بين كافة الق اررات اإلدارية بالوزار .

25

17

58

30%

26%

44%

النسبة المئوية
المصدر :اعداد الباحث

توصـل
ومن خالل تحليـل الدراسـة االستكشـافية كمـا هـو موضـح بالجـدول رقـم (ّ ،)1.1

الباحث إلى أن هناك ضعف أو قصور فـي مجموعـة الظـواهر التاليـة ،والتـي تعـزز مـن
مشكلة الدراسة ،وهي:

 .1ضااعف فااي توافااق جااود الق ا اررات اإلداريااة مااع األهااداف العامااة للااوزار وكاناات بنساابة
(.)%58

 .2ضعف في ترابط ،وتكامل كافة الق اررات اإلدارية بالوزار وكانت بنسبة (.)%58
 .3محدودية البدائل المتاحة قبل اتخاذ الق اررات وكانت بنسبة (.)%50

 .4قصااور ف ااي تقي اايم الب اادائل وفقا ااً لع اااملي العائ ااد ،والتكلف ااة قب اال اختي ااار الب ااديل المناس ااب
وكانت بنسبة (.)%67

 .5قصااور فااي اختيااار البااديل األمثاال الااذي يحقااق األهااداف المطلوبااة ماان عمليااة اتخاااذ
الق اررات وكانت بنسبة (.)%50
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وبناء على ما سبق؛ فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي:
ا

ما أثر إدارة األزمات على جودة الق اررات اإلدارية في وزارتي العمل والتنمية
االجتماعية بالمحافظات الجنوبية؟

وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:

 .1ما واقع إدار األزمات في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية؟
 .2ما مستوى جود الق اررات اإلدارية في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية؟

 .3هل توجد عالقاة ارتباطياة باين م ارحال إدار األزماات ،وجاود القا اررات اإلدارياة باو ازرتي
العمل ،والتنمية االجتماعية؟

 .4ما أثر مراحل إدار األزمات مجتمعة معاً على جود القا اررات اإلدارياة باو ازرتي العمال،
والتنمية االجتماعية؟

 .5هل توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول إدار

األزمات ،وجود الق اررات اإلدارية تبعااً للمتغيارات الديمغرافياة التالياة( :الجانس ،العمار،
المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،والوزار التي يعمل بها)؟

 3.1أهداف الدراسة ،تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى:
 .1التعرف على واقع إدار األزمات في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية.
 .2الكشف عن مستوى جود الق اررات اإلدارية في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية.

 .3اختبار العالقة االرتباطياة باين م ارحال إدار األزماات ،وجاود القا اررات اإلدارياة باو ازرتي
العمل ،والتنمية االجتماعية.

 .4بيان أثر مراحل إدار األزمات مجتمعة معاً على جود الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمل
والتنمية االجتماعية.

 .5تحديااد أهاام الفااروق بااين متوسااطات اسااتجابات المبحااوثين حااول إدار األزمااات ،وجااود

القا ا ا اررات اإلداري ا ااة تبعا ا ااً للمتغيا ا ارات الديمغرافي ا ااة التالي ا ااة( :الج ا اانس ،العم ا اار ،المس ا اامى
الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الوزار التي يعمل بها).

 .6تقااديم نتااائج ،وتوصاايات يمكاان االسااتفاد منهااا فااي إدار األزمااات ،وكااذلك فااي جااود
الق اررات اإلدارية.
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 4.1أهمية الدراسة :تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب التالية:
 األهمية النظرية:
 تباارز أهميااة الد ارسااة فااي كونهااا تلق اي الضااوء علااى قضااية تتساام باألهميااة؛ حيااث
تعتبا اار الد ارسا ااة ما اان أولا ااى الد ارسا ااات الميدانيا ااة (علا ااى حا ااد علا اام الباحا ااث) ،وما اان

المحا ا ااوالت البحثي ا ااة القليل ا ااة الت ا ااي تحا ا ااول الكش ا ااف ع ا اان مس ا ااتوى إدار األزم ا ااات،
وعالقتها ،وأثرها على جود الق اررات اإلدارية.

 يأمل الباحث أن تسهم الدراسة الحالية فاي إضاافةً مااد علمياة ذات أهمياة للمكتباة
الفلسااطينية ،والعربيااة ،والباااحثين المهتمااين فااي هااذا المجااال ،وفااي أثااراء معلومااات

الباحث في هذا المجال.
 األهمية التطبيقية:

 م اان المتوق ااع أن تس ااهم الد ارس ااة الحالي ااة ف ااي تزوي ااد القي اااد  ،والمس ااؤولين ف ااي كاف ااة
إدارات ،ودوائاار ،و ازرتااي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة بمعلومااات عاان أهميااة إدار

األزمااات واألثاار التااي تحدثااه بجااود الق ا اررات اإلداريااة ،والااذي ياانعكس باادوره علااى
تحقيق وتحسين جاود القا اررات اإلدارياة ،للقياام بواجبااتهم وخادماتهم تجااه المجتماع

بشكل أفضل.

 يأماال الباحااث أن تسااهم النتااائج التااي سااتحققها هااذه الد ارسااة وتوصااياتها فااي تحقيااق
النقلااة النوعيااة المرجااو لاادى الااوزار والااو ازرات الحكوميااة األخاارى فااي موضااوعات

إدار األزمات وجود القا اررات اإلدارياة ،السايما فاي ظال تعار

مؤسساات القطاا

إل ااى العدي ااد م اان األزم ااات والت ااي م اان ش ااأنها أن تح اادث خل اال ف ااي اتخ اااذ القا ا اررات
اإلدارية.
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 5.1متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل :إدارة األزمات ،ويتفرع منها المراحل التالية (هيكل:)79:2006،
أ .اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر (قبل حدوث األزمة).

ب .االستعداد ،والوقاية من األزمات المحتملة.
ج .احتواء األضرار (أثناء حدوث األزمة).

د .استعاد النشاط.

ه .مرحلة التعلم (بعد حدوث األزمة).
جدول ()2.1

يوضح مراحل إدارة األ زمة المعتمدة في عدد من الدراسات السابقة.
الرقم

المراحل

مرحلة

مرحلة

مرحلة

مرحلة

مرحلة

اإلنذار

االستعداد

احتواء

استعادة

المبكر

والوقاية

األضرار

النشاط

.1

دراسة زويلف2015 ،

*

*

*

*

*

.2

دراسة أبو شعيرة2015،

*

*

*

*

*

.3

دراسة علي2012 ،

*

*

*

*

*

.4

دراسة الديب2012 ،

*

*

*

*

*

.5

دراسة جاسم2011 ،

*

*

*

*

*

.6

دراسة 2012،Rahim

*

*

*

*

*

الباحثين

التعلم

المصدر :إعداد الباحث اعتماداً على الدراسات السابقة

 المتغير التابع :جود الق اررات اإلدارية.

 المتغيـــرات الشخصـــية (الديموغرافيـــة)(:الج اانس ،العما ار ،المس اامى ال ااوظيفي ،المؤه اال
العلمي ،سنوات الخدمة في العمل الحالي ،والوزار التي تعمل بها).
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شكل ()1.1

منوذج يوضح العالقة بني متغريات الدراسة
المتغير المستقل :إدارة األزمات
اكتشاف إشارات اإلنذار
المبكر (قبل حدوث اَلزمة)

المتغير التابع

االستعداد والوقاية من
اَلزمات المحتملة
احتواء اَلضرار (أثناء
حدوث اَلزمة)

جودة القرارات اإلدارية

استعادة النشاط

مرحلة التعلم (بعد حدوث
اَلزمة)

(الج اانس ،العم اار ،المس اامى ال ااوظيفي ،المؤه اال العلم ااي ،س اانوات
الخدمة في العمل الحالي ،الوزار التي تعمل بها).
المتغيرات الديموغرافية
المصدر :إعداد الباحث اعتماداً على الدراسات السابقة كما هو موضح بالجدول رقم()2.1
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 6.1فرضيات الدراسة:
تااأتي هااذه الد ارسااة لتعااالج قضااية أو موضااو إدار األزمااات وأثرهااا علااى جااود الق ا اررات

اإلداري ااة ب ااو ازرتي العم اال والتنمي ااة االجتماعي ااة بالمحافظ ااات الجنوبي ااة ،وعلي ااه ت اام تحدي ااد

فرضيات الدراسة التالية:

 الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

مراحل إدار األزمات ،وجود الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية.

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر (قبل حدوث األزمة) ،وجود الق اررات

اإلدارية.

 .2توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
مرحلة االستعداد ،والوقاية من األزمات المحتملة ،وجود الق اررات اإلدارية.

 .3توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
مرحلة احتواء األضرار (أثناء حدوث األزمة) ،وجود الق اررات اإلدارية.

 .4توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
مرحلة استعاد النشاط ،وجود الق اررات اإلدارية.

 .5توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
مرحلة التعلم (بعد حدوث األزمة) ،وجود الق اررات اإلدارية.
 الفرضية الثانية:
يوجد أثر لمراحل إدار األزمات مجتمعة معاً علاى جاود القا اررات اإلدارياة باو ازرتي

العمل ،والتنمية االجتماعية.
 الفرضية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05باين متوساطات

اس ا اتجابات المبحا ااوثين حا ااول إدار األزما ااات تبع ا ااً للمتغي ا ارات الديمغرافيا ااة التاليا ااة:
(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سانوات الخدماة ،والاوزار التاي

تعمل بها).
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 الفرضية الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05باين متوساطات

اس ااتجابات المبح ااوثين ح ااول ج ااود القا ا اررات اإلداري ااة تبعا ااً للمتغيا ارات الديمغرافي ااة

التالي ااة( :الج اانس ،العم اار ،المس اامى ال ااوظيفي ،المؤه اال العلم ااي ،س اانوات الخدم ااة،
والوزار التي تعمل بها).

 7.1حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :إدار األزمات ،وأثرها على جود الق اررات اإلدارية.

 الحد المكاني :طبقت الدراسة على و ازرتي العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات
الجنوبية.

 الحد الزماني :طبقت الدراسة خالل العام الدراسي 2017م.

 الحد البشري :طبقت الدراسة على شاغلي الوظائف اإلشرافية.

 8.1مصطلحات الدراسة:
تحقيقاً ألغ ار

الدراسة ،تم تعريف المصطلحات التالية:

 تعريـف األ زمـة فــي اللغـة :عرفهاا لساان العارب لغااةً بأنهاا" :الشاد  ،والقحاط ،وجمعهااا أزم،
اأزم :كاال طريااق ضاايق بااين جبلااين ،وموضااع الحاارب
أزم الشاايء أمسااك عنااه ،والما ُ
يقااالَ :
مأزم (ابن منظور.)74:1981،
أيضاً ٌ

 تعريـــف األ زمـــة اصـــطالح ا :ذك اار الحري ااري( )129:2010تعري ااف األزم ااة :بأنه ااا الحال ااة
الحرجااة ،والطارئااة الواقعااة ،أو المتوقعااة ،والتااي تواجااه المنظمااات اإلداريااة ،أو أي هيئااة
أمنية ،أو سياسية ،أو حتى مجموعة اجتماعية ،أو أسرية.

وقااد أشااار أبااو فااار ( )2009أن مصااطلح األزمااة مشااتق ماان الكلمااة اليونانيااة ،krisis

والت ااي تعن ااي" لحظ ااة القا ارار" ،واألزم ااة ه ااي موق ااف يواجه ااه ص اانا القا ارار ف ااي المنظم ااة،
وتتالح ااق في ااه األح ااداث ،وتتش ااابك األس ااباب بالنت ااائج ،ويزي ااد األم اار س ااوءاً إذا ض اااعت،
وضعفت قدر صنا القرار في السيطر على الموقف ،وعلى اتجاهاته المستقبلية.

وقد ذكر البزاز( )2001ثالث عناصر أساسية لل زمة وهي:

 عنصر المفاجأ  :األزمة تنشأ بشكل مفاجئ ،وغير متوقع.
 عنصر التهديد :األزمة تهدد أهداف ،ومصالح المنظمة.

 عنصر الوقت :الوقت الالزم التخاذ القرار يكون محدود ،وضيق.
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تعريف األ زمة إجرائي ا :هي موقف خطير ،ومفاجئ ،وغير متوقع يهدد كيان المنظمة.
 إدارة األ زمة :هي عملية ديناميكية ،وعملية مستمر تتضمن أفعاالً ،وتصرفات على درجة
عالية من الفاعلية ،وأفعاالً ،وتصارفات مساتجيبة ،ويكاون الهادف منهاا تحدياد ،وتشاخيص

األزمة ،والتخطيط لألزمة ،ومواجهتها ،ومعالجتها (أبو فار .)23:2016،

وذكاار عباااس ( )91:2007أن إدار األزمااة :هااي وقااو األزمااة ،وقوعااً فعليااً؛ بتلقااي أفاراد

فريق إدار األزمة ،أو أحدهم من جهة ،أو فرد منتمي ،أو غيار منتماي للمنشاأ إشاارً مان
إشااارات اإلنااذار بوقااو حااادث ،أو مالحظااة مؤش ارات تاادل ،أو تنااذر بوقوعااه ،مااع تحديااد

مكانااه ،وزمانااه ،حيااث يباادأ عماال فريااق إدار األزمااات كخطااو تالي اة لتلقااي إشااار اإلنااذار،
وتكا ااون نقطا ااة با اادء العما اال باتخا اااذ كافا ااة اإلج ا اراءات للتأكا ااد ما اان صا ااحة اإلشا ااار  ،ودقا ااة

المعلومات المتضمنة فيها ،والمستنتجة عنها.

وعرفهااا الخضاايري ( )11:2003بأنهااا :كيفيااة التغلااب علااى األزمااة باااألدوات العلميااة

اإلدارية المختلفة ،وتجنب سلبياتها ،واالستفاد من إيجابياتها.

تعريــف إدارة األ زمــة إجرائيــ ا :هــي بــذل الجهــود اإلداريــة ،واآلليــات العمليــة المناســبة

للتغلب على األزمات بكفاءة ،وفاعلية.

 تعريــف الجــودة فــي اللغــة :األصاال االشااتقاقي للجااود هااو(ج و د) وهااو أصاال ياادل علااى
التسمح بالشيء ،وكثر العطاء.

والجواد :السخي ،وقيل :هو الذي يعطي بال مسألة صيانة لآلخر من ذل السؤال.

ايء ،يجاود جاود ً ،وجاود ً :صاار جياداً .وقاد
ومن اشتقاقه الجيد :ضاد الارديء .وجااد الش ُ
جاد جود ،وأجاد :أتى بالجيد من القول أو الفعل.
أجوَد ،وجاد عمله يجود جود ً .ورجل مجيد :أي يجيد كثي اًر.
ويقال أجاد فالن في عمله ،و َ
وبي ُن الجود  :أي رائعٌ (لسان العرب .)135 /3

 تعريف الجودة اصطالحا :عرفها علوان( )20:2013بأنها :قدر المناتج المطلاوب تقديماه
في شكل منتج نهاائي إلشابا اساتعمال العميال ،ومتطلباتاه ،وكاذلك الجاود هاي المطابقاة

لالحتياجااات المطلوبااة" .أمااا حمااود وآخاارون( )22:2010عرفهااا بأنهااا ":عمليااة ديناميكيااة

تا ارتبط بالخ اادمات ،والعملي ااات ،والبض ااائع ،واألش ااخاص الق ااائمين عليه ااا ،وبيئ ااات عمله ااا،
وتس ااعى إل ااى أن تتط ااابق م ااع توقع ااات عناص اارها ،أو أن تتع ااداها" .وق ااد عرفه ااا النعيم ااي،

وآخاارون( )31:2009بأنهااا ":الخلااو ماان أي عيااوب ،أو أخطاااء تتطلااب إعاااد العماال ،أو
التسبب بأعطال المنتجات ،أو استياء الزبائن ،وبهذا السياق تعني الجود تكلفة أقل".

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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تعريـــف الجـــودة إجرائيـــ ا :هـــي تحســـين المنـــتج ،أو الخدمـــة المقدمـــة للمســـتفيد ضـــمن

المعايير لتلبية احتياجاته.

 الق اررات :عرفها تعلب ( )34:2011بأنه :التعرف إلى البادائل المتاحاة؛ الختياار األنساب
بعا ااد التأما اال حسا ااب متطلب ا اات الموقا ااف وفا ااي حا اادود الوقا اات المتا اااح ،وقا ااد عرفه ا اا زي ا اار
( )129:2009بأنااه :ذلااك االختيااار الماادرك ،وال اواعي بااين الباادائل المتاحااة فااي موق ااف
معين ،وعرفها ياسين( )21:2006بأنه :الباديل األمثال الاذي يمثال حال المشاكلة موضاو

االهتمام.

تعريف القرار إجرائي ا :هو اختيار البديل األنسب من ضمن عدة بدائل في موقف ما.

 الق ـ اررات اإلداريــة :هااي نتاااج عمليااة منهجيااة عقالنيااة بعيااد عاان العواطااف ،يهاادف لحاال
مش ااكلة معين ااة م اان خ ااالل اختي ااار الب ااديل األنس ااب م اان ب ااين ع اادد م اان الب اادائل( فيا ااا

وآخاارون .)68:2010،وعرفهااا عبااد اهلل ( )53:2012بأنهااا :اختيااار بااديل ماان مجموعااة
ب ا اادائل لتنفي ا ااذ أه ا ااداف السياس ا ااة العام ا ااة ،وتحويله ا ااا إل ا ااى واق ا ااع ملم ا ااوس" .وعرفه ا ااا عا ا اواد

( )221:2012بأنها :عملية االختيار ،واالستقرار على بديل واحد ،وهاو القارار ،ويصادر
عن المسؤول الذي يملك السلطة ،والقدر  ،والرغبة ،والمعلومات.

تعريف القرار اإلداري إجرائي ا :هو القرار الذي يتخذ في موقف ما لحل مشكلة معينة.
 جــودة الق ـرار اإلداري :عرفااه عبااد اهلل ( )55:2012بأنااه :ق ارار يقاااس بقاادر موضااوعيته،
وتحقيقه لألهداف؛ بحيث تمتاز هذه الق اررات بالرشد ،والعقالنية لتحقيق الكفااء  ،والفعالياة

في األداء.

وعرفااه حسااان( )21:2008علااى أنااه :اسااتخدام المعلومااات الدقيقااة ،والموثااوق بهااا وذات

الصاالة بالمشااكلة للوصااول إلااى اتخاااذ الق ارار الجيااد فااي مختلااف المسااتويات اإلداريااة فااي

المنظمة.

تعريف جودة القرار اإلداري إجرائيـا :هـو القـرار الـذي يتخـذ فـي موقـف مـا ،وبعـد تفكيـر
مستنير لحل مشكلة معينة ،ويتسم بالكفاءة ،والفاعلية.

 وزارة العمـــل الفلســـطينية :ه ااي المؤسس ااة الحكومي ااة المس ااؤولة ع اان تنظ اايم س ااوق العم اال
الفلسطيني عبر وضاع ،وتطاوير التشاريعات ،والقاوانين واألنظماة لتاوفير التادريب المهناي،
وخ اادمات التش ااغيل الت ااي تمكا ان م اان التعام اال م ااع التغيا ارات المس ااتمر ف ااي س ااوق العم اال،
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ولتحقيااق المشاااركة الفعالااة للقااوى العاملااة فااي جميااع القطاعااات االقتصااادية (وزار العماال

الفلسطينية.)2017،

 وزارة التنمية االجتماعية الفلسـطينية :تأسسات عاام 1994م ،وهاي الاوزار المساؤولة عان
القضا ااايا االجتماعيا ااة مثا اال معالجا ااة الفقا اار ،وتنظااايم الجمعيا ااات الخيرياااة ،ورعاياااة الفئا ااات
الضا ااعيفة ،والمهمشا ااة فا ااي المجتما ااع ،والتنميا ااة الشا اااملة ،واألما اان االجتما اااعي ،وتحسا ااين

األوض ااا المعيش ااية للس ااكان ،واغاث ااة المنك ااوبين بس اابب الطا اوار  ،وغيره ااا م اان القض ااايا
االجتماعية في فلسطين (وزار التنمية االجتماعية.)2017،

 1.9هيكل الدراسة:
قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ستة فصول استناداً إلى دليل أكاديمية اإلدار والسياسة

للدراسات العليا بغز لعام  ،2015وهي كالتالي:

 .1الفصل األول :اإلطار العام للدراسة.

 .2الفصل الثاني( :اإلطار النظري) ،وتم تقسيمه إلى عدة مباحث هي:
 المبحث األول :إدار األزمات.
 المبحث الثاني :جود الق اررات اإلدارية.

 المبحث الثالث :و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية.

 .3الفصل الثالث :الدراسات السابقة ،والتعليق عليها.

 .4الفصل الرابع :منهجية الدراسة (الطريقة ،واإلجراءات).
 .5الفصل الخامس :التحليل والنقاش.

 .6الفصل السادس :النتائج والتوصيات.
 .7المصادر والمراجع.
 .8المالحق.
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ملخص
اعتمد الباحث في هذا الفصل على خطوات منهج البحث العلمي لدراسة موضو إدار
األزمات ،وأثرها على جود الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية؛ حيث
إشتمل هذا الفصل على مقدمة عامة ،وعلى مشكلة الدراسة ،والتي تم تعزيزها من خالل
استخدام الدراسة االستكشافية ،وتوصيات الدراسات السابقة ،كما حدد الباحث السؤال الرئيس،
وتساؤالت الدراسة ،ومن ثم تحديد أهداف الدراسة ،وأهميتها ،وفروضها ،وتطرق الباحث إلى
حدود الدراسة ،ومصطلحاتها ،وتقسيماتها( هيكل الدراسة)؛ تمهيداً للفصل الثاني (اإلطار
النظري للدراسة ،وأدبياته).
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.2الفصل الثاني

اإلطار النظري

 تمهيد.

 1.2المبحث األول :إدارة األزمة.

 2.2المبحث الثاني :جودة الق اررات اإلدارية.

 3.2المبحث الثالث :وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
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 .2الفصل الثاني

تمهيد:

تع ا ا ا ااد األزما ا ا ا اات س ا ا ا اامة م ا ا ا اان س ا ا ا اامات الحي ا ا ا ااا المعاص ا ا ا اار ؛ نتيج ا ا ا ااة للتط ا ا ا ااور المعرف ا ا ا ااي

والتكنولا ا ا ااوجي مما ا ا ااا أدى إلا ا ا ااى مواجها ا ا ااة معظا ا ا اام المنظما ا ا ااات أو المؤسسا ا ا ااات لها ا ا ااذه التحا ا ا ااديات
الكبيا اار لألزما ااات المتعا اادد والمتنوعا ااة بشا ااكل كبيا اار ،وخاصا ااة علا ااى جميا ااع المسا ااتويات اإلداريا ااة
بالمنظمة وق ارراتها اإلدارية وجودتها.
وعلي ا ااه ازدادت الحاج ا ااة للتع ا اارف عل ا ااى األزم ا ااات ف ا ااي العص ا اار الح ا ااالي؛ إليج ا اااد الط ا اارق
والوس ا ا ااائل العلمي ا ا ااة إلدارته ا ا ااا ،والقض ا ا اااء عليه ا ا ااا أو الح ا ا ااد منه ا ا ااا ،للوص ا ا ااول ال ا ا ااى الج ا ا ااود ف ا ا ااي
الق اررات اإلدارية المتخذ بكافة المستويات اإلدارية بالمنظمة أو المؤسسة.
وبم ا ااا أن و ازرت ا ااي العم ا اال والتنمي ا ااة االجتماعي ا ااة مؤسس ا ااتان ض ا اامن المؤسس ا ااات الحكومي ا ااة
التا ااي تتعا اار

الا ااى العديا ااد ما اان األزما ااات بقطا ااا غا ااز ،قا ااام الباحا ااث باختيارهما ااا كحا ااد للد ارسا ااة،

وذلا ا ااك لتقاربهما ا ااا فا ا ااي الكثيا ا اار ما ا اان المها ا ااام واألداء ،وفا ا ااي اإلدارات والم اركا ا ااز المهنيا ا ااة ،إضا ا ااافةً
إل ااى كونهم ااا يتبع ااان وزيا ا اًر واح ااداً ،وك ااذلك التق ااارب إل ااى ح ااد م ااا ف ااي المش ااكالت واألزم ااات الت ااي
تواجه الو ازرتين.
وقد قسم الباحث هذا الفصل الى ثالث مباحث وهي :إدار األزمات وأدبياتها ،وجود
الق اررات اإلدارية وأدبياتها ،وو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية حد الدراسة.
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 1.2المبحث األول :إدارة األزمة
تمهيد:

إن التغيا ارات والتح ااديات ف ااي بيئ ااة المنظم ااات الداخلي ااة ،والخارجي ااة ق ااد تس اابب أح ااداث،

ومواقااف مفاجااأ تااؤدي فااي الكثياار ماان األحيااان إلااى أزماات ،وذكاار أبااو فااار ( )3:2015أن
هااذه األزمااات ال يمكاان تجنبهااا ،وفااي بع ا

األحيااان تحاادث دون إشااعار مساابق ،ودون أي

تحذيرات؛ فاألزمة في األغلب هي موقف ال تجرى مراعاته بصور كافية وصحيحة ،ويكون
ذا أثااار ماادمر علااى المنظمااة ،وعلااى اإلدار أن تتحماال مسااؤولياتها فااي إدار األزمااة بصااور
ناجحة.
وترتكااز إدار األزمااات علااى تخفااي

األثااار الساالبية المرتبطااة باألزمااة ،وتحديااد مصااادر

المخ اااطر ،والتهدي اادات ،وا ازل ااة مس اابباتها ،أو تقلي اال الخس ااائر البشا ارية ،والمادي ااة ،والمعنوي ااة
الناتجااة عنهااا ،وهااذا يتطلااب اسااتخدام نظاام لإلنااذار المبكاار علااى درجااة عاليااة ماان الحساسااية
اللتقاط كافة إشارات اإلنذار الحقيقية ،ووضع خطط مسبقة لالستعداد ،والوقاية من األزمات
المحتملة (رفاعي وجبريل.)29:2007،
وتطرق الباحث في هذا المبحث إلى التعارف علاى األزماات وأدبياتهاا ،حياث شامل علاى
تمهيا ا ااد للمبحا ا ااث ،ومفها ا ااوم وتعريفا ا ااات األزما ا ااة ،وتوضا ا اايح العالقا ا ااة با ا ااين مفها ا ااوم األزم ا ا ااة
والمصطلحات المرتبطة بها ،ومن ثام كذكار الخصاائص العاماة لألزماات ،وأسابابها ،وأنواعهاا
المختلفااة التااي تغاازو المنظمااات ،أو المؤسسااات المختلفااة ،وذلااك تمهيااداً للتعاارف علااى إدار
األزمااات وأدبياتهااا ماان خااالل تمهيااد حااول إدار األزمااات ،ومفهومهااا ،وتعريفاتهااا ،والتعاارف
عل ااى أها ادافها ،ث اام تط اارق الباح ااث إل ااى مراحله ااا العام ااة المختلف ااة ،والتط اارق إلا اى المش اااكل
والصعوبات التي تهدد وتعرقل اإلدار السليمة لألزمات.
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 1.1.2مفهوم األزمة وتعريفاتها:
 مفهوم األ زمة:

تا ارتبط ظ اااهر األزم ااة باإلحس اااس با االخطر ،والت ااوتر ،وأهمي ااة عنص اار الوق اات ال ااالزم

التخاااذ قا اررات ،واجاراءات المواجهااة؛ فاألزمااة موقااف يحتاااج إلااى بااذل الجهااد للتعاارف علااى

متغي ارتاه ،وتفساير ظاواهره ،ومحاولاة السايطر علاى أحداثاه ،وتجناب مخااطره ،والتعامال مااع
ها ااذا الموقا ااف يسا ااتلزم ت ا اوافر رؤيا ااة متعمقا ااة لألحا ااداث السا ااابقة؛ لمعرفا ااة أسا ااباب األزما ااة،

والظروف ،والتربة الخصبة التي أتاحت لها الوجود ،كما يستلزم ذهنا متفتحاً؛ إلدراك جميع

األبعاااد المحيطااة باألزمااة ،وأخي ا اًر رؤيااة مسااتقبلية لتوقااع مااا ساايحدث ماان تطااورات (رفاااعي
وجبريل.)19:2007،

 تعريف األ زمة:

يعرفهااا بركااات ( )7،2012بأنهااا حاادث ،أو موقااف مفاااجئ يترتااب عليااه تهديااد خطياار

للمصااالح ساواء كاناات عامااة ،أو خاصااة ،ماديااة أو معنويااة ،ويسااتلزم مواجهتااه باتخاااذ قارار
رشيد قادر على احتاواء ،وتقليال األثاار المترتباة علياه ،واساتعاد الوضاع إلاى ماا كاان علياه

قباال حدوثااه ،ممااا يترتااب ضااغوطاً علااى متخااذ القارار ،لضاارور المواجهااة الساريعة ،فااي ظاال
ضيق الوقت ،واإلمكانات ،وقلة المعلومات.

وعرفها أبو فار  )14:2015( ،أنها :هي لحظاة القارار ،وهاي موقاف يواجهاه صانا القارار

فااي المنظمااة ،وتتالحااق فيااه األحااداث ،وتتشااابك األسااباب بالنتااائج ،ويزيااد األماار سااوءاً إذا
ضا اااعت ،وضا ااعفت قا اادر صا اانا الق ا ارار فا ااي السا اايطر علا ااى الموقا ااف ،وعلا ااى اتجاهاتا ااه
المستقبلية.

وبناءً على ما سبق يارى الباحاث أناه ال يوجاد إتفااق موحاد علاى تعرياف األزماة ،حياث
تعااددت التعريفااات بتعاادد وجهااات النظاار ون اواحي االهتمااام والتركيااز واالختصاااص .وبااذلك

يتبنى الباحث تعريف (بركات )2012،ألنه من أكثر التعريفات الوارد تناسباً ماع متغيارات

دراسته.
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شكل ( )1.2يوضح المفاهيم المرتبطة باألزمة

الكارثة
الطبيعية

األزمة
الواقعة

الحادثة
(المشكلة)

الكارثة
اإلنسانية

المصدر :جرد بواسطة الباحث استناداً على (ماهر)2006،

وأورد رفـــــاعي ،وجبريـــــل( )27:2007الفـــــرق بـــــين مفهـــــوم األ زمـــــة ،وبعـــــض المفـــــاهيم ذات
العالقة الوثيقة كما هو موضح بالجدول( )1.2التالي:
المفهوم

م
.1

األ زمة

.2

الكارثة

.3

الحادث

دليل االختالف

التشخيص

اأثير ماديااً علااى سااير العمليااات أحد أسباب الكارثة.
موقااف يحاادث خلااال يااؤثر تا اً
Crisis

الحيوية أو سلوك األعمال ويتسم بالتهديد الشديد للمصاالح
واألهااداف واالفت ارضااات األساسااية التااي يقااوم عليهااا النظااام
والمفاجاأ فااي توقيات الحاادوث ويتطلاب اسااتجابة فوريااة ورد
فعل سريع وخارج إطار العمل المعتاد.
حالا ا ااة ما ا اادمر يا ا اانجم عنها ا ااا خسا ا ااائر فادحا ا ااة فا ا ااي األرواح أحد أسباب األزمة.

Disaster

والممتلكا ااات بالنسا اابة لمجموعا ااة م ا اان األف ا اراد ،وق ا ااد تكا ااون
طبيعيااة أو ماان صاانع اإلنسااان ،ويتطل ااب لمواجهته ااا جه ااد
الدولااة أو الجهااود اإلقليميااة أو الدوليااة وفقااا لحجاام الكارثااة
ومدى الخسائر التي تنجم عنها.
شاايء مفاااجئ غياار متوقااع تاام بشااكل س اريع وانقضااى أثااره األزمة أحد نتائجه.

Accident

فور وقوعه.
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.4

ظاارف يصااعب التنبااؤ بااه أو الااتحكم فيااه والتااي تحااول دون يش ا ا ا ااترك م ا ا ا ااع مفه ا ا ا ااوم

القوة القاهرة
Force Major

قيام شخص معين بعمل متفق عليه مع شخص آخر.

األزم ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا اان حيا ا ا ا ا اث
كالهما ا ا ااا يخا ا ا اارج عا ا ا اان
ساايطر متخااذ الق ارار إال
أنها ا ا ا ااا ال تعبا ا ا ا اار عا ا ا ا اان
األزمة.

.5

المشكلة

.6

الصراع

.7

الخالف

.8

الصدمة

.9

التهديد

.10

الواقعة

Problem

حالة غير مرغوب فيها مثل سؤال يحتاج إلى إجابة أو

قد تكون سببا لألزمة

اتخاذ قرار.

أو تمثل مرحلة من
مراحل مواجهة األزمة
وهي عملية اتخاذ
القرار.

تصادم إرادتين وتعار
Conflict

Dispute

Chock

مصالحهما وله أبعاده واتجاهاته

وأطرافه وأهدافه.

األزمة.

المعارضة أو التضاد وعدم التطابق سواء في الشكل أو

يعتبر أحد مظاهر

الظرف أو المضمون.

األزمة.

شعور فجائي حاد نتيجة تحقق حادث ما ،والتعامل معها

أحد عوار

يتم بأسلوب االمتصاص للتغلب على عنصر المفاجأ .

أحد مسبباتها أو

األزمة أو

نتائجها.
عالمة أو إنذار للمتاعب أو الخطر الممكن حدوثه.

مرحلا ا ا ااة اإلنا ا ا ااذار قبا ا ا اال
حدوث األزمة.

Threat
خلل في مكون أو نظام فرعى تم تداركه ولم يسفر عنه
Incident

الص ار يستمر عكس

ال تعبر عن األزمة.

نتائج سلبية.
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ويرى الباحث مما سبق أن هناك عد مصطلحات مرتبطة باألزمة ،وجب توضيحها حتى

ال يختلط األمر على الباحثين ،وغيرهم ،خاصة أن األزمة تبدأ بمشكلة إن لم يتم التعامل معها،

وعالجها بشكل سريع ،وسليم.

 2.1.2الخصائص العامة للزمة:
ذكا ا ا اار ك ا ا ا االً ما ا ا اان أبا ا ا ااو فا ا ا ااار ( ،)17-18:2015وحا ا ا اازه ( ،)14:2011والحريا ا ا ااري،

( )47 - 43:2010عد خصائص لألزمة ،وهي:

 .1وجود نقص واضح في البيانات ،والمعلومات الالزمة في أثناء وقو األزمة ،بما ينعكس
في صور عدم وضوح الرؤية لدى صنا القرار ،مما يؤدي إلى عدم القدر على تحديد

االتجاهات السليمة لصناعة الق اررات الفعالة.

 .2األزمة تؤدي إلى أحداث مفاجئة كبير  ،وعنيفة عند وقوعها ،وتجذب إنتباه جميع
األطراف ذات العالقة بالمنظمة.

 .3تتسم األزمة بدرجة عالية من التعقيد ،والتداخل في العناصر والمسببات ،ودرجة عالية
من التشابك ،والتناق

بين أصحاب المصالح ،وهذا يؤدي إلى تغيرات جوهرية في

طبيعة العالقات القائمة ،والى حدوث عالقات جديد .

 .4وجود حالة من الرعب ،والخوف في المنظمة ،وهذا ناجم عن عدم القدر على تقدير ما
يحمله المستقبل بالمنظمة.

 .5محدودية المد الزمنية لألزمة ،فاألزمة ال تمتد لمد زمنية طويلة ،واذا امتدت فإنها ال
تصبح أزمة ،أما المد الزمنية لألزمة فإنها من األمور المختلف عليها بين الباحثين،
فهناك من يرى أن هذه المد ال تتجاوز ثماني ساعات ،وهناك من يرى منهم أن المد

الزمنية لألزمة ثالثة أيام ،وهناك من يرى أن هذه المد قد تتصل إلى أسبو  ،أو أسابيع

أو شهور ،ويعتمد طول هذه – وفقاً آلراء الباحثين  -على حجم المؤسسة ،وطبيعة
أعمالها ،أما آثار األزمة ،وانعكاساتها فهي قد تمتد لسنوات.

 .6وجود حالة من الشعور بالحير  ،والضعف ،وعدم قدر صنا القرار على التعاطي مع
األزمة ،والتعامل معها ،وعدم تأكدهم من جدوى ما يبذلونه من جهود في مواجهة هذه
األزمة ،وهنا فإن بع

صنا القرار قد يلجئون إلى الكذب ،والتضليل من أجل التغطية

على عجزهم ،وفشلهم في مواجهة األزمة.
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 .7استحواذها على بؤر االهتمام من جانب جميع األفراد ،والمؤسسات المتصلة ،أو
المحيطة بها ،كما تجذب األزمة ،وسائل اإلعالم المسمو  ،والمرئي ،والمكتوب)
( حزه.)14:2011،

 .8تسبب في بدايتها صدمة ،ودرجة عالية من الخوف ،والتوتر ،مما يضعف إمكانيات
الفعل المؤثر ،والسريع لمجابهتها.

 .9ضيق الوقت التخاذ القرار يتطلب عمالً يستدعى التدخل الفوري لمنع تدهور األمور.

 .10تستوجب مواجهات األزمات درجة عالية من التحكم في الطاقات ،واإلمكانات ،وحسن
توظيفها ،في إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من االتصاالت الفعالة ،التي

تؤمن التنسيق ،والفهم الموحد بين األطراف ذات العالقة.

 .11إن األزمات تحتاج إلى إدار خاصة مكتملة للتعامل مع األزمات بشكل كامل ،ووفق
دراسة نظرية علمية يقوم بها أعضاء فريق األزمات ،ومن ثم يقوم أعضاء فريق إدار

األزمات بتطبيق الحل بكل ثقة ،ووفق خطة مرسومة (الحريري.)47 :2010،

 .12عدم إحساس اإلداريين بإشارات تحذير األزمات قبل وقوعها؛ نظ اًر ألنهم ال يعرفون ما
هي هذه التحذي ارت ،ويجهلون قيمتها؛ لقلة علمهم بعلم إدار األزمات.

يستنتج الباحث مما سبق عد خصائص مشتركة بين الكتاب أهمها:
 األزمة حدث مفاجئ ،وكبير ،وعنيف ،وحرج.
 وجود نقص في البيانات ،والمعلومات قبل ،وفي أثناء وقو األزمة.
 تتسم األزمة بدرجة عالية من التعقيد ،والتداخل في العناصر ،والمسببات.
 وجود حالة من الرعب ،والخوف ،وعدم االستقرار في المنظمة.
 تعر

المنظمة ،ومصالحها في ظل األزمة إلى التهديد.

 3.1.2أسباب األزمات:

إن لكل أزمة تنشأ في المنظمة سبب ،أو مجموعة من األسباب ،وال يمكن أن تنجح

المنظمة في إدار أي أزمة ،والتعاطي معها بفاعلية إذا لم تنجح في معرفة أسباب نشوء
هذه األزمة ،إذ أن معرفة هذه األسباب يساعد إدار المنظمة في التغلب عليها وتمكينها
من االستفاد من نقاط الضعف في األزمة ،وتحويل سلبيات األزمة إلى إيجابيات في
جوانب متعدد .
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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وقد اختلف الباحثون في تقسيم أسباب نشوء األزمات ،ونذكر أهمها حسب ما أوردها كال

ماان ماااهر ( ،)28 - 22:2006ورفاااعي وجبرياال ( ،)35:2007كمااا هااي موضااحة فااي
الشكل التالي:
شكل ( )2.2يوضح أسباب األزمات
سـوء الفهم

انعدام الثقة

سـوء اإلدراك
أسباب
سـوء التقدير

وقوع

والتقييم للموقف

األزمات

اإلدارة العشوائية
الرغبة في
االبتزاز

اليـأس

الشائعات
المغرضة
استعراض القوة

األخطاء البشرية
تعارض
المصالح

األزمات المتعددة
المخططة

المصدر :جرد بواسطة الباحث استناداً إلى (رفاعي ،وجبريل ،)2007،و(ماهر)2006،

في ضوء ما سبق يرى الباحث أن األزمات ما هي إال نتاج فشل في مجال إدار األزمات
في اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمات قبل وقوعها ،وعدم السيطر عليها في أثناء وقوعها،
ويتضح أيضاً أن اختالف أسباب األزمات بين الكتاب ،والمؤلفين يرجع إلى اختالف
اهتماماتهم ،واختصاصاتهم أيضاً ...إلخ.

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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 4.1.2أنواع األزمات:

أورد أبو فار ( )99:2015عد أنوا لألزمات ،وهي كالتالي:

 .1أزمات ،وفقاً لدرجة شدتها :أزمات عنيفة  -أزمات خفيفة.
 .2أزمات ،وفقاً لمعدل تكرارها :أزمات دورية  -أزمات غير دورية.
 .3أزمات ،وفقا لموضو األزمة :األزمات المادية الملموسة  -األزمات المعنوياة  -األزماات
المادية المعنوية.
 .4األزمااات ،وفقااً لمسااتوى حاادوث األزمااة :أزمااات تحاادث فااي مسااتوى كلااي  -أزمااات تحاادث
في مستوى جزئي.
 .5األزمات ،وفقاً لدرجة تأثيرها :أزمات ذات تأثير جوهري  -أزمات ذات تأثير هامشي.
 .6أزمات األعمال :أزمة الصور الذهنية العامة للمنظمة  -أزمة التحاول الساوق المفااجئ -
أزمة فشل المنتجات  -أزمة اساتبدال ماديرين فاي اإلدار العلياا  -أزماة عالقاات العمال -
أزمة النقدية  -أزمة تغير النظم القانونية لألعمال  -أزمة الحوادث الصناعية.
 .7األزمات المفاجئة ،وغير المفاجئة :األزمة المفاجئة  -األزمة التراكمية.
 .8أزمات وكوارث طبيعية  -أزمات وكوارث من صنع اإلنسان.

يظه اار مم ااا س اابق ع ااد أنا اوا لألزم ااات المختلف ااة ،والت ااي يمك اان اإلش ااار لبعض ااها التف اااق
المؤلفون عليها ،وألنها األكثر شيوعاً:
 أزماات ماديااة ،ومعنويااة  -أزمااات دوريااة ،وغياار دوريااة -أزمااات عنيفااة ،وخفيفااة-أزمات جزئية ،وعامة -أزمات األعمال.

 5.1.2مفهوم إدارة األزمات ،وتعريفاتها:
 مفهوم إدارة األزمات:

يشير مفهوم إدار األزمات إلى معاني ،ومفاهيم عديد منها التخطيط لمنع حدوث
األزمات ،أو وضع الخطط لالستجابة لألزمة عند حدوثها ،وتقليل آثارها ،وبالرغم من
شيو هذا المفهوم بوفر في مجال العالقات الدولية إال أنه امتد ليشمل جميع مناحي

الحيا  ،والدول ،والمنظمات (جادالرب.)106:2011،

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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 تعريف إدارة األزمات:
عرفهااا رفاااعي ،وجبرياال( )55:2007بأنهااا :عبااار عاان كافااة الوسااائل ،واإلج اراءات

واألنشااطة التااي تنفااذها المنظمااة بصاافة مسااتمر فااي م ارحاال مااا قباال األزمااة ،وخاللهااا وبعااد
وقوعها ،والتي تهدف من خاللها إلى تحقيق اآلتي:

 -منع وقو األزمة كلما أمكن.

 -مواجهة األزمة بكفاء  ،وفاعلية.

 تقليل الخسائر في األرواح ،والممتلكات إلى أقل حد ممكن. -تخفي

األثار السلبية على البيئة المحيطة.

 -إزالة األثار السلبية التي تخلقها األزمة لدى العاملين ،والجمهور.

 تحليل األزمة ،واالستفاد منها في منع وقو األزمات المتشابهة ،وتحسين وتطوير. قدرات المنظمة وأدائها في مواجهة األزمات ،وتصميم الهيكل التنظيمي الفعال الذييحقق كفاء المواجهة.

وقد عرفها جاد الرب ( )106:2011على أنها :سلسلة من األنشطة ،واإلجاراءات

المحدد تقوم بها اإلدار العليا في المنظمة من مداخل ثالث هي :منع األزمة ،االساتعداد
لألزمة وقت حدوثها ،إجراءات ما بعد األزمة.

وعرفه ااا أب ااو ف ااار ( )23:2015عل ااى أنه ااا :عملي ااة ديناميكي ااة ،وعملي ااة مس ااتمر تتض اامن

أفعاالً ،وتصرفات على درجة عالياة مان الفاعلياة ،وتتضامن أفعااالً ،وتصارفات مساتجيبة،
ويكون الهدف منها تحديد وتشخيص األزمة ،والتخطيط لألزمة ،ومواجهتها.

ويعرفهــــا الباحــــث إجرائيــــا علــــى أنهــــا :عمليا ااة مسا ااتمر باسا ااتخدام كافا ااة االحتياطا ااات،
واإلج ا اراءات الوقائيا ااة المناسا اابة لمنا ااع حا اادوثها ،واالسا ااتعداد ،ومواجهتها ااا وقا اات حا اادوثها،
والقضاء عليها ،أو الحد منها.

ويالحااظ الباحااث ممااا ساابق أن اخااتالف التعريفااات يرجااع إلااى اخااتالف الكتاااب ،أو

الما ااؤلفين فا ااي التعاما اال ما ااع ظا اااهر األزما ااة ،وتعا اادد وجها ااات النظا اار ،ون ا اواحي االهتما ااام،
واالختصاص.

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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 6.1.2أهداف إدارة األزمات:

ذكر كالً من الحريري ( ،)55 - 51:2010ورفاعي ،وجبريل ( ،)31:2007عد

أهداف إلدار األزمات ،وهي:
 .1التنبؤ باألزمات ،واإلحساس بالمشكالت ،واكتشاف األخطار ،والسلبيات ،والكوارث،
والصدمات قبل وقوعها.
 .2التنبيه ،وتوجيه إشارات التحذير الحتمال وجود مخاطر محتملة الحدوث مع بيان كيفية
الحل ،وتدابير اتخاذ اإلجراءات االحتياطية للتصدي لألزمات.
 .3تحديد األزمة الحالية بدقة عالية ،ووصفها بدراسة كاملة.
 .4رفع التقارير ،والمعلومات المهمة بشكل مستمر إلى مستويات اإلدار العليا ،ووضع
خطة مستقبلية متكاملة للتعامل مع األزمات.
 .5العمل على خلق روح التعاون ،ونشر األلفة بين الموظفين فيما بينهم ،وفي عالقاتهم مع
المسؤولين ،واإلداريين ،وتشجيع الفكر اإلبداعي ،ودعم األفكار المبتكر  ،والجديد .
 .6تجنب المفاجأ المصاحبة لحدوث مخاطر ،أو أزمات عن طريق المتابعة المستمر ،
والدقيقة لمصادر التهديد ،والمخاطر المحتملة ،واكتشاف إشارات اإلنذار المبكر،
وضمان توصيلها لمتخذ القرار في الوقت المناسب التخاذ إجراءات مضاد .
 .7وضع خطط الطوار  ،ونظم اإلنذار المبكر ،واإلجراءات الوقائية؛ لمحاولة منع حدوث
األزمات ،وتحديد خطة االتصاالت مع األطراف المعنية ،وأساليب استعاد النشاط
والعود لألوضا الطبيعية ،وأساليب التعلم ،وتحليل نواحي القو  ،والضعف في عملية
المنع ،والمواجهة؛ لتقويم أداء األجهز المختلفة.
 .8حسن استغالل الوقت المتاح للمواجهة ،وتقليل الوقت الالزم التخاذ قرار المواجهة.
 .9االستغالل الكفء للموارد المتاحة ،وضمان سرعة توجيهها للتعامل مع األزمة.
 .10القدر على التعامل مع األزمة بأسلوب المبادر  ،وليس برد الفعل ،والمحافظة على
صور المنظمة أمام األطراف المعنية ،والمجتمع.
 .11حسن معاملة الضحايا ،وعائالتهم ،ورفع الروح المعنوية للمتضررين.
 .12استخالص الدروس المستفاد من األزمات السابقة ،وتحسين طرق مواجهتها مستقبالً.
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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يستخلص الباحث مما سبق أهداف إدار األزمات ،والتي من أهمها:
 .1وضع قائمة بالتهديدات ،والمخاطر المحتملة ،واكتشاف إشارات اإلنذار المبكر ،وضمان
توصيلها لمتخذ القرار في الوقت المناسب.
 .2تحديد األزمة بدقة عالية ،ووصفها بدراسة كاملة.
 .3وضع خطط الطوار  ،واإلجراءات الوقائية لمنع حدوث األزمة.
 .4استغالل كفء لكافة الموارد للتعامل مع األزمة.
 .5التعامل مع األزمة بأسلوب المبادر  ،وليس بأسلوب رد الفعل.

 7.1.2المراحل العامة إلدارة للزمة:

اختلا ا ااف البا ا اااحثون فا ا ااي تقسا ا اايم م ارحا ا اال األزما ا ااات ،فقا ا ااد قسا ا اام أبا ا ااو فا ا ااار ()28:2015

مراحل األزمات إلى خمس مراحل ،وهي كالتالي:
 .1مرحلة التحذير من األزمة ،والتخطيط لمواجهتها.
 .2مرحلة انفجار األزمة (المرحلة الحاسمة ،والخطر ).
 .3مرحلة األزمة المزمنة.
 .4مرحلة استعاد الثقة.
 .5مرحلة العود إلى انتظام العمل.
وقسم هيكل ( )79:2006مراحل إدارة األزمات كالتالي:
ّ

 .1مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر:

تظهر إشارات اإلنذار المبكر قبل وقو األزمة عاد بوقت كاف وبشكل متكرر ،ومن ثم
يجب على المدير التنبه ،والوعي لها في الوقت المناسب ،وكيفية التعامل مع إشارات
التحذير ،واإلنذار من خالل اكتشافها ،وتحليلها ،وأسباب عالجها ،وال شك أن تجاهل
هذه اإلشارات ألي سبب سيؤدي حتماً إلى وقو األزمة.
 .2مرحلة االستعداد والوقاية:
الهدف من ذلك هو مواجهة عالمات الضعف في المنظمة ،ومحاولة منع وقو األزمة،
أو انتشارها بعد وقوعها ،وذلك من خالل توفير األدوات ،والوسائل ،والتدريب عليها.
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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 .3مرحلة احتواء األضرار:
الهدف من هذه المرحلة تقليل الخسائر ،واالحتواء ،ومحاولة عزل األزمة ،أو أثارها عن
بقية أجزاء ،وأنشطة المنظمة.
 .4مرحلة استعادة النشاط:
الهدف من هذه المرحلة إعاد األوضا الطبيعية ،والعادية لما كانت تسير عليه المنظمة
قبل األزمة ،واعاد التوازن لها داخلياً ،وخارجياً ،وال شك أن هذه المرحلة تتوقف على
عنصري الرغبة ،والقدر التي تتوفر في قاد المنظمة.
 .5مرحلة التعلم:
يقصد بهذه المرحلة هو الوقوف على الدروس المستفاد من تجربة األزمة لدى المنظمة،
والمنظمات األخرى ،من خالل التعرف على الجوانب اإليجابية ،والسلبية ،ونقاط القو
والضعف في المنظمة ،وسد الثغرات ،وعالجها.

يتضح مما سبق أن قيام المؤسسة بتطبيق المرحلتين األولى ،والثانية سيوفر لها عنصر
اإلدار بالمبادر ،أما تطبيق المرحلتين الثالثة ،والرابعة سيوفر لها عنصر اإلدار برد
الفعل ،وتطبيق المرحلة الخامسة سيوفر لها عنصر اإلدار الفعالة.
وذكر الحريري ( )59:2010مراحل التعامل مع األزمات في ثالث مراحل أساسية،
وهذه المراحل هي:
 -1مرحلة ما قبل حدوث األ زمة:
وهي مرحلة غير محدد المد التي تسبق انفجار الحدث األزموي ،أو الكارثة في أي
منظمة من المنظمات ،والتي ينبغي أن يتم خاللها (االستعداد) الجاد ،والشامل لألزمات،
والكوارث المحتمل أن تواجهها المنظمة ،وذلك من خالل الدراسات الحصرية ،والتحليلية
لتاريخ المنظمة األزموي ،فضالً عن إطالق الخيال لتحديد السيناريو األسوأ الذي يمكن
أن تواجهه المنظمة ،واتخاذ اإلجراءات ،والقيام باالستعدادات لألزمة للتقليل من حدوث
هذه األزمات ،والكوارث المتوقعة ،كما يشمل ذلك أيضاً التدريب الشامل على عمليات
المواجهة ،وتحديد أدوار كل فرد عند حدوث األزمة ،هذه هي االستعدادات الواجبة قبل
حدوث األزمة.
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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 -2مرحلة انفجار األ زمة:
فإذا ما حدثت األزمة ،واستشرت آثارها فإنه يجب التعامل مع حالة المفاجأ  ،والهلع
والرعبٍ ،
بترو ورشاد ولن يتأت ذلك إال إذا أحسن االستعداد باألبعاد المختلفة المشار
إليها في مرحلة االستعداد قبل حدوث األزمة ،وخالل هذه المرحلة يتم التعامل مع األزمة
وفقاً للتخطيط المسبق لتوقي آثارها ،وتجنب تداعياتها إلى أقل حد ممكن.
 -3مرحلة ما بعد األ زمة:
لكل أزمة نقطة نهاية ،تنتهى عند آثارها وتداعياتها -سواء أحسن التعامل معها في
أثناء مرحلة المواجهة ،أو أساء التعامل معها .ويظل على المسؤولين واجب ومسؤولية
إعاد توازن المنظمة ،والعود بها إلى سيرتها األولى لتستمر الحيا مر أخرى ،ويتم
عالج األثار المادية ،واالجتماعية ،ومدارسة أحداث األزمة ،ومسبباتها ،وتحديد مواطن
الخلل ،واكتساب خبر التعاون مع مثيالتها مستقبال.

يتضح مما سبق اختالف الكتاب في تصنيف مراحل إدار األزمات ،وقد تبنى،
واعتمد الباحث تصنيف(هيكل )2006،لمراحل إدار األزمات في دراسته كما هو موضح
في متغيرات الدراسة.
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 8.1.2المشـــــاكل والصـــــعوبات التـــــي تهـــــدد وتعرقـــــل اإلدارة الســـــليمة للزمـــــات

حزه:)46:2011،
( ّ

 .1مشكلة غياب االتصاالت ،وتدفق المعلومات :سواء داخل المنظمة ،أو بين
المنظمات ،أو من المنظمة إلى الجماهير ،أو العكس ،ذلك أن أكثر ما يهدد
اإلدار السليمة لألزمة أن يكون هناك مجال للشائعات ،أو أن تتركز المعالجة
اإلعالمية على السلبيات فقط ،وعر

الوقائع بصور غير سليمة ،أو استخدام

أوصاف غير دقيقة.
 .2مشكلة السلطة واتخاذ القرار ومنها:
أ .غياب عنصر القياد أو متخذ قرار كفء لمواجهة تطورات األزمة.
ب .الخطأ في اختيار الوقت المناسب للتعامل مع األزمة.
ج .الص ار على السلطة ،والتضارب في االختصاصات.
د .االفتقار إلى الكفاء في وضع خطة استراتيجية للتعامل مع األزمة ،وطرح
البدائل.
 .3مشكلة ضعف التنسيق :وهي من أهم المشكالت التي تظهر في أثناء مواجهة األزمة،
ويالحظ أنه كلما اتسع نطاق األزمة ،وكثر عدد المتأثرين بها ،وازداد عدد المشاركون
في إدارتها كلما قل احتمال نجاح التنسيق الشامل بين جهود تلك األطراف.
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 2.2المبحث الثاني :جودة الق اررات اإلدارية
تمهيد:

تأثير في حيا األفراد ،والتنظيمات
يعد اتخاذ القرار واحداً من أهم العمليات ،وأكثرها
اً

اإلدارية ،وحتى في حيا الدول ،والحكومات ،ولهذا اعتبرت الق اررات جوهر القياد اإلدارية ،ألن
التوقف عن اتخاذها يؤدي إلى تعطيل العمل ،وتوقف النشاطات ،والخدمات ،واإلنجازات،
وبالتالي ضعف المنظمة ،وتعرضها للكثير من المشكالت(عليان.)57:2010،
إن المسؤولية األساسية لإلدار  ،والمقياس الحقيقي لكفاءتها ،هي قدرتها على اتخاذ الق اررات
اإلدارية الالزمة؛ لمعالجة المشاكل التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها( تعلب.)33:2011،
فالقرار اإلداري يمثل المحور األساسي التي تدور حوله العمليات اإلدارية بمختلف وظائفها،
وبناء عليه يصير القرار اإلداري بمثابة نقطة االنطالق الفعلية بالنسبة لجميع نشاطات،
ً

وتصرفات المنظمة اإلدارية (الذنيبات وآخرون.)249:2007،

يتضح مما سبق أن الوصول إلى ق اررات أكثر كفاء  ،ودقة ،وموضوعية ،ومنطقية تتصف
بالجود  ،ال بد من توافر ،واالعتماد بشكل أساسي على أساليب ،ومناهج علمية ،وهذا األمر يحتم
على الباحث توضيح مفهوم الق اررات اإلدارية ،وأنواعها ،وخصائصها...إلخ ،للوصول إلى ق اررات
ناجحة تتصف بالجود .
وعليه قام الباحث في هذا المبحث بتوضيح األدبيات المتعلقة بجود القرارات اإلدارية من
خالل تمهيد حول اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ومفهومها وتعريفاتها ،والتعرف على المؤثرات والعوامل
التي تؤثر على جود الق اررات اإلدارية من خالل التطرق إلى أهمية الق اررات اإلدارية ،وأنواعها،
وخصائصها ،وكذلك التعرف على عناصر عملية اتخاذ الق اررات ،وم ارحلها ،وخطواتها ،والعوامل
المؤثر في اتخاذها.
ومن ثم تم التعرف على معايير اختيار أفضل بديل ،وكذلك التعرف على أهم القضايا
والمشاكل التي تواجه المنظمات ،وسبل مواجهتها ،وأخي اًر تم التطرق إلى أساليب تحسين الق اررات
اإلدارية وزياد فاعليتها.
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 1.2.2مفهوم القرار وتعريفاته:
 مفهوم القرار:

إن أهمية القرار اإلداري تنبع من حجم المسؤولية الملقا على عاتق المدراء ،فاتخاذ القرار

يعني :اختيار بديل من بين مجموعة بدائل مختلفة ،ومتوافر ُيرى فيه مصلحة ،ويقصد به
االختيار الواعي لبديل من مجموعة من البدائل لحل مشكلة معينة.
والقرار اإلداري هو ذلك االختيار الذي يفضله المدير بعد تحليله لموقف معين ،ويعبر عن

تحديد سلوكي محدد يختص بما يجب القيام به ،وما يجب تجنبه من مواقف ،أو أفعال

(عباس.)114:2011،

ويوصف القرار بأنه "يمثل مرحلة ضمن عملية مستمر لتقييم البدائل من أجل تحقيق هدف
معين" ،وعاد ما يكون المدير ملزماً باتخاذ القرار لمواجهة مشكلة ما ،أو حل قضية معينة؛ حيث
تتدرج عملية اتخاذ القرار من الحالة البسيطة التي تتعلق باتخاذ ق اررات روتينية سهلة (مثل قرار
منح إجاز لموظف) إلى حاالت أكثر تعقيداً (مثل ق ار ارت تسعير المنتجات أو اختيار المجهزين
وشراء المواد األولية) ( النعيمي.)192:2008،
 تعريفات القرار:
عملية تحديد المشكلة ،وتقديم الحلول المناسبة عن طريق اختيار أحد البدائل المتاحة وتنفيذه

(النعيمي ،)192:2008،وعرفه حجازي ( )105:2006بأنه :عملية اختيار بين مجموعة من
البدائل للتوصل إلى البديل المناسب بشأن مسألة ،أو موضو معين.
وعرفه تعلب ( :)34:2011هو التعرف على البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل

حسب متطلبات الموقف ،وفي حدود الوقت المتاح .كما عرف عملية اتخاذ القرار على أنها:
نشاط فكري ذهني موضوعي يسعى الختيار البديل األنسب للمشكلة على أساس مجموعة من
الخطوات.
 جودة القرار اإلداري:
عرفااه عبااد اهلل ( )55:2012بأنااه :ق ارار يقاااس بقاادر موضااوعيته ،وتحقيقااه لألهااداف بحيااث
تمت ا ا اااز ه ا ا ااذه القا ا ا ا اررات بالرش ا ا ااد ،والعقالني ا ا ااة لتحقي ا ا ااق الكف ا ا اااء  ،والفعالي ا ا ااة ف ا ا ااي األداء .وعرف ا ا ااه

حسان( )21:2008على أنها :استخدام المعلومات الدقيقة ،والموثوق بها ،وذات الصالة بالمشاكلة
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للوص ااول إل ااى اتخ اااذ القا ارار الجي ااد ف ااي مختل ااف المس ااتويات اإلداري ااة ف ااي المنظم ااة ،وذك اار ث ااالث
خصائص للقرار الجياد ،وهاي :تماساك واتسااق القارار ،وشافافية ،ون ازهاة القارار ،وتكامال ،وشامولية

القرار.

تعريف جودة القرار اإلداري إجرائي ا :يتبنى الباحث تعريف (عبد اهلل )55:2012،ألنه التعريف

األكثر تناسباً مع موضو الدراسة من وجهة نظر الباحث العتماده على عد عناصر مهمة،
وهي:
 -موضوعية القرار -تحقيقه لألهداف -الرشد ،والعقالنية -الكفاء  ،والفاعلية.

 2.2.2خصائص جودة الق اررات اإلدارية(حسان:)21:2008،
 تماسك واتساق القرار.
 شفافية ونزاهة القرار.
 تكامل وشمولية القرار.
 3.2.2أهمية اتخاذ الق اررات:

لبيان أهمية عملية اتخاذ الق اررات كان من الضروري بيان دورها وارتباطها بجوانب

العملية اإلدارية المختلفة من تخطيط ،وتنظيم ،وتنسيق ،وتوجيه ،ورقابة ،وقد حددها
الشوابكة ( )230:2011على النحو التالي:
 .1اتخاذ القرار والتخطيط :يصعب الفصل بين التخطيط ،واتخاذ القرار قبل تكوين
المنشأ  ،فعندما يضع المؤسسون مجموعة من الخطط االستراتيجيات فإنهم عاد ً ما
يكونون في الوقت نفسه مشغولين باتخاذ الق اررات المناسبة كي يحدوا من تعدد البدائل

الوارد  ،وغير المرغوب فيها ،وبعد ذلك ،وبمجرد وضع الخطط األولية موضع التنفيذ،
فإنها تساعد على تكوين المحيط الذي يتم في إطار اتخاذ الق اررات.
 .2اتخاذ القرار والتنظيم :ترتبط عملية اتخاذ القرار بالتنظيم من زوايا متعدد أهمها الهيكل
التنظيمي ،واإلجراءات التنظيمية ،وطبيعة العالقات بين العاملين ،وتقسيم العمل
ومسؤولية العاملين ،والتنظيم اإلداري يؤثر في عملية اتخاذ القرار من خالل تقسيم العمل،
وتحديد االختصاصات للعاملين ،وتحديد القواعد ،واإلجراءات المفصلة التي تحكم سير
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اء من أعلى إلى أسفل ،أو العكس،
العمل ،ونقل اتخاذ القرار إلى جميع أجزاء التنظيم سو ً

أو على المستوى األفقي.

 .3اتخاذ القرار والتنسيق :يمتد اتخاذ الق اررات إلى التنسيق ،والذي يعمل على التنسيق بين
اإلدارات المختلفة في التنظيم ،أو الهيكل التنظيمي ،والتنسيق بين النظم والعالقات
اإلنسانية ،والتوجيهات التي تصدرها اإلدار  ،وأخي اًر التنسيق بين إجراءات الرقابة ونظمها.
 .4اتخاذ القرار والتوجيه :يمارس المدير التوجيه من خالل ق اررات يتخذها عند مرؤوسيه،
وتنسيق مجهوداتهم ،واثار دوافعهم ،وتحفيزهم على األداء الجيد ،وحل مشكالتهم.
 .5اتخاذ القرار والرقابة :تقوم الجهة الرقابية المسؤولة في المؤسسة بالعديد من الق اررات في
حال وجود انحرافات معينة عن السياسات ،والتعليمات التي تفرضها إدار التنظيم ،أو
وجود مخالفات للقوانين ،واألنظمة السائد  ،أو وجود اختالل في األداء ،أو تطبيق الخطة
الموضوعة من قبل المؤسسة.
شكل ) )3.2يوضح ارتباط اتخاذ الق اررات بالعمليات اإلدارية
التخطيط

التنظيم

اتخاذ
القرارات

الرقابة

التوجيه
المصدر :جرد بواسطة الباحث اعتماداً على (عليان)2010،
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 4.2.2أنواع الق اررات:

أشار النعيمي( )193:2008أن هناك مستويات ألنوا

الق اررات تتناسب مع المستويات

اإلدارية في المنظمة ،ويمكن تصنيف الق اررات في هذه المستويات كالتالي:
أوالا -ق اررات اعتيادية روتينية :وهي تتصف بكونها:
 ذات مواضيع بسيطة ،وال تحتاج إلى وقت ،ومعلومات كثير .
كبير.
 متكرر  ،وسبق اتخاذ ق اررات مشابهة لها ،لذلك فهي ال تتطلب جهداً اً
 أهميتها تكون محدد  ،وباإلمكان تأجيل البت فيها ،كما أنها تتخذ غالباً في ظل
ظروف التأكد.
 يطلق عليها الق اررات "المبرمجة أو المهيكلة" ألن إجراءاتها واضحة ،ومحدد .
ثانياُ -ق اررات فريدة غير روتينية :وهي ق اررات غير متكرر غالباً لمواجهة حاالت مميز ،
ألنها تحدث ألول مر  ،أو بسبب صعوبة اإلحاطة بكل تفاصيلها بوضوح ،مما يجعل
نتائجها غير مضمونة ،ويتصف هذا النو من الق اررات بكونه:
 يتطلب جهداً كبي اًر ومعلومات دقيقة.
 يستغرق وقتاً أطول لتفهم الحالة المعروضة ،ودراسة االحتماالت ،والبدائل المتوفر .
 عاد ما تتخذ في ظل ظروف المخاطر وعدم التأكد بسبب ندر أو شح المعلومات.
 يطلق عليها أحياناً تسمية الق اررات "غير المبرمجة ،أو غير المهيكلة" ألنها
إجراءاتها غير محدد  ،وتختلف حسب كل حالة.
ثالث ا -ق اررات طارئة استثنائية :هي ق اررات غير اعتيادية تفرضها ظروف معينة ( مثل
قرار نقل ،أو معاقبة موظف) ،وقد تبرز الحاجة إليها نتيجة حدوث مشاكل غير
متوقعة كضرور اتخاذ قرار تخفي

األسعار ،وغيرها ،وتتميز هذ الق اررات بكونها

مفاجئة ،تتطلب السرعة ،وعاد ً ما تتضمن درجة من المخاطر .
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وقد صنف تعلب ( ،)106:2011وعباس ( ،)118:2011والق ار ( ،2010نت) أنواع
الق اررات كتالي:
 .1القرار االستراتيجي :هو تخطيطي طويل المدى ،ويعتبر أصعب أنوا

الق اررات لندر

المعلومات ،وصبغتها بعدم التأكد ،وازدياد المخاطر  ،والتعامل مع المجهول ،ونظ اًر لطول
دور حياته تزداد فرصة تقلب العوامل التي يبنى عليها القرار ،مع العلم أن صناعة القرار
االستراتيجي يتطلب نظم معلومات متطور  ،وأساليب حسابية متعدد  ،وتكنولوجيا متقدمة.
 .2القرار التكتيكي :هو تخطيطي ،قصير ومتوسط المدى ،وغالباً ما يستخدم لتحقيق القرار
االستراتيجي ،ويتميز بأن المعلومات المطلوبة متوفر نسبياً ،ودقيقة نوعياً ،ويحتاج
ألساليب علمية بسيطة تدعم نظم ،وقواعد معلومات جيد  .ووصفها )القرا ،2010،نت)
بأنها ق اررات متكرر  ،وان كانت في مستوى أعلى من الق اررات التنفيذية ،وأكثر فنية
وتفصيالً .ويوكل أمر مواجهتها إلى الرؤساء الفنيين ،والمتخصصين.
 .3القرار التشغيلي :هو مبرمج متكرر شبه يومي ،وهو أسهل أنوا القرار ،ويعتمد على
نضوج الشخصية ،وخبراتها ،وغالباً ما تكون معلوماته متوفر  ،وال يعتمد على أي أساليب
كمية كما أن دور حياته قصير  ،وأحياناً يخدم القرار التكتيكي.
 .4القرار األزمي :يتميز بأن صناعة اتخاذه تكاد تكون صف اًر ،وعلى المستوى الشخصي
بسرعة البديهة ،والخبر المتوافر  ،وعلى مستوى المنظمة فهو يعتمد على وجود مجموعة
من السناريوهات الجاهز التي تمثل الحلول التي تتوقع المشكلة.
 .5الق اررات التنفيذية :وهي تتعلق بالمشكالت البسيطة المتكرر كتلك المتعلقة بالحضور،
واالنصراف ،وتوزيع العمل ،والغياب ،واإلجازات ،وكيفية معالجة الشكاوى .وهذا النو
من الق اررات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات ،والتجارب التي اكتسبها المدير،
والمعلومات التي لديه ) القرا ،2010،نت).
 .6الق اررات الحيوية :هي تتعلق بمشكالت حيوية يحتاج في حلها إلى التفاهم ،والمناقشة،
وتبادل الرأي على نطاق واسع ،وفي مواجهة هذا النو من المشكالت يبادر المديرا متخذ
القرار بدعو مساعديه ،ومستشاريه من اإلداريين ،والفنيين ،والقانونيين إلى اجتما يعقد
لدراسة المشكلة ،وهنا يسعى المدير متخذ القرار ،إلشراك كل من يعنيهم أمر القرار من
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جميع األطراف في مؤتمر ،وأن يعطيهم جميعاً حرية المناقشة مع توضيح نقاط القو ،
والضعف (المصدر السابق).

 5.2.2خصائص القرار الفعال:

ذكر كل من عليان ( ،)60:2010وربايعة ( )6:2015عد خصائص للقرار وهي:

 .1مراعا خطوات المنهج العلمي في اتخاذ القرار.
 .2مراعا البيئة الداخلية للمنظمة ،والبيئة الخارجية المتمثلة في قوى الضغط ،والعوامل
االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والتكنولوجية.
 .3الحرص على مشاركة العاملين الذين يتأثرون بالقرار.
 .4االستفاد من األساليب ،والتقنيات اإلدارية الحديثة في عملية اتخاذ القرار من خالل
حوسبة المعلومات اإلدارية.
 .5مراعا شرعية القرار ،وتحديد الوقت المناسب التخاذ القرار ،وتنفيذه.
 6.2.2معابير القرار الرشيد (األركان الموضوعية)( :الذنيبات وآخرون.)253:2007،
أوالا :معيار الكفاء والقدر على تحقيق األهداف المطلوبة بأفضل الشروط.
ثانيا :معيار القبول ،وله وجهان:
 قب ااول الع اااملين والمعني ااين بتنفي ااذ القا ارار (عل ااى وج ااه الخص ااوص) ف ااالقبول يحق ااق
اإللتزام والتأييد.
 قبول المجتمع صاحب المصلة ( المنتفعين أو المتأثرين).
ثالثا :معيار السالمة واألمن ،ان عدم االهتمام بهذا الشرط قد يؤدي إلى حوادث ال تحمد
عقباهااا ،وهااو يركااز علااى الجوانااب الفنيااة التااي تمنااع أو تحااد ماان وقااو الح اوادث وتحقااق
السالمة.
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 7.2.2عناصر عملية اتخاذ القرار:

ذكر عليان( )61:2010عد عناصر التخاذ الق اررات ،وهي:

 .1متخذ القرار :قد يكون فرداً ،أو جماعةً ،أو جهة ما ،ويتمتع متخذ القرار عاد ً بالسلطة
التي تخوله ذلك.

 .2موضوع القرار :هو المشكلة التي تتطلب من متخذ القرار البحث عن حل ،أو اتخاذ قرار
ما بشأنها.
 .3األهداف والدافعية :فالقرار المتخذ عبار عن سلوك ،أو تصرف معين من أجل تحقيق
هدف محدد ،ومن المعلوم أن وراء كل عمل ،أو سلوك دافع ،ووراء كل دافع حاجة
وبناء عليه ال يتخذ قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيق هدف معين.
معينة يراد إشباعها،
ً

 .4البيانات والمعلومات :التخاذ قرار إداري صائب؛ ال بد من جمع بيانات ،ومعلومات
كافية عن طبيعة المشكلة ،وأبعادها ،وأسبابها ،وأطرافها ،وتأثيراتها.
 .5التنبؤ :المعروف أن كثي اًر من الق اررات تتعامل مع متغيرات مستقبلية مجهولة يجب التنبؤ
بها ،وتقديرها ،وتحديد انعكاساتها ،وتأثيرها؛ فالتنبؤ يساعد متخذ القرار في أن يستطلع ما
سيحدث في المستقبل.
 .6البدائل :يمثل البديل ،أو الحل مضمون القرار الذي سوف يتخذ لحل مشكلة ما ،ومن
النادر أن يكون هناك حل واحد للمشكلة ،وعلى األغلب أن يكون هناك أكثر من حل
للمشكلة ،وبالتالي؛ فإن متخذ القرار الجيد هو الذي يختار البديل األنسب ،واألفضل من
بين البدائل المتاحة لحل المشكلة.
 .7المناخ الذي يتم فيه اتخاذ القرار :يعني المناخ هنا الجو العام الذي يتم فيه اتخاذ
القرار ،وما يتضمنه هذا المناخ من اعتبارات خاصة عند متخذ القرار ،وظروف داخلية،
وخارجية تضع أمام متخذ القرار معوقات ،أو قيود عند اتخاذه للقرار ،ومن أمثلة هذه
المعوقات ،والقيود :ضعف اإلمكانات المالية ،وضعف مستوى كفاء العاملين ،والقيود
السياسية والقانونية ،وغيرها.
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كما أشار تعلب( )131:2011إلى عناصر عملية اتخاذ القرار ،وهي:
 .1الموقف ،أو المشكلة.
 .2متخذ القرار.
 .3الهدف.
 .4البدائل.
 .5قواعد االختيار.
 .6عملية اختيار الحل األمثل بين البدائل.

 8.2.2مراحل عملية اتخاذ القرار:

ذكا اار كا اال ما اان عبا اااس ( ،)115:2011وتعلا ااب ( ،)290 - 289:2011وعليا ااان

( ،)62:2010وطعمة (  )21:2010عد مراحل لعملية اتخاذ القرار ،وهي:
 .1مرحلة تشخيص المشكلة ،وتحديد الهدف.
 .2مرحلة جمع البيانات ،والمعلومات.
 .3مرحلة بلور البيانات ،والمعلومات.
 .4مرحلة وضع ،وتحديد البدائل.
 .5مرحلة المفاضلة بين البدائل ،واختيار البديل األفضل.
 .6مرحلة صياغة ،واعالن القرار.
 .7مرحلة تنفيذ ،ومتابعة القرار.
وأورد كتانه ( )99-98 :2007عدة مراحل ،أو خطوات التخاذ القرار ،وهي:
 .1تشــخيص المشــكلة :يجااب علااى اإلدار د ارسااة المشااكالت باسااتمرار ،وتفحااص مساابباتها
وص اوالً إلااى المشااكلة الحقيقيااة التااي ينبغااي التوجااه لحلهااا ،وممااا ال شااك فيااه أن اإلدراك
الصحيح للمشكلة من قبل المدير يلعب دو اًر أساسياً في بلور الحلول البديلة لها.
وقد قسم (الف ار وآخرون )84:2010،المشكالت إلى ثالث أقسام هي:
أ -المشكالت التقليدية :هي التي تتكرر ،وتحادث بصاور دائماة ،وتتعلاق بمشاكالت
روتينية تعتر

شؤون العمل اليومي ،وسيره.
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ب -المشــكالت الحيويــة :هااي التااي تتعلااق باالخطط ،والسياسااات وهااي تتطلااب إشاراك
العاملين ،أو ذوي االختصاص للوصول إلى قرار سليم.
ت -المشـــكالت الطارئـــة :هااي التااي تحاادث دون أن يكااون هناااك مؤش ارات بحاادوثها،
وعالجها يعتمد على المدير باتخاذه ق اررات سريعة ،وحازمة.
 .2البحــــث عــــن بــــدائل :البح ااث ع اان البااادائل المعروف ااة ،أو تل ااك الت ااي اس ااتخدمت كحلاااول
لمشااكالت قائمااة ،أو سااابقة ،وتتطلااب الق ا اررات غياار الرتيبااة التصااور ،والتفكياار الخ االق،
وعنااد البحااث عاان الحلااول يواجااه الماادراء عاادداً ماان القيااود ،أو العقبااات مثاال :اإلمكان اات
التكنولوجية ،والظروف االقتصادية ،وقابلية ،ومصالح األفراد في المنظمة.
 .3تقييم البـدائل :تقادير إيجابياات ،وسالبيات كال باديل فيهاا بتوزياع النساب االحتمالياة لنتاائج
كاال بااديل باالسااتفاد م اان التجااارب السااابقة ،والتنبا اؤات ،واالجتهااادات الشخصااية ،وي ااؤثر
الحدس في عملياة القارار ،والحادس :هاو عملياة نفساية تنقال اإلد اركاات بشاكل ال شاعوري،
ويجب أن يكون المدير ،واعياً بالفروقاات ،واالختالفاات ،وآثارهاا فاي المنظماة ،ويجاب أن
يأخذ بعين االعتبار الن از القوي بين أفراد المنظمة.
 .4اختيار البديل األفضل :أي اختياار الباديل الاذي يتوقاع أن ياأتي بأفضال النتاائج ،والمعياار
ه ااو تحقي ااق األمثلي ااة للمنظم ااة كك اال ،وف ااي ح ااال وج ااود ب اادائل متع اادد م اان نف ااس درج ااة
التفضاايل ،يخلااق صااعوبة مضااافة فااي اختيااار واحااد منهااا يعتمااد علااى الماادير فااي حساام
األمور ،واتخاذ القرار المناسب.
 .5تنفيـذ البـدائل :بعاد اختياار الباديل األمثال ال باد أن يضاعه المادير موضاع التنفياذ ،وتكاون
هااذه اسااتكماالً؛ لعمليااة اتخاااذ الق ارار تاادرس خاللهااا ردود الفعاال ،وقااد تظهاار مجموعااة ماان
النتائج غير المتوقعة بالرغم من كل الخطوات المدروسة التي يطلع بها المدير.
 .6المتابعة والتقييم :تحقق المدير من الكفاء  ،والفاعلية وذلك من خالل قدرته علاى تحقياق
النتائج المرجو  ،ومن الخطأ أن يتخذ المدير القرار ثم ينساه ،أو يهمل تقييم نتائجه.
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 9.2.2العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:

أشار تعلب( )113:2011إلى عد عومل تؤثر في عملية اتخاذ الق اررات ،وهي:

 .1القيم والمعتقدات :للقيم ،والمعتقدات تأثير كبير في اتخاذ القرار ،ودون ذلك يتعار

مع

حقائق ،وطبيعة النفس البشرية ،وتفاعلها في الحيا .
 .2المؤثرات الشخصية :لكال فارد شخصايته التاي تارتبط باألفكاار ،والمعتقادات التاي يحملهاا،
والتااي ت اأثر علااى الق ارار الااذي ساايأخذه ،وبالت االي يكااون الق ارار متطابق ااً مااع تل اك األفكااار،
والتوجهات الشخصية للفرد.
 .3الميول والطموحات :لطموحات الفرد ،وميوله دور مهام فاي اتخااذ القارار لاذلك يتخاذ الفارد
الق ا ارار النا ااابع ما اان ميولا ااه ،وطموحاتا ااه دون النظا اار إلا ااى النتا ااائج الماديا ااة ،أو الحسا ااابات
الموضوعية المترتبة على ذلك.
 .4العوامـــل النفســـية :ت ااوثر العوام اال النفس ااية عل ااى اتخ اااذ القا ارار ،وصا اوابيته ،فإ ازل ااة الت ااوتر
النفسي ،واالضطراب ،والحير والتردد لها تأثير كبير في إنجاز العمل ،وتحقيق األهداف،
والطموحات ،واآلمال التي يسعى إليها الفرد.
وأشار كل من عليان( ،)60:2010وربايعة( ،)6:2015وكتّانه( )97 :2007إلى
عدة عوامل ومتغيرات تؤثر على القرار ،ومن أهمها:
 عوامل تتعلق باألبعاد الشخصية لمتخذ القرار (تحصيله الدراسي ،ذكائه  ،خبراته
،اتجاهاته ،فلسفته  ،شجاعته  ،وعقالنيته......إلخ).
 عوامل تتعلق باإلدار (طبيعتها ،أهدافها ،تنظيمها ،سياساتها ،ظروفها ،مناخها
التنظيمي ،إمكاناتها المادية والبشرية....... ،إلخ).
 عوامل تتعلق بالكوادر البشرية المتوفر لتنفيذ والمتابعة ( طبيعتهم ،خبراتهم،
اتجاهاتهم ،انتماءاتهم ،والئهم للمؤسسة....إلخ ) .
 عوامل تتعلق بالمشكلة ( واضحة ،محدد  ،واقعية.....إلخ).
 عوامل تتعلق بدرجة توافر المعلومات المطلوبة والموارد األزمة للتنفيذ (ميزانية،
أفراد ،أجهز ،تكنولوجيا .....إلخ).
 نو القرار ،وأهميته ،وطبيعة الموضو الذي يتناوله.
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 الفتر الزمنية المتاحة التخاذ القرار.
 مدى مالئمة الظروف البيئة الداخلية ،والخارجية ،وما يترتب عليها من ضغوط
على المدير ،أو متخذ القرار.
 درجة تكرار الق اررات ،ودرجة تأثيرها.

 10.2.2معايير اختيار البديل:
وأش ا ا ا ا ا ا ا ااار تعل ا ا ا ا ا ا ا ااب( ،)304:2011وعلي ا ا ا ا ا ا ا ااان( ،)66:2010وطعما ا ا ا ا ا ا ا ااة(،)25:2010
والا ا ااذنيبات وآخا ا اارون( ،)253:2007إلا ا ااى معا ا ااايير تحديا ا ااد أفضا ا اال البا ا اادائل فا ا ااي اتخا ا اااذ
الق اررات اإلدارية ،وهي:
 .1معيار الهدف :يجب اختيار البديل الذي يساهم بأكبر قدر ممكن في تحقيق
أهداف المنظمة ،وترتيبها تنازلياً طبقاً لدرجة مساهمتها في تحقيق األهداف.
 .2معيار الوقت :يفضل اختيار البديل الذي يحقق نتائجه بسرعة خاصة إذا كان
الموقف يتطلب التدخل السريع باتخاذ القرار لوقف حالة عدم التوازن.
 .3معيار التكلفة :وفيه يتم المقارنة بين تكلفة تنفيذ البديل ،والمنفعة المتوقعة منه،
ويفضل البديل الذي يعطي أفضل النتائج بأقل التكاليف.
 .4معيار الخطر :أي درجة الخطور المتوقعة من تنفيذ كل بديل ،واحتماالت عدم
تحقيق األهداف المنشود لذا يعتبر البديل األمثل هو البديل الذي يقدم أكبر
النتائج بأقل خطور.
 .5معيار الموارد المتاحة وقيودها :وهي درجة توافر اإلمكانات الالزمة لتنفيذ كل
بديل من موارد مادية ،وبشرية مع إمكانية استغاللها أحسن استغالل ممكن.
بناء على النتائج اإليجابية
 .6معيار النتائج العكسية :يتم اختيار البديل المناسب ً
والنتائج السلبية لكل بديل.

 .7معيار االعتبارات السياسية :القرار المتخذ ال بد أن يتمشى مع الفلسفة
االقتصادية ،والسياسية العامة للدولة خاصة تلك التي تتصل بمصالح الجماهير،
والرأي العام.
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 11.2.2القضايا والمشاكل التي تواجه المنظمات:
ذكر تعلب ( )324:2011عد قضايا ومشاكل للمنظمات ،ومن أهمها:

 .1إن توقيت التعامل مع المشكلة لحظة إدراكها غاية في األهمية ،وبدون ذلك
تتحول إلى مشكلة معقد زاحفة.
 .2إن إدراك المشكلة نفسها ،ودقة تعريفها ،وتحديد الهدف يعتبر نصف الطريق إلى
الحل ،أما النصف اآلخر فيعتمد على األسلوب العلمي المتبع لها ودرجة
اإلخالص في التعامل معها.
 .3إن معظم المشاكل المعقد الزاحفة يمكن توقعها (رؤيتها) قبل حدوثها عن طريق
آليات ،وتكنولوجيات قادر على ذلك ،ومن ثم فإن إعداد سيناريوهات (بدائل)
مختلفة جاهز للتعامل معها سوف تساعد على حلها قبل تعقدها ،وتحولها إلى
زاحفة.
 .4إن التعامل مع المشاكل يجب أن يكون من خالل منظور مفهوم النظم ،أي
دراسة عالقاتها مع كل متداخالتها سلباً وايجاباً ،وعلى المدى القصير ،والبعيد،
ومن جهة أخرى فإن تبعات اتخاذ القرار يجب أن تكون مراقبة ،ومتابعة حتى
يتم ضبطه ،وتعديله خالل دور تأثيره.
 .5تنقسم المشاكل إلى ثالثة أنوا

رئيسة أزمية ،وفقير المعلومات ،وغنية

المعلومات ،ويعتبر النوعيين األوليين أعقد أنوا

المشاكل ،ولذا فطبقاً لدرجة

التعقيد ،والخطور  ،واألهمية تتحدد اآللية ،والتكنولوجيا المستخدمة لدعمها ،ومن
ثم فعلى صانع القرار اختيار اآللية والتكنولوجيا المناسبة ،والتي تحقق أقل
تكلفة ،وتعطي أفضل نتائج.
 .6جزء رئيسي من أزمة القرار هو دعم وفر الكفاءات المسلحة بعلوم صناعة
القرار ،والتكنولوجيا الحديثة المدعمة لصناعته.
 .7إن أي قرار هو حلقة من سلسلة متصلة لقرار يسبقه ،ومن ثم فإن استم اررية
جودته تساهم في أحداث التطور والتنمية.
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 12.2.2أساليب تحسين القرارات اإلدارية ،وزيادة فاعليتها(عليان:)77:2010،

 .1فهم المشكلة اإلدارية على نحو تام ،مما يساعد على إيجاد البدائل المناسبة لها.
 .2األخذ بعين االعتبار درجة تأثير القرار على العاملين المنفذين له ،لذا ينبغي
إشراك العاملين في عملية صنع القرار ،مما يساعد على زياد فهمهم للقرار
ودعمهم له ،وعدم معارضته.
 .3تجنب العواطف ،واألهواء الشخصية في أثناء اتخاذ القرار ،مما يزيد من
موضوعيته.
 .4تفوي

سلطة اتخاذ الق اررات العادية ،والروتينية إلى مدراء الدوائر ،واألقسام

والشعب ،مما يساعد المدراء على التفرغ التخاذ الق اررات المهمة والحساسة.
 .5متابعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتين الداخلية ،والخارجية للمؤسسة.
 .6إيجاد الحلول (الق اررات) اإلبداعية ،والمبتكر للمشكالت ،وعدم االعتماد قدر
اإلمكان على حلول جاهز  ،أو سبق تبنيها في ق اررات سابقة ،إال عند الضرور .
 .7تبني مبدأ المرونة في اتخاذ الق اررات ،بمعني إمكانية تعديل القرار المتخذ عندما
تستجد أمور تقتضي ذلك.
 .8إيجاد نظام معلومات إداري محوسب ،يساعد على إمداد المديرين بالمعلومات
الالزمة لهم إلتخاذ الق اررات الصحيحة.
 .9االستفاد من أخطاء الماضي ،وعدم الوقو فيها ثانية.
 .10التروي في اتخاذ القرار ،وعدم االستعجال فيه إال في الحاالت الطارئة.
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 3.2المبحث الثالث
وزارتي العمل والتنمية االجتماعية

 1.3.2وزارة العمل.

 2.3.2وزارة التنمية االجتماعية.
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 1.3.2وزارة العمل الفلسطينية
تمهيد:
نشأت وزار العمل الفلسطينية في إطار إنشاء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في
العام  ،1994وقد دأبت الوزار ومنذ تأسيسها على تحديد رسالتها ،ورؤيتها ،وأهدافها،
ومشاريعها ،بما ينسجم مع خطط اإلصالح ،والتنمية ،والتطوير ،على الصعيد الوطني
العام (موقع وزار العمل الفلسطينية :2017،نت).
وتسلمت الوزار مهامها ،وصالحيتها في العمل وباشرت عملها في ظروف بالغة
الصعوبة والتعقيد؛ بعدد قليل من الكادر البشري ،وقد استطاعت الوزار من إنجاز الهيكلية
العامة للوزار عام  ،2004وصياغة السياسة العامة لها ،وتحديد االختصاصات ،والمهام
الملقا على الوحدات اإلدارية بالوزار (وزار العمل ،الهيكل التنظيمي.)2004،
وق ا ااد ق ا ااام الباح ا ااث ف ا ااي ه ا ااذا المبح ا ااث بتمهي ا ااد ح ا ااول ال ا ااو ازرتين ،وم ا اان ث ا اام تعري ا ااف
ع ا ااام ب ا ااالو ازرتين ،ث ا اام تط ا اارق إل ا ااى رؤي ا ااة ،ورس ا ااالة ،وأه ا ااداف ال ا ااو ازرتين ،ك
وذك ا اار وتحدي ا ااد
السياسا ا ا ااات واإلج ا ا ا اراءات للا ا ا ااو ازرتين ،وتحديا ا ا ااد الهيكا ا ا اال التنظيما ا ا ااي للا ا ا ااو ازرتين ،وأخي ا ا ا ا اًر
التطرق للمشكالت ،واألزمات التي تواجه الو ازرتين.

 1.1.3.2تعريف بالوزارة:
تُعتبر وزار العمل الفلسطينية المؤسسة الحكومية التي تُعنى بمسائل ،وسياسة
العمل ،مثل :التشغيل ،تشريعات العمل ،السالمة والصحة المهنية ،التدريب المهني،
عالقات العمل والتعاونيات...إلخ ،كما تعتبر الوزار المسؤولة عن تنظيم سوق العمل
الفلسطيني عبر وضع ،وتطوير التشريعات ،والقوانين واألنظمة لتوفير التدريب المهني
وخدمات التشغيل التي تمكن من التعامل مع التغيرات المستمر في سوق العمل (موقع
وزار العمل الفلسطينية :2017،نت).
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 2.1.3.2رؤية الوزارة (المصدر السابق):
توفر العمل الكريم المستند إلى نظام متطور من الضمان االجتماعي ،واالرتقاء بمستوى
تأهيل ،وتدريب العمالة لزياد إنتاجيتها ،وكفاءتها.
 3.1.3.2رسالة الوزارة (المصدر السابق):
تسعى وزار العمل إلى المساهمة الفعالة في تحقيق النمو االقتصادي ،والعدالة
االجتماعية ،من خالل تحديث تشريعات العمل ،وترسيخ عالقات عمل بناء بين أطراف
اإلنتاج ،وتنظيم سوق العمل ،وتلبية احتياجاته ،وتحسين شروطه وبيئته ،واحترام الحرية
النقابية ،وضمان توفر العمل الكريم المستند إلى نظام متطور من الضمان االجتماعي،
واالرتقاء بمستوى تأهيل ،وتدريب العمالة لزياد إنتاجيتها ،وكفاءتها ،وتحرير الطاقة
اإلنتاجية للم أر  ،وجني ثمار عملها بالكامل دون تمييز ،وزياد مساحة العمل التعاوني مما
يساهم في إدماج الفئات األكثر تضر اًر كاألسرى المحررين ،والجرحى ،وذوي االحتياجات
الخاصة ،وتنظيم سوق العمل ،وتلبية احتياجاته ،وتحسين شروطهن وبيئته ،باعتبار العمل
حقاً لكل مواطن في مجتمع متكافل ،ودولة ديمقراطية مستقلة.
 4.1.3.2أهداف الوزارة (وزارة العمل ،تقرير نظام العمل:)2008،
 المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات األساسية حول القوى
العاملة ،وتحسين خدمات التشغيل ،وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق
العمل ،وذلك للحد من البطالة والفقر.
 تطوير ،ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزار .
 النهو

بالحركة التعاونية من خالل تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها ،وتفعيل دورها

في الحركة اإلنتاجية في فلسطين ،وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنموي االقتصادية
االجتماعية ،والحد من الفقر.
 المساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية للطبقة العاملة من خالل تأسيس نظام عصري
للتأمينات االجتماعية لكفالة حيا كريمة للعامل.
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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 تحسين ظروف ،وشروط العمل ،وترسيخ عالقات عامة بناء بين الشركاء االجتماعيين
نهوضاً بالتشاور الثالثي.
 5.1.3.2اختصاصات الوزارة (المرجع السابق):
 .1المساهمة في تنظيم سوق العمل ،وتحسين خدمات التشغيل ،وتحسين جود مراكز
التدريب المهني ،وخلق فرص عمل للفئات األكثر تضر اًر في المجتمع ،وذوي االحتياجات
الخاصة.
 .2تحسين ظروف ،وشروط العمل ،وترسيخ عالقات عمل بناء بين الشركاء االجتماعيين،
والمساهمة في تسوية النزاعات العمالية وفقاً لقانون العمل.
 .3النهو

بالحركة التعاونية من خالل تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها ،وتفعيل دورها

في الحركة اإلنتاجية في فلسطين ،وذلك للمساهمة في دور ناشط وفي التنمية االقتصادية
واالجتماعية والحد من الفقر ،ومشاركة أوسع للطاقة اإلنتاجية للم أر  ،وتنشيط ،ودمج
وتصفية الجمعيات التعاونية غير العاملة ،وتعزيز الفكر وروح العمل الجماعي بين أفراد
المجتمع الفلسطيني.
 .4المساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية للطبقة العاملة من خالل تأسيس نظام عصري
للتأمينات االجتماعية لكفالة حيا كريمة للعامل ،والعمل على تعزيز ورفع مستوى الثقافة،
والوعي فيما يخص التأمينات االجتماعية لدى المشمولين ،وأصحاب العمل وبين أفراد
المجتمع بشكل عام ،وانشاء قاعد بيانات تخدم قطا التأمينات االجتماعية.
 .5تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزار من خالل تطوير المنظمة اإلدارية،
والمالية ،واإلجراءات الداخلية ،وتوفير األجهز  ،والمعدات الالزمة لتحسين ،وتطوير
األداء ،ورفع مستوى الكادر البشري في مجاالت عمل الوزار .
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 6.1.3.2الهيكل التنظيمي للوزارة:
يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزار من المكونات الرئيسية التالية (وزار العمل
الفلسطينية ،الهيكل التنظيمي:)2004،
 .1ديوان الوزير ،ويرتبط به مكتب الوزير وعدد من الوحدات المتخصصة.
 .2الوكيل ،ويرتبط به عدد من الوحدات واإلدارات العامة.
 .3الوكالء المساعدون ،ويشرفون على عدد من الملفات يكلفون بها بقرار من
الوزير.
 .4اإلدارات العامة:
 اإلدار العامة للشئون اإلدارية ،والمالية ،والقدرات البشرية.
 اإلدار العامة للتدريب المهني.
 اإلدار العامة للتشغيل.
 اإلدار العامة للتعاون.
 اإلدار العامة للتفتيش ،وحماية العمل.
 اإلدار العامة للتخطيط ،والسياسات.
 اإلدار العامة لعالقات العمل.
 اإلدار العامة للتعاون العربي ،والدولي ،والعالقات العامة.
 اإلدار العامة للرقابة ،والتفتيش الداخلي.
 اإلدار العامة للتأمينات االجتماعية.
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جدول ( )2.2يوضح عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف اإلشرافية بوزارة العمل
الرقم

المسمى الوظيفي

.1

وكيل وزارة

1

.2

مدير عام

5

.3

نائب مدير عام

0

.4

مدير دائرة

21

.5

رئيس قسم

21

.6

رئيس شعبة

7

المجموع

وزارة العمل

55

المصدر :وزارة العمل ،دائرة شؤون الموظفين ،بيانات غير منشورة.2017 ،

 7.1.3.2المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة (وزارة العمل ،التقريرالسنوي:)2016،
 .1عدم مالئمة مقر الوزار للعمل ،وذلك لضيق مساحته مقارنة بعدد الموظفين.
 .2استمرار أزمة رواتب الموظفين ،األمر الذي ينعكس سلباً على أداء وعمل الموظفين.
 .3ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية ،وبين مؤسسات سوق العمل.
 .4عدم انتظام في صرف موازنة الوزار  ،وأوامر الصرف المالي لتلبية احتياجات الوزار  ،من
شراء ،وتوفير االحتياجات األساسية (المكتبية_ األثاث_ األدوات وأجهز الحاسوب
وملحقاتها_ مخصصات مالية لألنشطة).
 .5أزمة انقطا الكهرباء ،وعدم توفر مولد كهرباء بقدر عالية للوزار .
 .6تراكم مستحقات الموردين المالية نتيجة األزمة المالية على صعيد موازنة الوزار .
 .7عدم قدر الوزار على توفير احتياجاتها من الكادر البشري ،والوظيفي ،وحاجة العديد من
اإلدارات إلى موظفين جدد مؤهلين.
 .8عدم توفر التمويالت الضرورية إلعاد التوسع في تنفيذ برامج التشغيل ،والتنمية التي
تشتد إليها السيما في ظل الظروف الحالية الراهنة ،وعدم القدر على صرف مستحقات
عمال البطالة ،والعاملين في البرامج من العائدين من دول عربية.
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 .9وجود خلل في بنية نظام التعليم والتدريب المهني ،والفني ،وفي برامج التعليم ،والتدريب
المقدمة من خالل مؤسسات ،ومراكز التدريب الحكومية ،والخاصة ،وعدم مناسبتها مع
احتياجات السوق.
 .10افتقار نظام التدريب إلى الكفاء والفعالية واالرتباطات ذات الصلة بمتطلبات السوق
وظروف العر

والطلب ونقص التمويل الضروري في حده األدنى ،إلعاد منهجه

النظام وفق أساليب علمية مخططة وحديثة وتطبيق البرامج المهنية التي تؤهل المتدربين
لالنخراط الحقيقي بسوق العمل الفلسطيني.
 .11نقص االحتياجات المادية وعدم توفر المواد والخامات وأدوات التدريب الالزمة في
مراكز الوزار  ،مما يجعل الوزار غير قادر على تطوير منظومة التعليم والتدريب والتركيز
فقط على بقاء الحيا في عمل مراكز التدريب في نشاطها األساسي.
 .12عدم قدر الوزار على تفعيل إجراءات العمل بقانون العمل الفلسطيني والنصوص واللوائح
المنبثقة عنه ،خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد األدنى لألجور في قطا غز .
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 2.3.2وزارة التنمية االجتماعية
تمهيد:
نشأت وزار التنمية االجتماعية الفلسطينية في إطار إنشاء مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية في العام  ،1994وقد دأبت الوزار  ،ومنذ تأسيسها على تحديد رسالتها ،ورؤيتها،
وأهدافها ،ومشاريعها ،بما ينسجم مع خطط اإلصالح والتنمية والتطوير ،على الصعيد
الوطني العام (موقع وزار التنمية االجتماعية :2017،نت).
تسعى وزار التنمية االجتماعية إلى إرساء المجتمع السليم ،والتنمية المستدامة من
خالل ضمان الحيا الكريمة لإلنسان الفلسطيني ،ورفع مستوى معيشته بديناميكية تؤدي
إلى االعتماد على الذات بما يحقق األهداف المنشود  ،والنهو

بمسؤولياتها ،وتنفيذ

خططها ،وسياستها ،وبما يلبي متطلبات العمل بأقصى درجات الكفاء والمرونة ،وشرعت
الوزار في وضع هيكلها التنظيمي وتحديد البنية الهيكلية الخاصة بالوزار  ،وتحديد اإلدارات
العامة فيها (وزار التنمية االجتماعية ،الهيكل التنظيمي.)2008،
ولقد قامت وزار التنمية االجتماعية بتطبيق قانون الرعاية االجتماعية ،ضمن قوانينها
وأنظمتها الخاصة بها ،لتوفير الرعاية إلى شرائح من المجتمع هي في حاجة ماسة إليها،
إضافةً إلى ما تهدف إليه في رفع مكانة الفرد ،واألسر  ،مع تعاونها مع المنظمات األهلية
واالتحادات ،والتنظيمات النقابية ،والمهنية ،والتعاونية إلعاد ترتيب العالقات االجتماعية،
ودمج الفرد في المجتمع ،وخلق حيا تنمو وتزدهر فيها باستمرار مفاهيم ،وقيم العمل
االجتماعي( .موقع الوزار  :2017،نت).

 1.2.3.2تعريف بالوزارة:
تسعى وزار التنمية االجتماعية وبالشراكة والتنسيق مع الو ازرات ،والمؤسسات
الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والقطا إلخاص ،والمنظمات الدولية إلى توفير
حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني ،وتوفير الخدمات اإلنسانية لألسر الفقير والفئات
المهمشة ،وفق اإلمكانات المتاحة ،وهذا يستدعي تكثيف واستمرار الجهود بالتعاون مع
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية
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المؤسسات العاملة في القطا على تعزيز التنسيق ،والتواصل ،وتوظيف الموارد الالزمة،
واعداد الخطط على كل المستويات ،من أجل التخفيف ،ومعالجة حالة الفقر ،والضغط
المتزايد على الخدمات ،بهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ،ووطنه
وتحقيق التنمية االجتماعية ،واالقتصادية الالزمة لالنتقال من مرحلة االحتالل إلى مرحلة
االستقالل (موقع وزار التنمية االجتماعية :2017،نت).

 2.2.3.2رؤية الوزارة:
يضع بيان الرؤية لقطا

الحماية االجتماعية في قلب النسيج االقتصادي،

واالجتماعي والسياسي في فلسطين .وهي كاآلتي:
“حيا كريمة لإلنسان الفلسطيني على طريق تحقيق التنمية اإلنسانية المستدامة في ظل
الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز” (موقع وزار التنمية
االجتماعية :2017،نت).
 3.2.3.2رسالة الوزارة (المصدر السابق):
تسعى وزار التنمية االجتماعية؛ قائد قطا

الحماية االجتماعية ،وبالشراكة،

والتنسيق مع الو ازرات ،والمؤسسات الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والقطا
الخاص والمنظمات الدولية ،إلى توفير حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني ،من خالل
برامج الحماية ،والرعاية ،والوقاية ،والتمكين ،والتوعية المستند إلى المنهج المبني على
الحقوق ،وبما يضمن الشفافية ،والعدالة؛ وذلك لتدعيم صمود المواطنين ،والحفاظ على
التماسك ،والتضامن االجتماعي.
 4.2.3.2أهداف الوزارة (وزار التنمية االجتماعية :2017،نت):
 .1تطوير البنية المؤسسية ،وبناء القدرات المالئمة بوزار التنمية االجتماعية.
 .2تطوير أنظمة مساعدات اجتماعية ،وتمكينية للفقراء ،والفئات المهمشة.
 .3تطوير الخدمات االجتماعية للفئات الضعيفة ،والمهمشة.
 .4تعزيز التعاون المؤسساتي بما يسهم من تعظيم الجدوى لصالح الفئات الهشة.
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 .5تحقيق بيئة قانونية صديقة للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.
 5.2.3.2اختصاصات الوزارة (وزار التنمية االجتماعية ،الهيكل التنظيمي:)2008،
 .1القضاء على التبعية االقتصادية القائمة ،واالعتماد على الذات.
 .2المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للفئات المهمشة في المدن ،واألرياف
والمخيمات ،والمساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية.
 .3المساهمة في رفع الوعي المجتمعي لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع.
 .4المساهمة في تحسين مستوى أداء ،وقدرات الوزار للرقي بخدمات الرعاية
االجتماعية إلى أفضل مستوى ممكن.
 .5المساهمة في دور ناشط في التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والحد من الفقر،
ومشاركة أوسع للطاقة اإلنتاجية للم أر .
 .6المساهمة في دعم استقرار األسر  ،وتماسكها باعتبارها اللبنة األساسية في بناء
المجتمع.

 6.2.3.2الهيكل التنظيمي للوزارة:
يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزار من المكونات الرئيسية التالية (وزار التنمية
االجتماعية ،الهيكل التنظيمي:)2008،
 .1ديوان الوزير ،ويرتبط به مكتب الوزير ،وعدد من الوحدات المتخصصة.
 .2الوكيل ،ويرتبط به عدد من الوحدات ،واإلدارات العامة.
 .3الوكالء المساعدون ،ويشرفون على عدد من الملفات بتكليف من الوزير.
 .4اإلدارات العامة :حددت الهيكلية مهام ،واختصاصات كل إدار عامة ،وتتكون
من ( )4إدارات عامة ،تتوز عليها أنشطة ،ومهام الوزار في شتى مجاالت
اختصاصاتها ،من خالل مجموعة واسعة من الدوائر ،واألقسام ،والشعب التابعة
لإلدارات العامة وفق تسلسل ،وظيفي يكفل تأدية المهام المحدد على الوجه
المناسب ،وتتكون اإلدارات العامة من:
 اإلدار العامة للحماية االجتماعية.
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 اإلدار العامة للتنمية ،والتخطيط.
 اإلدار العامة للرعاية االجتماعية.
 اإلدار العامة للشؤون المالية ،واإلدارية.
جدول ( )3.2يوضح عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف اإلشرافية بوزارة التنمية االجتماعية

وزارة التنمية االجتماعية

الرقم

المسمى الوظيفي

.1

وكيل وزارة

1

.2

مدير عام

3

.3

نائب مدير عام

3

.4

مدير دائرة

22

.5

رئيس قسم

27

.6

رئيس شعبة

10

المجموع

66

المصدر :جرد بواسطة الباحث استناد ا إلى سجالت وزارة التنمية االجتماعية لعام 2017م

 7.2.3.2أهم سياسات واجراءات الوزارة (موقع الوزار  :2017،نت):
 .1تقديم المساعدات االجتماعية ألشد الفئات فق اًر ضمن شروط ،ومعايير محدد .
 .2توفير التدريب ،والتأهيل لبع

الفئات المهمشة بهدف تمكينها من االعتماد على الذات،

وخصوصاً النساء ،المعوقين ،األحداث المتسربين من المدراس ،والجانحين.
 .3تسجيل الجمعيات الخيرية ،وتنظيم الخدمات االجتماعية التي تقدمها المؤسسات األهلية
من خالل اإلشراف اإلداري ،والمالي ،والمهني على برامجها ،ودعم هذه المؤسسات من
خالل المساعدات العينية ،والمادية ،وتوظيف كوادر مهنية للعمل فيها.
 .4تسهيل حصول أفراد القضايا االجتماعية على الخدمات االجتماعية المتوفر في
المؤسسات الحكومية ،واألهلية من خالل نظام التحويل.
 .5رعاية المسنين والمعوقين الذين يفتقدون إلى الرعاية األسرية.
 .6دراسة الظواهر االجتماعية السلبية ،وتحديد المشكالت واالحتياجات.
 .7السعي لدمج المعوقين والمسنين في المجتمع ،والتوعية باحتياجاتهم ،وحقوقهم.
إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية

57

الفصل الثاني – اإلطار النظري للدراسة

 .8تقديم اإلرشاد النفسي ،واالجتماعي لألطفال ،واألسر الذين يعيشون في ظروف خطر.
 .9توفير اإلرشاد والتوعية لألسر على حقوقها المختلفة السياسية ،والمدنية ،واالجتماعية
التي أقرها القانون وكفلتها لها المواثيق الدولية ،مع ضمان الحفاظ على دمج النو
االجتماعي في جميع سياسات وبرامج الوزار .
 .10تطوير تجهيزات المراكز ،والمؤسسات التي تشرف عليها الوزار  ،وتحسين مستوى
خدماتها إلى أفضل مستوى ممكن.
 .11تطبيق األنظمة المنظمة للعمل داخل الوزار  ،والتي صدرت بعد توقيع الوزير عليها
والمنظمة للعالقة بين الوزار  ،والمؤسسات األخرى ذات العالقة.
 .12تحقيق الفعالية ،والكفاء اإلدارية بالوزار على جميع األصعد  ،والتحقق من هذه الفعالية
والكفاء في األداء اإلداري ،والمالي لكافة الوحدات اإلدارية في الوزار وفق الخطط،
واألهداف المرسومة.
 .13المحافظة على المال العام ،ومقدرات الوزار من االستخدام الخاطئ ،وتحديد االنحرافات
السلبية ،أو اإليجابية بهدف الضبط ،وتصويب المسار.
 .14التأكد من سالمة تطبيق القوانين ،واألنظمة ،واللوائح ،والتعليمات التي تحكم إجراءات
العمل بما يسهم في معالجة المشكالت ،وتصويب األخطاء ،وتطوير مستوى األداء.
 .15وضع المستويات اإلدارية العليا بالوزار بصور الوضع أوالً بأول؛ كي يتم تجاوز
العقبات التي تعيق طريق العمل.
 .16تحقيق األهداف المخطط لها وفق االستراتيجية العامة للوزار لتقديم أفضل الخدمات
للجمهور.
 .17فحص ،ودراسة الشكاوى المقدمة من الجمهور ،وموظفي الوزار بشأن إجراءات العمل
في الوزار  ،والتي تحال إلى وحد الرقابة ،والتفتيش ،من قبل الوزار  ،ورفع التوصيات،
واالقتراحات بهذا الشأن.
 .18متابعة معالجة المشكالت ،وتصويب األخطاء المكتشفة في أثناء التفتيش الداخلي،
وتلك التي تقدمها هيئة الرقابة العامة في تقاريرها (موقع وزار التنمية االجتماعية
الفلسطينية :2017،نت).
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 8.2.3.2أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة (وزار التنمية االجتماعية ،التقرير
السنوي:)2015،
 .1قلة الكادر البشري ،نتيجة لآلثار الكارثية لالنقسام الفلسطيني.
 .2نقص في األجهز والمعدات والمواد الخام.
 .3نقص الخبر  ،والمعرفة في بع

الجوانب اإلدارية.

 .4تأخر صرف المساعدات النقدية لألسر المستفيد عن المواعيد المحدد  ،وازدياد نسبة
الفقر ،وعدد األسر الفقير .
 .5تقليص في الميزانية للوزار  ،وظهور مشاكل أساسية في العمل ،ونقص التمويل لمعظم
البرامج؛ حيث أن ( )%90من موازنة الوزار هي تحويلية ،وعدم تحويل المخصصات
المالية الالزمة ،والخاصة ببند المساعدات الطارئة ،وتقليصها ،وعدم االلتزام بصرف
المخصصات المتفق عليها حسب الموازنة مع وزار المالية.
 .6تراجع التمويل لبع

البرامج في الوزار كالمساعدات الغذائية ،وغيرها.

 .7عدم وجود قواعد بيانات تكاملية مع المؤسسات الحكومية ،وغير الحكومية الشريكة.
 .8ضعف البنية التحتية ،وتآكل بع

المقرات للمديريات والمراكز التابعة للوزار .

 .9نقص في وسائط النقل نوعاً ،وكماً مما يؤدي إلى ضعف التواصل في برامج المتابعة مع
الميدان.
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ملخص
تواج ا ا ا ااه معظ ا ا ا اام المنظم ا ا ا ااات ،أو المؤسس ا ا ا ااات تح ا ا ا ااديات كبي ا ا ا اار ،نتيج ا ا ا ااة لألزم ا ا ا ااات المتع ا ا ا اادد ،
والمتنوعا ا ا ااة عليها ا ا ااا بشا ا ا ااكل كبيا ا ا اار ،وخاصا ا ا ااة علا ا ا ااى جميا ا ا ااع المسا ا ا ااتويات اإلداريا ا ا ااة بالمنظما ا ا ااة،
وق ارراته ا ااا اإلداري ا ااة وجودته ا ااا ،ل ا ااذا أص ا اابح م ا اان الض ا ااروري االلتا ا ازام ب ا ااالخطوات العلمي ا ااة الحديث ا ااة
ف ا ا ااي إدار االزم ا ا ااات لم ا ا ااا ت ا ا ااأثير مباش ا ا اار عل ا ا ااى اتخ ا ا اااذ القا ا ا ا اررات اإلداري ا ا ااة بجمي ا ا ااع المس ا ا ااتويات
االداريا ا ااة ،فكا ا ااان ال با ا ااد ما ا اان إيجا ا اااد الطا ا اارق ،والوسا ا ااائل الحديثا ا ااة؛ لتحسا ا ااين الق ا ا ا اررات اإلداريا ا ااة
وصوالً لجودتها ،وتحقيق أهداف المنظمة.
وللتعرف على الموضوعات المتعلقة بالدراسة وأهميتها قام الباحث بتقسيم هذا الفصل الى ثالث
مباحث ،أوالً :مبحث إدارة األزمات واشتمل على األزمات وأدبياتها؛ كتمهيد لموضو إدار
األزمات وأدبياتها التي اشتملت على تمهيد حول إدار األزمات ،ومفهومها ،وتعريفاتها ،والتعرف
على أهدافها ،ثم تطرق الباحث إلى مراحلها العامة المختلفة ،ومن ثم التطرق إلى المشاكل
والصعوبات التي تهدد وتعرقل اإلدار السليمة لألزمات.
ثانياً :مبحث جود اق اررات اإلدارية ،قام الباحث في هذا المبحث بتوضيح األدبيات المتعلقة
بجود الق اررات اإلدارية من خالل تمهيد حول اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ومفهومها وتعريفاتها،
والتعرف على المؤثرات والعوامل التي تؤثر على جود الق اررات اإلدارية من خالل التطرق إلى
أهمية الق اررات اإلدارية ،وأنواعها ،وخصائصها ،وكذلك التعرف على عناصر عملية اتخاذ
الق اررات ،ومراحلها ،وخطواتها ،والعوامل المؤثر في اتخاذها ،والتعرف على معايير اختيار أفضل
بديل ،وكذلك التعرف على أهم القضايا ،والمشاكل التي تواجه المنظمات ،وسبل مواجهتها،
وأخي اًر تم التطرق إلى أساليب تحسين الق اررات اإلدارية وزياد فاعليتها.
ثالثا ا ااً :مبح ا ااث و ازرت ا ااي العم ا اال والتنمي ا ااة االجتماعي ا ااة ،ق ا ااام الباح ا ااث ف ا ااي ه ا ااذا المبح ا ااث بتمهي ا ااد،
وما اان ثا اام تعريا ااف عا ااام با ااالو ازرتين ،ثا اام تطا اارق إلا ااى رؤيا ااة ،ورسا ااالة ،وأها ااداف الا ااو ازرتين ،ك
وذكا اار
وتحدي ا ا ااد السياس ا ا ااات ،واإلجا ا ا اراءات لل ا ا ااو ازرتين ،وتحدي ا ا ااد الهيك ا ا اال التنظيم ا ا ااي لل ا ا ااو ازرتين ،وأخيا ا ا ا اًر
التطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارق للمشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااكالت ،واألزما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات التا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي تواجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو ازرتين.
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 .3الفصل الثالث

الدراسات السابقة

 1.3الدراسات الفلسطينية.
 2.3الدراسات العربية.
 3.3الدراسات األجنبية.
 4.3التعقيب على الدراسات السابقة.
 5.3الفجوة البحثية.
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.3الفصل الثالث :الدراسات السابقة
تمث اال الد ارس ااات الس ااابقة ارف ااداً أساس ااياً م اان رواف ااد المعرف ااة النظري ااة ،والعملي ااة؛ وك ااذلك

خب ارات ،وتجااارب الباااحثين السااابقين ،واالطااال علااى أهاام إنجااازاتهم والنتااائج ،والتوصاايات
التي خلصت لها دراساتهم ،وبحاوثهم ،والتاي لهاا األثار الكبيار فاي أثاراء معرفاة ،ومعلوماات

الباحث ،مما تساعده في تكوين خلفية عن موضو دراسته؛ وكذلك إنجازها بشاكل أفضال،

وأكثر عمقاً ،وشموالً ،وتجنب األخطاء التي وقع بها الباحثون السابقون.
وق ااد اس ااتعر

الباح ااث أه اام الد ارس ااات الس ااابقة الت ااي تناولا ات موض ااوعي إدار األزم ااات

وجااود الق ا اررات اإلداريااة ،وموضااوعات ذات عالقااة بموضااو الد ارسااة س اواء كاناات بشااكل

مباش اار أو غيااار مباشااار ،حياااث قاااام الباحاااث بتقس اايمها إلاااى ثا ااالث أقسا ااام هاااي :د ارسا ااات
فلسااطينية ،ود ارسااات عربيااة ،ود ارس اات أجنبيااة ،وكاال قساام منهااا تاام تقساايمها إلااى قساامين:

دراسات تتعلق بإدار األزمات واحتوت على ( )25د ارساة ،ود ارساات تتعلاق بجاود القا اررات
اإلداريااة واحتااوت علااى ( )20د ارسااة ،وتاام ترتيبهااا ماان األحاادث إلااى األقاادم حسااب تاااريخ
نشرها.

 1.3الدراسات الفلسطينية:

 1.1.3الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات:

 .1دراسة (البلبيسي )2016،بعنوان :سبل تطـوير أسـاليب اتخـاذ القـرار فـي إدارة األزمـات
األمنية في فلسطين.

هاادفت الد ارسااة إلااى توضاايح أساااليب تطااوير اتخاااذ الق ارار األمنااي ،ومااا إلااى ذلااك ماان

انعكاسااات أمنيااة ،واضااحة فااي عمليااات إدار األزمااات التااي تواجااه وزار الداخليااة األماان
الوطني ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطباق االساتبانة كاأدا رئيساة لجماع

البيانااات ،حجاام مجتمااع الد ارسااة الكلااي التااي بلااغ عاادده ( )1556موظف ااً ،وأخااذت عينااة

الدراسة حجمها ( )147موظفاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجااود اعتماااد بنساابة عاليااة علااى األساااليب التقليديااة التااي تاام تناولهااا فااي الد ارسااة
(الخبا اار  ،د ارسا ااة اآلراء ،إج ا اراء التجربا ااة ،البديهي ااة والحك اام الشخصا ااي) حياااث بلا ااغ
المتوسط الحسابي( .) 71.80%

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية

62

الفصل الثالث – الدراسات السابقة

 أظه اارت النت ااائج أن هن اااك ض ااعف ف ااي اس ااتخدام األس اااليب الحديث ااة الت ااي تناولته ااا
الد ارسااة (بحااوث العمليااات ،شااجر الق ا اررات ،نظريااة المباريااات ،بناااء السااناريوهات،
نظم دعم القرار)؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي (.)%52.07

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضاارور ضاابط عمليااة إدار األزمااة بتحقيااق التنساايق بااين فريااق إدار األزمااة ،وباااقي
اإلدارات العاملااة؛ وذلااك بتوضاايح االسااتراتيجيات المتبعااة والساايناريوهات الممكنااة،
واتمااام عمليااة التخطاايط المشااترك بياانهم لد ارسااة كاال مااا ماان شااأنه تعزيااز العماال،
والتأثير في مسار القرار المتخذ إلدار األزمة.

 االستعانة ،واالساتفاد مان أصاحاب الخبارات فاي العمال األمناي بشاكل عاام ،وادار

األزمااات بشااكل خاااص بتطااوير أساااليب اتخاااذ الق ارار ماان خااالل تاادريب متخااذي
القرار على بع

األساليب الحديثة.

 .2دراسة (أبو حجر )2016،بعنوان :درجة ممارسة مديري وكالة الغوث الدولية بمحافظة
غزة إلدارة األزمات ،وعالقتها بالثقافة التنظيمية السائدة لديهم.

هاادفت الد ارسااة إلااى قياااس درجااة ممارسااة مااديري وكالااة الغااوث الدوليااة بمحافظااة غااز
إلدار األزم ااات ،وعالقته ااا بالثقاف ااة التنظيمي ااة الس ااائد  ،ولتحقي ااق أه ااداف الد ارس ااة اتبع اات
الباحث ااة الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،وقام اات الباحث ااة بتص ااميم اس ااتبانتين ،اس ااتبانة إلدار

األزمات مكونة من ( )39فقر موزعة على أربعة أبعاد ،واستبانة للثقافة التنظيمياة مكوناة
من ( )40فقر موزعة على أربعة مجاالت؛ حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلماي

ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولية في ثالث ماديريات ،وهاي مديرياة جبالياا التعليمياة،

ومديري ااة بي اات الهي ااا التعليمي ااة ،ومديري ااة غ اارب غ ااز التعليمي ااة ،والب ااالغ ع ااددهم ()2125

معلم ااً ،ومعلمااة للعااام الد ارسااي  2015م ،وقاماات الباحثااة باختيااار عينااة طبقيااة عش اوائية
بنساابة تمثاال ( )20%ماان مجتمااع الد ارسااة ،والبااالغ عااددهم ( )425معلم ااً ،ومعلمااة ،وتاام

جما ااع ( )350اسا ااتبانة بمعا اادل ( )82.3%ما اان عينا ااة الد ارسا ااة ،ولمعالجا ااة البيانا ااات تا اام
استخدام برنامج التحليل اإلحصائي (.)spss
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 درجة ممارسة مديري مادارس وكالاة الغاوث الدولياة بمحافظاة غاز إلدار األزماات
كانت بشكل مرتفع ،وبوزن نسبي ( .)73.5%

 وجاااود فا ااروق جوهريا ااة ذات داللاااة إحصا ااائية فاااي الدرجا ااة الكليا ااة للممارسا ااة إدار

األزمااات ،وفااي درجااات األبعاااد الفرعيااة تعاازى لمتغياار الجاانس لصااالح المعلمااات؛
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وك ااذلك المؤه اال العلم ااي لص ااالح المعلم ااين الحاص االين عل ااى درج ااة البك ااالوريوس

فأدنى.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 عقااد دورات تدريبيااة لمااديري الماادارس ،ون اوابهم ،وخاصااة المااديرين الجاادد لزياااد

معا ارفتهم بآليا اات إدار األزم ااات المدرس ااية المتنوع ااة الت ااي ق ااد تص اايب المدرس ااة،
وادخال ماد الثقافة التنظيمية ضمن المواد التدريبية.

 إنش اااء قاع ااد بيان ااات مركزي ااة خاص ااة با اإدار األزم ااات ف ااي ك اال مديري ااة ،وقاع ااد

بيانات فرعياة فاي كال مدرساة ،وربطهاا بجمياع ماارس وكالاة الغاوث الدولياة بغاز،

لتوثيق األزمات التي مرت بها المدارس ،وآليات التغلب عليهاا لتعزياز ثقافاة القاو

المبنية على المعلومات الدقيقة لجميع األنشطة داخل المدرسة ومديريات التعليم.

 عق ا ااد ورش عم ا اال لجمي ا ااع م ا ااديري م ا اادارس وكال ا ااة الغ ا ااوث الدلي ا ااة ح ا ااول الثقاف ا ااة
التنظيميااة ،وأهميتهااا فااي إدار األزمااات المحتملااة ،والتركيااز علااى كاال نمااط ماان
أنماط الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة.

 .3دراسة (أبوسـلوت )2015،بعنـوان :دور رأس المـال الفكـري فـي إدارة األزمـات الصـحية
في وزارة الصحة الفلسطينية.

ارز
اوزر الصاحة الفلساطينية ،واب ا
الدرسة إلي الكشف عن واقع أرس المال الفكاري ب ا
هدفت ا
إدار األزمات فيها ،وبيان طبيعة العالقة بين أرس المال الفكري وادار األزمات الصحية،

الدرساة مان الماوظفين
وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلاي ،وتكاون مجتماع ا

الدرسااة ماان عينااة عش اوائية طبقيااة ماان
االوزر  ،وتكوناات عينااة ا
بالاادرجات الوظيفيااة العليااا با ا

وزر الصااحة الفلسااطينية،
أثر باألزمااات فااي ا
مااوظفي اإلداارت العامااة ،والوحاادات األكثاار تا اً
والبالغ عددهم (  ) 274موظفاً ،وقام الباحث بجمع البيانات عن طريق أدا االستبانة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 رأس الما ااال الفكا ااري با ااوزار الصا ااحة الفلسا ااطينية بمكوناتا ااه الثالثا ااة ( رأس الما ااال
البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات) جاء بوزن نسبي (،)% 62.2

وهااو بدرجااة (جيااد )؛ حيااث احتاال محااور رأس المااال البشااري المرتبااة األولااى ،وقااد

جا اااء باااوزن نسااابي ( ،)% 64.6فيما ااا احتا اال المرتباااة الثانياااة مح ااور رأس الما ااال

الهيكلاا ااي باا ااوزن نساا اابي( ،)% 60.6واحتا ا اال المرتب ا ااة الثالث ا ااة مح ا ااور رأس ما ا ااال
العالقات ،وقد جاء بوزن نسبي( .)%60.2
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وزر الصااحة الفلسااطينية بااوزن
 جاااءت الدرجااة الكليااة لمجااال إدار األزمااات فااي ا
نسبي (  ،)% 61.8وهو بدرجة ( متوسطة).

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

اآرئهم،
وزر الصااحة الفلساطينية علااى الماوارد البشارية ،واالهتمااام با ا
 ضارور حفاااظ ا
ومقترحاتهم بهدف تعزيز الشعور باألمان الوظيفي.

خبرء ،ومختصين بهدف
دورت تدريبية على أيدي ا
 التوصية بزياد االهتمام بعقد ا
األفرد ،وتمكينهم من القياام بحال مشاكالت العمال ،وهاذا االهتماام
ا
تطوير معارف
الوزر .
الدورت التي تتم داخل ا
يجب أال يقتصر على الفعاليات ،و ا

 .4دراســة (منــاع )2015،بعن ـوان :واقــع إدارة األ زمــات فــي وزارة النقــل والمواصــالت فــي
قطاع غزة من وجهة نظر العاملين.

جاااءت الد ارسااة للتعاارف علااى واقااع إدار األزمااات فااي وزار النقاال ،والمواصااالت فااي
قطا غز من خالل معرفة مدى توفر المتطلبات األساسية لدى الوزار ،واستخدم الباحث
فااي الد ارسااة الماانهج الوصاافي التحليلااي ،وتكوناات عينااة الد ارسااة ماان جميااع أف اراد مجتمااع
الدراسة بأسالوب الحصار الشاامل لمجتماع الد ارساة ،وتام توزياع ( )129اساتبانة علاى أفاراد

العينة ،واسترد منها ( )111استبانة بنسبة (.)86%
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن هناااك ضااعف فااي تااوفر المتطلبااات األساسااية لاادى وزار النقاال ،والمواصااالت
في قطا غاز لتمكينهاا مان إدار األزماات باساتثناء االتصاال ،ونظام المعلوماات؛
حيث تتوفر بدرجة متوسطة.



عاادم وجااود فااروق جوهريااة بااين آراء أف اراد عينااة الد ارسااة حااول ماادى تااوفر هااذه

المتطلبات تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية الوارد في الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ض اارور تبن ااي التخط اايط إلدار األزم ااات ،وجعل ااه ض اامن التخط اايط االس ااتراتيجي
للوزار .


تشكيل لجنة دائمة إلدار األزمات تضم عضوية تخصصاات الاوزار  ،ومنظماات

المجتمع المدني ذات العالقة بعمل الوزار لحين إنهاء االنقساام السياساي ،واجاراء
التعديالت الالزمة في الهيكل التنظيمي للوزار بعد إعاد النظر فيه.


العمل على إعداد بارامج تدريبياة موجهاة إلاى قياادات الاوزار لتطاوير قادراتهم فاي

إدار األزمات.
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 االهتمااام بفاعليااة اتخاااذ ق ا اررات الااوزار وفااق الماانهج العلمااي ،وخاصااة فااي أوقااات

األزم ااات ،وتعزي ااز فعالي ااة أدوات االتص ااال المت ااوفر ف ااي ال ااوزار بش ااكل مس ااتمر،
وتوفير المتطلبات اإلدارية الالزمة إلدار األزمات.

 .5دراسة (جحجوح )2015،بعنوان :درجة الوالء التنظيمي لدى مـديري المـدارس الثانويـة
بمحافظات غزة ،وعالقته بإدارة األزمات من وجهة نظرهم.

الدرسة التعرف إلى درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية
ا
هدفت
بمحافظات غز  ،وعالقته بإدار األزمات من وجهة نظرهم ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام
الباحث باستخدام استبانتين :األولى لقياس درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غز  ،وقد تكونت من(  ) 22فقر  ،والثانية لقياس درجة ممارسة إدار
األزمات لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز من وجهة نظرهم ،وتتكون من
ومديرت
ا
الدرسة من جميع مديري،
( )42فقر موزعة على ( )4مجاالت ،وتكون مجتمع ا
المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غز ممن يعملون في المدارس
الثانوية في العام الدراسي (  )2014 -2013والبالغ عددهم ( ،)145وقد تم توزيع أدا
الدرسة على جميع مجتمع الدراسة ،وتم استرداد ( )130استبانة ،أي بنسبة()% 89.7
ا
الدرسة ،وقد استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
أفرد مجتمع ا
من ا
(.)SPSS
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 مستوى الوالء التنظيمي لدى ماديري المادارس الثانوياة بمحافظاات غاز مان وجهاة
نظرهم جاء بدرجة كبير بنسبة ( .)%79.64

 ال توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى( )α≥ 0.05ب ااين متوس ااطات
تقديرات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز ،من وجهاة نظارهم لدرجاة الاوالء

التنظيم اي ل ااديهم ،تع اازى لمتغي ارات ( الج اانس ،المؤه اال العلمااي ،العم اار ،وس اانوات

الخدمة).

 درجة ممارسة مدير المدرسة لمهار إدار األزمات في محافظات غاز  ،مان وجهاة
المديرت ،كانت بنسبة كبير بنسبة ( .)%82.99
نظر المديرين ،و ا
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 ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( ،)α≥ 0.05بااين متوسااطات
تقااديرات أفا اراد العين ااة لمسااتوى إدار األزم ااات ل ااديهم ،تعاازى لمتغياارات ( الج اانس،

المؤهل العلمي ،العمر ،وسنوات الخدمة).

ارد
اديرت أفا ا
 وجااود عالقااة ارتباطيااة طرديااة متوسااطة ذات داللااة إحصااائية ،بااين تقا ا
الدرسااة لدرجااة الاوالء التنظيمااي ،لاادى مااديري الماادارس الثانويااة بمحافظاات
عينااة ا

غ ااز  ،وتق ااديراتهم لدرج ااة ممارس ااة إدار األزم ااات ل اادى م ااديري الم اادارس الثانوي ااة
بمحافظات غز عند مستوى داللة إحصائية (.)α≥ 0.05

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 تعزيز مقومات ظاهر الوالء التنظيمي.
 اختيار أعضاء فريق مدرب إلدار األزمة ،وتطوير أدائه من خالل (عقد ورش
دورت تدريبية بصور دورية،
عمل لمناقشة األزمة بعد االنتهاء منها ،عقد ا
االستفاد من تجارب المدارس األخرى في مواجهة األزمات).
 توفير قنوات اتصال داخلي ،وخارج المدرسة من خالل (:التعاون مع مجالس
أولياء األمور ،تنظيم لقاءات مع ممثلي الطلبة للتعرف إلى مشكالتهم ،تبني
سياسة االتصاالت الخارجية ،االستعانة بالخبراء من خارج المدرسة في معالجة
األزمات).
حجي ـر )2014،بعن ـوان :القيــادة االســتراتيجية ،ودورهــا فــي إدارة المخــاطر
 .6دراســة (أبــو ّ
واألزمات :دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

هاادفت الد ارسااة إل ااى التع ارف عل ااى ممارسااات القياااد االس ااتراتيجية ،ودورهااا ف ااي إدار

المخاطر ،واألزمات ،واستخدم الباحث المنهج الوصافي التحليلاي ،حياث تام تصاميم قائماة
استقصاء كأدا لجمع البيانات ،وتمثل مجتمع الدراسة فاي القيااد اإلدارياة فاي المؤسساات

الحكوميااة الفلسااطينية التااي تعاااني ماان المخاااطر ،واألزمااات ،وبلغاات العينااة( )391مفاارد ،
وكانت عينة طبقية عشوائية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن ممارس ااات القي اااد االس ااتراتيجية مطبق ااة بنس ااب متوس ااطة ،وم اان قب اال قي ااادات
المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

 أن إدار المخاطر ،واألزماات مطبقاة فاي المؤسساات الحكومياة الفلساطينية بنساب
متوسطة.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 تعزيا ااز مفه ا ااوم القي ا اااد االس ا ااتراتيجية لا اادى القي ا ااادات ف ا ااي المؤسس ا ااات الحكومي ا ااة
الفلسطينية من خالل الدورات التدريبية.

 التركيز على تطبياق ممارساات القيااد االساتراتيجية ،واتباا األسالوب العلماي فاي
إدار المخاطر ،واألزمات.

 .7دراسة (نصـر )2014،بعنـوان :واقـع إدارة األزمـات ،وسـبل تطويرهـا فـي وزارة الداخليـة
األمن الوطني بقطاع غزة.

ها اادفت الد ارسا ااة إلا ااى التعا اارف علا ااى واقا ااع إدار األزما ااات ،وسا اابل تطويرها ااا فا ااي وزار

الداخلية األمن الوطني بقطا غز ،والكشف عن العقبات التي تعتر

تقدم الوزار .

اس ااتخدم الباح ااث الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،حي ااث ت اام تص ااميم اس ااتبانة ،وتوزيعه ااا عل ااى

مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )206فرداً ،وكانت نسبة االسترداد (.)95.15%

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن وزار الداخلية في قطا غز لديها المقدر على إدار األزمات بنسبة جيد .

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 إنشاااء إدار مسااتقلة إلدار األزمااات تقااوم باادورها بالتنساايق ،وفااتح قن اوات اتصااال
مباش اار م ااع اإلدارات المعني ااة با اإدار األزم ااات ف ااي ال ااوزار ،واالهتم ااام ب ااالتخطيط
لألزمات ،والتدريب لها.

 .8دراســة (أبــو ركبــة )2013 ،بعنـوان :معوقــات إدارة األزمــات فــي جهــاز الشــرطة بقطــاع
غزة من وجهة نظر كبار الضباط.

هاادفت الد ارسااة إلااى تحديااد معوقااات إدار األزمااات فااي جهاااز الشاارطة الفلسااطينية بقطااا
غز ،واقتراح سبل لتحسين مستوى عملية مواجهة معوقات إدار األزمات التي تواجه كبار

الضباط في جهاز الشرطة.

واستخدم الباحث المنهج الوصافي التحليلاي لإلجاباة عان أهاداف ،وتسااؤالت الد ارساة ،كماا
واسااتخدم االسااتبانة كااأدا للد ارسااة لتوزيعهااا علااى مجتمااع الد ارسااة والبااالغ عااددهم ()299

واستخدم أسلوب الحصر الشامل ،وتم استرداد ( )231استبانة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن ق اادر جه اااز الش اارطة ف ااي قط ااا غ ااز عل ااى إدار األزم ااات بدرج ااة متوس ااطة،
وبنسبة (.)%61.5
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 وجااود بعا

المعوقااات التااي تااؤثر فااي إدار األزمااات فااي جهاااز الشاارطة بقطااا

غز ،ومن أهم هذه المعوقات (التدريب ،اإلمكانات المادية ،والبشرية).

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 زياد االهتمام بوضع خطط مستقبلية إلدار األزمات

 زياد درجة توافر اإلمكانات المادية ،والبشرية وتكثيف التدريب المتخصص علاى
إدار األزمات.


ضرور إنشاء إدار مستقلة إلدار األزمات.

 .9دراسة (زيادة )2012،بعنوان :أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في
غزة على إدارة األزمات.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية تنمية الموارد البشرية (التخطيط
لألزمات ،والقدر على التكوين ،واستخدام نظم االتصاالت الفاعلة ،والمهارات القيادية
إلدار األزمة ،والمقدر على تكوين فريق عمل على قدر من الكفاء ) ،وأثر ذلك على
تحسين مقدر المؤسسات الدولية العاملة في قطا غز على إدار األزمات.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تم تصميم استبانة ،وتوزيعها على
مجتمع الدراسة البالغ ( )110موظفاً ،وكانت نسبة االسترداد ( ،)% 83.6وقد استخدم
الباحث برنامج ( )SPSSاإلحصائي لتحليل ،وتفسير اإلستبانة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 إن تنمية مهارات التخطيط ،واالتصاالت ،وتنمية ،وتعزيز مهارات القياد  ،وتعزيز
مهارات فريق العمل التي لها األثر المباشر على مقدر  ،وكفاء "المؤسسات
الدولية العاملة في قطا غز" على إدار األزمات بشكل عام.
 أن المؤسسات تهتم بتادريب العااملين ،وتنمياة المهاارات الالزماة لاديهم لرفاع قادرتهم
على إدار األزمات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرور االهتمام بشكل أكبر بوجود وحد متخصصة في المؤسساة إلعاداد الخطاط
لمواجهة ،وادار األزمات.
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 ضاارور تااوفير بارامج تدريبيااة علااى مهااارات العصااف الااذهني ،ومهااارات التفاااو

،

والتفكي اار اإلب ااداعي ،ووض ااع الحل ااول لح اال المش ااكالت بش ااكل يس اااعد عل ااى إدار

األزمات بأعلى درجة من الفاعلية.

 ضرور إعاد بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسات لتتمتع بالمرونة الكافياة ،وبالشاكل
الذي يساعد المؤسسة على التعامل مع األزمات حال وقوعها بكفاء  ،وفاعلية.

 ضرور أن تقوم إدار المؤسسات بالعمل باهتماام أكبار علاى تشاكيل غرفاة عملياات
مجهز بالتقنية المطلوبة ،والحديثة الحتواء األزمة ،والحد من أضرارها.

 .10دراسة (أبو عزيز :)2010،معوقات إدارة األزمات فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية فـي
ظل الحصار دراسة حالة قطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المعوقات ،والصعاب التي واجهت وزار الصاحة
خالل إدارتها لألزمات في قطا غز في ظل الحصار ،ومدى تأثير هاذه المعوقاات علاى

جاهزيااة وزار الصااحة للتعاماال مااع األزمااات ،والكشااف عاان الثغارات ،ونقاااط الضااعف لاادى

الوزار في هذا المجال ،لتحقيق هذه األهاداف ،واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي ،واألدا

البحثيااة االسااتبانة ،وتطبيقهااا علااى عينااة تاام اختيارهااا بطريقااة العينااة العش اوائية البساايطة،
ومقدارها ( )320فرداً من مجتمع دراسة مكون من ( )920فرداً.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يتوفر لدى وزار الصحة التخطيط ،ودرجة مقبولة من المعلومات لإلدار األزمات
في ظل الحصار؛ وكذلك واجهت وزار الصحة خالل إدارتها لألزماات فاي قطاا

غز في ظل الحصار معوقات تنظيمية أهمها ازدواجية الاوالء الاوظيفي ،معوقاات

مادية أي عدم توفر مخصصات مالية خاصة باألزمات.

 يت ااوفر ل اادى وزار الص ااحة هيك اال تنظيم ااي ل ااإلدار األزم ااات بدرج ااة تتجا ااوز الح ااد
المطلوب بنسبة قليلة جداً.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 تطبيق المنهج العلمي المتكامل للتعامل مع األزمات.

 رفا ااع كفا اااء  ،وجاهزيا ااة العا اااملين با ااالوزار ما اان خا ااالل تزويا اادهم بالمعرفا ااة الفنيا ااة،
واإلدارية ،ومع تدريبهم العملي على إدار األزمات.
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 2.1.3الدراسات المتعلقة بجودة الق اررات اإلدارية:

 .1دراسة (حماد )2016،بعنوان :دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة
اتخاذ الق اررات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية.

هدفت هذه الدراسة التعرف على دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين
جود اتخاذ الق اررات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية بقطا غز  ،وتكونت عينة
الدراسة من الضباط العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية حملة المسميات الوظيفية
المحورية على مستوى مناطق العمل في قطا غز  ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث
باستخدام أدا الدراسة للتعرف على دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين
جود اتخاذ الق اررات اإلدارية وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت(  ) 183مفرد ،
وتكونت االستبانة من ( )58فقر موزعة على ستة محاور( :اتخاذ الق اررات،
االستراتيجية ،األهداف ،حجم المنظمة ،التكنولوجيا واستخداماتها ،القو والسيطر )،
استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة
وفحص فرضياتها جرى استخدام أدا االستبانة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات تصميم الهياكل التنظيمية ،واتخاذ
الق اررات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية في قطا غز .
 جميع عناصر المحددات تسهم بفاعلية بنسب متقاربة ،وبفروق ضئيلة في دور
الهيكل التنظيمي بتحسين جود اتخاذ الق اررات اإلدارية في جهاز الشرطة
الفلسطينية.
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 زياد االهتمام بتطبيق محددات تصميم الهياكل التنظيمية في جهاز الشرطة
الفلسطينية ،وزياد الطواقم الخبير بهذا الشأن.


زياد أعداد الشرطة لتواكب تطور عملها مع إعداد برامج تدريبية متطور لها،

والعمل على تقليص المركزية ،وتكثيف المسؤولية للتغلب على مشكلة نقص

العدد.


مراجعة الهياكل التنظيمية بشكل دوري مع كل ما يشمله الهيكل التنظيمي من

محددات بما يتالءم مع واقع العمل والظروف الداخلية ،والخارجية.
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 .2دراسة (حميد )2016،بعنوان :دور ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل في تحسين مستوى
األداء ،واتخاذ الق اررات بوزارة الداخلية ،واألمن الوطني – الشق المدني.

الدرسة إلى التعرف على دور ممارسة أسلوب إدار فرق العمل في تحسين
هدفت هذه ا
بوزر الداخلية الشق المدني بقطا غز  ،وقد استخدمت
القر ارت ا
مستوى األداء ،واتخاذ ا
الدرسة ،ولتحقيق أهداف
ا
الدرسة المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه يتناسب مع موضو
ا
الدرسة ،تم تصميم استبانة تتكون من (  ) 51فقر موزعة على أربعة محاور رئيسية
ا
بغر

جمع البيانات ،وقد تم توزيع االستبانة على الموظفين الذين يحملون المسميات

شرفية ،من رئيس شعبة إلى مدير عام ،والبالغ عددهم (  ) 220موظفاً وموظفة ،وقد
اال ا
تم استخدام أسلوب المسح الشامل ،وتم استرداد( )179استبانة بنسبة استرداد
(  ،) %81.36وتم تحليل البيانات المحصلة باستخدام البرنامج اإلحصائي ( .) SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 اهتمام اإلدار العليا بأسلوب إدار فرق العمل حصل على متوسط حسابي نسبي
( .)%58.68
بالوزر حصل على متوسط حسابي نسبي (.)%64.47
ا
 ممارسة أسلوب فرق العمل
بالوزر حصل على متوسط حسابي نسبي (.)%69.63
ا
 مستوى األداء الوظيفي
بالوزر حصل على متوسط حسابي نسبي (.)%60.22
ا
القر ارت اإلدارية
 عملية اتخاذ ا
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 0.05بين أسلوب إدار
فرق العمل ،وتحسين مستوى األداء ،واتخاذ الق اررات.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول دور فرق العمل وتحسين مستوى األداء ،واتخاذ الق ارارت
الديمغرفية (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبر  ،المسمى الوظيفي،
ا
تعزى للمتغيارت
والكادر المهني).
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
بالوزر .
ا
 العمل على زياد اهتمام اإلدار العليا بأسلوب إدار فرق العمل
 العمل على زياد ممارسة أسلوب فرق العمل في جميع مجاالت الوزار  ،والعمل على
إعداد دورات ،وورش عمل تبين أهمية فرق العمل.
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 رفع مستوى األداء من خالل االستفاد من نتائج تقييم األداء السنوي ،وتوزيع الوصف
الوظيفي ،والتوازن ما بين العقوبات ،والمكافآت.
 اتبا عناصر عملية اتخاذ الق اررات من (تحديد المشكلة ،تجميع البيانات والمعلومات،
وضع البدائل ،اختيار البديل المناسب ،متابعة الق اررات ،وتصحيح االنحرافات).
 .3دراسة (أبو تيم )2015،بعنوان :نظم دعـم القـ اررات ،وعالقتهـا بفاعليـة القـ اررات اإلداريـة-
دراسة ميدانية على العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية -محافظات غزة.

هاادفت الد ارسااة علااى التعاارف علااى العالقااة بااين نظاام دعاام القا اررات ،وفاعليااة القا اررات
اإلداريااة فااي الجامعااات الفلسااطينية  -محافظااات غااز ( األزهاار -اإلسااالمية -األقصااى)،
واس ااتخدم الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،واس ااتخدم الباح ااث االس ااتبانة لجم ااع البيان ااات ،وق ااام

الباحااث بتقساايم مجتمااع الد ارسااة إلااى طبقااات ،وماان ثاام تاام اختيااار عينااة عش اوائية ماان كاال
طبقة ،حيث بلغت العيناة ( )240مفارد  ،وتام جماع البياناات بواساطة االساتبانة؛ حياث تام

استرداد ( )223مفرد أي بنسبة (.)93%

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن هناك توجاه جياد لادى العااملين فاي الجامعاات ،وتقاارب فاي آرائهام نحاو إدراك
اإلدار العليا ألهمية استخدام نظم دعم الق اررات.

 أن الجامعااات تقااوم باسااتقطاب ط اواقم وأف اراد مااؤهلين ،ومتخصصااين ذوي كفاااء ،
وخباار يعااالجون المشاااكل ،واالستفسااارات التااي تواجااه العاااملين فااي اسااتخدام هااذه

البرامج.

 تتمتع الجامعات بوجود هيكل تنظيمي واضح يدعم نظم دعم الق اررات.

 اسااتخدام نظ اام دعاام القا ا اررات يزي ااد ماان دق ااة المعلوم ااات الالزمااة التخ اااذ القاا اررات
اإلدارية ،والذي بدوره يزيد من فاعلية الق اررات اإلدارية.

 الق اررات المتخذ  ،والمدعوماة مان نظام دعام القا اررات تعمال علاى تقليال التكااليف،
ويترتب عليها منع وجود نزاعات بين العاملين وتوفر الوقت والجهد.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 زياد دعم اإلدار العليا والذي يكون من خالل تقاديم االحتياجاات الالزماة للتغلاب
على المعيقات التي تعتر

نظم دعم الق اررات.

 تشااجيع الع اااملين وتحفي اازهم وتكثي ااف ال اادورات التدريبي ااة والت ااي تتعل ااق ب اانظم دع اام
الق اررات وجعلها بصفة دورية.
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 العم اال عل ااى تبن ااي أس االوب الالمركزي ااة عن ااد اتخ اااذ القا ا اررات م ااع ض اامان إشا اراك
الموظفين بشكل أكبر عند اتخاذ الق اررات.

 ضرور اتخاذ الق اررات في الوقت المناسب ودون أي تأخير للوصاول بشاكل أكبار
لق اررات فعالة.

 .4دراسة (الوادية )2015 ،بعنوان :عالقة نظـم المعلومـات اإلداريـة بجـودة القـ اررات اإلداريـة،
دراسة حالة :وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة.

هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف إلااى العالقااة بااين نظاام المعلومااات اإلداريااة وجااود الق ا اررات

اإلداريااة فااي وزار التربيااة والتعلاايم العاالي بقطااا غااز ،وقااد اسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي
التحليلااي ،واسااتخدم االسااتبانة كااأدا لجمااع البيانااات ،وقااام الباحااث باسااتخدام أساالوب العينااة

الطبقيااة المسااحية؛ حيااث تاام توزيااع ( )247اسااتبانة علااى عينااة الد ارسااة ،وتاام اسااترداد ()175
استبانة بنسبة (.)70.8%

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود عالقة بين الق اررات اإلدارية ونظم المعلومات اإلدارية في وزار التربياة والتعلايم
العالي بمعامل ارتباط يساوي (.)0.744

 أن نظا ا اام المعلوما ا ااات اإلداريا ا ااة فا ا ااي وزار التربيا ا ااة والتعلا ا اايم العا ا ااالي مطبقا ا ااة بنسا ا اابة
(.)67.47%

 أن واقع جاود القا اررات اإلدارياة فاي وزار التربياة والتعلايم العاالي فاي قطاا غاز كاان
إيجابي بنسبة (.)63.09%

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 حا ااث اإلدار العليا ااا علا ااى زيا اااد دعا اام وتا ااوفير المسا ااتلزمات الخاصا ااة بتشا ااغيل نظا اام
المعلومات اإلدارية في الوزار .

 حرص اإلدار العليا على توفير البدائل المتعدد عند اتخاذ الق اررات اإلدارية.

 العمل على زياد التنسيق بين أقسام ودوائر الوزار المختلفة لماا لاه مان أثار باالغ فاي
نجاح الوزار في تحقيق أهدافها.

 إش اراك العاااملين عنااد أحااداث أي تغيياار واألخااذ باقت ارحاااتهم حااول النظااام لمااا لااه ماان
األثر البالغ في نجاح النظام في تحقيق أهدافه.
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 .5دراســـة (أبـــو عطـــا )2015،بعنـــوان :التنظيمـــات غيـــر الرســـمية ،وعالقتهـــا بعمليـــة اتخـــاذ
الق اررات اإلدارية من وجهة نظر العاملين في الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف العالقة بين التنظيماات غيار الرسامية ،وعملياة اتخااذ القا اررات

اإلدارية من وجهة نظر العاملين في الجامعات غير الحكومية بقطا غز .

واعتما ااد الباحا ااث علا ااى الما اانهج الوصا اافي التحليلا ااي ،وتا اام اسا ااتخدام االسا ااتبانة كا ااأدا للد ارسا ااة

مستخدماً العينة العشوائية الطبقية الستطال آراء عينة الد ارساة والمكوناة مان ( )309موظفااً
وموظفااة ماان أعضاااء الهيئتااين األكاديميااة واإلداريااة فااي ثااالث جامعااات غياار حكوميااة بقطااا

غز  .وهي ( :جامعة األزهر ،جامعة اإلسالمية ،وجامعة فلسطين) ،وقد بلغ عدد االساتبانات

المسترد ( )297بنسبة مقدارها (.)91.38%
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجااود درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة ماان قباال أفاراد عينااة الد ارسااة علااى المجااال المتعلااق
باتخاذ الق اررات اإلدارية ،بوزن نسبي قدره ( .)71%

 وجااود درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة ماان قباال أفاراد عينااة الد ارسااة علااى المجااال المتعلااق
بالتنظيمات غير الرسمية ،بوزن نسبي قدره ( .)72%

 وجود عالقة ذات داللاة إحصاائية باين أبعااد التنظيماات غيار الرسامية وعملياة اتخااذ
الق اررات اإلدارية في الجامعات غير الحكومية بقطا غز .

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرور قيام إدار الجامعات باالهتمام بإيجااد حالاة مان التاوازن والتوافاق باين التنظايم
الرساامي وغياار الرساامي ،ماان خااالل إشاابا الحاجااات النفسااية والوظيفيااة للتنظيمااات

غير الرسمية بما يتالءم مع األنظمة والقوانين.

 دعو إدارات الجامعاات إلاى االهتماام بااآلراء ،والمقترحاات التاي يقادمها العااملون فاي
المسااتويين األكاااديمي ،واإلداري ،واتاحااة الفرصااة أمااامهم للمشاااركة فااي عمليااة اتخاااذ

القرار.

 .6دراســـة (أبوشـــعيرة )2015،بعنـــوان :دور مـــديري المـــدارس الحكوميـــة فـــي إدارة األزمـــات
بمحافظات غزة.

هاادفت الد ارسااة للكشااف عاان أدوار مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااات غااز فااي إدار
األزم ااات م اان وجه ااة نظ اار الم ااديرين؛ وك ااذلك الكش ااف ع اان ص اايغة مقترح ااة م اان وجه ااة نظ اار

المشرفين التربويين إلدار مديري المدارس لألزمات بمحافظات غز .
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واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي؛ حيث تكاون مجتماع الد ارساة مان جمياع ماديري المادارس

الحكوميا ااة فا ااي محافظا ااات غا ااز البا ااالغ عا ااددهم ( )395ما اادي اًر وما اادير  ،ما اانهم ( )175ما اادي اًر
و( )180م اادير ،أخااادت مااانهم عيناااة عش ا اوائية طبقيا ااة ع ااددها ( )242ما اادي اًر وما اادير بنسااابة

(  ) %60من المجتمع األصلي.

وقاماات الباحثااة ببناااء اسااتبانة عاان دور ماادير المدرسااة فااي إدار األزمااات تكوناات فقراتهااا ماان

( )47فق اار موزع ااة عل ااى خمس ااة مج اااالت؛ وك ااذلك مقابل ااة م ااع المشاارفين الترب ااويين ،وبعا ا

ما ااديري وما ااديرات الما اادارس؛ وتا اام تحليا اال اسا ااتجابات أف ا اراد العينا ااة باسا ااتخدام برنا ااامج الا اارزم
اإلحصائية ).)spss

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 الدرجة الكلية ألدوار مديري المدارس الحكومية في مراحل إدار األزمات كانت بوزن
نسبي ( )%80وهي درجة كبير حيث كان أعالها المجال األول دور مدير المدرسة في
مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمة بنسبة ( )%86.4وأدناها المجال الخامس وهو
دور مدير المدرسة في مرحلة التعليم بنسبة (.)%81.5
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لواقع دور
مديري المدارس الحكومية في إدار األزمات بمحافظات غز لمتغير (الجنس ،المؤهل
العلمي ،المرحلة التعليمية).
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين مجموعتي سنوات
الخدمة (أقل من خمس سنوات من ناحية ،ومجموعتي ( )10-5سنوات ،وأكثر من
عشر سنوات) على مجال دور مدير المدرسة في اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمة والدرجة
الكلية لالستبيان لصالح مجموعتي ( )10-5سنوات وأكثر من عشر سنوات ،أما بالنسبة
لمرحلة استعاد النشاط فكانت لصالح مجموعة أثر من عشر سنوات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرور إعطاء دورات تدريبية في إدار األزمات لمديري المدارس ،وادار الوقت للحد من
األزمات.
 تبادل الخبرات بين مديري المدارس في التعامل مع األزمات ،واالستفاد من خيرات
الدول المتقدمة.
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 .7دراســة (عبيــد )2015،بعن ـوان :أبعــاد إدارة المعرفــة وعالقتهــا بعمليــة اتخــاذ الق ـرار دراســة
ميدانية على البنوك التجارية في قطاع غزة.

الدرسااة إلااى كشااف العالقااة بااين أبعاااد إدار المعرفااة ( تكنولوجيااا المعلومااات ،الم اوارد
هاادفت ا

ار ارت لادى الفئاة اإلدارياة
البشرية ،المشاركة التنظيمية الثقافاة التنظيمياة) و عملياات اتخااذ الق ا

ف ااي البن ااوك التجاري ااة ف ااي قط ااا غ ااز  ،،وبغي ااة تحقي ااق األه ااداف المرج ااو اس ااتخدمت الباحث ااة
للدرسااة حيااث اشااتملت علااى ( ) 80
ا
الماانهج الوصاافي التحليلااي ،مسااتخدمة االسااتبانة كااأدا

الدرسااة الااذي يضاام
الدرسااة علااى عينااة عش اوائية بساايطة ماان مجتمااع ا
فقاار  ،وقااد تاام تطبيااق ا
البنوك التجارية في قطا ( 8بنوك) حيث تم توزياع (  ) 120اساتبانة ،وتام اساترداد ()100
منها بنسبة استرداد ( .)%83.3

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
تصورت المبحوثين ألبعاد إدار
ا
 بينت النتائج من خالل المتوسطات الحسابية أن
إدرك الفئة اإلدارية
المعرفة جاءت بدرجة مرتفعة ويعتبر هذا مؤشر إيجابي على مدى ا
في البنوك التجارية في القطا لمفهوم إدار المعرفة وأبعادها وبالتالي توظيف هذه
القر ارت.
المفاهيم في عملية اتخاذ ا
 أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدار المعرفة وعملية
القر ارت في البنوك التجارية في قطا غز .
اتخاذ ا
 بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في
القر ارت في البنوك التجارية العاملة في قطا غز
استجابات المبحوثين لعملية اتخاذ ا
الديموغرفية (العمر ،عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى
ا
للمتغيرت
ا
تعزى
للمتغيرت
ا
الوظيفي وعمر المنظمة) ،بينما بينت الدارسة عدم وجود هذه الفروق
الديموغرفية ( الجنس والمستوى التعليمي).
ا
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 زياد االهتمام بأبعاد إدار المعرفة وتفعيلها بالبنوك ودفعها نحو اتخاذ ق اررات سليمة.
 اتبا األساليب والوسائل العلمية والعملية في اتخاذ الق اررات المتعلقة بمصير ومستقبل
منظمة األعمال للوصول للقرار األمثل.
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 .8دراســـة (حســـونة )2013،بعنـــوان :معوقـــات اســـتخدام األســـاليب الكميـــة وعالقتهـــا بجـــودة
الق اررات اإلدارية – دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات استخدام األساليب الكمية وعالقتها بجود

الق اررات اإلدارية في البنوك العاملة في فلسطين من خالل التعرف على مستوى معرفة
المديرين باألساليب الكمية ،ومدى حاجاتهم الستخدام تلك األساليب ودرجة تطبيقهم لها في

أعمالهم ،كما تعرف على مدى استخدام أهم األساليب الكمية ،وشملت الدراسة عدد()11
بنكاً من البنوك العاملة في فلسطين ،وبلغ عدد مجتمع الدراسة( ،)1034وتم تصميم استبانة
لهذا الغر

أجابت عليها عينة طبقية عشوائية والبالغ عددها( )300استبانة من أصل

( )380استبانة تم توزيعها على عدد من المدراء والمسؤولين العاملين في البنوك العاملة في

فلسطين بنسبة ( )79%من إجمالي االستبيانات التي تم توزيعها ،وقد استخدم الباحثون

المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود عالقة طردية بين المتغيرات المستقلة وبين جود الق اررات اإلدارية.

 وجود عالقة عكسية بين أسلوب التجربة والخطأ في اتخاذ الق اررات اإلدارية وبين
جود الق اررات اإلدارية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 االهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي وتكثيف تدريب مدراء المصارف.

 إنشاااء م اركااز بحااوث مختصااة لتطااوير األساااليب الكميااة بمااا يتوافااق مااع القطااا
المصرفي.

 .9د ارســة (األســطل )2011،بعن ـوان :بطاقــة األداء المت ـوازن وعالقتهــا بعمليــة اتخــاذ الق ـ اررات
اإلدارية -دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية بقطاع غزة.

هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف علااى العالقااة بااين بطاقااة األداء المت اوازن بأبعادهااا األربعااة
( المااالي ،العمااالء ،العمليااات الداخليااة ،الااتعلم والنمااو) وعمليااة اتخاااذ الق ا اررات اإلداريااة فااي
المص ااارف الوطني ااة بقط ااا غ ااز ،وق ااد اس ااتخدم الباح ااث الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،وتك ااون
مجتمع الدراسة من متخذي الق اررات اإلدارياة بالمصاارف الوطنياة والباالغ عاددهم ( )78فارداً،

وقد استخدم أسلوب الحصر الشامل نظ اًر لصغر حجم مجتمع الدراسة ،واعتماد الباحاث علاى
االستبانة كأدا رئيسية لجمع البيانات.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود قدر عالية على اتخاذ الق اررات اإلدارية بالمصارف الوطنياة الفلساطينية بقطاا
غز ووفق المنهجية العلمية.



تقوم المصارف باستخدام مقاييس مالية وأخرى غير مالية لتشاخيص مشااكل العمال



وجود عالقة إيجابية بين تطبيق األداء المتوازن وعملية اتخاذ الق اررات اإلدارية.

وتحديد االنحرافات في األداء واتخاذ الق اررات.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول تطبيق بطاقاة

األداء المتا اوازن بأبعاده ااا األربع ااة وعملي ااة اتخ اااذ القا ا اررات اإلداري ااة تع اازى لمتغيا ارات
(التخصص العلمي ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبر  ،الدورات التدريبية).

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضاارور تبنااي تطبيااق بطاقااة األداء المت اوازن وفااق المنهجيااة الصااحيحة ،كمااا يمكاان
اعتماد البطاقة كأدا لقيااس األداء واالساتفاد منهاا لتطاوير نظام المعلوماات اإلدارياة
وذلك بهدف اتخاذ الق اررات اإلدارية وترشيدها.

 ضرور استغالل الحلول التكنولوجية الحديثة في تطبيق بطاقة األداء المتوازن.
 وضرور إجراء المزيد من الدورات التدريبية للعاملين بالمصارف الوطنياة علاى كيفياة

تطبيااق األدوات اإلداريااة الحديثااة ،والعماال علااى دمااج العاااملين واشاراكهم بشااكل أكثاار

فعالية في العملية اإلدارية.

 2.3الدراسات العربية:

 1.2.3الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات:

 .1دراسة (زويلف )2015،بعنوان :نجاح نظم المعلومات المحاسبية وأثره في م ارحل إدارة
األزمات.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف إلااى أثاار نجاااح نظاام المعلومااات المحاساابية فااي إدار

األزمات التي تواجه البنوك التجارية العاملة في األردن .وشملت الدراسة عينة مكوناة مان

( )10بنوك ،ولجمع البياناات الالزماة تام تصاميم اساتبانة وزعات علاى أفاراد عيناة الد ارساة
ف ااي اإلدارات العام ااة له ااذه البن ااوك .وق ااد ت اام توزي ااع ( )120اس ااتبانة ،اعتم ااد منه ااا لغاي ااات
البحث والتحليل ( )108استبانات؛ أي ما نسبته ( )90%من االستبانات الموزعة.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود أثر دال إحصائياً لنجااح نظام المعلوماات المحاسابية (مجمال مؤشاراته) فاي
كل بعد من أبعاد إدار األزمات (مراحل إدار األزمات).

 هناااك أثاار ذي داللااة إحصااائية لكاال مؤشاار ماان المؤشارات التاليااة فااي كاال مرحلااة
ماان م ارحاال إدار األزمااات :جااود المعلومااات ،وجااود النظااام ،واسااتخدام النظااام،
بينما لم يكن هناك أثر دال إحصائياً لمؤشر رضا المستخدم في هذه المراحل.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 زياد االهتمام بمؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية وتحسين درجة وجودها

في البنوك قيد الدراسة لالرتقاء بمستوى نجاح هذه النظم ،باعتبارهاا مان األنظماة

التي تدعم المنظمات في مواجهة األزمات التي تهدد بقاءها واستمرارها.

 قيام البنوك التجارية فاي األردن بتعزياز وجاود نظاام إدار األزماات وتاوفيره بدرجاة
أكباار ،حيااث يكتسااب هااذا النظااام أهميااة خاصااة فااي البنااوك المااذكور نظا اًر لعملهااا
فااي بيئااة ديناميكيااة س اريعة التطااور وحاااد المنافسااة ممااا يزيااد احتماليااة تعرضااها

لألزمات.

 .2دراسة (العمري )2014،بعنوان :تقييم مستوى االستعداد إلدارة األزمات بـالتطبيق علـى
جهاز شرطة عمان السلطانية.

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى تقي اايم مس ااتوى االس ااتعداد إلدار األزم ااات ب ااالتطبيق عل ااى جه اااز
شرطة عمان السلطانية وفقاً التجاهات الضباط العاملين به.

استخدم الباحث المقابلة الشخصية القصير ،حيث استخدم قائمة استقصااء علاى عيناة تام

اختيارها عشوائياً من الضباط العاملين في الجهاز وعددهم ( )400ضابطاً.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عالقة ارتباط قوية بين تأثير مستوى االستعداد لألزمات مع عوامل توفر:

(المعلوماات ،بارامج التاادريب ،فرياق لألزمااات ،والخباار ) علاى عكااس مشاااركة العاااملين
في اتخاذ القرار والرتبة التي ليس لها تأثير على االستعداد لألزمات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 زياااد مسااتوى االسااتعداد لألزمااات ماان خااالل االرتقاااء بب ارامج التاادريب لمواجهااة
األزمات ،واالستفاد من الخبرات السابقة ،واالهتمام بالتخطيط لألزمات.
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 .3دراسة (الحجار )2013،بعنوان :أثر نمط شخصـية متخـذ القـرار علـى أسـلوب مواجهـة
األزمات :دراسة تطبيقية على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة

الغربية.

هدفت الدراسة إلى قياس نمط شخصية متخذ القرار على أسلوب مواجهة األزمات

واستخدمت الباحثة المنهج االستنباطي ،وطبقت الدراسة على عيناة قوامهاا ( )265مفارد
مان متخاذي القارار بااإلدار العلياا والوساطى فاي الشاركة ،وبلاغ عادد االساتمارات المساتوفا

( )254استمار .

توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود تأثير معنوي إيجابي بين نماط شخصاية متخاذ القارار وباين أسالوب مواجهاة
األزمات (أسلوب المواجهة والتعاون واالحتواء).

اأثير علا ااى أسا االوب مواجها ااة
 أن الشخصا ااية ذات الضا اامير الحا ااي ها ااي األكثا اار تا ا اً
األزمات تليها العصابية ثم الشخصية ذات القبول ثم االنبسااطية وأخيا اًر المنفتحاة
على الخبرات.

 .4دراســــة (علــــي )2012،بعنــــوان :تفعيــــل دور إدارة األزمــــات فــــي دعــــم االســــتراتيجية
التسويقية بالقطاع السياحي.

هدفت الدراسة إلى توضيح الدور المهم الذي تلعبه إدار األزمات في دعم
االستراتيجية التسويقية بالقطا السياحي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتم
استقصاء عينة من مسؤولي إدارات مختلفة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،
وتكون مجتمع الدراسة من رؤساء القطا ومديرين العموم والمديرين بالهيئة المصرية
العامة للتنشيط السياحي بإداراتها المختلفة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 غياب المفهوم الحقيقي لدور إدار األزمات في التصدي لألزمات التي تواجه
القطا السياحي ،وأهمية هذا الدور في دعم االستراتيجية التسويقية حيث أن إدار
األزمات بمفهومها الحقيقي تمر بعد مراحل تبدأ باكتشاف إشارات اإلنذار ،والتي
تكمن أهميتها في التقليل من احتماالت المشاكل والقضاء على كثير من المعوقات
التي يمكن أن تظهر.
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 غياب دور البحوث التسويقية في التنبؤ باألزمة قبل وقوعها ،وبالتالي غياب دورها
في تسهيل إمكانية التعلم من األزمة من خالل الدروس المستفاد منها لمواجهة
األزمات المشابهة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 بضرور أن تأخذ إدار األزمات موقعها ضمن التكوين اإلداري للقطا السياحي
باعتبارها إدار مستقلة دائمة شأنها شأن باقي اإلدارات التي لها دورها الفعال في
دعم االستراتيجية التسويقية بالقطا السياحي.
 ضرور تخصيص ميزانية مناسبة تسمح بإجراء األبحاث والدراسات التي من شأنها
دعم وتحسين أداء إدار األزمات في جميع مراحل إدار األزمة ،بالشكل الذي يحقق
تفعيل دور إدار األزمات في دعم االستراتيجية التسويقية بالقطا السياحي ،حيث
أن التكلفة التي تنفق من أجل اإلدار الفعالة لألزمة هي في الحقيقة استثمار للوقاية
من أزمات المستقبل.
 .5دراسة (جاسم )2011،بعنوان :دراسة تحليلية لواقـع إدارة األزمـات فـي وزارتـي الصـحة
والداخلية في العراق -دراسة مقارنة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع إدار األزمات في المؤسسات الحكومية في
العراق من خالل دراسة هذا الواقع وتحليله في و ازرتي الصحة والداخلية .وتم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي ،ويتكون مجتمع الدراسة من المديرين والمديرات (وكيل وزار ،
مدير عام ،مدير ونائب مدير أو ما يعادلها) الذين يعملون في المقارات الرئيسية
والفرعية ،وبلغ عددهم في وزار الصحة( )224وفي وزار الداخلية ( )197وجرى اختيار
عينة عشوائية قوامها ( )161من وزار الصحة و( )139من وزار الداخلية.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن االستعدادات لمواجهة األزمات قبل وقوعها غير كافية وغير مناسبة لكلتا
الو ازرتين ،أما االستعدادات حال وقو األزمات فكانت أفضل ولكن بنسب متوسطة،
مما يعني أن الجهود كانت عالجية أكثر منها وقائية ،بينما في مرحلة ما بعد األزمة
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فاالستعدادات كانت سلبية في وزار الصحة بينما أشارت الدراسة إلى أنها كانت
متوسطة في وزار الداخلية.
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرور االهتمام في التعامل مع األزمات بمراحلها الثالث وطرحت مجموعة من
اإلجراءات واآلليات التي تساعد على ذلك.
 تشجيع القيادات النقابية لعقد دورات تخصص في القياد وادار األزمات وكيفية
التصرف حيال األزمة قبلها وبعدها وفي أثناء وقوعها ،باإلضافة إلى فتح قنوات مع
العاملين الذين تمثلهم القيادات النقابية من خالل لقاءات واجتماعات دورية لالستما
لمطالبهم واالستئناس ببع

آراءهم.

 .6دراســة(العماج )2010،بعن ـوان :دور نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي اتخــاذ الق ـ اررات فــي
أثناء األزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود.

هدفت الدراسة في التعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ الق اررات في
أثناء األزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود ،ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الضباط
العاملين في المديرية العامة لحرس الحدود ،واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج
الوصفي ،واعتمد على االستبيان كأدا لجمع بيانات الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن أفراد الدراسة موافقين على أن هناك أزمات تواجه المديرية العامة لحرس
الحدود.

 أن أفراد الدراسة موافقين بشد على االحتياجات المعلوماتية إلدار أزمة قد تواجه
حرس الحدود.

 أن أفراد الدراسة موافقين على أهمية نظم المعلومات اإلدارية لترشيد عملية اتخاذ
الق اررات في أثناء األزمات.

 أن أفراد الدراسة موافقين على أن هناك معوقات تحد من دور نظم المعلومات
اإلدارية في اتخاذ القرار في أثناء األزمات.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 العمل على تفعيل وتحسين مستوى التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة
المتعلقة باستخدام التقنية بالمديرية العامة لحرس الحدود.

 أن تقوم وزار الداخلية بوضع سياسة لتقنية المعلومات موحد للجهات األمنية
لتمكين جميع القطاعات األمنية المرتبطة بالوزار من الحصول على معلومات

في أثناء األزمات ضمن ضوابط ،ومعايير محدد .

 إيجاد سياسة موحد بين اإلدارات لتنفيذ تبادل المعلومات بالمديرية العامة لحرس
الحدود مع احتفاظ كل جهة بخصوصية معلوماتها.

 .7دراســة (الحميــدي )2010،بعنـوان :فاعليــة االتصــال فــي إدارة األزمــات األمنيــة بــأجهزة
وزارة الداخلية بالرياض.

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية االتصال في إدار األزمات األمنية بأجهز
وزار الداخلية بالريا

 ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم استبانة

لجمع البيانات ووزعت على جميع العاملين من ضباط وصف الضباط في غرف
العمليات بأجهز وزار الداخلية والبالغ عددهم ( )850مفرد  ،وكانت عينة الدراسة
عشوائية بلغ حجمها ( )270مفرد .
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن أهم وسائل االتصال التي تستخدم في إدار األزمات هو االتصال الشفوي
عبر أجهز االتصال المختلفة.
 أن أهم معوقات إتمام فاعلية االتصال في إدار األزمات هو عدم تدريب
العاملين على مجال االتصال األمني.
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرور تجهيز غرف العمليات في أجهز وزار الداخلية بأحدث وسائل االتصال
الفعال ،مع تبني أنظمة تشفير تضمن عدم التداخل أو االختراق.
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 2.2.3الدراسات المتعلقة بجودة الق اررات اإلدارية:

 .1دراسة (ناصر )2016،بعنوان :جودة اتخاذ القـرار اإلداري وعالقتـه بـالتفكير اإلبـداعي
لدى المشرفين التربويين االختصاصين في مديرية تربية بابل.

يهادف البحاث إلااى التعارف علاى جااود اتخااذ القارار اإلداري لاادى المشارفين التربااويين

االختصاصيين .والتعرف على التفكير اإلبداعي لدى المشرفين التربويين االختصاصيين،
وك ااذلك التع اارف عل ااى العالق ااة ب ااين ج ااود اتخ اااذ القا ارار اإلداري والتفكي اار اإلب ااداعي ل اادى
المشارفين التربااويين االختصاصاايين ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي لمالئمتااه لطبيعااة

مشااكلة البحااث .وتحاادد مجتمااع البحااث بالمش ارفين التربااويين االختصاصاايين فااي مديريااة
تربي ااة محافظاااة باب اال والباااالغ عاااددهم ( )267مشا ارفاً ومش ا ارفة وأختي اارت عين ااة بالطريقاااة

العشوائية بعدد ( )177مشرفاً ومشرفة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 يمتلك جميع أفراد عينة البحث مهار صناعة القرار ومهارات التفكير اإلبداعي.
 أن وجا ااود صا ااناعة الق ا ارار تعتما ااد علا ااى مها ااارات متعا اادد ومنها ااا مها ااار التفكيا اار
اإلبداعي.

 القدر على التفكير اإلبداعي ينتج عنها ممارسات منها صناعة القرار.

 توجااد عالقااة ارتباااط موجبااة بااين جااود الق ارار اإلداري والتفكياار اإلبااداعي لعينااة
البحث.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 تنمية القدر على صناعة الق اررات لدى جميع العاملين في الميدان التربوي لما له
من أثر كبير على المؤسسات التربوية.

 تصميم برامج تدريبية لتنمية القدر على صناعة القرار وحل المشكالت.

 تصميم ب ارمج تدريبية لتنمية التفكير وخلاق اإلبادا لادى العااملين فاي المؤسساات
التربوية.

 .2دراســة (الشــمري )2014،بعنـوان :دور إدارة المعرفــة فــي دعــم عمليــات اتخــاذ القـ اررات
بشركة أرامكو السعودية.

هاادفت الد ارسااة إلااى الكشااف عاان دور تطبيااق إدار المعرفااة فااي دعاام عمليااات اتخاااذ
القا ا اررات ،والتع اارف عل ااى أه اام العوام اال الم ااؤثر ف ااي إدار المعرف ااة ودع اام عملي ااات اتخ اااذ
القا اررات ،وتقااديم دلياال إرشااادي مقتاارح عاان آلياة تطبيااق إدار المعرفااة ،واسااتخدمت الباحثااة

الماانهج الوص اافي المس ااحي ،وص ااممت اس ااتبانة إلكتروني ااة باإلض ااافةً إل ااى إجااراء اللق اااءات
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واالتصاااالت مااع المسااؤولين فااي القطااا والمشاااركة بالرسااائل اإللكترونيااة ومتابعااة الموقااع

اإللكترونااي للشااركة واالطااال علااى األدلااة التنظيميااة الصااادر ماان القطااا وتكوناات عينااة
الد ارسااة ماان ( )180مهندسااً تاام اختااارهم بالطريقااة العمديااة ،وتاام اسااترجا ( )146اسااتبانة
وكانت نسبتها( )81%من عينة الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 عاادد الك اوادر البش ارية للااذكور بقطااا الخاادمات الهندسااية يزيااد علااى عاادد اإلناااث
حيث بلغت نسبتهم ( )99%من أفراد عينة الدراسة.

 حصل محور دور تطبيق إدار المعرفة في عملياات اتخااذ القا اررات علاى الترتياب
الثالث وكانت نسبته المئوية ( )83.45%وهو يمثل درجة عالية وفقاً الستجابات

أفراد العينة.

 الهياكل التنظيمية في الشركة ال تسهل تدفق المعرفة ،وقطاا الخادمات الهندساية

يمتلاك بنيااة تقنياة عاليااة تمكان موظفيهااا مان إجاراء عملياات إدار المعرفااة الالزمااة

لعمليات اتخاذ الق اررات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 يجااب إيجاااد ح اوافز ماديااة لتشااجيع المهندسااين علااى المشاااركة بالمعرفااة وتقياايمهم
عليها.

 تعزيااز الساايطر علااى المعرفااة الداخليااة بتطبيااق نماااذج إدار المعرفااة التااي تحاادد
مصا ااادر المعرفا ااة ،والتوسا ااع بب ا ارامج الد ارسا ااات العليا ااا لتنميا ااة مصا ااادر المعرفا ااة

الداخلية.

 .3دراســة (المطيــري )2013،بعن ـوان :دور نظــم المعلومــات فــي ترشــيد الق ـ اررات اإلداريــة
لضباط المديرية العامة لحرس الحدود.

هدفت الدراسة للتعرف على دور نظم المعلومات فاي ترشايد القا اررات اإلدارياة لضاباط

المديرية العامة لحرس الحدود وقاد اساتخدم الباحاث المانهج الوصافي التحليلاي عان طرياق
المدخل المسحي باستخدام االستبانة كأدا لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 التقارير الدورية تساهم بشكل كبير في ترشيد اتخاذ الق اررات اإلدارية.

 أن إيجابي اات اسااتخدام نظاام المعلومااات التااي تسااهم فااي ترشاايد الق ا اررات اإلداريااة
لضباط المديرية العامة لحرس الحدود بدرجة مرتفعة هي :تبصاير متخاذي القارار

بآثاره الجانبية على الجهات المتعاملة مع حرس الحادود واكسااب منساوبيه الخبار
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الكافي ااة ف ااي اس ااتخدام نظ اام المعلوم ااات ف ااي ترش اايد القا ا اررات ،وت ااوفير المعلوم ااات

الالزمة لترشيد الق اررات.

 أن المعوقااات هااي :نقااص الك اوادر الفنيااة المتخصصااة فااي تحوياال البيانااات إلااى
معلوما ااات مفيا ااد  ،وغيا اااب السياسا ااة المشا ااتركة با ااين إدارات الحا اارس فا ااي تبا ااادل

المعلومات.

 للتغلاب علاى المعوقاات مهنيااً ينبغاي إنشااء البنياة التحتيااة الالزماة الساتخدام نظاام
المعلومات في ترشيد الق اررات اإلدارية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 تدعيم البنية التحتية الالزمة الستخدام نظم المعلومات في ترشيد اتخاذ الق اررات.

 تزوي ااد المديري ااة العام ااة ب اانظم المعلوم ااات الالزم ااة للمس اااعد ف ااي اتخ اااذ القا ا اررات
التقليدية والطارئة.

 إلحاق ضباط الحرس الحدود بدورات تدريبية متقدمة في استخدام نظم المعلومات
في ترشيد اتخاذ الق اررات.

 .4دراسة (نوري )2013،بعنوان :دور إدارة المعرفة فـي اتخـاذ القـرار :دراسـة حالـة لعينـة
من مديري منظمات األعمال في محافظة دهوك.

هاادفت الد ارسااة إلااى الوقااوف علااى دور أهميااة إدار المعرفااة فااي عمليااة صاانع الق ارار

على مستوى منظمة األعمال .والغاية الرئيسية هي التركيز على المفاهيم األساسية إلدار

المعرفة .والهدف اآلخر هو لتحديد ضرور مستوى المعرفة لمنظمات األعمال .ثام تحدياد
المزايا والمصاعب لتطبيق المعرفة ،وقد تم اعتماد ( )65استبانة من االستبانات الموزعاة

والبالغة ( )80استبانة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:


أن الق ا ا ا اررات لمنظما ا ااة األعما ا ااال (عينا ا ااة الد ارسا ا ااة) يا ا اادركون أهميا ا ااة اسا ا ااتخدام

المعلومات وتوظيفها في عملية بناء واتخاذ الق اررات.

 أن االساا ااتخدام الفعلاا ااي أو االساا ااتثمار األمثا ا اال للمعرف ا ااة اإلداري ا ااة فا ا ااي القطا ا ااا

االقتص ااادي ال يا ازال مح اادوداً بسا ابب وج ااود معيق ااات ومح ااددات تتعل ااق بالم اادراء
والقيادات واإلمكانات البشرية والتقنية والمعلوماتية والمادية المتاحة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 االهتمام الجدي من قبل المنظمات بالمعرفة اإلدارية وعملياتها وادارتها كونهاا
أصاابحت الي اوم راس المااال الحقيقااي والمنبااع األساسااي لمواردهااا الماديااة والفنيااة
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ورافداً مهماً لدعم الميز التنافسية في ظل التحديات والتغيرات المساتمر فاي بيئاة

األعمال.

 يتوجب على المدراء صانعو القرار في عينه البحث أن يراعوا الدور المهام لايس
فقط للمعرفة المعلنة وما تحتويه من معلومات ومعارف تمتلكها منظمة األعمال
با اال يجا ااب علا اايهم أيضا ااا أن ي ارع ا اوا وال يهمل ا اوا الخب ا ارات والمعا ااارف والمها ااارات

الخاصااة بالمعرفااة الكامنااة ألفاراد منظماااتهم ومااا لهااا ماان أهميااة ودور فاعاال فااي
تقرير مصير منظمة األعمال وبقاءها وديمومتها.

 .5دراسة (الزهراني )2011،بعنوان :صنع القرار اإلداري في األجهـزة األمنيـة( :األسـاليب،
المعوقات ،أنماط المشاركة).

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التعا اارف عل ااى األس اااليب اإلداري ااة والكمي ااة ف ااي ص اانع الق ا ا اررات

األمني ا ااة ،والتعا ا اارف عل ا ااى نم ا ا او المشاا اااركة فيه ا ااا وكش ا ااف العوائ ا ااق اإلداري ا ااة والتنظيمياا ااة
واالجتماعي ااة والذاتي ااة ،الت ااي تح ااول دون مش اااركة المرؤوس ااين ف ااي عملي ااة ص اانع القا ا اررات

والكش ااف ع اان م اادى اخ ااتالف رؤي ااة أفا اراد عين ااة الد ارس ااة ،إزاء مح اااور الد ارس ااة المختلف ااة،
باختالف خصائصهم الديمغرافية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 هناك قدر محدود من المشااركة فاي صانع القا اررات األمنياة ،ولام يظهار أن هنااك
اهتماماً في عملية صنع استخدام التقنيات الحديثة في عملية صنع الق اررات.

 أن أه اام العوائ ااق الت ااي تق ااف دون التفعي اال للمش اااركة ف ااي عملي ااة اتخ اااذ القا ا اررات
األمنية ،هي عوائق :ذاتية واجتماعية وتنظيمية.

 أن أهم المقترحات التي تزيد من فرصة تفعيل المشاركة في صناعة القرار تتمثال
ف ااي :تفعي اال الا اواز ال ااديني ،والعم اال با اروح الفري ااق ،والعم اال عل ااى تنمي ااة الثقاف ااة
التنظيمية بين الرؤساء والمرؤوسين ،ثم تعزيز االستقرار الوظيفي.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 توجيااه القيااادات األمنيااة السااتخدام التقنيااات الحديثااة داخاال األجهااز األمنيااة أكثاار
مما هي عليه في الوقت الراهن في صنع القرارات األمنية.

 التدريب المستمر على كيفية استخدام الحاسبات اآللية في صنع القا اررات األمنياة
واتخاذه ااا ،وتنمي ااة مه ااارات مس ااتخدميها لمواكب ااة التط ااور التكنول ااوجي ف ااي وقتن ااا

الحاضر.
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 العماال علااى إيجاااد نظااام فعااال يتضاامن االسااتقرار الااوظيفي للعاااملين فااي األجهااز
األمنية.

 .6دراسة (زريقات )2011،بعنوان :أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشركات
االستخراجية األردنية.

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى أث اار إدار المعرف ااة ف ااي فاعلي ااة اتخ اااذ القا ارار ف ااي

الشا ا ااركات االسا ا ااتخراجية األردنيا ا ااة ،والتعا ا اارف علا ا ااى تصا ا ااورات العا ا اااملين فا ا ااي الشا ا ااركات
االساتخراجية األردنيااة ألبعااد إدار المعرفااة ،والتعارف علااى فاعلياة اتخاااذ القارار ماان وجهااة
نظر العاملين في الشركات االستخراجية األردنية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وج ااود تا ااأثير مباشا اار ألبعا اااد إدار المعرفاااة عل ااى عمليا ااة اتخا اااذ الق ا ا اررات السااايما
االستراتيجي منها.


وجود عالقة قوية ماا باين اساتخدام تكنولوجياا المعلوماات وعملياة اتخااذ القا اررات

بضا اارور العما اال وأثبتا اات وجا ااود عالقا ااة طرديا ااة ما ااا با ااين الما ااورد البشا ااري واتخا اااذ

الق اررات.

 وجود عالقة طردية ما بين الثقافة التنظيمية وعملية اتخاذ الق اررات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:


ضرور تعزيز توظيف أبعاد إدار المعرفة وفاعلية اتخاذ القارار مان خاالل إيجااد

قاعد بيانات ونظم للمعلومات قادر على تزويد إدارتها بما تحتاجه من معلومات
كمي ااة ونوعي ااة ف ااي الوق اات المناس ااب والش ااكل المناس ااب وعل ااى جمي ااع المس ااتويات

اإلدارية فيها باعتبارها أحد المكونات األساسية في إدار المعرفة.
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 3.3الدراسات األجنبية:
 1.3.3الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات:

 .1دراسة ) (Mwaiwa & Odiyo, 2015بعنوان :التأثير االستراتيجي إلدارة األزمات على
إدارة استمرارية األعمال في الشركات .حالة من بنك إكيتول ،كينيا.

The Strategic Effect of Crisis Management on Business Continuity

Management in Corporate Organizations: A Case of Equitol Bank.
Kenya.
هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات إدار األزمات في المنظمات التجارية،

والكشف عن أثر استراتيجية إدار األزمات على إدار استم اررية العمل واألداء في البنوك،
واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي ،واالستبانة أدا للدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد تأثير ذو داللة الستراتيجية إدار األزمات على إدار استم اررية العمل واألداء
للمنظمة.

 يتم وضع استراتيجيات مالئمة التخاذ ق اررات وحلول مناسبة في مكان حدوث األزمة ،ألن

المنظمة تدرك أهمية إدار األزمات والتعلم من األزمات السابقة ومدى تأثير كل ذلك
على عمالئها.

 أن المنظمات التي يوجد لديها خطط متقنة ومعد مسبقاً إلدار األزمات يكون أداؤها
أفضل في التعامل مع استم اررية العمل لديها.

استمررية العمل وهياكل وبرامج االتصاالت
ا
 يوجد معرفة سابقة لدى الموظفين بخطط
المناسبة عند حدوث األزمة.

 .2د ارسة) (Taneja, 2014بعنوان :االستراتيجيات التنظيمية لمنع األزمات وادارة األزمات،
سونيا تانيجا .تكساس  M & Aجامعة التجارة.
Strategic Crisis Management: A Basis for Renewal and Crisis
Prevention. Sonia Taneja. Texas A&M University-Commerce.

هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف إلااى االسااتراتيجيات التنظيميااة لمنااع األزمااات وادار األزمااات

التي تحدث بكفاء وفاعلية ،إضافةً إلاى التعارف إلاى الطارق واألسااليب التاي يمكان اتباعهاا لتوقاع
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األزما ااات التا ااي قا ااد تواجها ااا ها ااذه المنظما ااات ،واسا ااتخدمت الد ارسا ااة الما اانهج التحليلا ااي ،واالسا ااتبانة
والمقابلة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن االسااتعداد لألزمااة أصاابح ضاارور كبياار جااداً لمنااع ومواكبااة األزمااات المتوقعااة بصااور
فاعلة ومتميز .

 أن ت اوافر اسااتراتيجيات وخطااط تنفيذيااة إلدار األزمااات ومنعهااا ماان الحاادوث سااوف ي اؤدي
إلى حماية المنظمة من األزمات أو على األقل التخفيف من حدتها حال وقوعها.

 .3دراسة ( )Anna Bengtson.2013بعنوان :إدارة االستقرار واألزمات في العالقات
التجارية :دراسة حالة شركة اريكسون في األسواق الثابتة.
Managing stability and crises in business relationships: The
case of Ericsson in an emerging market.

هدفت الدراسة إلى تطوير نظرية التغيرات على نحو سلس في تنمية العالقات

التجارية لالستفاد منها في حاالت االستقرار واألزمات التي قد تتعر

لها الشركات

والمؤسسات التجارية ،واستخدم الباحث منهج دراسة الحالة على الشركة السويدية ،وجمع
بيانات الدراسة عن عالقة الشركة في األسواق الناشئة في األرجنتين من أرشيف الشركة

والصحف واإلنترنت.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود ضعف حقيقي في العالقات التجارية للشركة بسبب سلوكها القائم مع
العمالء والشركات األخرى المحلية في حاالت االستقرار وعدم االستقرار ،رغم

أن واقع االضطراب واألزمات أصبح أكثر شيوعاً في العالقات التجارية بسبب

دخول الشركات الكبرى إلى األسواق غير مستقر.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 أن إعاد تنشيط العالقات التجارية يتطلب بشكل متزايد دراسة السلوك المتبادل
بين الشركات والعمالء والشركات األخرى في األسواق.


ضرور إيجاد نموذج موحد للشركة يضمن تحديد أساليب تتبعها الشركة في

حاالت االستقرار وعدم االستقرار(األزمات) في العالقات التجارية.
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 .4دراسة ) (Rahim, 2012بعنوان :دور البلدية في إدارة األزمات بمدينة مشهد بايران.
"The Role of Municipality in Crisis Management".in Mashad
municipality- Iran.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور البلدية في إدار األزمات (قبل وفي أثنااء وبعاد) مان

أجاال التخطاايط لتحسااين اس ااتغالل التكنولوجيااا الجديااد والخب اار الدوليااة والمحليااة ،واع اااد

النظاار فااي القواعااد لتحسااين أساااليب حاال المشااكالت األزمويااة بالبلااديات ،ووضااع ض اوابط
ماان أجاال تسااهيل الخاادمات أيضااً ،واقتاراح الحلااول لتخطاايط ،وادار  ،ومراقبااة األزمااات ماان
قب اال الم ااديرين والخبا اراء ،واس ااتخدمت الد ارس ااة الم اانهج التحليل ااي ،واالس ااتبانة والمقابل ااة أدا

للدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن بلديااة مشااهد محاال الد ارسااة تقااوم باابع
م اان ح اادوثها ،وتق ااوم ب اابع

باابع

األنشااطة قباال حاادوث األزمااات للحااد

األنش ااطة لتحس ااين إدارته ااا لألزم ااات ،وك ااذلك تق ااوم
األنشااطة بعااد انتهاااء األزمااة

األنشااطة فااي أثناااء األزمااات ،وتقااوم باابع

مثل التعاون بين القاد في مختلف البلديات.


ض اارور وج ااود خط ااة إلدار األزم ااات ،وتحدي ااد اس ااتراتيجية خاص ااة ف ااي تجناااب
األضرار التي لحقت بالمعدات واألفاراد والقاوى العاملاة والحاد منهاا وزيااد سارعة

الوصول إلى المعلومات وتحليلها في حالة األزمة.

 .5دراســة (رضـوان )2010،بعنـوان :إدارة اتصــاالت األ زمــة مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي
للمنظمة :دراسة على أزمة استدعاء السيارات لشركة " تيوتا" خالل عام .2010

Managing crisis communications through the organization's
website: A study on Toyota's car recall crisis during 2010.

هاادفت الد ارسااة التعاارف علااى الكيفيااة التااي يااتم ماان خاللهااا توظيااف الموقااع اإللكترونااي
للمنظمة والوسائل االتصالية المتاحة علاى شابكة األنترنات فاي إدار المنظماة لالتصااالت

في أثناء األزمات التي تواجههاا ،وقاد اعتمادت الد ارساة علاى أسالوب د ارساة الحالاة لألزماة
التااي واجهاات شااركة" تويتااا" اليابانيااة لصااناعة الساايارات والخاصااة بظهااور عيااوب فنيااة فاي
بع ا

أن اوا الساايارات التااي تنتجهااا خااالل عااام ( )2010ممااا تطلااب معااه القيااام بعمليااة

استدعاء للسيارات المعيبة إلصالحها في مراكز الخدمة الموجود في عدد من الدول.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 توظيف شركة تويتا لإلمكانات التفاعلية لألنترنت بصور واضحة عبر موقعها
اإللكتروني للتواصل مع العمالء.

 وظفت الشركة الوسائط المتعدد لنقل رسائلها إلى العمالء بأكثر من وسيلة
تحقيقاً للتكامل والتأثير المشترك.

 وفيما يتعلق باستراتيجيات االتصال في أثناء األزمة وظفت الشركة استراتيجيات
اإلعتذار واتخاذ اإلجراءات التصحيحية بأشكالها المتنوعة بهدف حماية سمعتها
وصورتها لدى العمالء.

 وفيما يتعلق بمركزها اإلعالمي على الموقع وظفت الشركة العديد من األدوات
التقليدية والتفاعلية لنقل الرسالة االتصالية المدعمة لالستراتيجيات المستخدمة
مثل البيانات الصحفية والملفات المرئية والتقارير والحوار المباشر والروابط

الفعالة.

اسة( )Ali unlu.2010بعنوان ":إدارة الكوارث واألزمات في تركيا".
 .6در ِ

Disaster and crisis Management in Turkey: a need for a
unified crisis Management system.

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تطوير نظام إدار الكوارث واألزمات التي
تتعر

لها الحكومة التركية ،واجراء تقييم نوعي لنظام إدار الكوارث واألزمات في تركيا

للحاالت المأساوية التي لها البالد ،وقام الباحث بجمع بيانات الدراسة من خالل الوثائق
الحكومية وبينات األرشيف الحكومي عن الحاالت المأساوية التي تعرضت لها تركيا.
وتوصلت الد ارسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن تركيا عدت نظامها إلدار الكوارث واألزمات الذي يعتمد على الخبرات ويقع
على عاتق الو ازرات الحكومية المختلفة بينما مشاركة المنظمات الخاصة غير

الربحية محدود المشاركة في إدار الكوارث واألزمات وأن هذا النظام ضعيف

جداً.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 إعاد النظر في النظام الحالي إلدار األزمات والكوارث ويحتاج إلى تطوير

ليصبح مميز في تنسيق إدار العمليات وتصميم هيكل إلدار الكوارث واألزمات

أكثر توحداً ومرونة مع إشراك المنظمات الخاصة غير الربحية فيه.
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 .7دراسة( :)Wang،2009بعنوان :اعتماد إدارة المعرفة في أوقات األزمات .تايوان.

Knowledge management adoption in time of crisis. Taiwan.
هدفت الدراسة إلى تحسين الفهم للدور الذي تلعبه إدار المعرفة في رفع األداء

التنظيمي خالل األزمات ،ولقد تم جمع البيانات الثانوية من الوثائق التنظيمية ،وبيانات
األرشيف ،وتم إجراء مقابلة شبه مقننة مع أربعة عشر من المختصين ،واستخدمت

الدراسة المنهج التاريخي المكتبي.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 إدار المعرفة تؤدي دو اًر مهماً في إدار األزمات.

 المؤسسات لها احتياجات معرفية مختلفة تتطلب استراتيجيات إدار معرفة مختلفة
في كل مرحلة من مراحل إدار األزمات.

 الخدمة في مواجهة األزمات تجعل المؤسسات تعرف نقاط ضعفها وبالتالي تقود
إلى مبادرات تعلم المؤسسة مما يسهل امتالك ومشاركة ومؤسسية المعرفة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 ضرور التعامل مع األزمات بشكل فوري وسريع فور وقو األزمة من خالل
المواد والوسائل الممكنة.
 .8دراسة ( :)Baltown & Flin،2009بعنوان :إدارة األزمات في المنظمات.

"Crisis Management in Organization".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر العوائق التي تعيق مديري األزمات من
االستجابة له ،سواء كانت العوائق بيئية مثل :ضغط الوقت ،ودرجة الخطر ،أو كانت

العوائق تنظيمية مثل :البيروقراطية ،تأييد الق اررات ،واالتصال والمعلومات باإلضافةً إلى

العوائق العلمية مثل :السيطر على األحداث واتخاذ الق اررات وادار فريق األزمة ،مما
يتطلب من مديري األزمات ضرور األخذ بعين االعتبار لهذه العوائق في حالة التعامل

مع األزمات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أثبتا اات الد ارسا ااة أن الا اادور الوسا اايط للشخصا ااية والعواما اال الفيزيقيا ااة مثا اال :التعا ااب وال ارحا ااة
والعوامل النفسية مثل :ضغوط العمل ،لها دور في التأثير سلباً وايجاباً علاى هاذه العوائاق

التي تواجه مديري األزمات في المنظمات.

 أن العوائق التي تم تحديدها هي البيئة منها والتنظيمية والعملياة ،ويمكان تجاوزهاا بااإلدار

الجي ااد والحكيم ااة لألزم ااات ،والق اادر عل ااى اتخ اااذ القا ارار ،مم ااا ي ااؤدي إل ااى تحس ااين فاعلي ااة
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اسااتجابة اإلدار للمسااتجدات مهمااا صااغر أو كباار حجمه اا ،وتقلياال العوائااق التااي تواجههااا

المنظمات عند التعامل مع األزمات.

 5.3.1الدراسات المتعلقة بجودة الق اررات اإلدارية:

 .1دراسة( )Nowduri.2011بعنوان :دور نظم المعلومات اإلدارية في القدرة على اتخاذ
القرار .جامعة بلومزبورغ في والية بنسلفانيا.

Management Information system and Business Decision Making:
Review . Analysis. And Recommendations. Bloomsburg
University of Pennsylvania،

تهدف الدراسة التعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية في القدر على اتخاذ القرار،
حيث أن عملية صنع القرار وأثرها على إدار المستوى األعلى في تنظيم األعمال

التجارية يفسر من خالل التركيز على اتخاذ الق اررات ،وتناقش هذه الدراسة القيود

والتحديات التي تواجه نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرار.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 الطبيعة الديناميكية لنظم المعلومات اإلدارية تجعل من الصعب بالنسبة لبع
المنظمات القدر على مواكبة المباد واالستراتيجيات والمقترحات.

 الحاالت المختلفة لعملية اتخاذ القرار تفر

في قدرتها على التكيف والوفاء بالمتطلبات.

تحديات لنظم المعلومات اإلدارية

 نظم المعلومات اإلدارية بحاجة إلى متطلبات مادية مكلفة يصعب على بع
المنظمات تحمل تلك المتطلبات.

 نظم المعلومات اإلدارية بحاجة لكثير من الخبرات ،األمر الذي تفتقر إليه العديد
من المنظمات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ينبغي أن يكون هناك زياد في متابعة نظم المعلومات اإلدارية لتوخي الدقة في
العمل.

 ينبغي على المدراء وأصحاب األعمال إيجاد طريقة لتنظيم المعلومات مع
تناسب مع عمليات صنع القرار.

 اهتمام المدراء بالموظفين من خالل إعطاء دورات تساعد في عملية التطوير.
 ينبغي إيجاد وسيلة للمتابعة بشكل مستمر لتطورات نظم المعلومات اإلدارية.
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 .2دراسة( )Citroen.2011بعنوان :دور نظم إدارة المعرفة في عملية اتخاذ القرار
بالمؤسسات األلمانية.

The role of Information and Knowledge Management in

،strategic- making .(Germany).

هدفت الدراسة إلى دراسة دور المعرفة والمعلومات وأثرها في عملية اتخاذ القرار

وتطرقت الدراسة إلى تبيان حيثيات وأبعاد إدار المعرفة كمصدر أساسي للمعرفة الشاملة
والمعلومات الالزمة في عملية صنع الق اررات وقامت بتغطية مجموعة من الشركات

العاملة في ألمانيا.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن المعرفة جزء ال يتج أز من عملية اتخاذ الق اررات وأنه البد من توافر المعرفة
لتتم هيكلة الق اررات الفعالة في المؤسسات.


أن اإلدار حريصة على تنفيذ العاملين للق اررات المتخذ بالشكل المطلوب ،بينما

اتسمت اإلجراءات المتخذ من قبل اإلدارات بالعدالة.

 أن مشاركة المعرفة تعتبر غاية في األهمية وهي األساس في تسهيل وتسريع
اتخاذ ق اررات سليمة وتفادي األخطاء الوارد سابقاً.

 كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في
استجابات المبحوثين عملية اتخاذ الق اررات للمتغيرات الديمغرافية (العمر ،عدد

سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،عمر المنظمة) وعدم وجود هذه الفروق

للمتغيرات الديمغرافية (النو  ،المستوى التعليمي).

 .3دراسة ( )Pilepic and others،2009بعنوان :تطبيق تكنولوجيا المعلومات على
اتخاذ الق اررات التجارية في الشركات الفندقية.

Applying Information Technology to Business Decision
Making in the Hotel Enterprises.

أوضحت الدراسة أن نجاح أداء أي شركة يعتمد على صانع القارار ،وتساعى الد ارساة إلاى

الكشااف عاان األسااس التااي تحكاام عمليااة صاانع الق ارار ماان أجاال ضاامان نجاااح الشااركة ،وكمااا
تساالط الضااوء علااى تكنولوجيااا المعلومااات وتطورهااا الس اريع باعتبارهااا مصااد اًر مهمااا للتغيياار،

إضافةً إلى ذلك فإن الدراسة تركاز علاى نظام دعام القارار ،وذلاك ألن الغار

منهاا هاو تقاديم

المساعد للمدراء في اتخاذ الق اررات المناسبة ،أجريات الد ارساة علاى عيناة تتاألف مان ()124

فندقا في قاطعة بريمورسكو وقاطعة أستراليا لجمهورية كرواتيا.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 نجاح أي شركة يعتمد على اتخاذ وتنفيذ الق اررات بشكل جيد.

 توصالت الد ارسااة إلااى أن الماادراء هاام المسااؤولون عاان اتخاااذ جميااع أناوا القا اررات
باسا ا ااتثناء المسا ا ااتوى األدنا ا ااى ما ا اان اإلدار الا ا ااذي ال يصا ا اادر ق ا ا ا اررات ذات أهميا ا ااة

استراتيجية.

 أوضااحت الد ارسااة أن الماادراء يهملااون القا اررات اإلداريااة األوليااة ممااا يجعاال معظاام
هذه الق اررات تكتيكية.

 اعتما اااد الما اادراء عل ا ااى معلوما ااات اس ا ااتراتيجية ما ااوجز ومس ا ااتقبلية ،فا ااي ح ا ااين أن
المس ااتويات األدن ااى م اان اإلدار تعتم ااد ف ااي المق ااام األول عل ااى معلوم ااات مفص االة
ودقيقة وقصير األجل.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 إسناد المسؤوليات واالختصاصات إلى المساتوى األدناى مان اإلدار واشاراكهم فاي
عملية صنع القرار.

 التنسيق بشكل أفضل بين المستويات الدنيا.
 .4دراسة(  )Ajayi and others.2007بعنوان :استخدام نظم المعلومات اإلدارية في
عملية صنع الق اررات اإلدارية" :جامعة نيجريا.

The Use of management information systems in Decision
" Making in the South- West Nigerian Universities

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى عالقة نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع

الق اررات اإلدارية على المدى البعيد ،وقد استخدم في الدراسة المنهج الوصفي ،وقد

تكونت العينة من( )600عضواً منهم ( )400عضو ممن يشغلون مناصب إدارية،

و( )200عضواً من كبار الموظفين اإلداريين ،وقد استخدمت في الدراسة التك اررات
والنسب المئوية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن نظم المعلومات اإلدارية ال تستخدم بالشكل المطلوب في عملية صنع القرار
في عملية التخطيط على المدى طويل األجل والميزانية.

 وجود اختالف في نظم المعلومات اإلدارية التخاذ الق اررات بشأن الميزانية بين
الجامعات والدولة االتحادية لصالح الجامعات.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

كاف حتى ك
 ينبغي أن تمول وحدات نظم المعلومات اإلدارية بشكل ٍ
تف بجميع
االحتياجات.

 أن تدعم اإلدار العليا هذا التوجه وتعمل على توفير دورات تدريبية للموظفين
للتعامل مع نظم المعلومات اإلدارية بالشكل المطلوب.

 .5دراسة) )Philbin.2007بعنوان :عملية صنع الق اررات االستراتيجية والسلوك
التنظيمي واستراتيجيات العالقات العامة :جامعة ميرالند بالواليات المتحدة األمريكية.

"Strategic decision- making. Group behavior. And public
relation Strategies University of Maryland. USA.

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين السلوك التنظيمي وعملية صنع الق اررات

االستراتيجية إضافةً إلى ربطها باستراتيجيات العالقات العامة للمؤسسات وقد تم استخدام

طريقة المقابالت الشخصية لصنا الق اررات.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك مجموعة من القوالب المتعلقة بفاعلية اتخاذ الق اررات االستراتيجية أولها :أن
المنظمات التي كانت تنظر للق اررات كعملية استم اررية مرتبطة بأهداف مهمة

كانت تتوصل لق اررات أكثر فاعلية ،ثانياً :أن الشفافية هي عنصر غاية في
األهمية في عملية اتخاذ الق اررات االستراتيجية حيث تؤدي إلى تزايد الثقة بين

العاملين.

 إن مشاركة الرؤساء مرؤوسيهم لها بالغ األثر في زياد فعالية الق اررات كما وجد
أن كل من المعرفة وااللتزام والوالء والتصميم ووحد اإلدار تؤدي كلها إلى زياد

فعالية الق اررات االستراتيجية.

 تحقق الق اررات المتخذ باألساليب العلمية الحديثة إلدار المعرفة النتائج المرجو
وتتم مشاركة الموظفين المعنيين في عملية اتخاذ الق اررات واالختيار ما بين

البدائل اعتماداً على مستوى الخبر لدى هؤالء الموظفين.
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 4.3التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة الحظ الباحث قلة الدراسات السابقة التي درست أثار

من خالل استع ار

إدار األزم ااات عل ااى ج ااود القا ا اررات اإلداري ااة ،وعل ااى ال اارغم م اان ذل ااك الح ااظ الباح ااث أن معظ اام
الدراسات قد أكدت على أهمية إدار األزمات وأخارى أكادت علاى أهمياة جاود القا اررات اإلدارياة،
وفيمااا يلااي اسااتع ار

أوجااه التشااابه واالخااتالف بااين الد ارسااة الحاليااة والد ارسااات السااابقة مدعم اةً

بالفجو البحثية التي تسعى إلى تغطيتها.
 من حيث الموضوع:
ماان خااالل اسااتع ار

الد ارسااات السااابقة الحااظ الباحااث أن الد ارسااة الحاليااة تشااترك مااع الد ارسااات

السااابقة فااي تناااول موضااو إدارة األزمــات مثاال د ارسااة (منااا  )2015،ود ارسااة (زويلااف)2015،
ودراسة (نصار )2014،ود ارساة ( ،)Baltown&Flin.2009وتشاترك أيضااً فاي تنااول موضاو
جـــــودة القـــــ اررات اإلداريـــــة مث ا اال د ارس ا ااة (ناص ا اار )2016،ود ارس ا ااة (الوادي ا ااة )2015 ،ود ارس ا ااة
(حسونة .)2013،بينما اختلفت مع الدراسات السابقة التي تناولت موضو فاعلية اتخـاذ القـرار
اإلداري مثل دراسة (أبو تيم )2015،ودراسة (النبيه ،)2011،ومنها مان تنااول موضاو فاعليـة
االتصــال مثاال د ارسااة (الحمياادي ،)2010 ،ومنهااا ماان تناااول موضااو إدارة المعرفــة مثاال د ارسااة
( الشا اامري )2014،ود ارسا ااة (نا ااوري )2013،ود ارسا ااة ( ،)Citroen ،2011ومنها ااا ما اان تنا اااول
موض ااو نظااام المعلوما ااات اإلداريا ااة مث اال د ارسا ااة (المطيا ااري )2013،ود ارساااة (العم اااج)2010،
ودراسة (.)Nowduri.2011
 من حيث الزمان:
جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياً ،فقد تم إجراؤها في الفتر ما بين  2007م إلى  2016م.
 من حيث المكان:
تنوعت أماكن تطبياق الد ارساات الساابقة ،فمنهاا الفلساطينية كد ارساة (البلبيساي ،)2016،ود ارساة
(أباو تاايم،)2015 ،ود ارسااة (الواديااة )2015 ،ومنهاا العربيااة (األردن ،مصاار ،السااعودية ،ساالطنة
عمااان) كد ارسااة (زريقااات ،)2011،ود ارسااة (علااي ،)2012،ود ارسااة (الشاامري )2014،ود ارسااة
(الحمي اادي ،)2010،ود ارس ااة (العم ااري ،)2014،ومنه ااا األجنبي ااة (الس ااويدية ،الوالي ااات المتح ااد
األمريكيااة ،ألمانيااا ،اليونااان ،نيجريااا ،تركيااا) كد ارسااة (كBengtson.2013

 ،)Annaود ارسااة
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( ،)Philbin.2005ود ارسااة ( ،)Citroen.2011ود ارسااة (،)Ajayi and others.2007
ودراسة ك(.)Ali unlu.2010
 من حيث المنهج:
اتفقاات الد ارسااة الحالي اة مااع معظاام الد ارسااات فااي اسااتخدامها الماانهج الوصاافي التحليل اي ،إال أن
د ارسااة (الحجااار )2013 ،اسااتخدمت الماانهج االسااتنباطي ود ارسااة (الشاامري )2014،اسااتخدمت
الماانهج الوصاافي المسااحي ،أمااا د ارسااة (ك )AnnaBengtson.2013ود ارسااة (رض اوان)2010،
استخدمت منهج دراسة الحالة ،ودراسة ( )Wang،2009استخدمت المنهج التاريخي.
 من حيث األدوات:
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الد ارساات الساابقة فاي اساتخدامها االساتبانة كاأدا للد ارساة،
إال أن دراسة (العمري )2014،ودراسة (الشمري )2014 ،ودراسة ( )Wang،2009ود ارسة
) (Taneja, 2012استخدمت المقابلة الشخصية.
 من حيث العينات:
تكوناات عينااات الد ارسااات السااابقة ماان العاااملين فااي المؤسسااات الحكوميااة وغياار الحكوميااة مثاال
(الا ااو ازرات الحكوميا ااة ،الشا ااركات ،البنا ااوك) ،ولكا اان تنوعا اات طبيعا ااة العا اااملين فما اانهم  (:الما اادراء
والمساااؤولون ،المعلماااين والمعلما ااات ،ضاااباط األما اان ،مهندس ااين ،وأعضا اااء مجلا ااس إدار ،ما اادير
منظمة ،نائب مدير ،مدير دائر ،مهندس ،قائد فريق ،مشرف ،واداري).
 من حيث استفادة الباحث منها:
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها:
 االطال على تجارب الباحثين في دراساتهم محلياً وعربياً وأجنبياً. تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة. المساعد في تعزيز مشكلة الدراسة بشكل واضح. -اختيار منهج الدراسة ،وهو المنهج الوصفي التحليلي.
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 االطال على األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وبالتالي انتقاء ما يتناسب منهامع موضو الدراسة الحالية تمهيداً لبناء أداتها ،والمتمثلة في االستبانة.
 التعرف إلى نو المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة. االطال على تحليل وتفسير نتائج الدراسات السابقة. ما تميزت به هذه الدراسة:
تعااد هااذه الد ارسااة ماان الد ارسااات القالئاال -علااى حااد علاام الباحااث  -التااي ألقاات الضااوء علااى
إدار األزمات وأثرها على جود الق اررات اإلدارية بالو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطا غز .
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها بما يأتي:
 .1تختلاااف الد ارساااة الحاليا ااة عااان الد ارسا ااات السا ااابقة م اان حي ااث أبعا اااد أو م ارحا اال المتغيا اار
المسااتقل ،وفااي العالقااة بااين متغي ارات الد ارسااة (المسااتقل ،الديمغرافيااة ،التااابع) حي اث أن
معظمها اعتمدت على أحد المتغيرات دون األخرى.
 .2تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق.
 .3اختلفاات الد ارسااة الحاليااة عاان الد ارسااات السااابقة علااى حااد علاام الباحااث؛ فااي أنهااا ركاازت
علااى مواضاايع الد ارسااة الحاليااة مجتمعااة (متغي ارات الد ارسااة) فااي و ازرتااي العماال والتنميااة
االجتماعية.
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جدول رقم ( : )1.3يوضح الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة احلالية

 ركرررزت علرررى إدارة اَلزمرررات كمتغيرررر
مسررتقل فرري بعررا الدراسررات وكمتغيررر
تررابع فرري دراسررات أخرررا وكرران مجررال
التطبيررف فرري (وزارة الداخليررة واَلمررن
الرروطني ،وزارة النقرررل والمواصررر ت،
وزارة الصرررحة ،المررردارو الحكوميرررة،
وزارة المالية ،المستشرييات الحكوميرة،
الشركات...إلخ).

 تختلرف الدراسرة الحاليرة عرن
معظم الدراسات السرابقة مرن
حيرررررررث مراحرررررررل المتغيرررررررر
المسررتقل ،وفرري الع قررة بررين
متغيرات الدراسة (المسرتقل،
الديموغرافيررة ،التررابع) حيررث
أن معظمهرررا اعتمررردت علرررى
أحرررررررررررد المتغيررررررررررررات دون
اَلخرا.

 اهتمرررررت الدراسرررررة بدراسرررررة
إدارة اَلزمررات وأثرهررا علررى
جررررودة القرررررارات اإلداريررررة
برررروزارتي العمررررل والتنميررررة
االجتماعيرررررة بقطرررررا غرررررزة
وذلك من خ ل:
 التعرررررف علررررى واقررررع إدارة
اَلزمات في وزارتري العمرل
والتنمية االجتماعية.
 الكشررف عررن مسررتوا جررودة
القرررررررارات اإلداريررررررة فرررررري
وزارتررررري العمرررررل والتنميرررررة
االجتماعية.
 اختبرررار الع قرررة االرتباطيرررة
برررين مرحرررل إدارة اَلزمرررات
وجرررودة القررررارات اإلداريرررة
برررروزارتي العمررررل والتنميررررة
االجتماعية.
 بيرررررران أثررررررر مراحررررررل إدارة
اَلزمررات مجتمعررة مع را ً علررى
جررررودة القرررررارات اإلداريررررة
برررروزارتي العمررررل والتنميررررة
االجتماعية.
 تحديررررد أهررررم اليررررروف بررررين
متوسررررررررررطات اسررررررررررتجابات
المبحررررررررروثين حرررررررررول إدارة
اَلزمرررات وجرررودة القررررارات
اإلداريرررررة تبعرررررا ً للمتغيررررررات
الديمغرافية التالية( :الجرنو،
العمرررر ،المسرررمى الررروظييي،
المؤهرررررل العلمررررري ،سرررررنوات
الخدمة ،الروزارة التري تعمرل
بها).
 تقديم نتائج وتوصريات يمكرن
االسرررررتيادة منهرررررا فررررري إدارة
اَلزمررات وكررذلك فرري جررودة
القرارات اإلدارية.

 ركرزت علرى اتخراذ القررارات اإلداريرة
كمتغيررر مسررتقل فرري بعررا الدراسررات  تختلرف الدراسرة الحاليرة عرن
الدراسررات السرابقة مررن حيررث
وكمتغيرررر ترررابع فررري دراسرررات أخررررا
الهررررردف ومجرررررال التطبيرررررف،
وكرران مجررال التطبيررف فرري (الجامعررات،
حيث ال يوجد دراسة ركزت
وزارة التربيررررة والتعلرررريم ،الشررررركات،
علررى الع قررة بررين متغيرررات
البنوك ،المؤسسات اَلهلية...إلخ).
الدراسررررررررررررة معررررررررررررا ً (إدارة
اَلزمررات ،وجررودة القرررارات
 ارتبطرررت بمتغيررررات أخررررا مرررع إدارة
اإلدارية).
اَلزمرررات واتخررراذ القررررارات اإلداريرررة
مثررررل (القيررررادة االسررررتراتيجية ،فاعليررررة
االتصررررال ،اَلنمرررراط القياديررررة ،بطاقررررة  ال توجررررررد دراسررررررة محليررررررة
وعربيرررة وأجنبيرررة علرررى حرررد
اَلداء المترررروازن ،أنظمررررة المعلومررررات
علررررم الباحررررث ومررررن خرررر ل
اإلداريررررة ،التطرررروير التنظيمرررري ،إدارة
دراسرررة مواضررريع الدراسرررات
المعرفة).
السررررررررابقة ركررررررررزت علررررررررى
مواضرررريع الدراسررررة الحاليررررة
مجتمعرررة فررري وزارة العمرررل
والتنمية االجتماعية.

المصدر :جرد بواسطة الباحث استناداً إلى الدراسات السابقة.
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ملخص
تن ا اااول ه ا ااذا الفص ا اال ع ا اادد م ا اان الد ارس ا ااات الس ا ااابقة المتعلق ا ااة بموض ا ااو الد ارس ا ااة ،والت ا ااي
تمثا اال ارف ا ااداً أساس ا ااياً م ا اان رواف ا ااد المعرف ا ااة النظري ا ااة ،والعملي ا ااة ،وك ا ااذلك خب ا ارات ،وتج ا ااارب

الب ا ا اااحثين الس ا ا ااابقين ،واالط ا ا ااال عل ا ا ااى أه ا ا اام إنج ا ا ااازاتهم ،والنت ا ا ااائج ،والتوص ا ا اايات الت ا ا ااي
خلصا ا ا اات لها ا ا ااا د ارسا ا ا اااتهم ،وبحا ا ا ااوثهم؛ والتا ا ا ااي لها ا ا ااا األثا ا ا اار الكبيا ا ا اار فا ا ا ااي أثا ا ا ااراء معرفا ا ا ااة
ومعلوما ااات الباحا ااث ،ما اان خا ااالل تكا ااوين خلفيا ااة عا اان موضا ااو د ارسا ااته؛ وكا ااذلك إنجازها ااا

بشا ا ااكل أفضا ا اال ،وأكثا ا اار عمق ا ا ااً ،وشا ا ااموالً ،وتجنا ا ااب األخطا ا اااء التا ا ااي وقا ا ااع بها ا ااا البا ا اااحثون

السابقون.

وق ا ا ااد اس ا ا ااتعر

الباح ا ا ااث أه ا ا اام الد ارس ا ا ااات الس ا ا ااابقة الت ا ا ااي تناولا ا ا ات موض ا ا ااوعي إدار

األزم ا ا ااات ،وج ا ا ااود القا ا ا ا اررات اإلداري ا ا ااة ،وموض ا ا ااوعات ذات عالق ا ا ااة بموض ا ا ااو الد ارساا ا ااة

س ا اواء كانا اات بشا ااكل مباشا اار ،أو غيا اار مباشا اار؛ حيا ااث قا ااام الباحا ااث بتقسا اايمها إلا ااى ثا ااالث
أقسا ااام ها ااي :د ارسا ااات فلسا ااطينية ،ود ارسا ااات عربي ا اة ،ود ارسا ااات أجنبيا ااة ،وكا اال قسا اام منها ااا
ت ا اام تقس ا اايمها إل ا ااى قس ا اامين :د ارس ا ااات تتعل ا ااق با ا اإدار األزم ا ااات ،ود ارس ا ااات تتعل ا ااق بج ا ااود

القا ا ا اررات اإلداري ا ااة ،وت ا اام ترتيبه ا ااا م ا اان األح ا اادث إل ا ااى األق ا اادم حس ا ااب ت ا اااريخ نش ا اارها ،ث ا اام
عقا ااب الباحا ااث علا ااى الد ارسا ااات السا ااابقة ،وأخي ا ا اًر تا اام تصا ااميم جا اادول يوضا ااح فيا ااه الفجا ااو

البحثية.
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 .4الفصل الرابع

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)

 تمهيد.
 1.4منهج الدراسة.
 2.4مجتمع وعينة الدراسة.
 3.4أداة الدراسة.
 4.4صدق االستبانة.
 5.4ثبات االستبانة.
 6.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 7.4األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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 .4الفصل الرابع :منهجية الدراسة
تمهيد:

تعتباار منهجيااة الد ارسااة ،واجراءاتهااا محااو اًر رئيسااياً يااتم ماان خاللااه إنجاااز الجانااب التطبيقااي

م اان الد ارس ااة ،وع اان طريقه ااا ي ااتم الحص ااول عل ااى البيان ااات المطلوب ااة؛ إلجااراء التحلي اال اإلحص ااائي
للتوص اال إل ااى النت ااائج الت ااي ي ااتم تفس اايرها ف ااي ض ااوء أدبي ااات الد ارس ااة المتعلق ااة بموض ااو الد ارس ااة،
وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
حياث تنااول هاذا الفصاال وصافاً للمانهج المتباع ،ومجتمااع وعيناة الد ارساة؛ وكاذلك أدا الد ارسااة
المستخدمة ،وطريقة إعدادها وكيفية بنائها ،وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها؛ كما يتضمن وصافاً
لإلجراءات التي قام بها الباحث في تصميم أدا الدراسة وتقنينها ،واألدوات التاي اساتخدمت لجماع
بيان ااات الد ارس ااة ،وينته ااي الفص اال بالمعالج ااات اإلحص ااائية الت ااي اس ااتخدمت ف ااي تحلي اال البيان ااات
واستخالص النتائج؛ وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات:

 1.4منهجية وأسلوب البحث:

ااء علااى طبيعااة الد ارسااة ،واألهااداف التااي تسااعى لتحقيقهااا فقااد اسااتخدم الباحااث الماانهج
بنا ً

الوصفي التحليلي ،والاذي يعتماد علاى د ارساة الظااهر كماا توجاد فاي الواقاع ،ويهاتم بوصافها وصافاً
دقيقااً ،ويعبار عنهاا تعبيا اًر كيفيااً ،وكميااً؛ كماا ال يكتفاي هاذا المانهج عناد جماع المعلوماات المتعلقااة
بالظ اااهر م اان أج اال استقص اااء مظاهره ااا وعالقاته ااا المختلف ااة ،ب اال يتع ااداه إل ااى التحلي اال ،والا اربط،
والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصايد المعرفاة عان
الموضو .
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
( )1المصـــادر الثانويـــة :اتج ااه الباح ااث إل ااى الكت ااب ،والم ارج ااع العربي ااة واألجنبي ااة ذات العالق ااة،
والاادوريات والمقاااالت والتقااارير ،واألبحاااث والد ارسااات السااابقة التااي تناول ات موضااو البحااث،
والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
( )2المصـــادر األوليـــة :لمعالج ااة الجوان ااب التحليلي ااة لموض ااو البح ااث لج ااأ الباح ااث إل ااى جم ااع
البيانات األولية من خالل االستبانة كأدا رئيسة للبحث ،صممت خصيصاً لهذا الغر .
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 2.4مجتمع الدراسة:

يتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان جميااع مااوظفي الوظااائف اإلش ارافية بااو ازرتي العماال ،والتنميااة

االجتماعياة بالمحافظااات الجنوبياة ،وتاام اختياارهم كااونهم أهاام الحلقاات التااي تشارف علااى سااير
العملية اإلدارية ،وما يرتبط بها من قا اررات إدارياة كا ٌل فاي مجاال اختصاصاه ،وعاددهم جميعااً
( )116فاارداً ،وتاام اسااتخدام أساالوب الحصاار الشااامل لصااغر حجاام مجتمااع الد ارسااة كمااا هااو
موضح بالجدول التالي(:)1.4
جدول ()1.4
يوضح عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف االشرافية بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية
الرقم

المسمى الوظيفي

.1

وكيل وزارة

1

.2

مدير عام

5

3

.3

نائب مدير عام

0

3

2.58

.4

مدير دائرة

21

20

35.34

.5

رئيس قسم

21

24

38.79

.6

رئيس شعبة

7

10

14.65

المجموع

55

61

100

المجموع الكلي

وزارة العمل

وزارة التنمية

النسبة المئوية

1

1.72
6.89

االجتماعية

116

جرد بواسطة الباحث استناد ا إلى سجالت وزارتي العمل والتنمية االجتماعية لعام 2017م
المصدرّ :

 3.4أداة الدراسة:

اس ااتخدمت االس ااتبانة أدا ً لجم ااع البيان ااات والمعلوم ااات المتعلق ااة به ااذه الد ارس ااة ،وذل ااك

لتناسابها ماع طبيعااة الد ارساة مان حيااث أهادافها ،ومنهجهاا ،ومجتمعهااا؛ حياث تُعاد االسااتبانة
كماا يشااير عبياادات وآخارون( )145:2007أنهااا ماان أكثار أدوات البحااث شاايوعاً واسااتخداماً
في مجال العلوم اإلنسانية ،للحصول علاى معلوماات وبياناات وحقاائق مرتبطاة بواقاع معاين
وفي وقت قصير نسبياً ،كما أنها قد تكاون الوسايلة األنساب للحصاول علاى المعلوماات مان
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مصاادرها البشارية بسااهولة وبسارعة ،إضاافةً إلااى أنهاا تعطاي المسااتجيب أو المبحاوث حريااة
أفضل في إبداء رأيه واختيار اإلجابة التي تناسبه.
وعليه تم إعداد استبانة إدار األزمات وأثرها على جود الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمل
والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية ،وتتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
القسم األول :وهو عبار عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،الوزار ).
القسم الثاني :محاور إدار األزمات ،وأثرها على جود الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمل والتنمية
االجتماعية بمحافظات قطا غز  ،ويتكون من ( )59فقر كما هو موضح في
جدول رقم (:)2.4
جدول ( )2.4توزيع معايير االستبانة

عدد

المعايير

الفقرات

م
مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

7

مرحلة االستعداد والوقاية

7

مرحلة احتواء األضرار

9

.4

مرحلة استعادة النشاط

7

.5

مرحلة التعلم

7

إجمالي مجال مراحل إدارة األزمات

37

إجمالي مجال جودة الق اررات اإلدارية

22

إجمالي مجاالت االستبانة

59

.1
.2
.3

مراحل إدارة
األزمات
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تم استخدام التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب الجدول التالي:
جدول رقم ()3.4
درجات مقياس ليكرت إلخماسي
االستجابة

المقياس

غري موافق
بشدة

1

غري موافق

ال أدري

موافق

موافق بشدة

2

3

4

5

اخت ااار الباح ااث الت اادرج ( )5-1لالس ااتجابة ،وكلم ااا اقترب اات اإلجاب ااة م اان ( )5دلا ات عل ااى الموافق ااة
العالية على ما ورد في الفقر المعنية وكل تدرج له وزن نسبي (.(%20
 خطوات بناء االستبانة:
قااام الباحااث بإعااداد أدا الد ارس اة لمعرفااة أثاار إدار األزمااات علااى جااود الق ا اررات اإلداريااة بااو ازرتي
العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:
 اإلطال

على األدب اإلداري ،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضو الدراسة،

واالستفاد منها في بناء االستبانة ،وصياغة فقراتها.
 استشار الباحث عدداً من أساتذ الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد
أبعاد االستبانة ،وفقراتها.
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 تم عر

ومراجعة االستبانة مع المشرف وتنقيحها من قبل المشرف.

 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية ،وقد تكونت من محورين أساسيين.
 تم عر

االستبانة على ( )10من المحكمين ذوي الخبر في المجاالت األكاديمية

واإلدارية واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية .والملحق رقم ()2
يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
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 في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بع

فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة

والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )59فقر  ،كما هو موضح في
ملحق رقم (.)3

 4.4صدق االستبانة:

صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي،)105 :2010،

كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من
ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"
(عبيدات وآخرون .)179:2009 ،وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
أوالا -الصدق الظاهري:
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصد بالصدق الظاهري "هو أن يختار الباحث ً

الظاهر أو المشكلة موضو الدراسة" (الجرجاوي)107 :2010،؛ حيث تم عر

االستبانة على

مجموعة من المحكمين تألفت من ( )10محكماً من المتخصصين في المجاالت األكاديمية
واإلدارية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)2وقد استجاب الباحث آلراء
المحكمين ،وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج
االستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)3
ثانيا -صدق المقياس:
 .1االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقر من فقرات االستبانة مع المجال الذي
تنتمي إليه هذه الفقر  ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي االستبانة وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقر من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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 نتائج االتساق الداخلي:المجال األول :مراحل إدارة األزمات:
جدول رقم ()4.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرحلة "اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر" والدرجة الكلية للمحور.

م

المحور األول :مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

تدعم الوزارة مادي ا عمليات تحديد مؤشرات حدوث األ زمة.

*0.766

0.000

2

تهتم الوزارة برصد مؤشرات حدوث األ زمة باستمرار.

*0.842

0.000

3

يتوفر لدى الوزارة وحدة إدارية خاصة ،من مهامها الرئيسة رصد ومتابعة مؤشرات

*0.808

0.001

وقوع األزمات.
4

تعمل الوزارة على جمع واكتشاف عالمات الخطر ،التي من الممكن أن تكون مؤشر

*0.825

0.000

لحدوث األ زمة.
5

تسعى الوزارة لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على

*0.825

0.003

مؤشرات احتمال حدوث األ زمة.
6

يتوفر لدى الوزارة نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث التي من الممكن أن

*0.831

0.000

تسبب حدوث أزمة.
7

*0.821

تهتم الوزارة بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث األزمة.

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يوضح جدول رقم ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات محور " مرحلة اكتشاف إشارات
اإلنذار المبكر" والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
معنوية ( )α≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()5.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرحلة االستعداد والوقاية والدرجة الكلية للمحور.

المحور الثاني :مرحلة االستعداد والوقاية

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

تضع الوزارة خطة شاملة للتعامل مع األزمات المحتملة مستقبالا.

*0.791

0.000

2

تشكل الوزارة فريق إدارة األزمات للتعامل مع األزمات المحتملة.

*0.789

0.000

3

تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم المالئم للفريق الذي يقوم بالتشخيص والتخطيط للزمات

*0.828

0.000

المحتملة.
4

يسهل حدوث تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزارة للتبادل اإلمكانات المادية والبشرية في

*0.850

0.000

حال وقوع األزمة.
5

يوجد تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزارة للتبادل اإلمكانات التقنية والمعلوماتية في حال

*0.745

0.000

وقوع األزمة.
6

تعقد الوزارة االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على كيفية التعامل مع األزمات حال

*0.737

0.000

وقوعها.
7

*0.682

تنفذ الوزارة استمرار برامج تدريبية للتعامل مع األزمات المحتملة.

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يوضح جدول رقم ( )5.4معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات محور" مرحلة االستعداد
والوقاية" والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
معنوية ( )α≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()6.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور مرحلة احتواء األضرار والدرجة الكلية للمحور

#

المحور الثالث :مرحلة احتواء األضرار

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

تقوم الوزارة بإدارة الوقت بطريقة علمية دقيقة عند التعامل مع األ زمة حال حدوثها.

*0.700

0.000

2

تستخدم الوزارة جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال المختلفة للسيطرة على

*0.774

0.000

األ زمة والحد من انتشارها.
3

تستخدم الوزرة الموارد البشرية الالزمة الحتواء األ زمة والسيطرة عليها.

*0.877

0.000

4

تستخدم الوزرة الموارد المادية الالزمة الحتواء األ زمة والسيطرة عليها.

*0.820

0.000

5

تستخدم الوزرة النظم المعلوماتية الالزمة الحتواء األ زمة والسيطرة عليها.

*0.813

0.000

6

تقوم الوزارة بدورها تجاه المتضررين من األ زمة وعائالتهم ومساعدتهم بكل ما هو

*0.788

0.000

متاح
7

توجه الوزارة رسالة لجمهور األ زمة تتضمن تعليمات السالمة.

*0.752

0.000

8

تتخذ الوزارة التدابير الالزمة الحتواء الشائعات.

*0.755

0.000

9

تتعامل الوزارة مع األ زمة وفق سلم األولويات واألهمية.

*0.698

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يوضح جدول رقم ( )6.4معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات " مرحلة احتواء
األضرار " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
معنوية ( )α≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()7.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور مرحلة استعادة النشاط والدرجة الكلية للمحور

المحور الرابع :مرحلة استعادة النشاط

#

1

تسارع الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية للوزارة في ظروف

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*0.800

0.000

األزمات.
2

تحدد الوزارة االحتياجات الالزمة للمواقع التي تأثرت باأل زمة بدقة عالية.

*0.865

0.000

3

تسعى الوزارة لمعالجة تأثيرات األ زمة واستعادة نشاطها الطبيعي بسرعة وفاعلية.

*0.809

0.000

4

تقدم الوزارة الرعاية المناسبة ،التعويضات والمكافآت الالزمة للمتضررين من حدوث األزمة.

*0.832

0.000

5

تتجه الوزارة بسرعة نحو تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أثار األ زمة ومكافحة استمرار

*0.813

0.000

حدوثها.
6

تقوم الوزارة بحمالت إعالمية واسعة تستهدف المواطنين ووسائل اإلعالم لتوضيح مدى

*0.625

0.000

استجابة الوزارة في تفاعلها مع األ زمة التي حدثت.
7

*0.776

تخصص الوزارة مبلغا ماليا ألنشطة استعادة النشاط في المؤسسة.

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يوضح جدول رقم ( )7.4معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات " مرحلة استعادة
النشاط " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
معنوية ( )α≥ 0.05وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()8.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور مرحلة التعلم والدرجة الكلية للمحور

#

المحور الخامس :مرحلة التعلم

1

تقوم الوزارة بجمع المعلومات الالزمة مع األ زمة التي حدثت الستخالص الدروس والعبر

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*0.779

0.000

من األ زمة واالستفادة منها مستقبال.
2

تقوم الوزارة بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي سبق وعدهم بها في أثناء

*0.840

0.000

حدوث األزمة.
3

تضع الوزارة مقاييس تصحيح األضرار وعالجها وعمليات الفحص والتفتيش ضمن الخطط

*0.888

0.000

المستقبلية إلدارة األزمات.
4

تقيم الوزارة كفاءة وفعالية خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة.
ّ

*0.757

0.000

5

تعمل الوزارة على تحليل المجهودات التي بذلت في أثناء األزمات للتعلم وزيادة الخبرة

*0.918

0.000

ودمجها مع نظم إدارة األزمات للمنظمة.
6

تقوم الوزارة بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ الممارسات المصححة للخطاء

*0.690

0.000

التي وقعت في أثناء األزمة.
7

تشجع الوزارة موظفيها على إجراء البحوث والدراسات في مجال إدارة األزمات.

*0.624

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يوضح جدول رقم ( )8.4معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات " مرحلة التعلم "
والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (0.05
≥ )αوبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
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المجال الثاني :جودة الق اررات اإلدارية:
جدول ()9.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال جودة الق اررات اإلدارية والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

-1

يوجد انسجام بين جودة الق اررات اإلدارية والسياسية العامة للوزارة.

*0.743

0.000

-2

تحقق الق اررات اإلدارية المتخذة أهداف الو ازرة.

*0.814

0.000

-3

تشمل الق اررات اإلدارية المتخذة كافة جوانب العمل بالوزارة.

*0.735

0.000

-4

يوجد تكامل وترابط بين الق اررات التي يتم اتخاذها.

**0.802

0.000

تمتاز المعلومات المتوفرة بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ الق اررات

*0.780

0.000

مجال جودة الق اررات اإلدارية

م

-5

الرشيدة.

-6

يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي الق اررات في الوزارة.

*0.754

0.000

-7

يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية.

*0.796

0.000

-8

تعتمد الق اررات المتخذة على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر وأقسام الوزارة.

*0.771

0.000

-9

تحقق الق اررات المتخذة عامل التميز اإلداري للوزارة.

*0.792

0.000

-10

تتمتع الق اررات بعامل اإلقناع والرضا للعاملين المنفذين بالوزارة.

*0.785

0.000

يتم تحديد المشكلة التي تحتاج إلى قرار تحديد ا واضح ا مما يم ّكن من اتخاذ

*0.878

0.000

 -11القرار السليم بشأنها.

يتم استخدام أسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ القرار في

*0.651

0.000

 -12الوزارة.
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تحرص الوزارة على الحصول على كافة المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات

*0.787

0.000

 -13لضمان فاعلية القرارات المتخذة
-14

تستعين الوزارة باألساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار.

*0.766

0.000

-15

تعمل الوزارة على مشاركة جميع المستويات اإلدارية في صنع القرار.

*0.820

0.000

-16

يهتم المدراء في الوزارة بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ القرار.

*0.800

0.000

يتوفر لدى الوزارة المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم مع التطورات

*0.625

0.000

 -17المختلفة.
-18

تراعي المدراء الظروف الخارجية والداخلية عند اتخاذ الق اررات الفعالة.

*0.696

0.000

-19

تتوفر لدى الوزارة الخبرات واالختصاصات القادرة على اتخاذ الق اررات الفعالة.

*0.720

0.000

يتم اتخاذ الق اررات في الوزارة بشكل موضوعي بعيد ا عن االعتبارات

*0.710

0.000

 -20الشخصية.
-21

يتم مراجعة الق اررات اإلدارية وتقييم إيجابياتها وسلبياتها.

*0.727

0.000

-22

تشاور الوزارة ذوي االختصاص عند اتخاذها قرارات تتعلق بإدارة األزمات.

*0.722

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يوضااح جاادول رقاام ( )9.4معاماال االرتباااط بااين كاال فقاار ماان فق ارات مجااال " جـــودة القـــ اررات

اإلدارية " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معاامالت االرتبااط المبيناة دالاة عناد مساتوى معنوياة
( )α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 .2الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األدا الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد
األدا الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات
االستبانة.
جدول رقم ()10.4
معامل االرتباط بين درجة كل محور من مجال (مراحل إدارة األزمات) ومجال (جودة الق اررات اإلدارية) والدرجة
الكلية لالستبانة.
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

*0.820

0.000

مرحلة االستعداد والوقاية

*0.776

0.000

مرحلة احتواء األضرار

*0.823

0.000

.4

مرحلة استعادة النشاط

*0.888

0.000

.5

مرحلة التعلم

*0.890

0.000

مجال مراحل إدارة األزمات

*0.940

0.000

مجال جودة الق اررات اإلدارية

*0.944

0.000

المعايير
#
.1
.2
.3

مراحل إدارة
األزمات

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي 0.349

يبين جدول رقم ( )10.4أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً
عند مستوى معنوية ( )α≥0.05وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسه.
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 5.4ثبات االستبانة :Reliability

يقصاد بثباات االساتبانة هاو أن تعطاي االساتبانة نفاس النتاائج إذا أعياد تطبيقاه عاد مارات متتالياة،
ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كال مار يساتخدم فيهاا ،أو هاي

درجااة اتساااقه وانسااجامه واسااتم ارريته عنااد تكارار اسااتخدامه فااي أوقااات مختلفااة (الجرجااوي:2010،
.)97
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
معاماال ألفااا كرونباااخ  Cronbach's Alpha Coefficientوطريقااة التجزئااة النصاافية وكاناات
النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )11.4معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

7

*0.912

*0.925

مرحلة االستعداد والوقاية

7

*0.900

*0.904

مرحلة احتواء األضرار

9

*0.915

*0.922

.4

مرحلة استعادة النشاط

7

*0.899

*0.827

.5

مرحلة التعلم

7

*0.893

*0.826

إجمالي مجال مراحل إدارة األزمات

37

*0.971

*0.971

إجمالي مجال جودة الق اررات اإلدارية

22

*0.967

*0.967

إجمالي مجاالت االستبانة

59

*0.981

*0.981

المعايير
#
.1
.2
.3

مراحل إدارة
األزمات

التجزئة النصفية
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يتض ااح م اان النت ااائج الموض ااحة ف ااي ج اادول رق اام ( )11.4أن قيم ااة معام اال ألف ااا كرونب اااخ مرتفع ااة
إلجمااالي االسااتبانة حيااث بلغاات بطريقااة ألفااا كرونباااخ ( ،)0.981بينمااا بطريقااة التجزئااة النصاافية
فبلغاات (  ،)0.984أمااا محاااور االسااتبانة تراوحاات قيمااة معاماال ألفااا كرونباااخ لمحاااور مراحــل إدارة

األزمــات بااين ( )0.915 -0.899بينمااا إلجمااالي المحاور(المجااال) ( ،)0.971أمااا حسااب طريقااة
التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة ألفا كرونباخ حيث تتراوح بين ()0.925 -0.826
بينما إلجمالي المحاور بلغت (.)0.971
أما قيمة معامل ألفاا كرونبااخ كانات مرتفعاة لمجاال جـودة القـ اررات اإلداريـة حياث بلغات (،)0.967
أم ااا حس ااب طريق ااة التجزئ ااة النص اافية فكان اات النت ااائج مش ااابهة لطريق ااة ألف ااا كرونب اااخ حي ااث بلغ اات
(.)0.981
وبااذلك تكااون االسااتبانة فااي صاورتها النهائيااة كمااا هااي فااي الملحااق رقاام ( )3قابلااة للتوزيااع .ويكااون
الباح ااث ق ااد تأك ااد م اان صااادق وثب ااات اس ااتبانة الد ارس ااة مم ااا يجعل ااه عل ااى ثق ااة بص ااحة االساااتبانة
وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 6.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package

).for the Social Sciences (SPSS

 اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تاام اسااتخدام اختبااار كولمجااوروف-ساامرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test)K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانات النتاائج كماا هاي مبيناة فاي
الجدول التالي:
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جدول رقم ()12.4
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

عدد

كولمجوروف-

المعنوية

الفقرات

سمرنوف))K-S

Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

7

1.030

0.240

مرحلة االستعداد والوقاية

7

0.611

0.850

مرحلة احتواء األضرار

9

1.216

0.104

.4

مرحلة استعادة النشاط

7

0.657

0.782

.5

مرحلة التعلم

7

0.766

0.610

إجمالي مجال مراحل إدارة األزمات

37

0.688

0.731

إجمالي مجال جودة الق اررات اإلدارية

22

0.529

0.943

إجمالي مجاالت االستبانة

59

0.561

0.911

المعايير
#
.1
.2
.3

مراحل إدارة
األزمات

يتضح من النتائج الموضحة فاي جادول رقام ( )12.4أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.لجمياع
مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة ( )0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت
يتبع التوزيع الطبيعي ،حيث سيتم استخدام االختبارات المعملية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
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 7.4األدوات اإلحصائية المستخدمة:

 -1النسااب المئويااة والتك ا اررات والمتوسااط الحسااابي :يسااتخدم هااذا األماار بشااكل أساسااي ألغ ا ار
معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفاد منها في وصف عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -4استخدام اختبار كولمجوروف-سمرنوف ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sيساتخدم
هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 -5معاماال ارتباااط بيرساون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياااس درجااة االرتباااط:
يقااوم هااذا االختبااار علااى د ارسااة العالقااة بااين متغي ارين .وقااد تاام اسااتخدامه لحساااب االتساااق

الداخلي والصدق البنائي لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عيناة واحاد ( )T-Testولقاد تام اساتخدامه للتأكاد مان داللاة المتوساط لكال
فقر من فقرات االستبانة.

 -7اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاان هنااك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 -8اختباار تحليال التبااين األحاادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفاة
ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 -9اختبار االنحدار المتعدد .Multiple Regression
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ملخص
اسا ا ااتعر

الباحا ا ااث فا ا ااي ها ا ااذا الفصا ا اال منهجيا ا ااة الد ارسا ا ااة واجراءاتها ا ااا ،وأشا ا ااار الباحا ا ااث

إل ا ااى اعتم ا اااد الم ا اانهج الوص ا اافي التحليل ا ااي ألن ا ااه أكث ا اار المن ا اااهج اس ا ااتخداماً ف ا ااي د ارس ا ااة الظا ا اواهر
االجتماعي ا ااة واإلنساا ااانية ،وأكثرها ا ااا مناسا ا اابةً لموضاا ااو الد ارس ا ااة ،كم ا ااا أوضا ا ااح الباح ا ااث مصاا ااادر
جما ا ا ااع البيانا ا ا ااات والمعلوما ا ا ااات التا ا ا ااي اسا ا ا ااتخدمها فا ا ا ااي الد ارسا ا ا ااة بنوعيها ا ا ااا الثانويا ا ا ااة واألوليا ا ا ااة،
واساا ا ااتعر

مجتما ا ا ااع الد ارسا ا ا ااة المكا ا ا ااون ما ا ا اان ما ا ا ااوظفي الوظا ا ا ااائف اإلش ا ا ا ارافية با ا ا ااو ازرتي العما ا ا اال

والتنميا ا ا ااة االجتماعيا ا ا ااة والبا ا ا ااالغ عا ا ا ااددهم ( )116مفا ا ا اارد  ،واسا ا ا ااتخدم الباحا ا ا ااث أسا ا ا االوب المسا ا ا ااح
الش ا ااامل نظا ا ا اًر لص ا ااغر حج ا اام مجتم ا ااع الد ارس ا ااة ،حي ا ااث ت ا اام توزي ا ااع ( )116اس ا ااتبانة عل ا ااى أفا ا اراد
مجتما ا ااع الد ارسا ا ااة وتا ا اام اسا ا ااترداد ( )94اسا ا ااتبانة بنسا ا اابة اسا ا ااترداد ( )%81.03ما ا اان عا ا اادد أف ا ا اراد
المجتما ااع ،وأوضا ااح الباحا ااث الخط ا اوات التا ااي اتبعه ا ااا إلعا ااداد االسا ااتبانة بشا ااكلها النها ااائي ،وم ا اان
ثااام أوضا ااح الباحاااث الطا اارق التا ااي تا اام اساااتخدامها للتحقا ااق ما اان ص اادق وثبا ااات االس ااتبانة ،وأخي ا ا اًر
تم عر

األدوات اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة.
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.5الفصل الخامس
التحليل والمناقشة


تمهيد.

 1.5الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية.

 2.5الوزن النسبي لفقرات المجاالت.

 3.5اختبار الفرضيات ومناقشتها.
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.5الفصل الخامس :التحليل والنقاش
تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات ،واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل
اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،واستع ار

أبرز نتائج االستبانة ،والتي تم التوصل إليها من خالل

تحليل فقراتها ،والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،والوزار ) لذا تم إجراء
المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها،
وتحليلها في هذا الفصل.
 المحك المعتمد في الدراسة:
يتم تفسير قيمة المتوسط الحسابي بعد حسابه بنا ًء على عدد الخيارات والفئات في المقيااس،
وفيما يلي وصفاً لخطوات التفسير في حالة استخدام مقياس ليكرت الخماسي:
ويتم حساب المدى ،من خالل  ، 4=1-5ويتم حسااب طاول الفئاة مان خاالل تقسايم المادى
على عدد الفئات(الخيارات) ،إذن . 0.80 = 4/5
فتكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي هاي :مان  1إلاى  ،+1.80وهكاذا بالنسابة لبقياة

قيم المتوسطات الحسابية ،ويبين الجدول ( )1.5طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابية.
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جدول ()1.5
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
قيمة المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

الوزن النسبي %

درجة القوة

من  1إلى 1.80

غير موافق بشدة

من 36-20

ضعيف جد ا

من  1.81إلى 2.60

غير موافق

أكبر من 52-36

ضعيف

من  2.61إلى 3.40

محايد

أكبر من 68-52

متوسط

من  3.41إلى 4.20

موافق

أكبر من 84 -68

مرتفع

من  4.21إلى 5.00

موافق بشدة

أكبر من 100 - 84

مرتفع جد ا

 1.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
وفيما يلي عر

لخصائص عينة الدراسة ،وفق البيانات الشخصية:
جدول ()2.5
نسبة االستمارات المستردة والمفقودة
التكرار

النسبة المئوية %

استمارات مكتملة(مستردة)

94

81.1

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة عليها)

22

18.9

المجموع

116

100.0

يتضح من خالل جدول( )2.5أن ( )%81.1من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من
المبحوثين بينما ) ،)%18.9تم اعتبارها استمارات مفقود  ،ويعزو الباحث ذلك إلى عدم جدية
واهتمام بع

الموظفين في الو ازرتين بتعبئة االستبانة ،وعدم االكتراث بالمردود اإليجابي

للدراسات على الو ازرتين.

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية 125

الفصل الخامس -التحليل والمناقشة

جدول ()3.5
توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

71

75.5

أنثى

23

24.5

اإلجمالي

94

100.0

م اان خ ااالل ج اادول ( )3.5يتض ااح أن (  ) %75.5م اان أفا اراد العين ااة ه اام م اان ال ااذكور ،بينم ااا
(  ) %24.5م اان اإلن اااث ،ويع اازو الباح ااث زي اااد نس اابة ال ااذكور ع اان نس اابة اإلن اااث ألن المجتم ااع
الفلسا ااطيني مجتما ااع ذكاااوري ،إضا ااافةً إلا ااى أن طبيعا ااة األعما ااال المطل ااوب القيا ااام بهاااا فاااي معظا اام
المؤسسااات والااو ازرات هااي ماان الااذكور ،وأيضااً القاايم والعااادات والتقالي اد تفضاال عماال الما أر باتجاااه
مجال التعليم عن غيره من المجاالت ،وهذا يتوافق ماع ماا أثبتاه توزياع القاوى العاملاة فاي فلساطين
من زياد عدد العاملين من الذكور على العاملين من اإلناث ،وأن الفجاو فاي المشااركة فاي القاوى
العاملااة بااين الااذكور ،واإلناااث مااا ازلاات كبياار حيااث بلغاات ( ) %71.9للااذكور مقاباال () %19.1
لإلناث (دائر اإلحصاء

الفلسطسني.)2015،

جدول ()4.5
توزيع عينة الدراسة وفق ا لمتغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية %

وكيل وزارة

1

1.1

مدير عام

5

5.3

نائب مدير عام

1

1.1

مدير دائرة

32

34.0

رئيس قسم

40

42.6

رئيس شعبة

15

16.0

اإلجمالي

94

100.0
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يتضااح ماان جاادول ( )4.5أن ( )%42.6مسااماهم الااوظيفي رئاايس قس ام ( )%34ماادير دائاار،
( )%16رئاايس ش ااعبة )%5.3( ،ماادير ع ااام )%1.1( ،نائ ااب ماادير ع ااام )%1.1 (،وكي اال وزار،
ويعـــزو الباحـــث ارتف ااا ع اادد رؤس اااء األقس ااام ع اان غيره ااا لطبيع ااة الهيك اال التنظيم ااي ،وتقس اايماته
للوظائف اإلشرافية.
جدول ()5.5
توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من  25سنة

1

1.1

 – 25أقل من  35سنة

18

19.1

 – 35أقل من  45سنة

45

47.9

من  45سنة فأكثر

30

31.9

اإلجمالي

94

100.0

يتضح من جدول ( )5.5أن ( )%47.91أعمارهم تقع في الفئة العمرية من -35أقل من
 45سنة )%31.9( ،في الفئة العمرية من  45سنة فأكثر )%19.1(،من -25أقل من  35سنة،
( )%1.1أقل من  25سنة ،ويعزو الباحث ارتفا نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين -35
أقل من  45سنة؛ إلى أن أغلب المناصب اإلشرافية تشترط امتالك المتقدم لها لخبر عملية أكثر
من ثالث سنوات وكلما كان المنصب اإلشرافي أعلى تطلب سنوات خبر أكثر ،إضافةً إلى أن قو
العمل الحقيقية مستوفا بشكل كبير بعد أحداث  2007مباشر  ،وهذا يتالئم مع الفئات العمرية
المذكور  ،باإلضافةً إلى أن أصحاب هذه الفئة العمرية هم الشباب الذين يمتازون بالحيوية،
والنشاط ،والفاعلية في العمل ،والتدريب ،والتطوير ،وتحمل ضغوطات ،ومهام الوظيفة.
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جدول ()6.5
توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

9

9.6

من – 5أقل من  10سنوات

25

26.6

من -10أقل من  15سنة

25

26.6

من 15سنة فأكثر

35

37.2

اإلجمالي

94

100.0

يتضح من جدول ( )6.5أن ( )%37.2سنوات خدمتهم في العمل من  15سنة فأكثر ،بينما
( )%26.6من  -10أقل من  15سنة  )%26.6( ،من -5أقل من  10سنة ، )%9.6( ،أقل
من  5سنوات ،ويعزو الباحث ارتفا نسبة عدد الموظفين الذين عدد سنوات خدمتهم أكثر من 15
سنة إلى أن الو ازرات الحكومية ومعظم المؤسسات تم إنشائها منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام
 ،1994فمن الطبيعي أن تكون غالبية هذه الفئة من الموظفين الذين سنوات خدمتهم كبير،
إضافةً إلى أن و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية من الو ازرات التي بقي عدد كبير من الموظفين
على أرس عملهم ،شأنهما شأن الو ازرات الخدماتية األخرى كالصحة ،والتعليم.

جدول ()7.5
توزيع عينة الدراسة وفق ا لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية %

دبلوم

9

9.6

بكالوريوس

65

69.1

دراسات عليا

20

21.3

اإلجمالي

94

100.0
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يتضح من جدول ( )7.5أن ( )%69.1مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،بينما ()%21.3
دراسات عليا )%9.6( ،دبلوم متوسط ،ويعزو الباحث الزياد في المؤهل العلمي بكالوريوس
لطبيعة الوظائف في المؤسسات والو ازرات الحكومية؛ والتي ال تشترط غالباً أكثر من بكالوريوس،
وهذه الزياد تدل على توفر كوادر متعلمة ومتخصصة؛ وعلى درجة عالية من المعرفة في مجال
عملها ،وكذلك قدرتها على التعامل مع األزمات المحتملة ،وأيضاً التعامل مع المواقف الصعبة
بكل دقة ،وكفاء .

جدول ()8.5
توزيع عينة الدراسة وفق ا لمتغير الوزارة التي تعمل بها
الوزارة

التكرار

النسبة المئوية %

وزارة العمل

43

45.7

وزارة التنمية االجتماعية

51

54.3

اإلجمالي

94

100.0

يتضح من جدول ( )8.5أن ( )%54.3يعملون في وزار التنمية االجتماعية،
بينما( )%45.7يعملون في وزار العمل ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن عدد الوظائف اإلشرافية
الكلية بوزار التنمية االجتماعية ( )61وظيفة أي بنسبة كلية ( )%52.59من المجتمع ككل ،وهي
أكبر من عدد الوظائف اإلشراقية الكلية بوزار العمل والتي عددها ( )55وظيفة أي بنسبة كلية
( )%47.41من المجتمع ككل ،بالتالي هذا يتوافق بشكل كبير مع الهيكل التنظيمي لو ازرتي
العمل والتنمية االجتماعية.
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 2.5الوزن النسبي لفقرات المجاالت:
 تحليل فقرات االستبانة:
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعملية (اختبار Tلعينة واحد ) لمعرفة متوسطات
درجات االستجابة .واعتبرت الدرجة ( )3هي الحياد؛ وهي تمثل ( )%60على مقياس الدراسة.
 اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
السؤال الرئيس :إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية في وزارتي العمل والتنمية
االجتماعية؟
 المجال األول :مراحل إدارة األزمات:
السؤال األول :ما واقع إدارة األزمات في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟
جدول ()9.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

أوال

المحور األول :مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

االختبار

املعنوية
ترتيب
p-

الفقرة

value
-1

تدعم الوزار مادياً عمليات تحديد مؤشرات حدوث األزمة.

3.00

1.12

60.00

0.00

1.00

3

-2

تهتم الوزار برصد مؤشرات حدوث األزمة باستمرار.

3.00

1.00

60.00

0.00

1.00

2

يتوفر لدى الوزار وحد إدارية خاصة ،من مهامها الرئيسة

2.73

1.24

-2.08 54.68

0.04

-3

رصد ومتابعة مؤشرات وقو األزمات.
تعمل الوزار على جمع واكتشاف عالمات الخطر ،التي من

-4

2.99

1.08

-0.10 59.79

0.92
4

الممكن أن تكون مؤشر لحدوث األزمة.
تسعى الوزارة لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية

-5

5

باستمرار للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األ زمة.

3.04

1.13

60.85

0.37

0.71
1
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يتوفر لدى الوزارة نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات
-6

7

األحداث التي من الممكن أن تسبب حدوث أزمة.
تهتم الوزار بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث

-7

2.48

1.04

-4.80 49.57

0.00

2.70

0.98

-2.94 54.04

0.00
6

األزمة.
إجمالي محور مرحلة اكتشاف إشارات اإل نذار المبكر

2.85

0.88

-1.64 57.01

0.10

ماان خااالل جاادول( )9.5يتضااح أن الااوزن النساابي إلجمااالي محااور مرحلااة اكتشاااف إشااارات
اإلنااذار المبكاار بلااغ ( )%57.01وبمتوسااط بلااغ ( )2.85وانح اراف معياااري بلااغ(  ،)0.88بينمااا
لفقرات محور مرحلة اكتشاف إشاارات اإلناذار المبكار كانات الفقار الخامساة (تساعى الاوزار لد ارساة
كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على مؤشارات احتماال حادوث األزماة) احتلات
المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ ( ،)%60.85بينما كانت الفقر السادساة (يتاوفر لادى الاوزار نظاام
إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث التي من الممكن أن تسبب حادوث أزماة) احتلات المرتباة
األخير بوزن نسبي(.)%49.57
يتضح من خالل تحليل فقرات محور اكتشاف اإلنذار المبكر أن الفقر ( )5احتلت المرتبة
األولى بوزن نسبي بلغ( )%60.85وهي نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :أن الوزار
تبدي نوعاً من االهتمام بدراسة وتحليل البيئة الداخلية في تحديد نقاط الضعف والتي من الممكن
أن تكون مؤش اًر لحدوث األزمات قبل عالجها ،وكذلك في تحديد نقاط القو وتعزيزها ،كما أن
الو ازرتين حالهما كحال كافة الو ازرات العاملة في قطا غز تحاول جاهد  ،وبشكل متواصل إلى
بذل جهود كبير لمحاولة توقع األزمات التي قد تحدث في القطا  ،وما يط أر عليهما من
مستجدات ،وتغيرات.
واتفقــت مااع د ارسااة (أبااو ركبااة )2013،حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا ( ،)%58.0حيااث أظهاارت
النتائج أن هناك درجة متوسطة من الموافقة على دراسة ،وتحليل البيئة الداخلية.
واختلفت الدراسة الحالية ماع د ارساة (المازين )2014،حياث بلاغ الاوزن النسابي لهاا ( ،)%72كماا
واتفق اات م ااع د ارس ااة (جحج ااوح )2015،ب ااوزن نس اابي ( ،)%79.38ود ارس ااة (زي اااد  )2012،ب ااوزن
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نسبي ( ،)%77.83حيث أظهرت النتائج أن الوزن النسابي جااء بشاكل مرتفاع فاي د ارساة ،ومساح
البيئة الداخلية للتعرف على مؤشرات حدوث األزمات.
أما بالنسبة للفقرة ( )6والتي احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%49.57وهي نسبة
ضعيفة ويعزو الباحث ذلك :لقلة االهتمام بنظام أو أنظمة اإلنذار المبكر الحديثة المالئمة مع
مؤشرات األحداث التي من الممكن أن تسبب حدوث أزمة ،وقد يكون ذلك بسبب األزمة المالية
التي تحول دون استحداث األجهز  ،واألنظمة المستخدمة بالوزار .
واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أبااو ركبااة )2013،حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا ()%67.9
ود ارس ا ااة (العم ا ااار )2011،ب ا ااوزن نس ا اابي ( ،)%59.6ود ارس ا ااة (أبوس ا االوت )2015،ب ا ااوزن نس ا اابي
( ،)%59.4ود ارسااة (زياااد  )2012،بااوزن نساابي ( ،)%80.22حيااث أظهاارت النتااائج أن هناااك
تااوافر ،واهتمااام بدرجااة متوسااطة بأنظمااة اإلنااذار المبكاار الحديثااة المالئمااة مااع مؤش ارات األحااداث
التي من الممكن أن تسبب حدوث أزمة.
وتبين من تحليل إجمالي محور اكتشاف اإلنذار المبكر أن الوزن النسبي الكلي للمحور
( )%57.01وهي نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :لضعف في نظام إدار األزمات في
مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا غز.
كما يعزو الباحث ذلك أيضاً لقلة دعم الوزار مادياً عمليات تحديد مؤشرات حدوث األزمة ،وقلة
االهتمام برصد مؤشرات حدوث األزمة باستمرار ،وعدم توفر وحد إدارية خاصة بالوزر من
مهامها الرئيسة رصد ومتابعة مؤشرات وقو األزمات ،وكذلك قلة االهتمام بجمع واكتشاف
عالمات الخطر التي من الممكن أن تكون مؤشر لحدوث األزمة ،وقلة االهتمام بدراسة متغيرات
بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة ،وعدم توافر نظام
إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث التي من الممكن أن تسبب حدوث أزمة ،وأيضاً عدم
االهتمام بعمليات تصنيف ،وتبويب ،وتحليل مؤشرات حدوث األزمة ،وهذا يعود أيضاً إلى ضعف
اإلمكانات المادية ،والمالية ،والبشرية التي تعاني منها الو ازرتين نتيجة للحصار ،واالنقسام
الفلسطيني.
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واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أبااو عزيااز )2010،بااوزن نساابي ( ،)%54.8حيااث أظهاارت
النتائج وجاود نوعااً مان الضاعف فاي االهتماام بإجماالي مرحلاة اكتشااف اإلناذار المبكار ،والاذي قاد
يعر

الوزار لحدوث أي أزمة مفاجئة تكون عاقبتها غير محمود .

الدرس ا ااة الحالي ا ااة م ا ااع د ارس ا ااة (جحج ا ااوح )2015،ب ا ااوزن نس ا اابي ( ،)%68.0ود ارسا ا اة
واختلفــــــت ا
(المزين )2014،بوزن نسبي ( ،)%72.0ودراسة (أباوحجير ،)2015،ود ارساة (زويلاف،)2015،
ود ارساة ) (Rahim, 2012حياث أظهارت النتاائج وجاود اهتماام إيجاابي بإجماالي مرحلاة اكتشااف
اإلنذار المبكر.
ومما سبق يتضح أن الواقع الذي تعيشه الو ازرات عموماً ،والو ازرتين خصوصاً من أزمات متعدد ،
ومتنوعة يفر

عليهم االستعداد دائماً لها من خالل إجراء البحوث ،والدراسات ،واعداد الخطط

لمواجهة األزمات ،واستخدام كافة األجهز  ،واألنظمة الحديثة الكتشاف اإلنذارات المبكر  .وقد
تكون هذه األزمات ناجمة عن قلة أنظمة اإلنذار المبكر للتنبؤ بالمتغيرات المستجد من ضعف،
وتهديدات.
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جدول ()10.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة االستعداد والوقاية

أوال

المحور الثاني :مرحلة االستعداد والوقاية

الوسط االنحراف
الحسابي املعياري النسبي  %االختبار
p- value
الوزن

قيمة

املعنوية

ترتيب
الفقرة

-1

تضع الوزار خطة شاملة للتعامل مع األزمات المحتملة مستقبالً.

3.33

1.04

66.60

3.07

0.00

4

-2

تشكل الوزار فريق إدار األزمات للتعامل مع األزمات المحتملة.

3.27

1.02

65.32

2.53

0.01

6

تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم المال ئم للفريق الذي يقوم

3.06

1.08

61.29

0.58

0.57

-3

بالتشخيص والتخطيط للزمات المحتملة.
يسهل حدوث تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزار للتبادل

-4

-7

3
3.51

0.99

70.21

4.99

0.00
1

التقنية والمعلوماتية في حال وقوع األ زمة.
تعقد الوزار االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على كيفية

-6

3.34

1.03

66.81

3.20

0.00

اإلمكانات المادية والبشرية في حال وقو األزمة.
يوجد تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزارة للتبادل اإلمكانات

-5

7

3.47

1.01

69.36

4.48

0.00
2

التعامل مع األزمات حال وقوعها.
تنفذ الوزار استمرار برامج تدريبية للتعامل مع األزمات المحتملة.

3.29

1.03

65.81

2.72

0.01

إجمالي محور مرحلة االستعداد والوقاية

3.33

0.80

66.53

3.96

0.00

5

من خالل جدول ( )10.5يتضح أن الوزن النسابي إلجماالي محاور مرحلاة االساتعداد والوقاياة
بلغ ( )%66.53وبمتوسط بلغ ( )3.33وانحراف معياري بلغ ( )0.80بينما لفقرات محور مرحلة
االسااتعداد والوقايااة كاناات الفقاار الخامسااة (يوجااد تفاعاال متبااادل بااين إدارات ،وأقسااام الااوزار لتبااادل
اإلمكانااات التقنيااة ،والمعلوماتيااة فااي حااال وقااو األزمااة) احتلاات المرتبااة األول اى بااوزن نساابي بلااغ
( ،)%70.21بينماا كانات الفقار الثالثاة (تساعى الاوزار إلاى تقاديم الادعم المالئام للفرياق الاذي يقاوم
بالتشخيص ،والتخطيط لألزمات المحتملة) احتلت المرتبة األخير بوزن نسبي(.)%61.29
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يتضح من تحليل فقرات مرحلة االستعداد والوقاية أن الفقر ( )5احتلت المرتبة األولى بوزن
نسبي بلغ( )%70.21وهي نسبة مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :أن الوزار تهتم بشكل كبير
في مواجهة األزمة ،وعدم انتشارها ،من خالل تظافر ،وتنسيق الجهود للتغلب على أي أزمة
محتملة ،ألن تفاقمها سيزيد األمر سوءاً ،وسينعكس ذلك على كافة أقسام ،وادارات الوزار بشكل
خاص ،وعلى الوزار ككل بشكل عام.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارساة (أبااو ركبااة ،)2013،حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا (،)%70.6
كما اتفقت الد ارساة ماع د ارساة (المازين )2014،باوزن نسابي قاوي بلاغ ( ،)%75وكاذلك اتفقات ماع
د ارس ااة(جحجوح )2015،ب ااوزن نس اابي ( ،)%80.92حي ااث أظه اارت النت ااائج االهتم ااام ،واس ااتخدام
أسلوب التعاون ،والمشاركة بين الموظفين عند حدوث األزمة لمواجهتها بنسبة قوية.
واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (أبوعزيز )2010،بوزن نسبي ( )%55.9وهي نسبة متوسطة
ت ادل علااى ضااعف االهتمااام بوسااائل الحصااول علااى المعلومااات وتبادلهااا ،ممااا يضااع الااوزار فااي
موضع حرج عند حدوث األزمة.
أما بالنسبة للفقرة ( )3واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )61.29وهي نسبة متوسطة،
ويعزو الباحث ذلك :لقلة االهتمام في تقديم الدعم المالئم من دعم معنوي ،ومادي للفريق الذي
يقوم بالتشخيص ،والتخطيط لألزمات المحتملة.
واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (المزين )2014،بوزن نسابي ( ،)%71حياث أظهارت الد ارساة
أن هنا اااك اهتما ااام فا ااي ها ااذه المرحلا ااة ما اان خا ااالل تقا ااديم الا اادعم الا ااالزم لفريا ااق العما اال الا ااذي يقا ااوم
بالتشخيص ،والتخطيط لألزمات المحتملة.
وتبين من تحليل إجمالي محور االستعداد والوقاية أن الوزن النسبي الكلي ( )%66.53وهي
نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :لوجود اهتمام بدرجة متوسطة في مرحلة االستعداد والوقاية،
نتيجة تعر

القطا ألزمات متعدد  ،ومتنوعة ،وأن هناك استعداد متواصل لمواجهة األزمات،

ولكنه ليس بالشكل المطلوب نتيجة اإلمكانات المتواضعة من جهة ومن شد األزمات التي
تتعر

لها من جانب آخر.
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واتفقـت الد ارساة الحالياة ماع د ارساة (أباو حجيار )2015،باوزن نسابي ( ،)%66.58ود ارساة
) ،(Rahim, 2012ود ارساة ) (Taneja, 2014حياث أظهارت النتاائج أن هنااك اهتماام ،ودعام

في مرحلة االستعداد ،والوقاية بدرجة متوسطة.

واختلفت مع دراسة (المزين )2014،بوزن نسابي ( ،)%73ود ارساة (زويلاف )2014،باوزن نسابي
( ،)%72حيااث أظهاارت النتااائج أن هناااك اهتمااام ،ودعاام ماان قباال الااوزار فااي مرحلااة االسااتعداد،
والوقايااة بدرجااة متوسااطة ،وكااذلك اختلفاات مااع د ارسااة (جاساام ،)2013،حيااث أظهاارت النتااائج أن
هناااك نوعااً ماان ضااعف االهتمااام ،والاادعم ماان قباال الااوزار فااي مرحلااة االسااتعداد ،والوقايااة بالشااكل
المطلااوب ،وأنهااا اسااتعدادات غياار كافيااة وغياار مناساابة ،ممااا يعرضااها لألزمااات التااي قااد تحاادث
مستقبالً.
ومما سبق يتضح قلة االهتمام ،والدعم لهذه المرحلة الوقائية المهمة مما قد يعر

الو ازرتين

لحدوث أي أزمة في المستقبل ،كما يتضح لجوء الو ازرتين الستخدام اإلدار برد الفعل ،وليس
اإلدار بالمبادر .
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جدول ()11.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة احتواء األضرار
المجال الثالث :مرحلة احتواء األضرار

أوال

تقوم الوزارة بإدارة الوقت بطريقة علمية دقيقة عند التعامل مع
-1

-6

1
3.56

0.95

71.28

5.78

0.00

2
3.46

1.07

69.25

4.17

0.00

5

عليها.
تستخدم الوزر النظم المعلوماتية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر

-5

3.61

0.89

72.13

6.57

0.00

عليها.
تستخدم الوزر الموارد المادية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر

-4

9

المختلفة للسيطرة على األ زمة والحد من انتشارها.
تستخدم الوزر الموارد البشرية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر

-3

3.33

1.01

66.60

3.17

3.50

0.94

70.00

5.18

0.00

3

عليها.
تقوم الوزار بدورها تجاه المتضررين من األزمة وعائالتهم

الفقرة

0.00

األ زمة حال حدوثها.
تستخدم الوزارة جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال

-2

الوسط االنحراف
الحسابي املعياري النسبي  %االختبار
p- value
الوزن

قيمة

املعنوية

ترتيب

3.49

1.07

69.79

4.45

0.00

4

ومساعدتهم بكل ما هو متاح

-7

توجه الوزار رسالة لجمهور األزمة تتضمن تعليمات السالمة.

3.40

1.00

68.09

3.93

0.00

7

-8

تتخذ الوزار التدابير الالزمة الحتواء الشائعات.

3.40

1.01

67.96

3.79

0.00

8

-9

تتعامل الوزار مع األزمة وفق سلم األولويات واألهمية.

3.43

1.00

68.60

4.13

0.00

6

3.46

0.77

69.26

5.83

0.00

إجمالي محور مرحلة احتواء األضرار

يتضح من جدول ( )11.5أن الوزن النسبي إلجمالي محور مرحلة احتواء األضرار بلغ
( )%69.26وبمتوسط بلغ ( )3.46وانحراف معياري بلغ(  ،)0.77بينما لفقرات محور مرحلة
احتواء األضرار كانت الفقر الثانية (تستخدم الوزار جميع قنوات االتصال المتاحة ،ونظم
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االتصال المختلفة للسيطر على األزمة ،والحد من انتشارها) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي
بلغ ( ،)%72.13بينما كانت الفقر األولى (تقوم الوزار بإدار الوقت بطريقة علمية دقيقة عند
التعامل مع األزمة حال حدوثها) احتلت المرتبة األخير بوزن نسبي (.)%66.6
يتضح من تحليل فقرات مرحلة احتواء األضرار أن الفقر ( )2احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي
بلغ( )%72.13وهي نسبة مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :أن الوزار تهتم بشكل كبير ،ولديها
القدر على االستخدام األمثل لقنوات ،ونظم االتصال المختلفة في حالة حدوث األزمة للسيطر
عليها ،والحد منها.
واتفقــــت الد ارسا ااة الحاليا ااة ما ااع د ارساااة (جحجا ااوح )2015،ب ااوزن نس اابي ( ،)75.08ود ارساااة (أبا ااو
الس االوت )2015،ب ااوزن نس اابي ( ،)%69ود ارس ااة (الما ازين )2014،ب ااوزن نس اابي ( ،)%75حي ااث
أظهرت نتائج الدراسة اهتمام الوزار  ،واساتخدامها جمياع قناوات ،ونظام االتصاال المختلفاة للسايطر
على األزمة ،والحد من انتشارها.
واختلفـــت مااع د ارسااة (أبااو ركبااة )2013،بااوزن نساابي ( ،)%61.8حيااث جاااءت النتااائج بدرجااة
متوسطة في االهتمام بقنوات ،ونظم االتصاالت ،واستخدامها للسيطر على األزمات.
أما بالنسبة للفقرة ( )1واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%66.6وهي نسبة
متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :إلى أن هناك اهتمام نسبي ليس بالشكل المطلوب من قبل
الو ازرتين بالحاجة الملحة لعملية تدريب الموظفين على إدار الوقت ،وتحمل ضغوط العمل عند
التعامل مع األزمات ،وقت حدوثها ،خاصة أن األزمات اشتدت ،وزادت ،وتعددت ،وتنوعت بعد
أحداث عام .2007
واتفقـــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أبااو ركبااة )2013،بااوزن نساابي ( ،)%66.8حيااث أظهاارت
النتائج أن االهتمام بإدار الوقت للسيطر على األزمات عند حدوثها جاءت بدرجة متوسطة.
واختلفت مع د ارساة (جحجاوح )2015،باوزن نسابي ( ،)%86.31ود ارساة (المازين )2014،باوزن
نس اابي ( ،)%77.0حي ااث أظه اارت النت ااائج أن اإلدار المشا ارفة تق ااوم باالس ااتجابة الفوري ااة الحتا اواء
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األضرار من خالل توزيع األدوار ،وتحدياد الصاالحيات بفتار زمنياة قصاير  ،ومناسابة عناد حادوث
األزمة.
وتبين من تحليل إجمالي محور احتواء األضرار أن الوزن النسبي الكلي للمحور()%69.26
وهي نسبة مرتفعة نسبياً ،ويعزو الباحث ذلك :إلى وجود اهتمام ،ودعم بدرجة مرتفعة إلدار
األزمات في مرحلة احتواء األضرار في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا
غز  ،إضافةً إلى توافر الخبر في التعامل مع رد الفعل التي تنتج عن األزمات التي تتعر
لها الو ازرتين؛ وذلك من خالل قيام الوزار بإدار الوقت بطريقة علمية عند التعامل مع األزمة
حال حدوثها ،واستخدام جميع قنوات االتصال المتاحة ،ونظم االتصال المختلفة للسيطر على
األزمة ،والحد من انتشارها ،وكذلك استخدام البشرية المادية ،والنظم المعلوماتية الحتواء األزمة،
والسيطر عليها ،والتعامل مع األزمات وفق سلم األولويات ،واألهمية ،واتخاذ التدابير الالزمة
الحتواء الشائعات ،وتوجيه رسالة لجمهور األزمة تتضمن االطمئنان ،وتعليمات السالمة.
واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (أبو حجير )2015،حيث بلاغ الاوزن النسابي لهاا (،)%68.63
ود ارسااة (زويلااف )2014،بااوزن نساابي ( ،)%99ود ارسااة (الم ازين )2014،بااوزن نساابي (،)%77
ود ارساة ) ،(Mwaiwa & Odiyo, 2015ود ارساة ) (Rahim, 2012حياث أظهارت النتاائج أن
هناااك اهتمااام ،ودعاام وتوظيااف لكاال اإلمكانااات المتاحااة بدرجااة قويااة إيجابي اة فااي مرحلااة احت اواء
األضرار.
واختلفت مع دراسة (أباو عزياز )2010،باوزن نسابي ( ،)%63.4حياث أظهارت النتاائج أن هنااك
نوعاً من الضعف في االهتمام ،والدعم بمرحلة احتواء األضرار بالشكل المطلوب.
يتضح مما سبق حرص واهتمام الوزار بشكل إيجابي باستخدام كافة الموارد البشرية والمادية
المختلفة ،وباإلمكانات المتواضعة المتاحة الحتواء األضرار بطريقة تحد من األزمات ،ومنع
انتشارها.
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جدول ()12.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة استعادة النشاط
المجال الرابع :مرحلة استعادة النشاط

أوال

تسارع الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات
-1

-7

3.32

1.06

66.38

2.92

0.00

3
2.94

1.07

58.72

-0.58

0.56

5
2.69

1.29

53.83

-2.32

0.02

6

األ زمة ومكافحة استمرار حدوثها.
تقوم الوزار بحمالت إعالمية واسعة تستهدف المواطنين ووسائل

-6

2

للمتضررين من حدوث األزمة.
تتجه الوزارة بسرعة نحو تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أثار

-5

3.39

1.05

67.87

3.64

0.00

بسرعة وفاعلية.
تقدم الوزار الرعاية المناسبة ،التعويضات والمكافآت الالزمة

-4

1

عالية.
تسعى الوزار لمعالجة تأثيرات األزمة واستعاد نشاطها الطبيعي

-3

3.56

0.89

71.28

6.17

الفقرة

0.00

االعتيادية للوزارة في ظروف األزمات.
تحدد الوزار االحتياجات الالزمة للمواقع التي تأثرت باألزمة بدقة

-2

الوسط االنحراف
الحسابي املعياري النسبي  %االختبار
p- value
الوزن

قيمة

املعنوية

ترتيب

3.16

0.97

63.19

1.60

0.11

اإلعالم لتوضيح مدى استجابة الوزار في تفاعلها مع األزمة التي

4

حدثت.
تخصص الوزار مبلغاً مالياً ألنشطة استعاد النشاط في المؤسسة.

2.81

1.06

56.17

-1.75

0.08

إجمالي محور مرحلة استعادة النشاط

3.12

0.82

62.49

1.48

0.14

7

يتضح من جدول ( )12.5أن الوزن النسبي إلجمالي محور مرحلة استعاد النشاط بلغ
( )%62.49وبمتوسط بلغ ( )3.12وانحراف معياري بلغ (  ،)0.82بينما لفقرات محور مرحلة
استعاد النشاط كانت الفقر األولى (تسار الوزار التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات
االعتيادية للوزار في ظروف األزمات) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ( ،)%71.28بينما
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كانت الفقر الخامسة (تتجه الوزار بسرعة نحو تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أثار األزمة
ومكافحة استمرار حدوثها) احتلت المرتبة األخير بوزن نسبي(.)%53.83
يتضح من تحليل فقرات مرحلة استعادة النشاط أن الفقر ( )1احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي
بلغ( ،)%71.28وهي نسبة مرتفعة نسبياً ،ويعزو الباحث ذلك إلى :أن هناك اهتمام بشكل
إيجابي من قبل الو ازرتين ،وأن لديهما القدر على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للممارسة النشاطات
االعتيادية للوزار في ظروف األزمات.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (المازين )2014،بااوزن نساابي ( ،)%78حيااث أظهاارت النتااائج
الق اادر  ،واالهتم ااام الكبي اار ،والفع ااال إلجا اراءات ممارس ااة النش اااطات االعتيادي ااة لل ااوزار ف ااي ظ ااروف
األزمات.
واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أبااوعزيز ،)2010،حيااث أظهاارت النتااائج أن هناااك اهتمااام
بدرجة متوسطة باإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية للوزار في ظروف األزمات.
أما بالنسبة للفقرة ( )5واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%53.83وهي نسبة
متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :قلة االهتمام ،والبطء في تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع
أثار األزمة ،ومكافحة استمرارها.
واتفقـــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أبااو ركبااة )2013،بااوزن نساابي ( ،)%61.9حيااث أظهاارت
النتائج أن القدر  ،والسرعة كانت بدرجة متوسطة في تحديد االحتياجات الحتواء أضرار األزمة.
واختلفـــت الد ارس ااة الحالي ااة م ااع د ارس ااة (زي اااد  )2012،ب ااوزن نس اابي ( ،)%80.22حي ااث أظه اارت
النتائج القادر  ،والسارعة بدرجاة مرتفعاة علاى تحرياك الماوارد البشارية ،والمادياة ،وتحدياد احتياجاتهاا
الحتواء أضرار األزمة ،ومنع انتشارها.
وتبين من تحليل إجمالي محور استعادة النشاط أن الوزن النسبي الكلي للمحور()%62.49
وهي نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :إلى وجود اهتمام ودعم بدرجة متوسطة إلدار
األزمات في مرحلة استعاد النشاط بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا غز،
وذلك من خالل قيام الو ازرتين باتخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية للوزار
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في ظروف األزمات ،وتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي تأثرت باألزمة ،ومعالجة تأثيرات
األزمة واستعاد نشاطها الطبيعي ،وتنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أثار األزمة ومكافحة
استمرار حدوثها.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة ) (Rahim, 2012حيااث أظهاارت النتااائج أن هناااك اهتمااام
ودعم بدرجة متوسطة بإدار األزمات في مرحلة استعاد النشاط.
واختلفـــــت الد ارسا ااة الحاليا ااة ما ااع د ارسا ااة (زويلا ااف )2015،با ااوزن نسا اابي ( ،)%78ود ارسا ااة (أبا ااو
حجيار )2015،بااوزن نسابي ( ،)%68.63ود ارسااة (المازين )2014،بااوزن نسابي ( ،)%75حيااث
أظهرت النتائج أن هناك اهتمام ودعم بدرجة مرتفعة بإدار األزمات في مرحلة استعاد النشاط.
يتضح مما سبق أن الوزار تواصل عملها بشكل طبيعي بعد االنتهاء من األزمة من خالل
االستفاد من نقاط الضعف وعالجها ومن نقاط القو وتعزيزها ،والوقوف على اهم أسباب األزمة
إلجراء اإلجراءات العالجية ووضع الحلول المناسبة لها من خالل اتبا

التخطيط والمتابعة

لمواجهة األزمات.
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جدول ()13.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة التعلم
المجال الخامس :مرحلة التعلم

أوال

تقوم الوزار بجمع المعلومات الالزمة مع األزمة التي حدثت
-1

-4

-5

1
3.26

1.00

65.16

2.49

0.01

2

تقيم الوزار كفاء وفعالية خطط وبرامج إدار األزمات السابقة.

3.08

1.01

61.51

0.72

0.48

تعمل الوزار على تحليل المجهودات التي بذلت في أثناء األزمات

3.14

0.97

62.80

1.38

0.17

3.11

0.94

62.15

1.11

0.27

5

الممارسات المصححة لألخطاء التي وقعت في أثناء األزمة.
2.80

1.20

56.09

-1.57

0.12

7

إدارة األزمات.
إجمالي محور مرحلة التعلم

6

4

للتعلم وزياد الخبر ودمجها مع نظم إدار األزمات للمنظمة.

تشجع الوزارة موظفيها على إجراء البحوث والدراسات في مجال
-7

3.30

0.94

66.02

3.08

0.00

والتفتيش ضمن الخطط المستقبلية إلدار األزمات.

تقوم الوزار بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ
-6

3

سبق وعدهم بها في أثناء حدوث األ زمة.
تضع الوزار مقاييس تصحيح األضرار وعالجها وعمليات الفحص

-3

3.25

1.07

64.95

2.23

الفقرة

0.03

الستخالص الدروس والعبر من األزمة واالستفاد منها مستقبال.
تقوم الوزارة بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي

-2

الوسط االنحراف
الحسابي املعياري النسبي  %االختبار
p- value
الوزن

قيمة

املعنوية

ترتيب

3.13

0.82

62.67

1.58

0.12

يتضح من جدول ( )13.5أن الوزن النسبي إلجمالي محور مرحلة التعلم بلغ(،)%62.67
وبمتوسط بلغ ( )3.13وانحراف معياري بلغ( ،)0.82بينما لفقرات محور مرحلة التعلم كانت
الفقر الثانية (تقوم الوزار بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي سبق وعدهم بها في
أثناء حدوث األزمة) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ( ،)%66.02بينما كانت الفقر
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السابعة (تشجع الوزار موظفيها على إجراء البحوث والدراسات في مجال إدار األزمات) احتلت
المرتبة األخير بوزن نسبي(.)%56.09
يتضح من تحليل فقرات مرحلة التعلم أن الفقر ( )2احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ
( ،)%66.02وهي نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :أن الوزار تهتم بشكل إيجابي ولكن
بدرجة متوسطة في االتصال والتواصل مع الجهات الخارجية المعنية في توصيل المعلومات
الالزمة عن األزمات وقت حدوثها ،وهذا يتوافق مع طبيعة عمل الو ازرتين والذي يتطلب وعي
وتعلم كبيرين ذات صلة بالتعامل مع األزمات ومع جمهور المتضررين.
واتفقـــت م ااع د ارس ااة (أب ااوعزيز )2010،حي ااث جا ااءت بدرج ااة متوس ااطة ف ااي االهتم ااام باالتص ااال
والتواصل مع الجهات الخارجية المعنية.
واختلفـــــت الد ارس ا ااة الحالي ا ااة م ا ااع د ارس ا ااة (أب ا ااو ركب ا ااة )2014،ب ا ااوزن نس ا اابي ( )%70.4ود ارس ا ااة
(زياد  )2012،بوزن نسابي ( ،)%78.24حياث أظهارت النتاائج القادر واالهتماام بدرجاة قوياة فاي
االتصال والتواصل مع الجهات الخارجية المعنية.
أما بالنسبة للفقرة ( )7واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%56.09وهي نسبة
متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :إهمال الو ازرتين بهذا الجانب في حث موظفيها على إجراء
البحوث والدراسات في مجال إدار األزمات في وقت تعددت وتنوعت األزمات بالو ازرتين.
اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (المزين )2012،بوزن نسبي ( ،)%72.0حيث أظهرت النتائج
أن ال ااوزار تش ااجع موظفيه ااا بدرج ااة مرتفع ااة للقي ااام بالد ارس ااات والبح ااوث ،وت ااوفير ال اادعم المعن ااوي
والمادي لهم الذي من شاأنه أن يعازز قادر وكفااء أداء الاوزار فاي إدار األزماات باساتخدام البحاث
العلمي.
وتبين من تحليل إجمالي محور التعلم أن الوزن النسبي الكلي للمحور( )%62.67وهي نسبة
متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :إلى وجود اهتمام ودعم بدرجة متوسطة إلدار األزمات في مرحلة
التعلم بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا غز  ،مما يؤكد حرص الوزارتين على
تقييم سير العمل في ظل األزمات وباإلمكانات المتاحة لالستفاد والتعلم منها ،وذلك من خالل

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية 144

الفصل الخامس -التحليل والمناقشة

جمع المعلومات الالزمة عن األزمة ووضع المقاييس الالزمة لتصحيح األضرار وعالجها،
ووضعها ضمن الخطط المستقبلية إلدار األزمات ،والعمل على تحليل المجهودات التي بذلت في
أثناء األزمات وتقييمها للتعلم وزياد الخبر .
واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (جحجااوح )2015،بااوزن نساابي ( ،)%86.62ود ارسااة (أبااو
حجير )2015،بوزن نسبي ( ،)%69.79ودراسة (زويلف )2014،بوزن نسبي ( ،)%84ودراسة
(المزين )2014،بوزن نسبي ( ،)%75وكذلك مع دراسة (زيااد  )2012،باوزن نسابي (،)85.22
حيااث أظهاارت نتااائج الد ارسااات أن هناااك اهتمااام ودعاام بدرجااة مرتفعااة ماان قباال الااوزار لموظفيهااا
إلجراء األبحاث والدراسات المتعلقة بإدار األزمات.
ويتضح مما سبق أن موظفي الوظائف اإلشرافية يبدؤون إجراءاتهم التصحيحية بعد انتهاء األزمة
من خالل تقييم المعلومات واإلجراءات والموارد والخطط األزموية وكل ما يترتب عليها ،وذلك
لالستفاد والتعلم.
جدول ()14.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مراحل إدارة األزمات

أوال

محور مراحل إدارة األزمات

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن

قيمة

النسبي %

االختبار

املعنوية
ترتيب
p-

الفقرة

value
-1

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

2.85

0.88

57.01

-1.64

0.10

5

-2

مرحلة االستعداد والوقاية

3.33

0.80

66.53

3.96

0.00

2

-3

مرحلة احتواء األضرار

3.46

0.77

69.26

5.83

0.00

1

-4

مرحلة استعاد النشاط

3.12

0.82

62.49

1.48

0.14

4

-5

مرحلة التعلم

3.13

0.82

62.67

1.58

0.12

3

إجمالي مراحل إدارة األزمات

3.18

0.71

63.58

2.43

0.02
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من خالل جدول ( )14.5يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي مجال مراحل إدار األزمات بلغ
( ،)%63.58وبمتوسط بلغ ( )3.18وانحراف معياري بلغ ( )0.71بينما احتل محور مرحلة
احتواء األضرار المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ( ،)%69.26وبمتوسط بلغ ( )3.46وانحراف
معياري بلغ ( ،)0.77بينما احتل محور مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر المرتبة األخير
بوزن بلغ( ،)%57.01وبمتوسط بلغ ( )2.85وانحراف معياري بلغ (.)0.88
يتضح من تحليل محاور إدارة األ زمات أن المحور ( )3احتل المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ
( ،)%69.26وهي نسبة مرتفعة نسبياً ،ويعزو الباحث ذلك إلى :إلى وجود اهتمام ودعم بدرجة
مرتفعة نسبياً إلدار األزمات في مرحلة احتواء األضرار بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية
بمحافظات قطا غز  .مما يدل على قيام الو ازرتين باستخدام نظام إدار رد الفعل وليس اإلدار
بالمبادر وهذا يدل على وجود ضعف بقدر الو ازرتين في المرحلتين السابقتين مما سيؤثر على
المراحل التي تليها ولو بشيء من الضرر.
واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (أبو حجير )2015،حيث بلاغ الاوزن النسابي لهاا (،)%68.63
ود ارسااة (زويلااف )2014،بااوزن نساابي ( ،)%99ود ارس اة (الم ازين )2014،بااوزن نساابي (،)%77
حيث أظهرت النتائج أن هناك اهتمام ودعام وتوظياف لكال اإلمكاناات المتاحاة بدرجاة مرتفعاة مان
قبل الوزار في مرحلة احتواء األضرار.
أما بالنسبة للمحور ( )1واحتالله المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%57.01وهي نسبة
متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :وجود نظام غير فعال بالشكل المطلوب إلدار األزمات في
مرحلة إكتشاف اإلنذار المبكر بالو ازرتين ،وذلك لقلة دعم الوزار مادياً لعمليات تحديد مؤشرات
حدوث األزمة ،وقلة االهتمام برصد مؤشرات حدوث األزمة باستمرار ،وعدم توفر وحد إدارية
خاصة بالوزر من مهامها الرئيسة رصد ومتابعة مؤشرات وقو األزمات ،وكذلك قلة االهتمام
مؤشر لحدوث األزمة ،وقلة االهتمام
بجمع واكتشاف عالمات الخطر التي من الممكن أن تكون
اً
بدراسة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة،
وعدم توافر نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث التي من الممكن أن تسبب حدوث
أزمة ،وأيضاً عدم االهتمام بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث األزمة ،فكان ال
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بد من التركيز على الجانب الوقائي بدالً من االهتمام والتركيز على الجانب العالجي وما يترتب
عليه.
واتفقـــت الد ارس ااة الحالي ااة م ااع د ارس ااة (جحج ااوح )2015،ب ااوزن نس اابي ( ،)%68.0حي ااث أظه اارت
النتااائج ضااعف االهتمااام فااي محااور مرحلااة اكتشاااف اإلنااذار المبكاار ،والااذي قااد يعاار

الااوزار أو

المؤسسة لحدوث أي أزمة مفاجئة تكون عاقبتها غير محمود .
واختلفــــــت الد ارسا ا ااة الحاليا ا ااة م ا ا اع د ارسا ا ااة (الم ا ا ازين )2014،با ا ااوزن نسا ا اابي ( ،)%72.0ود ارسا ا ااة
(أبوحجير ،)2015،ودراسة (زويلف ،)2015،في أن هناك اهتمام واضح إلجمالي محور مرحلاة
اكتشاف اإلنذار المبكر حيث كان االهتمام لبع

هذه الدراسات بنسابة متوساطة وبعضاها اآلخار

بنسبة قوية.
وتبين من تحليل إجمالي محاور مراحل إدارة األزمات أن الوزن النسبي الكلي للمحور
( )%63.58وهي نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :إلى قلة االهتمام في نظام إدار األزمات
ككل بمراحله الخمسة بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية ،وقد يكون ذلك لقلة الموارد المادية وما
يترتب عليها من نقص في األجهز واألنظمة الحديثة ،أو عدم وجود وحد إدارية مختصة بإدار
األزمات.
واتفقـــــت الد ارس ا ااة الحالي ا ااة م ا ااع د ارس ا ااة (أب ا ااوحجير )2015،ب ا ااوزن نس ا اابي ( ،)%68.33ود ارس ا ااة
(جحج ا ا ااوح )2015،ب ا ا ااوزن نس ا ا اابي ( )%82.99ود ارس ا ا ااة (أب ا ا ااو س ا ا االوت )2015،ب ا ا ااوزن نس ا ا اابي
( ،)%61.8ود ارسااة (زياااد  )2012،بااوزن نساابي ( ،)%79.6ود ارسااة (أبااو ركبااة )2010،بااوزن
نساابي ( ،)%61.5وأظهاارت النتااائج أن هناااك اهتمااام واضااح فااي نظااام إدار األزمااات ومراحلهااا،
حيث كان االهتمام لبع

هذه الدراسات بنسبة متوسطة وبعضها اآلخر بنسبة قوية.

واختلفت مع ودراسة ك( )Ali unlu.2010حيث أظهرت النتائج وجود ضعف في إدار األزمات.
ومما سبق تبين أن مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر احتلت المرتبة األخير من بين المراحل
الخمسة وهذا يدل على ضعف وقلة االهتمام من قبل الوزار واداراتها بهذه المرحلة ،ويدل أيضاً
على تركيز الوزار واداراتها على الجانب العالجي بدالً من التركيز على الجانب الوقائي ،وهذا
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يدل على مدى خطور هذه المرحلة وتأثيرها على باقي المراحل التي تليها ،مما يتطلب استخدام
اإلدار بالمبادر وليس اإلدار برد الفعل؛ لمواجهة المشكالت قبل أن تتفاقم وقبل أن يدق ناقوس
الخطر.

 المجال الثاني :جودة الق اررات اإلدارية
السؤال الثاني :ما مستوى جودة الق اررات اإلدارية في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟
جدول ()15.5
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال جودة الق اررات اإلدارية

جودة الق اررات اإلدارية

أوالا

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي %

قيمة املعنوية
pاالختبار
value

-1

يوجد انسجام بين جود الق اررات اإلدارية والسياسية العامة للوزار .

3.29

1.01

65.74

2.75

0.01

-2

تحقق الق اررات اإلدارية المتخذ أهداف الوزار .

3.41

0.92

68.30

4.37

0.00

-3

تشمل الق اررات اإلدارية المتخذ كافة جوانب العمل بالوزار .

3.31

1.08

66.24

2.78

0.01

-4

يوجد تكامل وترابط بين الق اررات التي يتم اتخاذها.

3.05

0.97

61.08

0.53

0.59

تمتاز المعلومات المتوفر بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ

3.06

0.90

61.11

0.58

0.56

-5

5

1

4

15

12

الق اررات الرشيد .

-6

يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي الق اررات في الوزار .

3.00

0.98

60.00

0.00

1.00

-7

يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية.

3.10

0.92

61.94

1.01

0.31

تعتمد الق اررات المتخذ على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر وأقسام

3.23

0.98

64.52

2.22

0.03

-8

17

11

7

الوزار .

-9

تحقق الق اررات المتخذ عامل التميز اإلداري للوزار .

3.05

0.96

61.08

0.54

0.59

-10

تتمتع الق اررات بعامل اإلقنا والرضا للعاملين المنفذين بالوزار .

3.00

0.99

60.00

0.00

1.00

-11

يتم تحديد المشكلة التي تحتاج إلى قرار تحديداً واضحاً مما يمكن من

3.15

1.07

62.98

1.35

0.18

اتخاذ القرار السليم بشأنها.

ترتيب
الفقرة

14

18

9

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية 148

الفصل الخامس -التحليل والمناقشة

-12
-13

يتم استخدام أسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ القرار

3.39

1.02

67.74

3.65

0.00
3

في الوزار .
تحرص الوزار على الحصول على كافة المعلومات الالزمة التخاذ

3.40

0.91

68.04

4.22

0.00
2

الق اررات لضمان فاعلية الق اررات المتخذ

-14

تستعين الوزار باألساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار.

2.98

0.97

59.57

-0.21

0.83

-15

تعمل الوزار على مشاركة جميع المستويات اإلدارية في صنع القرار.

2.87

1.14

57.33

-1.11

0.27

-16

يهتم المدراء في الوزار بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ القرار.

2.90

1.05

58.00

-0.90

0.37

يتوفر لدى الو ازر المرونة الكافية لتعديل الق اررات بما يتالءم مع

3.23

1.04

64.62

2.11

0.04

-17
-18
-19

22

21

6

التطورات المختلفة.
تراعي المدراء الظروف الخارجية والداخلية عند اتخاذ الق اررات

3.22

0.97

64.35

2.15

0.03
8

الفعالة.
القررات
تتوفر لدى الوزار الخبرات واالختصاصات القادر على اتخاذ ا

3.10

1.17

62.00

0.81

0.42
10

الفعالة.

-20

يتم اتخاذ الق اررات في الوزار بشكل موضوعي بعيداً عن االعتبارات

-21
-22

20

3.05

1.13

61.09

0.46

0.65
13

الشخصية.

يتم مراجعة الق اررات اإلدارية وتقييم ايجابياتها وسلبياتها.

3.02

1.05

60.43

0.20

0.84

تشاور الوزار ذوي االختصاص عند اتخاذها ق اررات تتعلق بإدار

2.99

1.18

59.78

-0.09

0.93

16

19

األزمات.

إجمالي محور جودة الق اررات اإلدارية

3.12

0.76

62.42

1.56

0.12

من خالل جدول ( )15.5يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي مجال جود الق اررات اإلدارية
بلغ ( ،)%62.42وبمتوسط بلغ ( )3.12وانحراف معياري بلغ  ،0.76بينما لفقرات مجال جود
الق اررات اإلدارية كانت الفقر الثانية (تحقق الق اررات اإلدارية المتخذ أهداف الوزار ) احتلت
المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ( ،)%68.3بينما كانت الفقر الخامسة عشر (تعمل الوزار على
مشاركة جميع المستويات اإلدارية في صنع القرار) احتلت المرتبة األخير بوزن نسبي
(.)%57.33
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يتضح من تحليل فقرات مجال جودة الق اررات اإلدارية أن الفقر ( )2احتلت المرتبة األولى بوزن
نسبي بلغ  %68.3وهي نسبة مرتفعة نسبياً ،ويعزو الباحث ذلك إلى :إلى وجود اهتمام بدرجة
إيجابية بالق اررات اإلدارية المتخذ بحيث تكون ق اررات ذات فاعلية وذات تأثير إيجابي على سير
العملية اإلدارية في كافة المستويات لتحقيق األهداف العامة لو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية
بمحافظات قطا غز  ،إضافةً إلى دقة البيانات ووضوح األهداف.
واتفقــــــت الد ارسا ا ااة الحاليا ا ااة ما ا ااع د ارسا ا ااة (أبا ا ااو العطا ا ااا )2015،با ا ااوزن نسا ا اابي ( ،)%74ود ارسا ا ااة
(عبيد )2015،بوزن نسبي ( ،)%87حيث أظهارت النتاائج أن القا اررات اإلدارياة المتخاذ مان قبال
المستويات اإلدارية تحقق األهداف بدرجة إيجابية ومرتفعة.
واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (حماااد )2016،حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا (،)%62.46
ود ارسا ا ااة (حميا ا ااد )2016،با ا ااوزن نسا ا اابي ( ،)%60.51ود ارسا ا ااة (الواديا ا ااة )2015،با ا ااوزن نسا ا اابي
( ،)%65.52حيااث أظهاارت النتااائج أن هناااك ضااعف بدرجااة متوسااطة فااي درجااة موافقااة القا اررات
اإلدارية باألهداف العامة.
أما بالنسبة للفقرة ( )15واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%57.33وهي نسبة
متوسطة أقرب إلى الضعف ،ويعزو الباحث ذلك إلى :قلة اهتمام الوزار بمشاركة المستويات
اإلدارية بعملية صنع القرار ،نظ اًر لتركيز السلطات والق اررات في أيدي اإلدارات العليا من
جانب ،ومن جانب آخر وجود القوانين واللوائح التي قد تؤدي إلى تقييد المشاركة الفعلية
للموظفين بالو ازرتين .األمر الذي أدى إلى ضعف نسبي في فهم طبيعة األهداف ،وانعكاس ذلك
على االنسجام بين الق اررات اإلدارية المتخذ وطبيعة األهداف.
واتفقـــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (حماااد )2016،حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا (،)%58.78
ود ارسا ا ااة (حميا ا ااد )2016،با ا ااوزن نسا ا اابي ( ،)%56.69ود ارسا ا ااة (الواديا ا ااة )2015،با ا ااوزن نسا ا اابي
( ،)%66.67ودراسة (أبو العطا )2015،بوزن نسبي ( ،)% 65حيث أظهرت النتائج أن موافقة
الق اررات اإلدارية باألهداف العامة كانت بدرجة متوسطة.
واختلفـــــــت الد ارس ا ا ااة الحالي ا ا ااة م ا ا ااع د ارس ا ا ااة (عبي ا ا ااد )2015،ب ا ا ااوزن نس ا ا اابي ( ،)%74.0ود ارس ا ا ااة
(حسونة )2012،بوزن نسبي ( ،)%80.94ودراسة (االسطل )2011،بوزن نسبي (،)%80.03
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ود ارسا ااة (قاسا اام )2011،با ااوزن نسا اابي ( ،)%82.2حيا ااث أظها اارت النتا ااائج أن الق ا ا اررات اإلداريا ااة
المتخذ من قبل المستويات اإلدارية تحقق األهداف بدرجة إيجابية ومرتفعة ،مماا يادل علاى وجاود
ترابط وانسجام بين طبيعة األهداف واتخاذ الق اررات اإلدارية.
وتبين من تحليل مجال جودة الق اررات اإلدارية أن الوزن النسبي الكلي للمجال ( )%62.42وهي
نسبة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :لقصور نسبي في درجة االهتمام والقدر على اتخاذ ق اررات
إدارية فعالة ومنسجمة ومترابطة بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا غز .
ويعزو الباحث ذلك أيضاً لقصور نسبي في االنسجام بين الق اررات اإلدارية والسياسة العامة
للوزار  ،وضعف في االنسجام والترابط والتكامل بين الق اررات اإلدارية نفسها وبين أهداف الوزار ،
وضعف في شمولية الق اررات اإلدارية المتخذ لكافة جوانب العمل بالوزار  ،وقلة توافر المعلومات
الالزمة التخاذ ق اررات رشيد  ،وضعف في مراجعة الق اررات اإلدارية وتقييم ايجابياتها وسلبياتها،
األمر الذي سيؤدي إلى ضعف في كفاء وفاعلية الق اررات اإلدارية المتخذ  ،ويعود ذلك أيضاً
إلى حالة االنقسام بين غز والضفة وتناق

بع

الق اررات ال سيما في وزار التنمية االجتماعية.

واتفقـــــــت الد ارسا ا ااة الحاليا ا ااة ما ا ااع د ارسا ا ااة (حميا ا ااد )2016،با ا ااوزن نسا ا اابي ( ،)%61.84ود ارسا ا ااة
(حم اااد )2016،ب ااوزن نس اابي ( )%60.22ود ارس ااة (الوادي ااة )2015،ب ااوزن نس اابي (،)%63.09
حيث أظهرت النتائج أن هناك قصور في مجال جود الق اررات اإلدارية.
الدرسااة الحاليااة مااع د ارسااة (عبيااد )2015،بااوزن نساابي (( ،)%83.0أبوالعطااا)2015،
واختلفــت ا
ب ااوزن نس اابي ( ،)%71.0ود ارس ااة (حس ااونة )2013،ب ااوزن نس اابي ( ،)%81.56حي ااث أظه اارت
النتائج أن هناك اهتمام في مجال جود الق اررات اإلدارية.
ومما سبق يتبين أن هناك قصور في مستوى جود الق اررات اإلدارية وخاصة في وقت حدوث
األزمات ،مما يتطلب قدرات وامكانيات كبير من كفاء وخبرات وتدريب وتوفير موارد مالية
ومادية ،واستحداث وحد إدارية مختصة ومدربة يلقى على عاتقها إدار األزمات وما يترتب عليها
من اتخاذ ق اررات إدارية رشيد .
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 3.5اختبار الفرضيات:
اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األولى).
الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة ( ،)a ≤ 0.05فإنه ال يمكن رف

الفرضية

الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا
كانت ) Sig.(P-valueأقل من مستوى الداللة ( ،)a ≤ 0.05فيتم رف

الفرضية الصفرية

وقبول الفرضية البديلة القائلة؛ بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات
الدراسة.
الس ـؤال الثالــث :هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين مراحــل إدارة األزمــات وجــودة الق ـ اررات اإلداريــة
بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟

ولإلجابة على السؤال الثالث سيتم اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين مراحل إدارة
األزمات وجودة الق اررات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
جدول ()16.5
معامل االرتباط بين مراحل إدارة األزمات وجودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥0.05
بين مراحل إدارة األزمات وجودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية

*0.765

0.000

االجتماعية.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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يتبين من جدول رقم ( )16.5أن معامل االرتباط يساوي(  ،)0.765وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي(  ،)0.00وهي أقل من مستوى الداللة( ،)α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة
قوية ذات داللة إحصائية بين مراحل إدار األزمات وجود الق اررات اإلدارية بو ازرتي العمل والتنمية
االجتماعية في محافظات قطا غز  ،أي كلما زاد االهتمام بمراحل إدار األزمات مجتمعة كلما
زادت جود الق اررات اإلدارية بالو ازرتين ،وهذا يحتم على جميع المستويات اإلدارية رفع مستوى
االستعداد لالزمات من خالل اإلعداد الجيد لها ودراسة ومسح للبيئة الداخلية والخارجية قبل

حدوث األزمة ،وأثناء حدوث األزمة ،وبعد حوث األزمة؛ الكتشاف نقاط الضعف وعالجها
واكتشاف نقاط القو وتعزيزها ،لرفع كفاء القرار اإلداري وفق منهج علمي.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (البلبيسااي ،)2016،ود ارسااة (أبااو ركبااة ،)2013،علااى وجااود
مقدر على إدار األزمات ووجود تنو في استخدام أساليب اتخاذ الق اررات.
واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أبااو عزيااز ،)2010،حيااث أظهاارت الد ارسااة أن هناااك ضااعف
ف ااي ق اادر وزار الص ااحة عل ااى اتخ اااذ قا ا اررات إداري ااة ف ااي وق اات األزم ااات ،كم ااا اختلف اات م ااع د ارس ااة

(العماج ،)2010،والتي أظهرت الدراسة وجود معوقات تحاد مان دور نظام المعلوماات اإلدارياة فاي
اتخاذ الق اررات اإلدارية وقت األزمات.

واجماالً ومما سبق يمكن التأكيد على أن العالقة بين المتغيرين عالقة طردية قوية ،أي أنه كلما

زاد االهتمام والتطوير لهذه المرحلة كلما زاد تحقيق الجود بالق اررات اإلدارية المتخذ بالو ازرتين
والعكس صحيح.
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ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر ومجال جودة الق اررات اإلدارية.
جدول ()17.5
معامل االرتباط بين اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر وجودة الق اررات اإلدارية
الفرضية
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥0.05
بين مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر وجودة الق اررات اإلدارية.

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.599

0.033

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتبين من جدول رقم ( )17.5أن معامل االرتباط يساوي ( ،)0.599وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وهذا يدل على
وجود عالقة ذات داللة إحصائية طردية متوسطة بين مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
ومجال جود الق اررات اإلدارية ،أي كلما زادت عملية اكتشاف اإلنذار المبكر أدى ذلك إلى

زياد في عملية جود الق اررات اإلدارية لدى موظفي الوظائف اإلشرافية بو ازرتي العمل والتنمية

االجتماعية ،والعكس صحيح .ويعزو الباحث أن النتيجة سليمة كون أن جود الق اررات

اإلدارية مرتبطة بحقائق األزمة وتصوراتها لألوضا المستقبلية ،وتحقيق أكبر قدر من النتائج
اإليجابي بالتصور الدقيق للواقع والمستقبل وتوقع األحداث ،وبالتالي ينعكس ذلك على جود
الق اررات اإلدارية بشكل إيجابي.

ويعزو الباحث أنه وعلى الرغم من وجود عالقة طردية بين مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر
وجود الق اررات اإلدارية إال أن قدر موظفي الو ازرتين على اكتشاف اإلنذار المبكر هي قدر

متوسطة نتيجة عدم االهتمام بدرجة كبير في هذه المرحلة.

واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (منااا  ،)2015،حيااث أظهاارت النتااائج وجااود عالقااة قويااة
بين اتخاذ الق اررات وادار األزمات حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.724
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واجماالً ومما سبق يمكن التأكيد على أن قادر ماوظفي الاو ازرتين علاى اكتشااف اإلناذار المبكار

هااي قاادر متوسااطة نتيجااة لقلااة االهتمااام بدرجااة كبياار فااي هااذه المرحلااة ،وانااه كلمااا زاد االهتمااام

والتط ااوير له ااذه المرحل ااة كلم ااا زاد تحقي ااق الج ااود ب ااالق اررات اإلداري ااة المتخ ااذ ب ااالو ازرتين ،نظا ا اًر

لوجود العالقة الطردية بين المتغيرين ،والعكس صحيح.

 الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين مرحلة االستعداد والوقاية وجودة الق اررات اإلدارية.
جدول ()18.5
معامل االرتباط بين االستعداد والوقاية من األزمات المحتملة وجودة القرارات اإلدارية
الفرضية
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05بين مرحلة االستعداد والوقاية من األزمات المحتملة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.573

0.000

وجودة الق اررات اإلدارية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )18.5أن معامل االرتباط يساوي( ،)0.573وأن القيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي( ،)0.00وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود
عالقة طردية ذات داللة إحصائية متوسطة بين مرحلة االستعداد والوقاية وجود الق اررات
اإلدارية ،أي كلما زادت عملية االستعداد والوقاية أدى ذلك إلى زياد في عملية جود الق اررات
اإلدارية لدى موظفي الوظائف اإلشرافية بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية ،والعكس صحيح.
ويعزو الباحث أن النتيجة سليمة كون أن جود الق اررات اإلدارية مرتبطة بكافة االستعدادات
المناسبة لمواجهة األزمات حال حدوثها والوقاية منها من خالل وضع خطة شاملة وتشكيل فريق
للتعامل مع األزمات المحتملة مستقبالً وكذلك تقديم الدعم المالئم للفريق الذي يقوم بالتشخيص
والتخطيط لألزمات المحتملة وايجاد تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزار للتبادل اإلمكانات
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المادية والبشرية والتقنية والمعلوماتية في حال وقو األزمة ،وعقد االجتماعات وورش العمل
المختلفة وبرامج تدريبية للتعرف على كيفية التعامل ومواجهة األزمات حال وقوعها.
واختلفت الدراسة الحالية مع د ارساة (مناا  ،)2015،حياث أظهارت النتاائج وجاود عالقاة قوياة باين
اتخاااذ الق ا اررات وادار األزم ااات حيااث بلااغ معام اال االرتباااط ( ،)0.724كمااا اختلف اات الد ارسااة م ااع
دراسة (العمري )2014،في عدم وجود عالقة ارتباط بين تأثير مستوى االستعداد لالزمات واتخااذ

الق اررات.

واجماالً ومما سبق يمكن التأكيد على أن قدر موظفي الو ازرتين على االستعداد والوقاية

هي قدر متوسطة؛ نتيجة لقلة االهتمام بدرجة كبير في هذه المرحلة ،وأنه كلما زاد االهتمام،
والتطوير لمرحلة االستعداد والوقاية؛ كلما زاد تحقيق الجود بالق اررات اإلدارية المتخذ بالو ازرتين،

نظ اًر لوجود العالقة الطردية بين المتغيرين ،والعكس صحيح.
 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين مرحلة احتواء األضرار (أثناء حدوث األ زمة) ومجال جودة الق اررات

اإلدارية.

جدول ()19.5
معامل االرتباط بين احتواء األضرار (أثناء حدوث األ زمة) وجودة الق اررات اإلدارية
الفرضية

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين مرحلة احتواء األض ارر (أثناء حدوث األ زمة) وجودة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.679

0.033

الق اررات اإلدارية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )19.5أن معامل االرتباط يساوي( ،)0.679وأن القيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي( ،)0.00وهي أقل من مستوى الداللة( ،)α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة
طردية ذات داللة إحصائية متوسطة بين مرحلة احتواء األضرار (أثناء حدوث األزمة) وجود
الق اررات اإلدارية ،أي كلما زاد االهتمام بمرحلة احتواء األضرار كلما زاد تحقيق الجود في
الق اررات اإلدارية لدى موظفي الوظائف اإلشرافية بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية ،والعكس
صحيح .ويعزو الباحث أن النتيجة سليمة كون أن جود الق اررات اإلدارية مرتبطة بشكل مباشر
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بعملية احتواء األضرار من خالل قيام الوزار بإدار الوقت بطريقة علمية عند التعامل مع األزمة
حال حدوثها ،واستخدام جميع قنوات االتصال المتاحة ،ونظم االتصال المختلفة للسيطر على
األزمة والحد من انتشارها ،وكذلك استخدام الموارد البشرية والمادية والنظم المعلوماتية الحتواء
األزمة ،والسيطر عليها ،والتعامل مع األزمات وفق سلم األولويات واألهمية ،واتخاذ التدابير
الالزمة الحتواء الشائعات وتوجيه رسالة لجمهور األزمة تتضمن االطمئنان وتعليمات السالمة.
واختلفــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (منااا  ،)2015،حيااث أظهاارت النتااائج وجااود عالقااة قويااة
بين اتخاذ الق اررات ،وادار األزمات حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.724
واجماالً ومما سبق يمكن التأكيد على أن قدر موظفي الو ازرتين على احتواء األضرار

هي قدر متوسطة نتيجة لقلة االهتمام بدرجة كبير في هذه المرحلة ،وانه كلما زاد االهتمام
والتطوير لمرحلة احتواء األضرار ،كلما زاد تحقيق الجود بالق اررات اإلدارية المتخذ
بالو ازرتين ،نظ اًر لوجود العالقة الطردية بين المتغيرين ،والعكس صحيح.

 الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين مرحلة استعادة النشاط وجودة الق اررات اإلدارية.
جدول ()20.5
معامل االرتباط بين استعادة النشاط وجودة الق اررات اإلدارية
الفرضية
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05بين مرحلة استعاد النشاط وجود الق اررات اإلدارية.

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.716

0.033

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )20.5أن معامل االرتباط يساوي( ،)0.716وأن القيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي( ،)0.00وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة
طردية ذات داللة إحصائية بدرجة قوية بين مرحلة استعاد النشاط ،وجود الق اررات اإلدارية ،أي
كلما زاد االهتمام بمرحلة استعاد النشاط؛ كلما زاد تحقيق الجود في الق اررات اإلدارية لدى
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موظفي الوظائف اإلشرافية بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية ،والعكس صحيح .ويعزو
الباحث أن النتيجة سليمة كون أن جود الق اررات اإلدارية مرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات
استعاد النشاط من خالل تسار الوزار التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية
للوزار في ظروف األزمات ،وتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي تأثرت باألزمة بدقة عالية،
ومعالجة تأثيرات األزمة واستعاد نشاطها الطبيعي بسرعة وفاعلية ،وتقديم الرعاية المناسبة
والتعويضات والمكافآت الالزمة للمتضررين من حدوث األزمة ،وتنفيذ اإلجراءات الالزمة
للتعامل مع أثار األزمة ومكافحة استمرار حدوثها ،والقيام بحمالت إعالمية واسعة تستهدف
المواطنين ووسائل اإلعالم لتوضيح مدى استجابة الوزار في تفاعلها مع األزمة التي حدثت،
وتخصيص مبلغاً مالياً ألنشطة استعاد النشاط في الوزار .
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (منااا  ،)2015،حيااث أظهاارت النتااائج وجاود عالقااة قويااة بااين
اتخاذ الق اررات ومراحل إدار األزمات حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.724
واجماالً ومما سبق يمكن التأكيد على أن قدر موظفي الو ازرتين على استعاد النشاط هي

قدر مرتفعة نتيجة لالهتمام بدرجة كبير في هذه المرحلة ،وانه كلما زاد االهتمام والتطوير لهذه

المرحلة؛ كلما زاد تحقيق الجود بالق اررات اإلدارية المتخذ بالو ازرتين ،نظ اًر لوجود العالقة الطردية
بين المتغيرين ،والعكس صحيح.

 الفرضية الفرعية الخامسة :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين مرحلة التعلم (بعد حدوث األ زمة) وجودة الق اررات اإلدارية.
جدول ()21.5
معامل االرتباط بين مرحلة التعلم (بعد حدوث األ زمة) وجودة الق اررات اإلدارية
الفرضية
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05بين مرحلة التعلم (بعد حدوث األزمة) ومجال جود

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.718

0.033

الق اررات اإلدارية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≥0.05

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية 158

الفصل الخامس -التحليل والمناقشة

يبين جدول رقم ( )21.5أن معامل االرتباط يساوي ( ،)0.781وأن القيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي ( ،)0.033وهي أقل من مستوى الداللة (  ،) α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود
عالقة طردية ذات داللة إحصائية قوية بين مرحلة التعلم (بعد حدوث األزمة) وجود الق اررات
اإلدارية  ،أي كلما زاد االهتمام بمرحلة استعاد النشاط كلما زاد تحقيق الجود في الق اررات
اإلدارية لدى موظفي الوظائف اإلشرافية بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية ،والعكس صحيح.
ويعزو الباحث أن النتيجة سليمة كون أن جود الق اررات اإلدارية مرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات
مرحلة التعلم من خالل جمع المعلومات الالزمة عن األزمة ووضع المقاييس الالزمة لتصحيح
األضرار وعالجها ،ووضعها ضمن الخطط المستقبلية إلدار األزمات ،والعمل على تحليل
المجهودات التي بذلت أثناء األزمات وتقييمها للتعلم وزياد الخبر  ،وأيضاً العمل على تشجيع
وتقديم الدعم من قبل الوزار لموظفيها إلجراء البحوث والدراسات الالزمة في مجال إدار األزمات.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (منااا  ،)2015،حيااث أظهاارت النتااائج وجااود عالقااة قويااة باين
اتخاذ الق اررات ومراحل إدار األزمات حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.724
واجماالً ومما سبق يمكن التأكيد على أن قدر موظفي الو ازرتين على التعلم من األزمات

هي قدر قوية نتيجة لالهتمام بدرجة كبير في هذه المرحلة ،وانه كلما زاد االهتمام والتطوير لهذه

المرحلة كلما زاد تحقيق الجود بالق اررات اإلدارية المتخذ بالو ازرتين ،نظ اًر لوجود العالقة الطردية
بين المتغيرين ،والعكس صحيح.
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الفرضية الثانية:
يوجد أثر لمراحل إدارة األزمات مجتمعة مع ا على جودة الق اررات اإلدارية عند مستوى داللة
( )α≥ 0.05بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟
جدول ()22.5
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير مراحل إدارة األزمات في جودة القرارات اإلدارية
المتغير

)(R

)(R²

F

 DFدرجات

Sig.

التابع

االرتباط

معامل

المحسوبة

الحرية

مستوى

التحديد
االنحدار 1

76.64

الثابت
0.000

البواقي

91

الداللة
المقدار

الق اررات
0.630 *0.794

المحسوبة

مستوى

الداللة

جودة
اإلدارية

 ßمعامل االنحدار

T

Sig.

.587

2.600

.011

مرحلة

.574

6.353

.000

احتواء

.214

2.240

.028

التعلم

األضرار

للوقوف على مستوى تأثير مرحل إدار األزمات (مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر،
مرحلة االستعداد والوقاية ،مرحلة احتواء األضرار ،مرحلة استعاد النشاط ،مرحلة التعلم) ُمجتمعة
على جود الق اررات اإلدارية ،استخدم الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة

 Stepwiseويمكن استنتاج ما يلي:
أ -يبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة  Stepwiseان جود الق اررات اإلدارية وهو
يمثل المتغير التابع يتأثر بصور جوهرية وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات (مرحلة
التعلم ،مرحلة احتواء األضرار).
ب -تم استبعاد المتغير (مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر ،مرحلة االستعداد والوقاية ،مرحلة
استعاد النشاط) لعدم وجود تأثير ذا داللة إحصائية حسب طريقة  Stepwiseمع جود
الق اررات اإلدارية.
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ت -أظهرت نتائج التحليل أن معامل االرتباط بلغ( ،)0.794بينما بلغ معامل التحديد المعدل
( ،)0.630وهذا يعني أن( ،)%63.0من التغير في جود الق اررات اإلدارية يعود إلى تأثير
المتغيرات المستقلة التالية (مرحلة التعلم ،احتواء األضرار) والباقي ( ،)% 37.0يعود
للعوامل األخرى التي تؤثر على المتغير التابع جود الق اررات اإلدارية ،ويعزو الباحث ذلك
لالهتمام اإليجابي من قبل الو ازرتين للمراحل الثالثة؛ مرحلة االكتشاف المبكر ومرحلة
االستعداد والوقاية ومرحلة استعاد النشاط والتي ال تشكل عائقاً في تحقيق جود القرار
اإلداري ،بينما قل االهتمام بمرحلتي (التعلم ،واحتواء األضرار) والذي كان لهما تأثير مباشر
على جود الق اررات اإلدارية.
وهذا يدعو الجهات المعنية من الو ازرتين باالهتمام والتطوير لهاتين المرحلتين من خالل
تعزيز القدر على استخدام قنوات ونظم االتصاالت الحديثة واالستفاد من األزمات السابقة
الستخالص الدروس والعبر من تلك األزمات ومعالجة نواحي القصور ونقاط الضعف
للتحقيق الجود في القرار اإلداري.
واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة ( ) ،(Mwaiwa & Odiyo, 2015ودراسة
(زويلف ،)2015،في وجود أثر بين مراحل إدار األزمات على جود المعلومات والق اررات
واألداء ،واختلفت أيضاً مع دراسة (الحجار )2013،في وجود أثر بين نمط شخصية متخذ
القرار على أسلوب (المواجهة والتعاون واالحتواء) ،واختلفت أيضاً مع دراسة
(البلبيسي )2016،في أن هناك ضعف في استخدام األساليب الحديثة التخاذ الق اررات
األمنية في ظل األزمات.
 معادلة التأثير:
جودة الق اررات اإلدارية =( 0.574 + 0.587مرحلة التعلم) ( 0.214 +احتواء األضرار)

في حالة تثبيت قيمة (احتواء األضرار) وعند زياد (مرحلة التعلم) بمقدار وحد واحد يؤدي إلى
زياد المتغير التابع (جودة الق اررات اإلدارية) بمقدار (.)0.574
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في حالة تثبيت قيمة (مرحلة التعلم) وعند زياد (احتواء األضرار) بمقدار وحد واحد يؤدي إلى
زياد المتغير التابع جود الق اررات اإلدارية بمقدار (.)0.214
وهذا ما يدعو المعنيين بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية إلى االهتمام بمحاور( :مرحلة احتواء
األضرار ،ومرحلة التعلم.)،
السـؤال الخــامس :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين
حول إدارة األزمات وجودة الق اررات اإلدارية تبع ا للمتغيرات الديمغرافية التالية( :الجـنس ،العمـر،

المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الوزارة التي يعمل بها)؟
ولإلجابة على السؤال الخامس سيتم اختبار الفرضية التالية:
الفرضية الثالثة:

توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ( )a ≤ 0.05باين متوساطات اساتجابات
المبحااوثين حااول إدار األزمااات تبع ااً للمتغي ارات الديمغرافيااة التاليااة( :الجاانس ،العماار ،المساامى
الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الوزار التي يعمل بها).

الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدارة األزمات تبع ا لمتغير (الجنس).
جدول رقم ()23.5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الجنس
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار t

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

2.9

2.7

0.927

0.356

مرحلة االستعداد والوقاية

3.32

3.34

-0.068

0.946

مرحلة احتواء األضرار

3.42

3.61

-1.055

0.294

()Sig.
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مرحلة استعادة النشاط

3.11

3.17

-0.332

0.741

مرحلة التعلم

3.12

3.16

-0.188

0.851

إجمالي محاور مراحل إدارة األزمات

3.17

3.2

-0.136

0.892

تبين من جدول رقم ( )23.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار (ت)
لعينتين مستقلتين

اكبر من مستوى الداللة( ،)α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (مراحل إدارة

األزمات) حيث كانت قيمة المعنوية ( ،)0.892مما يوضح عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدار األزمات تعزى لمتغير
الجنس ،ومما سبق يمكن رف

الفرضية السابقة ،ويعزو الباحث ذلك :أن جميع الموظفين

يعيشون ويتعرضون لنفس الظروف تقريباً من األزمات المتنوعة والمتعدد وما يترتب عليها من
نتائج ،وأن كال الجنسين له دور ومساهمة فعالة في التعامل مع األزمات وادارتها ،وهذا يتولد من
مبدأ المسؤولية لكافة الموظفين بالو ازرتين.
واتفقـــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (جحجااوح ،)2015،ود ارسااة (منااا  ،)2015،حيااث أظهاارت
النتااائج عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات اسااتجابات المبحااوثين حااول إدارة
األزمات تعزى لمتغير الجنس.
واختلفـــت الد ارسااة الحالي ااة م ااع د ارس ااة (أبااو س االوت ،)2015،ود ارس ااة (الماازين ،)2014،ود ارس ااة
(نصر ،)2014،حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس.
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الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مراحل إدارة األزمات تبعا لمتغير(العمر).
جدول رقم ()24.5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– العمر
المتوسطات
المجال

اقل من  25من– 25اقل
سنة

من  35سنة

من -35اقل من  45سنة
من  45سنة

فأكثر

قيمة

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

3.57

2.99

2.67

3.02

1.420

0.242

مرحلة االستعداد والوقاية

3.57

3.45

3.18

3.46

0.932

0.429

مرحلة احتواء األضرار

3.33

3.67

3.3

3.6

1.454

0.233

مرحلة استعادة النشاط

4.29

3.29

2.97

3.21

1.562

0.204

مرحلة التعلم

3.71

3.23

2.99

3.27

1.013

0.391

مجال مراحل إدارة األزمات

3.7

3.33

3.02

3.31

1.538

0.210

تباين مان جادول رقام ( )24.5أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.المقابلاة الختباار نتاائج اختباار (ت)
لعينت ااين مس ااتقلتين اكبا اار ما اان مسا ااتوى الداللا ااة(  ،)α ≥ 0.05بالنسا اابة إلجما ااالي (مراحـــــل إدارة
األزمــــات) حي ااث كان اات قيم ااة االحتمالي ااة( ،)0.210مم ااا يوض ااح ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة
إحصاائية باين متوساطات اساتجابات المبحااوثين حاول إجماالي مراحــل إدارة األزمـات تعازى لمتغياار
العماار ،ممااا ياادل علااى أن مااوظفي الوظااائف اإلش ارافية بااالو ازرتين باااختالف أعمااارهم لااديهم نفااس
االسااتجابات حااول م ارحاال إدار األزمااات ،وهااذا مؤشاار علااى أن العماار ال يااؤثر فااي رؤيااة مجتمااع
الد ارسااة لمتغي ارات الد ارسااة ،ويعــزو الباحــث ذلــك :إلااى ادراك كافااة المااوظفين بالوظااائف اإلش ارافية
لم ارحاال إدار األزمااات وجااود القا اررات اإلداريااة بغا

النظاار عاان الفئااة العمريااة التااي ينتمااي إليهااا

الموظف.
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واتفقـــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة ك االً (جحجااوح ،)2015،ود ارسااة (أبااو ركبااة ،)2013،حيااث
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول
إدارة األزمات تعزى لمتغير العمر.
واختلفــت مااع د ارسااة (أبااو ساالوت ،)2015،ود ارسااة (زياااد  ،)2012،حي اث أظهاارت النتااائج وجااود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة األزمات تعازى لمتغيار
العمر.
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الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدارة األزمات تبعا لمتغير (المسمى
الوظيفي).

جدول رقم ()25.5
نتائج اختبار "التباين األحادي" المسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

وكيل

وزارة

نائب

مدير عام

مدير

عام

مدير

دائرة

رئيس

قسم

قيمة

رئيس
شعبة

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإل نذار المبكر

3.29

3.49

3

2.66

2.76

3.25

1.612

0.165

مرحلة االستعداد والوقاية

3

3.71

3.17

3.25

3.26

3.58

0.692

0.631

مرحلة احتواء األضرار

3.89

4.11

4.89

3.39

3.28

3.76

2.625

0.029

مرحلة استعادة النشاط

2.43

3.63

3.57

3.1

2.9

3.62

2.458

0.039

مرحلة التعلم

2.71

3.91

3.43

3.02

3.03

3.4

1.625

0.162

إجمالي مراحل إدارة األزمات

3.06

3.77

3.61

3.08

3.05

3.52

1.951

0.094

تبين من جدول رقم ( )25.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة " الختبار "التباين األحادي "
اكباار ماان مسااتوى الداللااة ) ،) α ≥ 0.05بالنساابة إلجمااالي (مراحــل إدارة األزمــات) حيااث كاناات
قيم ااة مس ااتوى االحتمالي ااة ( ،) 0.094مم ااا يوض ااح ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين
متوس ااطات اس ااتجابات المبح ااوثين ح ااول إجم ااالي مراحــــل إدارة األزمــــات تع اازى لمتغي اار المس اامى
الاااوظيفي ،ويعا اازو الباحاااث ذلا ااك :إلا ااى إدراك كافاااة الماااوظفين بالوظا ااائف اإلش ا ارافية لم ارحا اال إدار
األزمات وجود الق اررات اإلدارية ،إضافةً إلى تشابه العمل والمهام التاي تاؤدى فيهاا ،بغا

النظار

عن سنوات الخدمة للموظفين في الوزار بمحافظات قطا غز .

إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية 166

الفصل الخامس -التحليل والمناقشة

واتفقـــت الد ارس ااة الحالي ااة م ااع د ارس ااة كا االً م اان د ارس ااة (من ااا  ،)2015،ود ارس ااة (نص اار،)2014،
ود ارسا ااة (زيا اااد  ،)2012،حيا ااث أظها اارت النتا ااائج عا اادم وجا ااود فا ااروق ذات داللا ااة إحصا ااائية با ااين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة األزمات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
واختلفت مع دراسة(المزين ،)2014،حياث أظهارت النتاائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدار األزمات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
الفرضية الفرعية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدارة األزمات تبع ا لمتغير (المؤهل
العلمي).
جدول رقم ()26.5
نتائج اختبار "التباين األحادي" المؤهل العلمي
المتوسطات
المجال

دبلوم

بكالوريوس

قيمة
دراسات
عليا

االختبار F

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

2.98

2.76

3.09

1.225

0.299

مرحلة االستعداد والوقاية

3.49

3.23

3.56

1.491

0.231

مرحلة احتواء األضرار

3.41

3.41

3.66

0.793

0.456

مرحلة استعادة النشاط

3.38

3.04

3.27

1.086

0.342

مرحلة التعلم

2.98

3.11

3.27

0.455

0.636

محور مراحل إدارة األزمات

3.25

3.11

3.37

1.059

0.351
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تبين من جدول رقم ( )26.5أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.المقابلاة الختباار " الختباار "التبااين
األحاادي " اكباار ماان مسااتوى الداللااة( )α ≥ 0.05بالنساابة إلجمااالي (مراحــل إدارة األزمــات) حيااث
كانا اات قيما ااة االحتماليا ااة ( ،)0.351مما ااا يوضا ااح عا اادم وجا ااود فا ااروق ذات داللا ااة إحصا ااائية با ااين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدارة األزمات تعزى لمتغيار المؤهال العلماي،
وهااذا يعنااي أن مااوظفي الوظااائف اإلش ارافية بااالو ازرتين لديااه نفااس االسااتجابات حااول م ارحاال إدار
األزمااات ،ويعاازو الباحااث ذلااك :نتيجااة تقااارب مسااتويات التحصاايل العلمااي لاادى المبحااوثين ،وعاادم
وجود فجو كبير في المؤهالت العلمية ،إضافةً إلى تشابه العمل والمهام التي تؤدى فيها.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (أب او ركبااة ،)2013،حيااث أظهاارت النتااائج عاادم وجااود فااروق

ذات داللااة إحصااائية فااي درجااات معوقااات إدار األزمااات وادار األزمااات لاادى كبااار ضااباط جهاااز
الشرطة في قطا غاز تعازى لمتغيار المؤهال العلماي ،واتفقات أيضااً ماع د ارساة(جحجوح،)2015،

ود ارساا ا ا ا ااة(المزين ،)2014،ود ارسا ا ا ا ا ااة (مناا ا ا ا ااا  ،)2015،ود ارسا ا ا ا ا ااة (نص ا ا ا ا اار ،)2014،ود ارسا ا ا ا ا ااة
(زيااد  ،)2012،حيااث أظهاارت النتاائج عاادم وجااود فاروق بااين اسااتجابات المبحاوثين تعاازى لمتغياار
المؤهل العلمي.

واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (أبو عزيز ،)2010،حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة األ زمات تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
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الفرضية الفرعية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدارة األزمات تبعا لمتغير (سنوات
الخدمة).
جدول رقم ()27.5
نتائج اختبار "التباين األحادي" سنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

اقل من
5

سنوات

من -5
اقل من

10

سنوات

من -10
اقل من

 15سنة

قيمة
من 15

سنة فأكثر

االختبار F

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

3.35

2.81

2.75

2.83

1.099

0.354

مرحلة االستعداد والوقاية

3.8

3.28

3.36

3.21

1.337

0.267

مرحلة احتواء األضرار

3.98

3.46

3.51

3.3

1.913

0.133

مرحلة استعادة النشاط

3.48

3.25

3

3.03

1.103

0.352

مرحلة التعلم

3.32

3.15

3.14

3.07

0.223

0.880

محور مراحل إدارة األزمات

3.58

3.19

3.15

3.09

1.170

0.326

تبين من جدول رقم ( )27.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار " الختبار "التبااين
األحادي " اكبر من مستوى الداللاة ( (α ≥ 0.05بالنسابة إلجماالي (مراحـل إدارة األزمـات) حياث
كاناات االحتماليااة( )0.326ممااا يوضااح عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات
استجابات المبحوثين حول إجماالي م ارحل إدارة األزمـات تعازى لمتغيار سانوات الخدماة ،وهاذا يادل
على أن المبحوثين لديهم نفس االستجابات حول م ارحال إدار األزماات باالو ازرتين ،ويعازو الباحاث
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ذلك :إلى إدراك كافة الموظفين بالوظائف اإلشرافية لمراحل إدار األزمات وجود الق اررات اإلدارياة
بغ

النظر عن سنوات الخدمة للموظفين في الوزار بمحافظات قطا غز .

واتفقـــــت الد ارس ا ااة الحالي ا ااة م ا ااع د ارس ا ااة (أب ا ااوعزيز ،)2010،ود ارس ا ااة (الما ا ازين ،)2014،ود ارس ا ااة
(أبوركب ااة ،)2013،ود ارس ااة (من ااا  ،)2015،ود ارس ااة (نص اار ،)2014،ود ارس ااة (زي اااد ،)2012،
حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين
حول إدارة األزمات تعزى لمتغير لسنوات الخدمة.
واختلفت الدراسة الحالية مع د ارساة (أبوسالوت ،)2015،ود ارساة(جحجوح ،)2015،حياث أظهارت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حاول إدارة األزمـات
تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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الفرضية الفرعية السادسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إجمالي مراحل إدارة األزمات تبعا لمتغير (الوزارة
التي تعمل بها).
جدول رقم ()28.5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الوزارة
المتوسطات
المجال

وزارة العمل

وزارة التنمية
االجتماعية

قيمة
االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

2.50

3.15

-3.815

0.000

مرحلة االستعداد والوقاية

2.92

3.67

-5.099

0.000

مرحلة احتواء األضرار

3.14

3.74

-4.052

0.000

مرحلة استعادة النشاط

2.84

3.36

-3.211

0.002

مرحلة التعلم

2.88

3.34

-2.812

0.006

إجمالي محاور مراحل إدارة األزمات

2.86

3.45

-4.413

0.000

تباين مان جادول رقام ( )28.5أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.المقابلاة الختباار نتاائج اختباار (ت)
لعينتا ااين مسا ااتقلتين اقا اال ما اان مسا ااتوى الداللا ااة(  ،) α ≥ 0.05بالنسا اابة إلجما ااالي (مراحـــــل إدارة
األزمات) حيث كانت قيماة االحتمالياة) (0.00مماا يوضاح وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إجماالي م ارحال إدار األزماات تعازى لمتغيار الاوزار ،وكانات
الفااروق لصااالح وزار التنميااة االجتماعيااة ،ويعــزو الباحــث ذلــك :إلااى أن عاادد مااوظفي الوظااائف
اإلشا ارافية ب ا اوزار التنميا ااة االجتماعيا ااة أكبا اار منا ااه باااوزار العما اال وذلا ااك لطبيع ااة الهيكا اال التنظيماااي
وتقسيماته مما سيكون التأثير على اإلجابة بشكل طبيعي.
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واختلفت مع دراسة (أبو شعير  ،)2015،في دور مديري المدارس الحكومية في إدار األزمات
بمحافظات غز تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.
الفرضية الرابعة:
توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ( )a ≤ 0.05باين متوساطات اساتجابات

المبحااوثين حااول جااود الق ا اررات اإلداريااة تبع ااً للمتغي ارات الديمغرافيااة التاليااة( :الجاانس ،العماار،
المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الوزار التي يعمل بها).

الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبع ا لمتغير (الجنس).
جدول رقم ()29.5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الجنس
المتوسطات
المجال

جودة الق اررات اإلدارية

قيمة

ذكر

انثى

االختبار t

3.1

3.18

-0.426

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.671

تبين من جدول رقم ( )29.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار (ت)
لعينت ااين مس ااتقلتين اكب اار م اان مس ااتوى الدالل ااة ( ،) a ≥ 0.05بالنس اابة إلجم ااالي مج ااال (ج ااود
الق اررات اإلدارية) حيث كانت قيمة المعنوية ) ( 0.671مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين
استجابات المبحوثين حاول إجماالي جاود القا اررات اإلدارياة تعازى لمتغيار الجانس ،ويعـزو الباحـث
ذلك :أن الوظائف اإلدارية اإلشرافية ال تتطلب شاروط يمتااز بهاا الاذكور عان اإلنااث ،وخصوصااً
أن الم أر أثبتات مسااهمتها ودورهاا وكفاءتهاا فاي الكثيار مان الوظاائف والمناصاب اإلدارياة وقادرتها
على اتخاذ الق اررات الرشيد .
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واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كالً من (حماد ،)2016،حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق

ذات دالل ااة إحصا اائية ف ااي تحس ااين اتخ اااذ القا ا اررات اإلداري ااة لمتغي اار الج اانس ،واتفق اات م ااع د ارس ااة
(حميد ،)2016،ودراسة (عبيد ،)2015،ودراسة (الوادية ،)2015،ودراسة(.) Citroen ،2011

واختلفـــت الد ارسااة الحاليااة مااع دراسة(حسااونة ،)2012،حيااث أظهاارت النتااائج وجااود فااروق حااول
جااود القااارات اإلداريااة تعاازى لمتغياار الجاانس .واتفقاات أيضااً مااع د ارسااة (أبااو العطااا )2015،حيااث
أظهاارت النتااائج وجااود فااروق تجاااه عمليااة اتخاااذ الق ا اررات اإلداريااة فااي الجامعااات غياار حكوميااة
بقطا غز تعزى لمتغير الجنس.

الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبعا لمتغير (العمر).
جدول رقم ()30.5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– العمر
المتوسطات
المجال

اقل من 25
سنة

جودة الق اررات اإلدارية

3.27

من– 25اقلمن -35اقل من 45
من 35

من 45

سنة

سنة

3.29

2.88

قيمة

سنة فأكثر االختبار t

3.38

3.245

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.026

تبين من جدول رقم ( )30.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختباار نتاائج اختباار(ت)
لعينتين مستقلتين اقل من مستوى الداللة ( ،) a ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي مجال ( جاود القا اررات
اإلدارية) حيث كانت قيمة المعنوياة)  ،( 0.026مماا يوضاح وجاود فاروق معنوياة باين اساتجابات
المبحوثين حول إجمالي جود الق اررات اإلدارية تعزى لمتغيار العمار ،وكانات الفاروق لصاالح الفئاة
العمرية من  45سانة فاأكثر ،ويعـزو الباحـث ذلـك :إلاى أن معظام أصاحاب هاذه الفئاة العمرياة هام
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األكث اار إد اركا ااً وق اادرً ف ااي اتخ اااذ قا ا اررات فعال ااة ورش اايد بس اابب ام ااتالك الحكم ااة أو الخب اار والرؤي ااة
االستشرافية الشمولية وما ستؤول إليه اتخاذ هذه الق اررات اإلدارية.

واتفقـت الد ارساة الحالياة ماع كاالً مان د ارساة (أباو سالوت ،)2015،ود ارساة ( ) Citroen ،2011

حيااث أظهاارت النتااائج وجااود فااروق حااول فاعليااة الق ا اررات اإلداريااة تعاازى لمتغياار العماار .واتفقاات
أيضاً مع دراسة (أبو العطا )2015،حيث أظهرت النتائج وجود فروق تجاه عملياة اتخااذ القا اررات
اإلداريااة فااي الجامعااات غياار حكوميااة بقطااا غااز تعاازى لمتغياار العماار .واتفقاات أيض ااً مااع د ارسااة
(عبيد  )2015،حيث أظهرت النتائج وجود فروق تجاه عملياة اتخااذ القا اررات اإلدارياة فاي البناوك

التجارية بقطا غز تعزى لمتغير العمر.
واختلفت مع كالً من دراسة (حماد ،)2016،ودراسة (الوادية ،)2015،حيث أظهرت النتاائج عادم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحسين اتخاذ الق اررات اإلدارية لمتغير العمر.

الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبعا لمتغير (المسمى
الوظيفي).
جدول رقم ()31.5
نتائج اختبار "التباين األحادي" المسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

وكيل
وزارة

جودة الق اررات اإلدارية

2.73

مدير عام

نائب

مدير

مدير

دائرة

رئيس

قسم

3.93

3.75

رئيس
شعبة

عام
3.12

قيمة

2.95

3.31

االختبار F

2.063

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.078

تبين مان جادول رقام ( )31.5أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.المقابلاة الختباار " الختباار "التبااين
األحادي " اكبر من مستوى الداللة( )α ≥ 0.05بالنسبة إلجماالي مجاال (جاود القا اررات اإلدارياة)
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حيث كانت قيمة مستوى الداللة ( ،) 0.078مما يوضح عدم وجود فاروق معنوياة باين اساتجابات
المبحااوثين حااول إجمااالي جااود القا اررات اإلداريااة تعاازى لمتغياار المساامى الااوظيفي ،ويعــزو الباحــث
ذلك :إلى إدراك كافة الموظفين بالوظائف اإلشرافية أهمية ومتطلبات جود الق اررات اإلدارية بشكل
عااام وخاصااة فااي وقاات األزمااات وانعكاااس ذلااك علااى سااير العماال بااالوزار ،إضااافةً إلااى أن هناااك
تشابه في العمل والمهام في مختلف المستويات اإلدارية مما أزالت الفجو بين المسميات الوظيفية.
واتفقــت الد ارسااة الحاليااة مااع ك االً ماان د ارسااة (حميااد ،)2016،ود ارسااة (حسااونة ،)2012،ود ارسااة

(الواديااة ،)2015،ود ارسااة (أبااو العطااا ،)2015،ود ارسااة (حالسااة ،)2013،حيااث أظهاارت النتااائج
عدم وجود فروق تجاه عملية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

واختلفــت مااع ك االً ماان د ارسااة (أبااو ساالوت ،)2015،فااي درجااة تحسااين الق ا اررات اإلداريااة ،ود ارسااة
(حماااد ،)2016،ود ارسااة (عبيااد ،)2015،ود ارسااة (  ) Citroen ،2011حيااث أظهاارت النتااائج
وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ف ااي تحس ااين اتخ اااذ القا ا اررات اإلداري ااة تع اازى لمتغي اار المس اامى
الوظيفي.

الفرضية الفرعية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبعا لمتغير (المؤهل العلمي).

جدول رقم ()32.5
نتائج اختبار "التباين األحادي" المؤهل العلمي
المتوسطات
المجال

جودة الق اررات اإلدارية

دبلوم

3.01

بكالوريوس

3.08

قيمة
دراسات

عليا

3.31

االختبار F

0.810

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.448
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تبين من جدول رقم ( )32.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار " الختبار "التبااين
األحا ااادي " أكبا اار ما اان مسا ااتوى الداللا ااة ( )a ≥ 0.05بالنسا اابة إلجما ااالي مجا ااال (جا ااود الق ا ا اررات
اإلدارية) حياث كانات قيماة مساتوى الداللاة ( ،)0.448مماا يوضاح عادم وجاود فاروق معنوياة باين
اساتجابات المبحاوثين حاول إجماالي جاود القا اررات اإلدارياة تعازى لمتغيار المؤهال العلماي ،ويعــزو
الباحث ذلك :نتيجة تقارب وتشاابه مساتويات التحصايل العلماي لادى الكثيار مان المبحاوثين ،وعادم
وجود فجو كبير في المؤهالت العلمية.
اتفقـــت الد ارسا اة الحالي ااة م ااع د ارس ااة كا االً م اان د ارس ااة (حمدون ااة ،)2015،د ارس ااة (حمي ااد،)2016،
ود ارس ا ااة (حس ا ااونة ،)2012،ود ارس ا ااة (الوادي ا ااة ،)2015،ود ارس ا ااة (أب ا ااو العط ا ااا ،)2015،ود ارس ا ااة

(حالسااة ،)2013،ود ارسااة (  ) Citroen ،2011حيااث أظهاارت النتااائج عاادم وجااود فااروق بااين
استجابات المبحوثين حول فاعلية اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى للمتغير المؤهل العلمي.
اختلفت ماع د ارساة (أباو سالوت ،)2015،ود ارساة (حمااد ،)2016،ود ارساة (عبياد ،)2015،حياث
أظهرت النتائج وجود فاروق باين اساتجابات المبحاوثين حاول فاعلياة اتخااذ القا اررات اإلدارياة تعازى
لمتغير المؤهل العلمي.

الفرضية الفرعية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبع ا لمتغير (سنوات الخدمة).

جدول رقم ()33.5
نتائج اختبار "التباين األحادي" سنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

اقل من

5

سنوات
جودة الق اررات اإلدارية

3.41

من -5

اقل من
10

سنوات
3.17

من -10

اقل من

 15سنة
3.09

قيمة
من 15
سنة فأكثر

3.03

االختبار F

0.655

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.582
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تباااين ما اان جا اادول رقا اام ( )33.5أن القيما ااة االحتماليا ااة ) (Sig.المقابلا ااة الختبا ااار " الختبا ااار
"التباين األحادي" أكبر من مساتوى الداللاة ( )a ≥ 0.05بالنسابة إلجماالي (مجاال جاود القا اررات
اإلدارية) حياث كانات قيماة مساتوى الداللاة ( ،)0.582مماا يوضاح عادم وجاود فاروق معنوياة باين
اساتجابات المبحاوثين حاول إجماالي جااود القا اررات اإلدارياة تعازى لمتغياار سانوات الخدماة ،ويعــزو
الباحـــث ذلـــك إلااى إدراك كافااة المااوظفين بالوظااائف اإلش ارافية ألهميااة ومتطلبااات جااود الق ا اررات
اإلدارية وانعكاس ذلك على أداء العمل بالوزار بغ

النظر عن سنوات الخدمة للمبحوثين.

اتفقـــــــت الد ارسا ا ااة الحاليا ا ااة ما ا ااع د ارسا ا ااة (حما ا اااد ،)2016،ود ارسا ا ااة (حمدونا ا ااة ،)2015،ود ارسا ا ااة
(حمي ا ا ا ا ااد ،)2016،ود ارس ا ا ا ا ااة (حس ا ا ا ا ااونة ،)2012،ود ارس ا ا ا ا ااة (أب ا ا ا ا ااو العط ا ا ا ا ااا ،)2015،ود ارس ا ا ا ا ااة
(حالسة )2013،حيث أظهرت النتاائج عادم وجاود فاروق معنوياة باين اساتجابات المبحاوثين حاول
جود الق اررات اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
اختلفــــت م ااع د ارس ااة (أب ااو س االوت ،)2015،ود ارس ااة (عبي ااد ،)2015،ود ارس ااة (الوادي ااة،)2015،
ود ارس ا ااة (  ) Citroen ،2011حي ا ااث أظه ا اارت النت ا ااائج وج ا ااود ف ا ااروق معنوي ا ااة ب ا ااين اس ا ااتجابات
المبحوثين حول جود الق اررات اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
الفرضية الفرعية السادسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a ≤ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبع ا لمتغير (الوزارة التي
تعمل بها).
جدول رقم ()34.5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الوزارة
المتوسطات
المجال

جودة الق اررات اإلدارية

وزارة العمل
3.00

وزارة التنمية
االجتماعية
3.23

قيمة
االختبار t
-1.493

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.139
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تبين من جدول رقم ( )34.5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختباار نتاائج اختباار (ت)
لعينتين مستقلتين اقل من مستوى الداللة ( ،)a ≤ 0.05بالنسبة إلجمالي مجال ( جود الق اررات
اإلداريااة) حيااث كاناات قيمااة المعنويااة  0.139ممااا يوضااح وجااود فااروق معنويااة بااين اسااتجابات
المبحوثين حول إجمالي جود الق اررات اإلدارية تعزى لمتغير الوزار  ،ويعزو الباحث ذلـك :إلاى أن
عاادد مااوظفي الوظااائف اإلشارافية باوزار التنميااة االجتماعيااة أكباار منااه بااوزار العماال وذلااك لطبيعااة
الهيكل التنظيماي وتقسايماته مماا سايكون التاأثير علاى اإلجاباة بشاكل طبيعاي لصاالح وزار التنمياة
االجتماعية.
اتفقت الدراسة الحالية مع كالً من دراسة (أبو العطا )2015،حيث أظهرت النتائج وجود فروق
في تقديرات استجابات المبحوثين حول جود الق اررات اإلدارية تعزى لمتغير الجامعة .واتفقت
أيضاً مع دراسة (حماد ،)2016،في وجود فروق حول اتخاذ الق اررات اإلدارية تعزى لمتغير قطا
العمل.
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ملخص
اس ااتعر

الباح ااث ف ااي ه ااذا الفص اال تحلي اال خص ااائص مجتم ااع الد ارس ااة ،والت ااي تض اامنت

الوص ااف اإلحص ااائي للمجتم ااع ،وفقا ااً لس ااماتهم الشخص ااية ،والت ااي تمثل اات ف ااي (الج اانس ،العم اار،
المساامى الااوظيفي ،المؤهاال العلمااي ،ساانوات الخدمااة ،والااوزار التااي تعماال بهااا) .ثاام تطاارق الباحااث
إلااى تحلياال فق ارات المتغي ارين؛ المسااتقل ،والمتمثاال فااي م ارحاال إدار األزمااات ،والتااابع المتمثاال فااي
جااود الق ا اررات اإلداريااة ،ثاام أوضااح الباحااث تفسااير نتااائج تساااؤالت الد ارسااة؛ وكااذلك تفسااير نتااائج
اختبااار الفرضاايات ومناقشااتها ،وماان ثاام ذكاار أوجااه االتفاااق ،واالخااتالف مااع الد ارسااات السااابقة.
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 .6الفصل السادس
نتائج وتوصيات الدراسة

 تمهيد.
 1.6نتائج الدراسة.
 2.6توصيات الدراسة.
 3.6نموذج خطة عمل.
 4.6دراسات مستقبلية.
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 .6الفصل السادس :النتائج والتوصيات
تمهيد:
إن البحث العلمي ذو طبيعة متماسكة ،تتصل فيه المقدمات بالنتائج ،كما ترتبط فيه النتائج
بالمقدمات ،ولقد توصل الباحث إلى نتائج الدراسة بعد عملية التحليل ،والتفسير ألسئلة الدراسة
واختبار الفرضيات ،ومناقشتها ،وهي كالتالي:

 1.6نتائج الدراسة:
إجابة السؤال األول :ما واقع إدارة األزمات في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟

أوالا -نتائج المتغير المستقل (إدارة األزمات ومراحله الخمسة):
 أوضااحت النتااائج وجااود موافقااة بدرجااة متوسااطة ماان قباال المبحااوثين علااى ت اوافر نظااام إلدار

لألزمااات بااو ازرتي العماال ،والتنميااة االجتماعيااة فااي محافظااات قطااا غااز  ،حيااث بلااغ المتوسااط

الحسااابي العااام إلجمااالي مح اااور م ارحاال إدار األزمااات ،والت ااي تمثاال النظااام المتكام اال إلدار
األزمات ( ،)3.18وبوزن نسبي مقداره (.)%63.58
وأظهرت نتائج مراحل إدارة األزمات أن:
 وجود موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين على توافر إدار لألزمات بمرحلة
اكتشاف اإلنذار المبكر بالو ازرتين؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجمالي محور
اكتشاف اإلنذار المبكر ( ،)2.85وبوزن نسبي (.)%57.01
 وجود موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين على توافر إدار لألزمات بمرحلة
االستعداد والوقاية بالو ازرتين؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجمالي محور مرحلة
االستعداد ،والوقاية ( ،)3.33وبوزن نسبي (.)%66.53
 وجود موافقة بدرجة مرتفعة من قبل المبحوثين على توافر إدار لألزمات بمرحلة احتواء
األضرار بالو ازرتين؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجمالي محور مرحلة احتواء
األضرار ( ،)3.46وبوزن نسبي (.)%69.26
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 وجود موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين على توافر إدار لألزمات بمرحلة
استعاد النشاط بالو ازرتين؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجمالي محور مرحلة
احتواء األضرار ( ،)3.12وبوزن نسبي (.)%62.49
 وجود موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين على توافر إدار لألزمات بمرحلة التعلم
بالو ازرتين؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجمالي محور مرحلة احتواء األضرار
( ،)3.13وبوزن نسبي (.)%62.67

ثاني ا -نتائج المتغير التابع (جودة الق اررات اإلدارية):
إجابة السؤال الثاني :ما مستوى جودة الق اررات اإلدارية في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟
 .1وجود موافقة مان قبال المبحاوثين علاى وجاود مساتوى بدرجاة متوساطة لجاود القا اررات اإلدارياة
في و ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية في محافظات قطا غز ،حيث بلغ المتوسط الحسابي

العااام إلجمااالي مجااال جااود الق ا اررات اإلداريااة ،والتااي تمثاال النظااام المتكاماال لجااود الق ا اررات
اإلدارية ( ،)3.12وبوزن نسبي مقداره (.)%62.42

ثالثا -نتائج الفرضيات:
جدول ()1.6
تلخيص لنتائج اختبار فرضيات الدراسة
إجابــة السـؤال الثالــث :هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين أبعــاد إدارة األزمــات وجــودة القـ اررات اإلداريــة بــوزارتي العمــل والتنميــة

االجتماعية؟

الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين إجمالي مراحل إدارة
األزمات ومجال جودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
م

1 /1

النتيجة

الفرضية

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين يوجد عالقة متوسطة ذات داللة

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر ،ومجال جود الق اررات اإلدارية.

إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط
(.)0.559

2 /1

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين يوجد عالقة متوسطة ذات داللة

مرحلة االستعداد والوقاية من األزمات المحتملة ،ومجال جود الق اررات اإلدارية.

إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط
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(.)0.573
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين يوجد عالقة متوسطة ذات داللة

3 /1

مرحلة احتواء األضرار (أثناء حدوث األزمة) ،ومجال جود الق اررات اإلدارية.

إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط
(.)0.679

4 /1

5 /1

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين يوجد عالقة قوية ذات داللة إحصائية

مرحلة استعاد النشاط ،ومجال جود الق اررات اإلدارية.

حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.716

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين يوجد عالقة قوية ذات داللة إحصائية

مرحلة التعلم (بعد حدوث األزمة) ،ومجال جود الق اررات اإلدارية

حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.781

.

إجابة السؤال الرابع :ما أثر مراحل إدارة األزمات مجتمعة مع ا على جودة الق اررات اإلدارية بوزارتي العمل ،والتنمية
االجتماعية؟
الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر لمراحل إدارة األزمات مجتمعة مع ا على جودة الق اررات اإلدارية عند مستوى داللة (0.05
≥ )αبوزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
النتيجة

م

الفرضية

1 /2

يوجد أثر لمرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر على جود الق اررات اإلدارية عند
مستوى داللة ( )α≥ 0.05بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية.

2 /2

يوجد أثر لمرحلة االستعداد والوقاية على جود الق اررات اإلدارية عند مستوى
داللة ( )α≥ 0.05بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية.

3 /2

يوجد أثر لمرحلة احتواء األضرار على جودة الق اررات اإلدارية عند مستوى
داللة ( )α≥ 0.05بوزارتي العمل ،والتنمية االجتماعية.

4 /2

5 /2

يوجد أثر لمرحلة استعاد النشاط على جود الق اررات اإلدارية عند مستوى داللة
( )α≥ 0.05بو ازرتي العمل ،والتنمية االجتماعية.
يوجد أثر لمرحلة التعلم على جودة الق اررات اإلدارية عند مستوى داللة
( )α≥ 0.05بوزارتي العمل ،والتنمية االجتماعية.

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

يوجد أثر ذو داللة إحصائية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

يوجد أثر ذو داللة إحصائية

تبين من اختبار الفرضية الرئيسة الثانية أنه يوجد أثر لمرحلتي (احتواء األضرار والتعلم) حيث بلغ  %63على جودة
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الق اررات اإلدارية عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
إجابة السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة األزمـات وجـودة

القـ اررات اإلداريــة تبعـ ا للمتغيـرات الديمغرافيـة التاليــة( :الجــنس ،العمـر ،المســمى الـوظيفي ،المؤهــل العلمـي ،ســنوات الخدمــة،
الوزارة التي يعمل بها)؟

الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول إدارة األ زمات تبع ا للمتغيرات الديمغرافية التالية( :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة ،الوزارة التي يعمل بها).
النتيجة

م

الفرضية

1 /3

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدار األزمات تبعاً لمتغير (الجنس ).

2 /3

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدار األزمات تبعاً لمتغير (العمر ).

3 /3

ال توجد فروف ذات داللة إحصائية

ال توجد فروف ذات داللة إحصائية

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدار األزمات تبعاً لمتغير (المسمى ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
الوظيفي ).
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

4 /3

متوسطات استجابات المبحوثين حول إدار األزمات تبعاً لمتغير (المؤهل ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
العلمي ).
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

5 /3

متوسطات استجابات المبحوثين حول إدار األزمات تبعاً لمتغير (سنوات ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
الخدمة).

6 /3

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين توجددد فددروت ذات داللددة إحصددائية
وكانددددددت لصددددددالح وزارة التنميددددددة
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة األزمات تبع ا لمتغير (الوزارة).
االجتماعية.

إجابة السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة األزمـات وجـودة

القـ اررات اإلداريــة تبعـ ا للمتغيـرات الديمغرافيـة التاليــة( :الجــنس ،العمـر ،المســمى الـوظيفي ،المؤهــل العلمـي ،ســنوات الخدمــة،
الوزارة التي يعمل بها)؟
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الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبع ا للمتغيرات الديمغرافية التالية( :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،الوزارة التي تعمل بها).
م

النتيجة

الفرضية
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

1 /4

متوسطات استجابات المبحوثين حول جود الق اررات اإلدارية تبعاً لمتغير ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
(الجنس).

2 /4

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين توجددد فددروت ذات داللددة إحصددائية
وكانددت لصددالح الفئددة العمريددة 45
متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبع ا لمتغير
سنة فأكثر.
( العمر).
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

3 /4

متوسطات استجابات المبحوثين حول جود الق اررات اإلدارية تبعاً لمتغير ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
(المسمى الوظيفي).
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

4 /4

متوسطات استجابات المبحوثين حول جود الق اررات اإلدارية تبعاً لمتغير ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
(المؤهل العلمي).
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين

5 /4

متوسطات استجابات المبحوثين حول جود الق اررات اإلدارية تبعاً لمتغير ال توجد فروف ذات داللة إحصائية
(سنوات الخدمة).

6 /4

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بين توجددد فددروت ذات داللددة إحصددائية
وكانددددددت لصددددددالح وزارة التنميددددددة
متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الق اررات اإلدارية تبع ا لمتغير االجتماعية.
(الوزارة ).
المصدر :من إعداد الباحث
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 النتائج المتعلقـة بتحقيـق أهـداف الدراسـة :أظهـرت النتـائج تحقيـق أهـداف الدراسـة علـى النحـو
الموضح في الجدول التالي:
جدول رقم ()2.6
النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة
م

مجال تحققه

الهدف

تم تحليل النتائج من الجدول رقم ( )9إلى الجدول رقم1

التعرف على واقع إدارة األزمات في وزارتي العمل (.)14
والتنمية االجتماعية.

 يتضح من نتائج التحليل على وجود نظام إلدارةاألزمات بالوزارتين بدرجة متوسطة بلغت ()%63.58
 -تم تحليل النتائج من الجدول رقم (.)15

2

الكشف عن مستوى جودة الق اررات اإلدارية في  -يتضح من نتائج التحليل على وجود مستوى لجودة
وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
الق اررات اإلدارية بالوزارتين بدرجة متوسطة بلغت
()%63.58
اختبار العالقة االرتباطية بين مراحل إدارة األزمات

3

وجودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية
االجتماعية.

 تم تحليل نتائج اختبار الفرضية ،من جدول رقم (،)16إلى جدول رقم (.)21
 يتضح من نتائج التحليل على وجود عالقة قوية بينالمجالين حيث بلغ معامل االرتباط ()0.765
 -تم استخدم اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة

بيان أثر أبعاد إدارة األزمات مجتمعة مع ا على جودة
4

.Stepwise

الق اررات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية - .تم تحليل نتائج الفرضية باختبار االنحدار المتعدد من
الجدول رقم (.)22
 يتضح من نتائج التحليل على وجود أثر بلغ ()%63لمرحلتي (احتواء األضرار ،التعلم) ،و( )%37لباقي
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المراحل على جودة الق اررات اإلدارية.
 تم تحليل نتائج الفرضية باختبار  ،Tمن جدول رقم( ،)23إلى جدول رقم (.)28
تحديد أهم الفروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول إدارة األزمات وجودة الق اررات
5

اإلدارية تبعا للمتغيرات الديمغرافية التالية( :الجنس،
العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة ،الوزارة التي يعمل بها).

 يتضح من نتائج التحليل على وجود فروق حول إدارةاألزمات تعزى للمتغير (الوزارة) وكانت لصالح وزارة التنمية
االجتماعية.
 ويتضح من نتائج التحليل على وجود فروق حول جودةالق اررات اإلدارية تعزى لمتغير(العمر) وكانت لصالح الفئة
العمرية  45سنة فأكثر ،وفروق تعزى لمتغير (الوزارة)
وكانت لصالح وزارة التنمية االجتماعية.

6

تقديم نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها في كما هو موضح في صفحة 218 – 214
إدارة األزمات وكذلك في جودة الق اررات اإلدارية.
المصدر :من إعداد الباحث
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 2.6توصيات الدراسة:
التوصيات لكافة متغيرات الدراسة في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته:

أوالا :التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل (إدارة األزمات):
 ضرور زياد االهتماام بنظاام إدار األزماات ككال ،وبمراحلاه الخمساة لماا لاه مان أهمياة كبيار ،
وتأثير مباشر على جود الق اررات اإلدارية المتخذ بالو ازرتين ،ويتم ذلك من خالل:

 إنشاء وحد إدارية مستقلة مختصة بإدار األزمات يلقى على عاتقها إدار األزمات واتخاذ
الق اررات المناسبة.
 ضرور تبني إدار المبادر بدالً من إدار رد الفعل في نظام إدار األزمات.
 االهتمام بدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية ،والخارجية باستمرار للتعرف على
مؤشرات احتمال حدوث األزمة.
 توفير الدعم المادي لعمليات تحديد مؤشرات حدوث األزمة ،ورصد مؤشراتها باستمرار.
 زياد االهتمام بعمليات اكتشاف ،وتصنيف وتبويب ،وتحليل مؤشرات حدوث األزمة.
 توفير أنظمة إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث التي من الممكن أن تسبب حدوث
أزمة.

 تنفيذ برامج تدريبية للموظفين بالوظائف اإلشرافية للتعامل مع األزمات المحتملة.
 زياد االهتمام بإدار الوقت بطريقة علمية عند التعامل مع األزمة حال حدوثها.
 تقديم الرعاية المناسبة ،والتعويضات والمكافآت الالزمة للمتضررين من حدوث األزمة.
 ضرور القيام بتقييم كفاء  ،وفعالية خطط وبرامج إدار األزمات السابقة.
 زياد االهتمام بتحليل المجهودات التي بذلت أثناء األزمات للتعلم ،وزياد الخبر  ،ودمجها
مع نظم إدار األزمات للوزار .
 زياد تشجيع الموظفين على إجراء البحوث والدراسات في مجال إدار األزمات،
ومجاالت أخرى.
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ثانيا -التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع (جودة الق اررات اإلدارية):
 ضاارور زياااد االهتمااام بمسااتوى جااود الق ا اررات اإلداريااة بااالو ازرتين ،لمااا لهااا تااأثير علااى كافااة
المستويات اإلدارية ،وخاصة في ظل األزمات المتعدد والمتنوعة التي تواجاه الاو ازرتين ،ويـتم

ذلك من خالل:

 ضرور مشاركة جميع المستويات اإلدارية في صنع القرار.
 التركيز على إيجاد تكامل وترابط بين الق اررات التي يتم اتخاذها.
 العمل على توفير معلومات تمتاز بالمرونة لسرعة اتخاذ الق اررات الرشيد .
 زياد العمل على اتخاذ ق اررات إدارية تتمتع بعامل اإلقنا  ،والرضا للعاملين المنفذين.
 التركيز واالهتمام بدوافع ،واحتياجات العاملين عند اتخاذ القرارات اإلدارية.
 التركيز على توفير األساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرارات اإلدارية.
 مراعا الظروف الداخلية ،والخارجية للوزار عند اتخاذ ق اررات إدارية فعالة.
 زياد االهتمام بمراجعة الق اررات اإلدارية ،وتقييم إيجابياتها ،وسلبياتها.
 العمل على توفير التدريب الاالزم للماوظفين فاي مهاارات التفكيار ،واإلبادا اإلداري بشاكل
يساعد على إدار األزمات بكفاء  ،وفاعلية.
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ثالثا :التوصيات العامة:
 االهتمام من قبل الحكومة الفلسطينية بنظام إدار األزماات مان خاالل إنشااء هيئاة مساتقلة
عاان باااقي الااو ازرات والمؤسسااات الحكوميااة ،يكااون مهامهااا إدار األزمااات العامااة للااو ازرات
والمؤسسااات الوطنيااة ،وذلااك لتعاادد وتنااو األزمااات التااي تهاادد اسااتقرار وتاوازن المؤسسااات

الحكومية وغير الحومية والذي يؤثر على عملها وأداءها.
 االهتمام والتركيز من قبال وزار التعلايم العاالي والم اركاز التدريبياة علاى علام إدار األزماات
من خالل فتح تخصصات وبرامج بإدار األزمات.
 االستفاد من خبرات وتجارب المنظمات الدولياة فاي مواجهاة األزماات وادارتهاا مان خاالل
التشا ااجيع علا ااى عما اال ورش عما اال ونا اادوات ود ارسا ااات وأبحا اااث مقارنا ااة حا ااول نظا ااام إدار

األزمات.
 االسااتفاد ماان خبارات وتجااارب الاادول فااي إدار األزمااات والتااي تعماال فااي ظااروف مشااابهة
لظروف الو ازرات والمؤسسات المحلية.

رابع ا :توصيات ومقترحات لدراسات مستقبلية:
في ضوء ما تم توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات بعد التحليل والمناقشة ،يمكن التوصية،
واقتراح الدراسات المستقبلية التالية:
 دراسة عن مقارنة في إدار األزمات وأثرها على جود الق اررات اإلدارية بين المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية.
 دراسة عن التخطيط االستراتيجي ودوره في تحسين جود الق اررات اإلدارية.
 دراسة عن أثر إدار الوقت على إدار األزمات.
 دراسة عن إدار األزمات وأثرها على اإلبدا اإلداري.
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جدول رقم ()3.6
نموذج خطة عمل زمنية مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
مجال مراحل إدارة األزمات
التوصيات
إنشــاء وحــدة إداريــة مســتقلة مختصــة ب ـإدارة األزمــات يلقــى كالا

على عاتقها إدارة األزمات واتخاذ الق اررات المناسبة.

االهتمــــام بدراســــة كافــــة متغيـــــرات بيئــــة العمــــل الداخليـــــة

والخارجيــة باســتمرار للتعــرف علــى مؤش ـرات احتمــال حــدوث
األ زمة.
توفير الدعم المادي لعمليات تحديـد مؤشـرات حـدوث األ زمـة

ورصد مؤشراتها باستمرار.

زيادة االهتمـام بعمليـات اكتشـاف وتصـنيف وتبويـب وتحليـل

مؤشرات حدوث األ زمة.

الجهة المسئولة عن

اإلطار (الفترة

التنفيذ

الزمنية)

وزارتي

العمل خالل ستة أشهر،

من

والتنمية االجتماعية

مع المتابعة والتقييم.

تشكيل لجان من الوزارة
وديوان الموظفين
إدارة الشؤون اإلدارية
والمالية
تشكيل لجان من الوزارة

توفير أنظمة إنذار مبكر يـتالءم مـع مؤشـرات األحـداث التـي اإلدارة العليا وادارة الشؤون
من الممكن أن تسبب حدوث أزمة.

تنفيذ برامج تدريبيـة للمـوظفين بالوظـائف اإلشـرافية للتعامـل
مع األزمات المحتملة.

تقـــديم الرعايـــة المناســـبة ،والتعويضـــات والمكافـــآت الالزمـــة
للمتضررين من حدوث األ زمة.
ضــرورة الســرعة نحــو تنفيــذ اإلجـراءات الالزمــة للتعامــل مــع

أثار األ زمة ومكافحة استمرار حدوثها.

ضـــرورة القيـــام بتقيـــيم كفـــاءة وفعاليـــة خطـــط وبـــرامج إدارة
األزمات السابقة.
زيادة االهتمام بتحليل المجهودات التي بذلت أثنـاء األزمـات

للتعلم وزيادة الخبرة ودمجها مع نظم إدارة األزمات للوزارة.

مستمر

مستمر
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة

اإلدارية والمالية

والتقييم

إدارة الشؤون اإلدارية

مستمر ،مع المتابعة

والمالية

والتقييم
خالل حدوث

إدارة التشغيل

األزمات ،مع المتابعة
والتقييم
خالل حدوث

كافة المستويات اإلدارية األزمات ،مع المتابعة
والتقييم
إدارة التخطيط

بعد حدوث األزمات،
مع المتابعة والتقييم

إدارة الشؤون اإلدارية

بعد حدوث األزمات،

والمالية

مع المتابعة والتقييم
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زيادة تشجيع المـوظفين علـى إجـراء البحـوث والدراسـات فـي

مجال إدارة األزمات ومجاالت أخرى.

اإلدارة العليا بالوزارة

مستمر

مجال جودة الق اررات اإلدارية
التوصيات
ضــــرورة مشــــاركة جميــــع المســــتويات اإلداريــــة فــــي صــــنع

الق اررات.

الجهة المسئولة عن

اإلطار (الفترة

التنفيذ

الزمنية)

اإلدارة العليا

التركيــز علــى إيجــاد تكامــل وتــرابط بــين القــ اررات التــي يــتم
اتخاذها.

الشؤون اإلدارية

العمــل علــى تــوفير معلومــات تمتــاز بالمرونــة لســرعة اتخــاذ

الق اررات الرشيدة.

زيادة العمل علـى اتخـاذ قـ اررات إداريـة تتمتـع بعامـل اإلقنـاع

والرضا للعاملين المنفّذين.

التركيــز واالهتمــام بــدوافع واحتياجــات المــوظفين عنــد اتخــاذ

الق اررات اإلدارية.

مراعاة الظروف الداخلية والخارجية للوزارة عند اتخاذ ق اررات

إدارية فعالة.

زيــادة االهتمــام بمراجعــة القـ اررات اإلداريــة وتقيــيم إيجابياتهــا

وسلبياتها.

العمــل علــى تــوفير التــدريب الــالزم للمــوظفين فــي مهــارات

التفكيــر واإلبــداع اإلداري بشــكل يســاعد علــى إدارة األزمــات
بكفاءة وفاعلية.

الشؤون اإلدارية

كافة المستويات اإلدارية
كافة المستويات اإلدارية
كافة المستويات اإلدارية
الشؤون اإلدارية

مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم
مستمر ،مع المتابعة
والتقييم

اإلدارة العليا والشؤون

مستمر ،مع المتابعة

اإلدارية

والتقييم
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ملخص
يتضاح ماان خااالل العاار

التحليلااي الااذي تاام مناقشااته فااي الفصاال السااادس ،بااأن موضااو

ومجتمااع الد ارسااة جااديران باالهتمااام للد ارسااة ،لمااا لهمااا ماان عالقااة قويااة فااي الواقااع وخاصااة الواقااع
األزموي ،وقد عكست النتائج الواقع بموضوعية وواقعية ،للتعارف علاى نتائجهاا بصاورتها الحقيقاة،
فالنتااائج اإليجابياة تحتاااج إلااى المحافظااة عليهااا وتعزيزهااا وتطويرهااا ،بينمااا النتااائج الساالبية فتحتاااج
إلى معالجة ومعرفة أسباب ضعفها والعمل على تقويتها.
وقااد اسااتعر

الباحااث النتااائج والتوصاايات التااي تاام التوصاال إليهااا ماان خااالل نتااائج التحلياال

اإلحصائي ،حيث أشارت النتائج أن هناك موافقة بدرجاة متوساطة مان قبال المبحاوثين علاى تاوافر
نظام إلدار لألزمات بو ازرتي العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية ،كما أشارت النتائج
أن هناااك موافقااة ماان قباال المبحااوثين علااى وجااود مسااتوى بدرجااة متوسااطة لجااود القا اررات اإلداريااة
في الو ازرتين ،كما أشارت النتائج أنه يوجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصاائية باين إجماالي
مراحل إدار األزمات ومجال جود القا اررات اإلدارياة باالو ازرتين ،وأشاارت النتاائج أناه يوجاد أثار ذو
دالل ااة إحص ااائية م اان مرحلت ااي إدار األزم ااات (مرحل ااة ال ااتعلم ،ومرحل ااة احتا اواء األضا ارار) بنس اابة
( )%63.0فااي جااود القا اررات اإلداريااة ،وأن( )%37.0فقااط ماان التغياار يعااود إلااى تااأثير الم ارحاال
الثالثااة األخاارى فااي جااود القا اررات اإلداريااة وهااي نساابة ضااعيفة ال تااؤثر فيهااا ،كمااا أشااارت النتااائج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصاائية باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول إجماالي م ارحال
إدار األزما ااات تعا اازى للمتغي ا ارات(الجنس ،العما اار ،المسا اامى الا ااوظيفي ،المؤها اال العلما ااي ،سا اانوات
الخدمة) وانه يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغير(الوزار التي تعمل بها) ،كماا أشاارت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول إجماالي
ج ااود القا ا اررات اإلداري ااة تع اازى للمتغيا ارات( الج اانس ،المس اامى ال ااوظيفي ،المؤه اال العلم ااي ،س اانوات
الخدمااة ،الااوزار التااي يعماال بهااا) ،وانااه يوجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية للمتغيار( العماار) لصااالح
الفئااة العمريااة ماان  45ساانة ف اأكثر ،وماان خااالل نتااائج الد ارسااة قااام الباحااث باسااتع ار

توصاايات

الد ارساة الخاصااة والعاماة ،وماان ثام تاام تصاميم نمااوذج خطاة عماال زمنياة لتنفيااذ توصايات الد ارسااة،
وأخي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اًر اقتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارح الباحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااث إج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراء د ارسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات مسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتقبلية هاما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ومفيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد .
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قائمة املصادر واملراجع
أوالا :المصادر:

القرن الكريم.
آ

 الحديث الشريف.

ثانيا :المراجع العربية:

 الكتب:

 أب ااو ف ااار ،يوس ااف ( :)2016إدارة األزمــــات ،منش ااورات جامع ااة الق اادس المفتوح ااة ،غ ااز،فلسطين.

 -أبو فار ،يوسف ( )2009إدارة األزمات مدخل متكامل ،أثراء للنشر والتوزيع ،األردن.

 أبو قحف ،عبد السالم ( )2002اإلدارة االستراتيجية وادارة األزمات ،مكتباة دار الجامعاةالجديد  ،اإلسكندرية ،مصر.

 أبااو عابااد ،محمااود( :)2006اتجاهــات حديثــة فــي القيــادة التربويــة الفاعلــة ،دار األماالللنشر والتوزيع ،اربد.

 الب ازار ،حساان(:)2001إدارة األزمــة بــين نقطتــي الغليــان والتحــول ،المؤسسااة الجامعيااةللدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان.

 الحريااري ،محمااد ( )2010إدارة األزمــات :المشااكالت االقتصااادية والماليااة واإلداريااة ،دارالبداية ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.

 -الحمداني ،موفق( :)2006مناهج البحث العلمي ،مؤسسة الوارق للنشر ،عمان ،األردن.

 الخضا اايري ،محسا اان احما ااد ( :)2003إدارة األزمـــــات ،مجموعا ااة النيا اال العربيا ااة ،مكتبا ااةمدبولي ،القاهر ،مصر.

 الاادعيلج ،إب اراهيم( :)2006أســس اإلدارة العامــة واإلدارة التربويــة فــي المملكــة العربيــةالسعودية ،مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 الااذنيبات ،محمااد ،والقريااوتي ،محمااد ،والصااباغ ،زهياار(:)2007مبــادا اإلدارة ،منشااوراتجامعة القدس المفتوحة،ط،3عمان ،األردن.

 الشوابكة ،عادنان( :)2011دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القـ اررات اإلداريـة،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 الطراونة ،محماد ،وعبيادات ،ساليمان( :)2009مقدمـة فـي بحـوث العمليـات ،دار المسايرللنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

 -الظاهر ،نعيم( :)2008إدارة األزمات ،جدا ار للكتاب العالمي ،عمان ،األردن.

 النعيم ااي ،ص ااالح عب ااد الق ااادر( :)2008اإلدارة ،دار اليا اازوري العلمي ااة للنش اار والتوزي ااع،عمان ،األردن.

 بركااات ،عماااد ( )2012إدارة األزمــات والك ـوارث بــين النظريــة والتطبيــق ،دار النهضااةاألولى ،القاهر ،مصر.

 تعلب ،سيد صابر( :)2011نظم ودعم اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ط ،1دار الفكار ناشارونوموزعون ،عمان ،األردن.

 جاااد الاارب ،ساايد ( )2011االتجاهــات الحديثــة فــي إدارة المخــاطر واألزمــات التنظيميــة،ط ،1مطابع الدار الهندسية ،جامعة قنا السويس ،مصر.

 حج ااازي ،محم ااد ح ااافظ( :)2006دعـــم القـــ اررات فـــي المنظمـــات ،ط ،1دار الوف اااء ل اادنياالطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر.

 -حريم ،حسين ( :)2016مبادا اإلدارة الحديثة ،ط ،4دار حامد للنشر ،عمان ،األردن.

 حسان ،محمد أحماد ( :)2008نظم المعلومات اإلدارية ،الادار الجامعياة للنشار والتوزياع،اإلسكندرية ،مصر.

 -رفاعي ،ممدوح ،جبريل ،ماجد ( :)2007إدارة األزمات ،مصر.

 زيا ااار ،فريا ااد ( :)2009وظـــــائف اإلدارة ،الطبعا ااة العربيا ااة ،دار يا ااازوري العلميا ااة للنشا ااروالتوزيع ،عمان ،األردن.

 طعمة ،حسن ياسين( :)2010نظرية اتخـاذ القـ اررات ،ط ،1دار الصافاء للنشار والتوزياع،عمان ،األردن.

 عب اااس ،أن ااس عب ااد الباس ااط( :)2011إدارة األعمــــال وفــــق منظــــور معاصــــر ،ط ،1دارالمسير للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

 عبد اهلل ،رابح ( :)2012القرار اإلداري ،ط ،1دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.

 عبااد المجي ااد ،ق اادري( :)2011اتصـــاالت األزمـــة وادارة األزمـــات ،دار الجامع ااة الجدي ااد ،مصر.

 عليااان ،ربحااي مصااطفي( :)2010العمليــات اإلداريــة ،ط ،1دار صاافاء للنشاار والتوزيااع،عمان ،األردن.
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 عواد ،فتحي( :)2012إدارة األعمال وظائف المدير في المؤسسات المعاصرة ،ط ،1دارصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -فيا

 ،محمود احمد ،وقداد  ،عيسى يوسف ،وعليان ،ربحي مصطفي ( ،)2010مبادا

اإلدارة( ،)1ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 كتانااة ،خيااري( :)2007مــدخل إلــى إدارة األعمــال :النظريااات – العمليااات اإلداريااة ،ط،1دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -ماهر ،أحمد( :)2006إدارة األزمات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 هيكل ،محمد احمد ( :)2006مهارات إدارة األزمات والكوارث والمواقـف الصـعبة ،الهيئاةالمصرية العامة للكتاب ،القاهر  ،مصر.

 ياسا ااين ،س ا ااعد غال ا ااب( :)2006أساســـــيات نظـــــم المعلومـــــات اإلداريـــــة وتكنولوجيـــــاتالمعلومات ،دار المناهج للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.

 المجالت والدوريات والتقارير:

 الجبوري ،فاؤاد ،والربيعاي ،سامية ،والعبيادين أمال ( :)2011إدار األزماات والكترونياةاتخاذ القرار ،مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)19العدد ( ، )1العراق.

 الخشالي ،شاكر ،القطب ،محي الدين( )2007فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرهافااي إدار األزمااات :د ارسااة ميدانيااة فااي الشااركات الصااناعية األردنيااة ،المجلااة األردنيااة
في إدار األعمال ،العدد ،1مجلد ،3األردن.

الغزلااي ،فاضاال والفااتالوي ،ماجااد( )2009أهميااة دور تقااويم األداء
 العبااادي ،هاشاام و االج ااامعي ف ااي تحقي ااق الكف اااء والفاعلي ااة ف ااي اتخ اااذ القا ا اررات ،مجل ااة القادس ااية للعل ااوم
اإلدارية واالقتصادية ،العراق.

 اليحيااوي ،صاابرية مساالم ( :)2006إدار األزمااات فااي الماادارس المتوسااطة الحكوميااةللبنات بالمدينة المنور  ،مجلة جامعة الملك سعود ،المجلد ،19العدد ،1السعودية.

 -جاسم ،انتظار أحمد( :)2011دراسة تحليلية لواقع إدار األزماات فاي و ازرتاي الصاحة

والداخلي ا ااة ف ا ااي العا ا اراق -د ارس ا ااة مقارن ا ااة ،مجل ا ااة كلي ا ااة بغ ا ااداد للعل ا ااوم االقتص ا ااادية،

العدد،27مجلد ،3العراق.

 -ج ارادات ،عبااد الناصاار ،وآخاارون ( :)2009دور نظاام المعلومااات اإلداريااة فااي جااود

صاناعة القا اررات اإلدارياة -د ارسااة تطبيقياة فااي بناك اإلسااكان للتجاار والتموياال ،مجلااة
جامع ااة تشا ارين للبح ااوث والد ارس ااات العلمي ااة ،سلس االة العل ااوم االقتص ااادية والقانوني ااة،

المجلد  ،13العدد( ،)1سوريا.
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-

جربو  ،يوسف ( :)2007مجاالت مساهمة المعلومات المحاسبية باالقوائم المحاسابية

الماليااة فااي تحسااين القا اررات اإلداريااة للشااركات المساااهمة العامااة فااي فلسااطين ،مجلااة
الجامعة اإلسالمية ،غز ،فلسطين.

 زويلااف ،إنعااام محساان( :)2015نجاااح نظاام المعلومااات المحاساابية وأثااره فااي م ارحاالإدار األزمات .دراسة دكتو ار  ،مجلة العلوم اإلدارية ،المجلد  ،42العدد ،1األردن.

 فارس ،محمد ،واألغا ،وفيق ،وحسونة ،عصام( :)2013معوقاات اساتخدام األسااليبالكمية وعالقتها بجود الق اررات اإلدارية – دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين،
رس ااالة ماجس ااتير ،مجل ااة جامع ااة األزه اار غ ااز  ،سلس االة العل ااوم اإلنس ااانية ،المجل ااد،15
العدد ،2فلسطين.
 -ناصر ،عقيل خليل( :)2016جود اتخاذ القرار اإلداري وعالقته بالتفكير اإلبداعي

لدى المشرفين التربويين االختصاصين في مديرية تربية بابل ،مجلة جامعة بابل

العلوم اإلنسانية ،مجلد ،24العدد ،1العراق.

 نوري ،مظفر محمد ( :)2013دور إدار المعرفة في اتخاذ القارار :د ارساة حالاة لعيناةم اان م ااديري منظم ااات األعم ااال ف ااي محافظ ااة ده ااوك ،مجل ااة كرك ااوك للعل ااوم اإلداري ااة
واالقتصادية ،المجلد  ،3العدد ،2العراق.
 وزار العمل( :)2016التقرير السنوي العام ألنشطة وانجازات الوزارة ،غز،فلسطين.

 وزار التنمية االجتماعية( :)2015التقرير السنوي العام ألنشطة وانجازات الوزارة،غز ،فلسطين.

 الرسائل العلمية:

 أبااو تاايم ،محمااد ( :)2015نظــم دعــم الق ـ اررات وعالقتهــا بفاعليــة الق ـ اررات اإلداريــة،د ارسااة ميدانيااة علااى العاااملين اإلداريااين فااي الجامعااات الفلسااطينية -محافظااات غااز،
رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غز ،فلسطين.
 أبااو حجاار ،نسارين ( :)2016درجــة ممارســة مــديري مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــةبمحافظــة غــزة إلدارة األزمــات وعالقتهــا بالثقافــة التنظيميــة الســائدة لــديهم ،رسااالة
ماجستير ،قسم أصول التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غز ،فلسطين.
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 أب ااو حجيا ار ،ط ااارق ( :)2014القيــــادة االســــتراتيجية ودورهــــا فــــي إدارة المخــــاطرواألزمات :دراسـة تطبيقيـة علـى المؤسسـات الحكوميـة الفلسـطينية ،رساالة دكتاوراه،
كلية التجار  ،جامعة السويس ،مصر.
 أباو ركباة ،عصااام ( :)2013معوقـات إدارة األزمــات فــي جهـاز الشــرطة الفلســطينيبقطاع غزة من وجهة نظر كبار الضباط ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدار والسياسة
للدراسات العليا ،غز  ،فلسطين.
 أبو عزيز ،سامي ( :)2010معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفلسطينية فيظــل الحصــار دراســة حالــة قطــاع غــزة ،رسااالة ماجسااتير ،الجامعااة اإلسااالمية ،غااز،
فلسطين.
 أبااو عطااا ،عاهااد عبااد القااادر( :)2015التنظيمــات غيــر الرســمية وعالقتهــا بعمليــةاتخاذ الق اررات اإلدارية من وجهة نظر العاملين في الجامعات غير الحكومية بقطاع
غــــزة ،رسا ااالة ماجسا ااتير ،كليا ااة االقتصا اااد والعلا ااوم اإلداريا ااة ،جامعا ااة األزها اار ،غا ااز،
فلسطين.
 األسااطل ،فااادي ( :)2011بطاقــة األداء المت ـوازن وعالقتهــا بعمليــة اتخــاذ الق ـ ارراتاإلداريــة ،دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف الوطنيــة بقطــاع غــزة ،رسااالة ماجسااتير،
جامعة األزهر ،غز  ،فلسطين.
 األشقر ،صالح ( :)2012مدى فاعلية االتصـال فـي إدارة األزمـات بـوزارة الداخليـةاألمن الوطني ،رسالة ماجستير ،كلية التجار ،الجامعة اإلسالمية ،غز ،فلسطين.
 البلبيسااي ،محمااود ( :)2016ســبل تطــوير أســاليب اتخــاذ الق ـرار فــي إدارة األزمــاتاألمنيــة فــي فلســطين ،رسااالة ماجسااتير ،أكاديميااة اإلدار والسياسااة للد ارسااات العليااا،
غز ،فلسطين.
 الحجااار ،ش ارين ( :)2013أثــر نمــط شخصــية متخــذ الق ـرار علــى أســلوب مواجهــةاألزمـــات :د ارسااة تطبيقيااة علااى الشااركات القابضااة لمياااه الشاارب والصاارف الصااحي
بمحافظة الغربية ،رسالة ماجستير ،كلية التجار ،جامعة طنطا ،مصر.
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 الحمياادي ،س االيمان ( :)2010فاعليـــة االتصـــال فـــي إدارة األزمـــات األمنيـــة بـــوزارةالداخليـــة بالريـــاض ،رس ااالة ماجس ااتير ،قس اام العل ااوم اإلداري ااة ،جامع ااة ن ااايف للعل ااوم
األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 الرضاايع ،خالااد ( :)2011مــدى الجاهزيــة إلدارة األزمــات والك ـوارث دراســة مســحيةعلــى ضــباط جهــاز الــدفاع المــدني فــي قطــاع غــزة ،رسااالة ماجسااتير ،كليااة التجااار،
الجامعة اإلسالمية ،غز ،فلسطين.
 -الزه ارنااي ،جمعااان باان عااو

( :)2011صــنع الق ـرار اإلداري فــي األجهــزة األمنيــة،

رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 السقا ،ميسون ساليم ( :)2009أثر ضغوط العمل على عملية اتخـاذ القـ اررات ،د ارساةميداني ااة عل ااى المص ااارف العامل ااة ف ااي قط ااا غ ااز  ،رس ااالة ماجس ااتير ،كلي ااة التج ااار ،
الجامعة اإلسالمية ،غز  ،فلسطين.
 الس اايد ،خال ااد ( :)2011التخطـــيط إلدارة الكـــوارث واألزمـــات مـــن منظـــور منظمـــاتالمواجهة في المجتمع ،رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس ،القاهر ،مصر.
 الشامري ،ترفااة عاواد ( :)2014دور إدارة المعرفــة فــي دعــم عمليــات اتخــاذ القـ ارراتبشركة أرامكو السعودية ،رسالة دكتو ار  ،السعودية.
 الطيبااي ( :)2013األنمــاط القياديــة التربويــة وعالقتهــا بفاعليــة اتخــاذ الق ـرار مــنوجهة نظر العاملين -دراسة تطبيقية على وزار التربية والتعليم العالي في محافظاات
غز  ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدار والسياسة للدراسات العليا ،غز  ،فلسطين.
 العماج ،مبارك بن سعود( :)2010دور نظم المعلومات اإلداريـة فـي اتخـاذ القـ ارراتفي أثناء األزمات بالمديريـة العامـة لحـرس الحـدود ،رساالة ماجساتير ،جامعاة ناايف
للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 العمااري ،محمااد سااالم( :)2014تقيــيم مســتوى االســتعداد إلدارة األزمــات بـــالتطبيقعلى جهاز شرطة عمـان السـلطانية ،رساالة دكتاوراه ،كلياة التجاار  ،جامعاة المنوفياة،
مصر.
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 المطيري ،مفلح مرزوق( :)2013دور نظـم المعلومـات فـي ترشـيد القـ اررات اإلداريـةلضــباط المديريــة العامــة لحــرس الحــدود ،رسااالة ماجسااتير ،العلااوم اإلداريااة ،جامعااة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 النبيه ،إياد أحمد ( :)2011فاعليـة اتخـاذ القـرار وعالقتهـا بأنمـاط القياديـة السـائدةلدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلساالمية،
غز  ،فلسطين.
 الواديااة ،محمااد سااميح ( :)2015عالقـــة نظــم المعلومــات اإلداريـــة بجــودة القـــ ارراتاإلداريـــة ،د ارسااة حالااة :وزار التربيااة والتعلاايم العااالي بقطااا غااز ،رسااالة ماجسااتير،
جامعة األزهر ،غز ،فلسطين.
 حالسااة ،س اامير( :)2013مـــدى مالءمـــة مخرجـــات أنظمـــة المعلومـــات المحاســـبيةاإللكترونيـــة لمتطلبـــات متخـــذي القـــ اررات اإلداريـــة ،د ارس ااة تطبيقي ااة عل ااى الش ااركات
المدرجة فاي بورصاة فلساطين لاألوراق المالياة ،رساالة ماجساتير ،الجامعاة اإلساالمية،
غز ،فلسطين.
 زياد  ،فهاد ( :)2010أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطـاعغــزة عل ـى إدارة األزمــات ،رسااالة ماجسااتير ،كليااة التجااار  ،الجامعااة اإلسااالمية ،غااز،
فلسطين.
 مصبح ،مصطفي عطية( :)2015القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعليةالذات والمساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية
بمحافظات غزة .رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر،
غز  ،فلسطين.
 منااا  ،حاااتم ( :)2015واقــع إدارة األزمــات فــي وزارة النقــل والمواصــالت فــي قطــاعغزة :من وجهة نظر العاملين ،رسالة ماجستير ،أكاديمياة اإلدار والسياساة للد ارساات
العليا ،غز ،فلسطين.
 عل ااي ،س االوى فتح ااي ( :)2012تفعيـــل دور إدارة األزمـــات فـــي دعـــم االســـتراتيجيةالتسويقية بالقطـاع السـياحي ،رساالة ماجساتير ،كلياة الساياحة والفناادق ،جامعاة قناا
السويس ،مصر.
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 عواد ،عبد الناصر( :)2014مدى مساهمة الثقافة التنظيمية في مواجهة األزمات:دراسة تطبيقية على وزار االقتصااد الاوطني بالمحافظاات الجنوبياة ،رساالة ماجساتير،
أكاديمية اإلدار والسياسة للدراسات العليا ،غز ،فلسطين.
 نصاار ،إياااد ( :)2014واقااع إدار األزمااات وساابل تطويرهااا فااي وزار الداخليااة األماانالااوطني بقطااا غ ااز  ،رسااالة ماجس ااتير ،أكاديميااة اإلدار والسياس ااة للد ارسااات العلي ااا،
غز  ،فلسطين.
 المواقع اإللكترونية:
 العساااف ،أحمااد عبااد المحساان ( :)2010المشـــكالت اإلداريـــة وكيفيـــة عالجهـــا واتخـــاذالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اررات ،مكتبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة األلوكاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،موقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع األلوكا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة.
/http://www.alukah.net/culture/0/22118

 القرا ،صالح محمد ( :)2010مدونة العلوم المالية واإلدارية ،اتخاذ الق اررات اإلدارية./https://sqarra.wordpress.com/mang0

 ربايعة ،إباراهيم علاي ( :)2015اتخـاذ القـ اررات اإلداريـة ،مكتباة األلوكاة ،موقاع األلوكاة.-

/http://www.alukah.net/library/0/90598
معو

األلوكة.

 ،موسى نجياب ( :)2013مفهـوم عمليـة اتخـاذ القـ اررات ،مكتباة األلوكاة ،موقاع

http://www.alukah.net/culture/0/63677/#ixzz4sMcic5wx.

 موقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع وزار التنمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الفلس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااطينية (:)2017http://www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=43

 -موقع وزار العمل (http://mol.ps/ :)2017

 عيسى ،محمود حسين ( :)2008مشكالت تواجه عملية اتخاذ القـ اررات ،مكتباة األلوكاة،موقع األلوكة/http://www.alukah.net/culture/0/3646 .
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: المراجع األجنبية:ثالثا
- Ajayi and others (2007): The Use of management information

systems in Decision Making in the South- West Nigerian
Universities.

- Anna، Bengtson (2013): Managing stability and crises in
business relationships: The case of Ericsson in an emerging
market.

- Industrial، wang(2009):Knowledge management adoption in time
of crisis- management & Date Systems. 109(4 the National
Science Council, Taiwan.

- Mwaiwa. F. M. (2015): Odiyo. W. O، " The Strategic Effect of
Crisis Management on Business Continuity Management in

Corporate Organizations: A Case of Equitol Bank Kenya"،
European Journal of Business and Management، Vol.7، No.5.

- Nowduri، Srinivas (2011): Management Information system and
Business

Decision

Making:

Review.

Analysis.

And

Recommendations. Bloomsburg University of Pennsylvania.

- Philbin،hamni(2005):Strategic decision- making. Group behavior.
And public relation Strategies University of Maryland. (USA).

- Pilepic

Ljubica

and

others

(2009):

Applying

Information

Technology to Business Decision Making in the Hotel
Enterprises.

- Rahim،Medty(2012):The

Role

of

Municipality

in

Crisis

Management"، interdisciplinary journal of contemporary research in

busines copyright، Institute of Interdisciplinary Business Research،
Volume. 4، No. (8). Mashad . Iran.

- Sochic،Citroen (2011): The role of Information and Knowledge
Management in strategic- making. Germany.
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- Taneja، Sonia & Others (2014): " Strategic Crisis Management: A
Basis for Renewal and Crisis Prevention" ، Journal of Management

Policy and Practice، vol. 15،N.1. University-Commerce.Sonia
Taneja. Texas .(USA).

- Unlu، Ali (2010): Disaster and crisis Management in Turkey: a
need

for

a

unified
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قائمة المالحق

قائمة املالحق
 ملحت ( )1االستبانة في صورتها األولية
 ملحت ( )2قائمة بأسماء المحكمين
 ملحت ( )3االستبانة في صورتها النهائية
 ملحت ( )4رسالة تسهيل مهمة ()9
 ملحت ( )5رسالة تسهيل مهمة ()2
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ملحق رقم ( )1االستبانة في صورتها األولية
برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدار
والسياسة وجامعة األقصى
برنامج القياد اإلدار

تحكيم استبانة
الدكتور/ة الفاضل/ة ......................................................

حفظكم هللا ورعاكم،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
الموضوع /تحكيم استبانة
أتوجه إليكم بالتقدير واالحترام وأث ّمن جهودكم الكبيرة في خدمة البحث العلمي ،وباإلاشارة إلى
الموضوع أعاله فإنني أقوم بإعداد دراسة بعنوان:

إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية
بالمحافظات الجنوبية
وذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة  -برنامج الدراسات
العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى  -غزة.

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام،،،

الباحث/
محمد حسين عبد العال
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برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدار والسياسة وجامعة األقصى
برنامج اإلدار والقياد

تعبئة االستبيان
حفظكم هللا ورعاكم،،،

األخ /ت الفاضل /ة ......................................................

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يطيب لي أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي تم تصميمها بغر

جمع المعلومات الالزمة

لدراسة بعنوان :إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية
بالمحافظات الجنوبية ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة
واإلدارة  -برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة
األقصى  -غزة.
وستجرى هذه الدراسة على جميع موظفي الو ازرتين الذين يشغلون الوظائف اإلشرافية ،وتشتمل
على ستة محاور وكل محور يحتوي على عد عبارات وأمام كل عبار خمس رتب مرتبة
كالتالي ( :موافق بشد  ،موافق ،محايد ،غير موافق بشد  ،غير موافق).
إن اهتمامكم بتعبئة هذه االستبانة سيكون له مردوده اإليجابي والفعال في إنجاح هذه الدراسة ،لذا
نأمل من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم بوضع إشار (×) في الخلية التي تختارونها أمام كل عبار
من عبارات االستبانة.
شاكراا ومقدراا تعاونكم وحرصكم

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام ،،،
الباحث/
محمد حسين عبد العال
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مصطلحات الدراسة:
 .1إدار األزمة :هي عملية ديناميكية وعملية مستمر تتضمن أفعاالً وتصرفات على درجة عالية من

الفاعلية ،وتتضمن أفعاالً وتصرفات مستجيبة ،ويكون الهدف منها تحديد وتشخيص األزمة ،والتخطيط

لألزمة ،ومواجهتها ومعالجتها.

 .2جود القرار اإلداري :هو قرار يقاس بقدر موضوعيته وتحقيقه لألهداف بحيث تمتاز هذه الق اررات
بالرشد والعقالنية لتحقيق الكفاء والفعالية في األداء.

القسم األول :البيانات الشخصية.

 .1الجنس:

ذكر

 .2العمر :

أقل من  25سنة

 35 - 25سنة

 45 - 36سنة

أكبر من  45سنة

 .3المسمى الوظييي:

 .4المؤهل العلمي:

أنثى

وكيل وزارة

مدير عام

نائب مدير عام

مدير دائرة

رئيو قسم

رئيو شعبة

بكالوريوو فأقل

ماجستير فأعلى

عدد سنوات الخدمة في عملك الحالي:

 .5الوزارة التي تعمل بها:

 5سنوات فأقل

من  10 - 6سنوات

من  15 - 11سنة

16سنة فأكثر

وزارة العمل

وزارة التنمية االجتماعية
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القسم الثاني :مجاالت ومحاور االستبانة:
المجال األول :مراحل إدارة األزمات:
موافق

م
الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

أوالا :مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر (قبل حدوث األزمة).
.1

تدعم الوزار مادياً عمليات تحديد مؤشرات حدوث األزمة.

.2

تهتم الوزار برصد مؤشرات حدوث األزمة باستمرار.

.3

يتوفر لدى الوزار وحد إدارية خاصة ،من مهامها الرئيسة رصد

.4

تعمل الوزار على جمع واكتشاف عالمات الخطر ،التي من

ومتابعة مؤشرات وقو األزمات.

الممكن ان تكون مؤشر لحدوث األزمة.
.5

تسعى الوزار لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار
للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة.

.6

يتوفر لدى الوزار نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث
التي من الممكن ان تسبب حدوث أزمة.

.7

تهتم الوزار بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث

األزمة.

ثانيا :مرحلة االستعداد والوقاية (قبل حدوث األ زمة).
1

تضع الوزار خطة شاملة للتعامل مع األزمات المحتملة مستقبالً.

2

تشكل الوزار فريق إدار األزمات للتعامل مع األزمات المحتملة.

3

تسعى الوزار إلى تقديم الدعم المالئم للفريق الذي يقوم
بالتشخيص والتخطيط لألزمات المحتملة.

4

يسهل حدوث تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزار للتبادل
اإلمكانات المادية والبشرية في حال وقو األزمة.

5

يوجد تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزار للتبادل اإلمكانات

6

تعقد الوزار االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على

التقنية والمعلوماتية في حال وقو األزمة.

كيفية التعامل مع األزمات حال وقوعها.
7

تنفذ الوزار استم ارر برامج تدريبية للتعامل مع األزمات المحتملة.
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ثالث ا :مرحلة احتواء األضرار (أثناء حدوث األ زمة).
1

تأخذ الوزار عامل الوقت بعين االعتبار عند التعامل مع
األزمات.

2

تستخدم الوزار جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال

3

تستخدم الوزر الموارد البشرية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر

المختلفة للسيطر على األزمة والحد من انتشارها.
عليها.

4

تستخدم الوزر الموارد المادية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر
عليها.

5

تستخدم الوزر النظم المعلوماتية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر

6

تقوم الوزار بكل ما هو متاح لديها للتخفيف من الصدمات

عليها.

والضغوط عن ضحايا األزمة وعائالتها.
7

تقوم الوزار بإدار الوقت بطريقة علمية دقيقة عند التعامل مع
األزمة حال حدوثها.

8

توجه الوزار رسالة لجمهور األزمة تتضمن تعليمات السالمة.

9

تتخذ الوزار التدابير الالزمة الحتواء الشائعات.

10

توجه الوزار رسالة لجمهور األزمة تلخص فيها ما يجري.

11

تتعامل الوزار مع األزمة وفق سلم األولويات واالهمية.

رابعا :مرحلة استعادة النشاط (أثناء وبعد حدوث األ زمة).
1

تسار الوزار التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات
االعتيادية للوزار في ظروف األزمات.

2

تحدد الوزار االحتياجات الالزمة للمواقع التي تأثرت باألزمة بدقة

3

تسعى الوزار لمعالجة تأثيرات األزمة واستعاد نشاطها الطبيعي

عالية.

بسرعة وفاعلية.
4

تقدم الوزار الرعاية المناسبة ،التعويضات والمكافآت الالزمة
للمتضررين من حدوث األزمة.

5

تتجه الوزار بسرعة نحو تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أثار

6

تقوم الوزار بحمالت إعالميه واسعة تستهدف المواطنين ووسائل

األزمة ومكافحة استمرار حدوثها.
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اإلعالم لتوضيح مدى استجابة الوزار في تفاعلها مع األزمة التي
حدثت.
7

تخصص الوزار مبلغاً مالياً ألنشطة استعاد النشاط في المؤسسة.

خامس ا :مرحلة التعلم (بعد حدوث األ زمة).
.1

تقوم الوزار بجمع المعلومات الالزمة مع األزمة التي حدثت
الستخالص الدروس والعبر من األزمة واالستفاد منها مستقبال.

.2

تقوم الوزار بتقييم الخطط والبرامج المختلفة إلدار األزمات السابقة

.3

تقوم الوزار بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي

لتطويرها واالستفاد منها في مواجهة األزمات المستقبلية.

سبق وعدهم بها أثناء حدوث األزمة.
.4

تضع الوزار مقاييس تصحيح األضرار وعالجها وعمليات
الفحص والتفتيش ضمن الخطط المستقبلية إلدار األزمات.

.5

تقيم الوزار كفاء وفعالية خطط وبرامج إدار األزمات السابقة.

.6

تعمل الوزار على تحليل المجهودات التي بذلت أثناء األزمات
للتعلم وزياد الخبر ودمجها مع نظم إدار األزمات للمنظمة.

.7

تقوم الوزار بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ
الممارسات المصححة لألخطاء التي وقعت أثناء األزمة.

.8

تشجع الوزار موظفيها على إجراء البحوث والدراسات في مجال
إدار األزمات.

المجال الثاني :جودة القرارات اإلدارية.
.1

يوجد انسجام بين جود الق اررات اإلدارية والسياسة العامة للوزار .

.2

تحقق الق اررات اإلدارية المتخذ أهداف الوزار .

.3

تشمل الق اررات اإلدارية المتخذ كافة جوانب العمل بالوزار .

.4

يوجد تكامل وترابط بين الق اررات التي يتم اتخاذها.

.5

تمتاز المعلومات المتوفر بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ
الق اررات الرشيد .

.6

يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات في
الوزار .

.7

يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية.

.8

تعتمد الق ار ارت المتخذ على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر
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وأقسام الوزار .
.9

تحقق الق اررات المتخذ عامل التميز اإلداري للوزار .

.10

تتمتع الق اررات بعامل اإلقنا والرضا للعاملين المنفذين بالوزار .

.11

يتم تحديد المشكلة التي تحتاج إلى قرار تحديداً واضحاً مما يمكن

.12

يتم استخدام أسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ

من اتخاذ القرار السليم بشأنها.
القرار في الوزار .

.13

تحرص الوزار على الحصول على كافة المعلومات الالزمة

.14

تستعين الوزار باألساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار.

.15

تعمل الوزار على مشاركة جميع المستويات اإلدارية في صنع

.16

يهتم المدراء في الوزار بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ

التخاذ الق اررات لضمان فاعلية الق اررات المتخذ

القرار.
القرار.

.17

يتوفر لدى الوزار المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم مع
التطورات المختلفة.

.18

تراعي إدار مؤسستك الظروف الخارجية والداخلية عند اتخاذ
الق اررات الفعالة.

.19

تتوفر لدى الوزار الخبرات واالختصاصات القادر على اتخاذ
الق اررات الفعالة.

.20

يتم اتخاذ الق اررات في الوزار بشكل موضوعي بعيداً عن

.21

يتم مراجعة الق اررات اإلدارية وتقييم إيجابياتها وسلبياتها.

.22

يتم دراسة البدائل المتاحة في ظل األزمة بعناية واختيار البديل

االعتبارات الشخصية.

األمثل.
.23

تشاور الوزار ذوي االختصاص عند اتخاذها ق اررات تتعلق بإدار
األزمات.
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ملحق رقم ( )2أسماء األساتذة مح ّكمين االستبانة
م

الجامعة

االسم

.1

د .محمد إبراهيم المدهون

رئيس أكاديمية اإلدار والسياسة للدراسات العليا -غز

.2

د .محمود عبد الرحمن الشنطي

أكاديمية اإلدار والسياسة للدراسات العليا -غز

.3

د .منصور األيوبي

كلية فلسطين التقنية -غز

.4

د .منصور عبد القادر منصور

جامعة األقصى -غز

.5

د .أديب األغا

جامعة األقصى -غز

.6

د .خالد المدهون

جامعة فلسطين – غز

.7

د .عبد الكريم المدهون

جامعة فلسطين – غز

.8

د .زاهر قويدر

جامعة األزهر – غز

.9

د .سامي أبو طه

جامعة القدس المفتوحة -رفح

 .10م .أشرف أبو سمر

محلل إحصائي

أ .إبراهيم أبو شمالة

محلل إحصائي

11
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ملحق رقم ( )3االستبانة في صورتها النهائية
برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدار
والسياسة وجامعة األقصى
برنامج القياد اإلدار

تحكيم استبانة
الدكتور/ة الفاضل/ة ......................................................

حفظكم هللا ورعاكم،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
الموضوع /تحكيم استبانة
أتوجه إليكم بالتقدير واالحترام وأث ّمن جهودكم الكبيرة في خدمة البحث العلمي ،وباإلاشارة إلى
الموضوع أعاله فإنني أقوم بإعداد دراسة بعنوان:

إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية
بالمحافظات الجنوبية
وذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة  -برنامج الدراسات
العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى  -غزة.

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام،،،

الباحث/
محمد حسين عبد العال
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برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدار والسياسة وجامعة األقصى
برنامج اإلدار والقياد

تعبئة االستبيان
حفظكم هللا ورعاكم،،،

األخ /ت الفاضل /ة ......................................................

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يطيب لي أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي تم تصميمها بغر

جمع المعلومات الالزمة

لدراسة بعنوان :إدارة األزمات وأثرها على جودة الق اررات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية
بالمحافظات الجنوبية ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة
واإلدارة  -برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة
األقصى  -غزة.
وستجرى هذه الدراسة على جميع موظفي الو ازرتين الذين يشغلون الوظائف اإلشرافية ،وتشتمل
على ستة محاور وكل محور يحتوي على عد عبارات وأمام كل عبار خمس رتب مرتبة
كالتالي (:موافق بشد  ،موافق ،محايد ،غير موافق بشد  ،غير موافق).
إن اهتمامكم بتعبئة هذه االستبانة سيكون له مردوده اإليجابي والفعال في إنجاح هذه الدراسة ،لذا
نأمل من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم بوضع إشار (×) في الخلية التي تختارونها أمام كل عبار
من عبارات االستبانة.
شاكراا ومقدراا تعاونكم وحرصكم

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام،،،
الباحث/
محمد حسين عبد العال
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مصطلحات الدراسة:
 إدار األزمة :هي عملية ديناميكية وعملية مستمر تتضمن أفعاالً وتصرفات على درجة عالية من

الفاعلية ،وتتضمن أفعاالً وتصرفات مستجيبة ،ويكون الهدف منها تحديد وتشخيص األزمة ،والتخطيط

لألزمة ،ومواجهتها ومعالجتها.

 جود القرار اإلداري :هو قرار يقاس بقدر موضوعيته وتحقيقه لألهداف بحيث تمتاز هذه الق اررات
بالرشد والعقالنية لتحقيق الكفاء والفعالية في األداء.

القسم األول :البيانات الشخصية.

 .1الجنس:

ذكر

 .2العمر :

أقل من  25سنة

 35 - 25سنة

 45 - 36سنة

أكبر من  45سنة

 .3المسمى الوظييي:

 .4المؤهل العلمي:

أنثى

وكيل وزارة

مدير عام

نائب مدير عام

مدير دائرة

رئيو قسم

رئيو شعبة

بكالوريوو فأقل

ماجستير فأعلى
 5سنوات فأقل

 .5عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي:

من  15 - 11سنة
 .6الوزارة التي تعمل بها:

وزارة العمل

من  10 - 6سنوات
 16سنة فأكثر

وزارة التنمية االجتماعية
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القسم الثاني :مجاالت ومحاور االستبانة:
م

الفقرة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المجال األول :مراحل إدارة األزمات ويتكون من خمس محاور:
المحور األول :مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر (قبل حدوث األزمة).
.1

تدعم الوزار مادياً عمليات تحديد مؤشرات حدوث األزمة.

.2

تهتم الوزار برصد مؤشرات حدوث األزمة باستمرار.

.3

يتوفر لدى الوزار وحد إدارية خاصة ،من مهامها الرئيسة رصد
ومتابعة مؤشرات وقو األزمات.

.4

تعمل الوزار على جمع واكتشاف عالمات الخطر ،التي من
الممكن أن تكون مؤشر لحدوث األزمة.

.5

تسعى الوزار لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار
للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة.

.6

يتوفر لدى الوزار نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األحداث
التي من الممكن أن تسبب حدوث أزمة.

.7

تهتم الوزار بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث
األزمة.

المحور الثاني :مرحلة االستعداد والوقاية (قبل حدوث األ زمة).
1

تضع الوزار خطة شاملة للتعامل مع األزمات المحتملة مستقبالً.

2

تشكل الوزار فريق إدار األزمات للتعامل مع األزمات المحتملة.

3

تسعى الوزار إلى تقديم الدعم المالئم للفريق الذي يقوم
بالتشخيص والتخطيط لألزمات المحتملة.

4

يسهل حدوث تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزار للتبادل

5

يوجد تفاعل متبادل بين إدارات وأقسام الوزار لتبادل اإلمكانات

اإلمكانات المادية والبشرية في حال وقو األزمة.
التقنية والمعلوماتية في حال وقو األزمة.

6

تعقد الوزار االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على
كيفية التعامل مع األزمات حال وقوعها.
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7

تنفذ الوزار استمرار برامج تدريبية للتعامل مع األزمات المحتملة.

المحور الثالث :مرحلة احتواء األضرار (أثناء حدوث األ زمة).
1

تقوم الوزار بإدار الوقت بطريقة علمية دقيقة عند التعامل مع
األزمة حال حدوثها.

2

تستخدم الوزار جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال
المختلفة للسيطر على األزمة والحد من انتشارها.

3

الوزر الموارد البشرية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر
ا
توجه

4

الوزر الموارد المادية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر
تستخدم ا

عليها.
عليها.

5

الوزر النظم المعلوماتية الالزمة الحتواء األزمة والسيطر
تستخدم ا
عليها.

6

تقوم الوزار بدورها تجاه المتضررين من األزمة وعائالتهم
ومساعدتهم بكل ما هو متاح.

7

توجه الوزار رسالة لجمهور األزمة تتضمن تعليمات السالمة
وتلخص فيها ما يجري.

8

تتخذ الوزار التدابير الالزمة الحتواء الشائعات.

9

تتعامل الوزار مع األزمة وفق سلم األولويات واألهمية.

المحور الرابع :مرحلة استعادة النشاط (أثناء وبعد حدوث األ زمة).
1

تسار الوزار التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات
االعتيادية للوزار في ظروف األزمات.

2

تحدد الوزار االحتياجات الالزمة للمواقع التي تأثرت باألزمة بدقة
عالية.

3

تسعى الوزار لمعالجة تأثيرات األزمة واستعاد نشاطها الطبيعي
بسرعة وفاعلية.

4

تقدم الوزار الرعاية المناسبة ،التعويضات والمكافآت الالزمة

5

تتجه الوزار بسرعة نحو تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أثار

للمتضررين من حدوث األزمة.

األزمة ومكافحة استمرار حدوثها.
6

تقوم الوزار بحمالت إعالميه واسعة تستهدف المواطنين ووسائل
اإلعالم لتوضيح مدى استجابة الوزار في تفاعلها مع األزمة التي
حدثت.
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7

تخصص الوزار مبلغاً مالياً ألنشطة استعاد النشاط في المؤسسة.

المحور الخامس :مرحلة التعلم (بعد حدوث األ زمة).
.1

تقوم الوزار بجمع المعلومات الالزمة مع األزمة التي حدثت
الستخالص الدروس والعبر من األزمة واالستفاد منها مستقبال.

.2

تقوم الوزار بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي
سبق وعدهم بها أثناء حدوث األزمة.

.3

تضع الوزار مقاييس تصحيح األضرار وعالجها وعمليات

.4

تقيم الوزار كفاء وفعالية خطط وبرامج إدار األزمات السابقة

الفحص والتفتيش ضمن الخطط المستقبلية إلدار األزمات.

لتطويرها واالستفاد منها في مواجهة األزمات المستقبلية.
.5

تعمل الوزار على تحليل المجهودات التي بذلت أثناء األزمات
للتعلم وزياد الخبر ودمجها مع نظم إدار األزمات للمنظمة.

.6

تقوم الوزار بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ
الممارسات المصححة لألخطاء التي وقعت أثناء األزمة.

.7

تشجع الوزار موظفيها على إجراء البحوث والدراسات في مجال
إدار األزمات.

المجال الثاني :جودة الق اررات اإلدارية.
.1

يوجد انسجام بين جود الق اررات اإلدارية والسياسة العامة للوزار .

.2

تحقق الق اررات اإلدارية المتخذ أهداف الوزار .

.3

تشمل الق اررات اإلدارية المتخذ كافة جوانب العمل بالوزار .

.4

يوجد تكامل وترابط بين الق اررات التي يتم اتخاذها.

.5

تمتاز المعلومات المتوفر بالمرونة مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ
الق اررات الرشيد .

.6

يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات في
الوزار .

.7

يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية.

.8

تعتمد الق اررات المتخذ على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر
وأقسام الوزار .

.9

تحقق القرارات المتخذ عامل التميز اإلداري للوزار .

.10

تتمتع الق اررات بعامل اإلقنا والرضا للعاملين المنفذين بالوزار .
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.11

يتم تحديد المشكلة التي تحتاج إلى قرار تحديداً واضحاً مما يمكن

.12

يتم استخدام أسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ

من اتخاذ القرار السليم بشأنها.
القرار في الوزار .

.13

تحرص الوزار على الحصول على كافة المعلومات الالزمة

.14

تستعين الوزار باألساليب التقنية الحديثة في اتخاذ القرار.

.15

تعمل الوزار على مشاركة جميع المستويات اإلدارية في صنع

.16

يهتم المدراء في الوزار بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ

التخاذ ق اررات فاعلة.

القرار.
القرار.

.17

يتوفر لدى الوزار المرونة الكافية لتعديل الق اررات بما يتالءم مع
التطورات المختلفة.

.18

يراعي المدراء في الوزار الظروف الخارجية والداخلية عند اتخاذ
الق اررات الفعالة.

.19

تتوفر لدى الوزار الخبرات واالختصاصات القادر على اتخاذ
الق اررات الفعالة.

.20

يتم اتخاذ الق اررات في الوزار بشكل موضوعي بعيداً عن

.21

يتم مراجعة الق اررات اإلدارية وتقييم إيجابياتها وسلبياتها.

.22

تشاور الوزار ذوي االختصاص عند اتخاذها ق اررات تتعلق بإدار

االعتبارات الشخصية.

األزمات.
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ملحق رقم ( )4كتاب تسهيل مهمة لوزارة العمل
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ملحق رقم ( )5كتاب تسهيل مهمة لوزارة التنمية االجتماعية
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وأخيرا… بفضل اهلل -تعالى -تم االنتهاء

من هذه الدراسة "وما توفيقي إال باهلل"،
وأسأل اهلل أن تكون في ميزان حسناتي،
وكل من ساهم معي ،ولو بكلمة.
وأرجو اهلل أن ينفعني بها ،وأمتي،
وشعبي ،ووطني.
همنا،
واهلل أسأل أن ال تكون الدنيا أكبر ّ

وال مبلغ علمنا.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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