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 :ممخص الدراسة

 ؛دارة األزمات في الكزارات الفمسطينية امصافظات غزةإدارة الستراتيجية في دكر اإل إلىلتعرؼ ىدفت الدراسة ا
الرقااة  –الستراتيجية  تنفيذ-الستراتيجيةوياغة -دارة الستراتيجية )التصميل البيئيكذلؾ مف خالؿ دراسة أاعاد اإل

براز  .يا المختمفةارة األزمات في مراصمعالقتيا كتأثيرىا بإد كالتقييـ( كا 

سمكب العينة أكاعتمد  ،ة لجمع البياناتيرئيس أداةً  ةاستخدـ الستاانكما  ،استخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميمي
ية كالقيادية مف رئيس فا فئة الكظائف اإلشراكىي الكزارات الفمسطينية مستيدفً في مجتمع الدراسة الطاقية العشكائية 

     (267)استرد منيا  ( استاانةً 341ع الااصث )( صيث كز  341) ككيل كزارة كعددىـ ىشعاة كصت  

 ≥ aعند مستكى ) صوائيةإو تكجد عالقة ذات دللة أن   ؛لييا الدراسةإف مف أبرز النتائج التي تكومت ككا
دارة الستراتيجية في الكزارات كاقع ممارسة اإل صيث بمغ ،زماتدارة األا  دارة الستراتيجية ك إلبيف ا (0.50

 ألاعاد( α ≤ 0.05)صوائية عند مستكى إدللة  ذكثر أ ككذلؾ يكجد%( 58.07الفمسطينية بدرجة متكسطة )
األزمات في الكزارات الفمسطينية بدرجة متكسطة  كاقع إدارةبمغ صيث  ،زماتدارة األا  دارة الستراتيجية ك اإل
(55.96)% 

بيف متكسطات  ( α ≥  0.05دللة ) ى عند مستك  صوائيةإدللة  كجد فركؽ ذاتتو ل دراسة أن  كما أثبتت ال
في مصافظات غزة دارة األزمات االكزارات الفمسطينية إدارة الستراتيجية كدكرىا في استجااة الماصكثيف صكؿ اإل

 .المؤىل العممي( – الخدمةسنكات  –الكظيفي  ىسمالم   -العمر -لمتغيرات )الجنس ى عز ت  

 ؛دارة األزمات اأفضل الطرؽ كالكسائل العممية المناساةإ :دراسةاللييا إتكومت  يالت ككاف مف أىـ التكويات
كتكفير موادر وصيصة  ،مع طبيعة الميمة التي سيقكـ بيا يتالءـ كذلؾ مف خالؿ اختيار فريق مؤىل

كبناء منظكمة عمل شاممة  كتكفير الدعـ المادي كالتقني. ،اؿفضل كسائل التواؿ الفع  أكاستخداـ  ،لممعمكمات
كاستخداـ المناىج كالكسائل  ،استخداـ خطة استراتيجية متكاممة صيث تـ ،تتناسب مع صجـ كمستكى التصديات

كمفاىيـ  كتعزيز ثقافات مكصدة.ية كالاشرية في منظكمة عمل مكانيات المادكتكظيف جميع الطاقات كاإل ،العممية
ككذلؾ رفع  ،عمل كأياـ دراسية امج تكعية ككرشإعداد بر  عف طريقدارة األزمات ا  تتعمق ااإلدارة الستراتيجية ك 

 ،المستمر كالتدريب كالتأىيل كفاءة عمل الكزارات كجكدة الخدمة المقدمة مف خالؿ صسف الختيار كالتكظيف
 .كالعمل مف خالؿ خطة لتنمية الككادر الاشرية
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Abstract 

The study aimed at identifying the role of strategic management on managing crisis at 

the Palestinian ministries in Gaza Strip through studying the dimensions of strategic 

management (environmental analysis - strategy formulation - strategy implementation 

- monitoring and evaluation). In addition, it discusses the relationship and impact of 

these dimensions on crisis management.  

The researcher used the descriptive analytical method and used a questionnaire as a 

main tool for collecting data. In addition, the researcher adopted the applied sample in 

the study society, which was the leadership positions at the Palestinian ministries, 

from the head of department and up to the deputy minister. The researcher distributed 

341 questionnaires and received back 267.  

The study concluded that the reality of practicing strategic management in the 

Palestinian ministries was moderate (58.07%), and the reality of experience and 

knowledge of crisis management in the Palestinian ministries was (55.96%). 

The study also showed that there are no statistical significant differences at the level of 

(0.05 ≥ α) between the averages of the sample respondents towards strategic 

management at the Palestinian ministries of Gaza Strip due to the variables (gender, 

age, job title, years of service, qualification) 

The study recommended to manage crisis in the best ways and appropriate scientific 

means by selecting qualified teams which are suitable to the performed task.  

providing correct sources of information, using the best means of effective 

communication and providing financial and technical support. In addition, the study 

recommended to build a comprehensive working system appropriate to the  level of 

challenges. This is done by using an integrated strategic plan, scientific methods and 

using all potentials, material and human resources in a unified working system. 

Enhancing and strengthening the cultures and concepts related to strategic 

management and crisis management by implementing quality programs, workshops 

and study days. In addition, to raise the efficiency of ministries and the quality of 

service provided by selecting best employees, training and rehabilitating them 

continually by working through a plan to develop human cadres
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 العام لمدراسة اإلطار

الفصل األول

العام لمدراسة اإلطار  

:البحث مقدمة    

كفي ىذا العور اما فيو مف  ،تصقيق أىدافيا اكل الكسائل الممكنة ىعي الدكؿ كالصككمات في العالـ إلتس
تعقيدات ل يمكف تصقيق ىذه األىداؼ إل االعتماد عمى أفضل طرؽ اإلدارة التي كول إلييا العالـ كأثبتت 

 فاءتيا بدرجة كبيرة.ك

ا أك ؤدي إلى رفع أداء المنظمات صاضرً يا تكذلؾ ألن   ؛ارة الستراتيجية ضركرة كليس ترفً كتعد اإلدا 
جمع عميو كل الشركات العالمية التي تستخدـ أسمكب اإلدارة كىذا ما ت   ،كذلؾ إذا تـ تطبيقيا اشكل جيد مستقااًل 

 (.2003الستراتيجية )العارؼ، 

جيزة الصككمية بدكر ميـ في عممية التنمية في المجتمع ما يستكجب الىتماـ بيا كالعمل عمى كتقكـ األ
تصسيف أدائيا مف خالؿ استخداـ أساليب إدارية صديثة مف بينيا اإلدارة الستراتيجية لتتمكف بذلؾ مف تصقيق 

اإلدارة  كالتكيف معيا، ااعتاار أف   األىداؼ التي كجدت مف أجميا، كمكاجية التغيرات البيئية المستمرة كالسريعة
امقتضاىا اإلدارة العميا بتصديد اتجاه المنظمة كأىدافيا طكيمة األمد، عف طريق تقكـ الستراتيجية ىي األداة التي 

وياغة الستراتيجيات الالزمة التي تساعد في تصقيق األىداؼ، كذلؾ في ضكء العكامل البيئية الداخمية كالخارجية 
 (.42: 2003الستراتيجية المختارة كالرقااة عمييا )أبك ناعـ،  ثـ تطبيق

اصياة الناس  امرتاطً  افقد أواصت األزمة جزءً  ؛الميمة كالمؤثرة في صياة الشعكب كتعد األزمات مف األصداث
ع كيعيش العالـ في كاق ،كذلؾ لوعكاة السيطرة عمييا ؛ر قمق لمجميع سكاء المكظفيف أك المسئكليفكتشكل مود  

ى أضصى مميء ااألزمات المتعددة كالمتنكعة التي تمس اكل نكاصي الصياة مف اجتماعية كاقتوادية كأمنية صت  
 (.9: 2006النتشار. )الذىبي، كالكاسعةمفيـك األزمة مف المفاىيـ المتداكلة 

تعاطي مع ىذه األزمات ا مف األىمية الاالغة لإلدارة الستراتيجية في إدارة األزمات كالصاجة الماسة لمكانطالقً 
 ،الكثيرة في ظل الصوار جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى كاقع الكزارات الفمسطينية في مصافظات غزة

 ككيف يمكف تكظيف اإلدارة الستراتيجية في مكاجية األزمات.  ،ككيف كاجيت ىذه الكزارات األزمات
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 :االستطالعيةالدراسة 

سة قاـ الااصث بإجراء دراسة استكشافية مف خالؿ استاانة تـ إعدادىا مؤشرات مشكمة الدرا عمىلمكقكؼ 
 :كىي ،صيث تـ تكزيع الستاانة عمى عدد عشرة مكظفيف في عشر كزارات ،مشكمة الاصث إلىكمدخل لمتعرؼ 

 (غاؿشألالصكـ المصمي، العدؿ، ا ،، الداخمية، القتواد، السياصة، المالية، النقل، كالمكاوالتالوصة، التعميـ)
 ككيل مساعد.ك الفئة المستيدفة في ىذه الدراسة الستكشافية ما بيف رئيس شعاة ككانت 

 (1.1الجدول رقم )

 األزمات في الوزارات الفمسطينية أسئمة استطالعية لبيان دافع إدارة

غيــــــر  محايد موافق الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع م
 موافق

كطػػرؽ  كمراصميػػا،مميف امكضػػكع األزمػػات عػػف طبيعتيػػا كجػػد معرفػػة كافيػػة لػػدى العػػات 1
 عالجيا.

40% 40% 20% 

 %30 %60 تكاجو الكزارات أزمات كثيرة في ظل الظركؼ الصالية اما فييا الصوار. 2

 

 

 

10% 
 %50 %40 %10 نجصت الكزارات االتعامل مع األزمات كالصد مف تأثيرىا. 3
 %60 %30 %10 صدكثيا.صياف ااألزمة قبل ف االكزارة في اعض األك المسئكل يستشعر   4
يجتيد العاممكف االكزارة عمى الصد مف األضرار الناجمة عف األزمة سكاء قبػل أك اعػد  5

 صدكثيا.
20% 40% 40% 

 %60 %30 %10 يكجد االكزارة جية أك دائرة أك خمية بإدارة األزمات. 6
 عاد صدكث أزمة.يتـ استغالؿ جميع المكارد كاإلمكانات المتاصة لستا 7

 يتـ 

50% 20% 30% 
 %30 %30 %40 كجد متااعة كتوصيح لمقوكر الناتج عف سكء إدارة األزمة.ت 8
 %40 %40 %20 يكجد تطكير ألنظمة العمل كاألطر التنظيمية اما يمكف مف مكاجية األزمات. 9

 %40 %50 %10 يكجد تمكيل لمكاجية األزمات التي تصتاج إلى نفقات إضافية. 10
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 وتتضح من المؤشرات التي أظيرىا الجدول السابق:

 .ضعف المعرفة الالزمة لمعامميف في الكزارات عف طبيعة األزمات كمراصميا كطرؽ عالجيا 

  بدرجة كبيرة أزمات كثيرة في ظل الظركؼ الصالية.تكاجو الكزارات 

 االقدر الكافي في الصد مف األزمات. الكزارات لـ تنجح 

  بدرجة قميمة ااألزمة قبل صدكثيا. يستشعر المسئكلكف 

  األزمات.بدرجة متكسطة لمصد مف األضرار الناجمة عف يجتيد العاممكف االكزارة 

 بدرجة ضعيفة.كجد خمية أك لجنة مختوة بإدارة األزمة ت 

  بدرجة ضعيفة.يتـ استغالؿ المكارد كاإلمكانيات المتاصة لستاعاد صدكث أزمة 

 بدرجة متكسطة لناتج عف سكء إدارة األزمةكجد متااعة كتوصيح لمقوكر ات.  

 .بدرجة متكسطة يكجد تطكير ألنظمة العمل كاألطر التنظيمية اما يمكف مف مكاجية األزمات 

 .بدرجة ضعيفة يكجد تمكيل لمكاجية األزمات التي تصتاج إلى نفقات إضافية 

و يكجد ضعف في إدارة ن  أضح ات   يا الااصث خالؿ الدراسة الستكشافيةيلإكمف خالؿ المؤشرات التي تكول 
 األزمات في الكزارات الفمسطينية.

، دراسة 2014، دراسة نور، 2014دراسة أبك صجير ، 2017سميـ دراسة ا)السااقة ككذلؾ أكوت الدراسات 
، 2011، دراسة الرضيع، 2012، دراسة زيادة، 2012، دراسة األشقر، 2012، دراسة كمكب، 2013أبك ركاة، 
إنشاء أكوت ب( 2009، دراسة عبد العاؿ، 2010قر، ، دراسة األش2010، دراسة أبك عزيز 2010ـ، دراسة غنا

ضركرة الىتماـ ككذلؾ  ،ت تدريبيةككذلؾ عقد دكرا ،في المكضكعات المختمفة كصدات خاوة في إدارة األزمات
 االتخطيط المستقبمي إلدارة األزمات.
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 :  الدراسة مشكمةأوالا

معايشة الااصث ف مؤشرات ضعف في إدارة األزمات ك إلييا م تالستكشافية كما تكوم مف خالؿ الدراسة
فالكزارات بكجو عاـ  تعمل  ؛في كزارة السياصة كاآلثار االااصث يعمل مكظفً  ف  إصيث  ،لكزاراتلمكاقع الذي تعيشو ا

الضعف المستشري رغـ ما ككذلؾ تبرز المستكى الكاضح  مف  ،في ظركؼ غير عادية كمميئة ااألزمات كالمشاكل
يا نجصت في اعض المراصل كاألماكف إل كرغـ أن   ،يبذؿ مف مجيكدات لمسيطرة عمى ىذه األزمات أك الصد منيا

تتكفر لترتقي إلى  أف   د  ب   ثمة استراتيجيات عمل ل كأف   ،مستكى إدارة األزمات لـ يكف االمستكى المطمكب أف  
تقدميا لمكطف  يجب أف   اع عمى كاىميا مسؤكليات كبيرة جدً رات الفمسطينية يقفالكزا ؛مستكى الصدث أك األزمة

دار او األزمات في الكزارات ضعف الككادر كشح المكارد كقمة اإلمكانيات كالمستكى الذي ت   كأف   ،كالمكاطنيف
عمى الكطف  يككف ليا األثر السمبي الفمسطينية في ظل الصوار كما يتمخض عنو مف نتائج كعكاقب يمكف أف  

 كالمكاطنيف.

  الدراسة:تساؤالت 

 يمكن تمخيص مشكمة البحث من خالل األسئمة التالية:

 في إدارة األزمات االكزارات الفمسطينية امصافظات غزة؟  الستراتيجيةاإلدارة ما دكر 

 كيتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية: 

 ية؟ما كاقع اإلدارة الستراتيجية في الكزارات الفمسطين 
 ما مستكى إدارة األزمات في الكزارات الفمسطينية؟ 
 ما عالقة اإلدارة الستراتيجية بإدارة األزمات الفمسطينية؟ 
 ما أثر اإلدارة الستراتيجية في إدارة األزمات في الكزارات الفمسطينية؟ 
  0.05 مستكى ىل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند≥ α صكؿ  بيف متكسطات استجااات الماصكثيف

المؤىل  –المسمى الكظيفي  –عزى لممتغيرات الشخوية )الكزارة "اإلدارة الستراتيجية" ك"إدارة األزمات" ت  
 ؟سنكات الخدمة( –العممي 
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  أىداف الدراسة:ا ثانيا

 الكشف عف كاقع اإلدارة الستراتيجية الرشيقة في الكزارات الفمسطينية. .1
 ت الفمسطينية.تصديد مستكى إدارة األزمات في الكزارا .2
 تصديد مستكى العالقة بيف اإلدارة الستراتيجية الرشيقة في إدارة األزمات في الكزارات الفمسطينية  .3
 تصديد مستكى أثر اإلدارة الستراتيجية في إدارة األزمات في االكزارات الفمسطينية .4
دارة .5 األزمات االكزارات  الكشف عف الفركؽ في كجيات نظر الماصكثيف صكؿ اإلدارة الستراتيجية كا 

 الفمسطينية كفقًا لممتغيرات الشخوية.

 أىمية الدراسة: الثا ثا

 تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 األىمية العممية: .1
كتقدـ آخر ما صديثة تالمس  منيا كدراسةستفاد ي   تككف ىذه الدراسة أصد المراجع التي يمكف أف   يمكف أف   - أ

 .كضكع في صينوتكول إليو الااصث في ىذا الم
 فاؽ لدراسات مستقبمية.آتكمف أىمية ىذه الدراسة االفائدة الصالية كالمستقبمية المتكقعة مف خالؿ فتح  - ب
إثراء المكتاة العممية كالاصث العممي بدراسة تتناكؿ اإلدارة الستراتيجية كدكرىا في إدارة األزمات في  - ت

 الكزارات الفمسطينية.
ية إلى المكتاة الفمسطينية كالعربية، مف خالؿ النتائج كالتكجييات التي المساىمة في تقديـ إضافة عمم - ث

يجاد آلية كطرؽ التعامل معيا كالتغمب عمييا.  تول إلييا الدراسة، كذلؾ لمكاجية األزمات كا 
 األىمية العممية: .2

رفع  كىك قطاع ميـ االنساة لممجتمع الفمسطيني بيدؼ ،تناكلت الدراسة الكزارات في القطاع الصككمي -1
 مستكى الكفاءة في إدارة األزمات في الكزارات الفمسطينية.

تساىـ في تنمية القدرات في الكظائف القيادية كاإلشرافية كالكوكؿ إلى المستكى  يمكف لمدراسة أف   -2
 في التعامل مع األزمات. الستراتيجيةالمطمكب في اإلدارة 

جية لألزمات ىك مصل اىتماـ الدكؿ كالصككمات اما ليا اإلدارة الستراتي ا في أف  تكمف أىمية الدراسة أيًض  -3
 تيدد الدكؿ كالمجتمعات. مف دكر في الصد مف المخاطر كاألضرار التي يمكف أف  

 



 

 

 العام لمدراسة اإلطار

 الدراسة متغيرات: رابعاا 

 المتغير المستقل: اإلدارة االستراتيجية. .1
 المتغير التابع: إدارة األزمات. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج الدراسة1الشكل رقم )

 (7: 1993الخضيري إدارة األزمات، )  (   22: 2002إدريس والمرسي اإلدارة االستراتيجية، ) 

 

 

 

 المتغير التابع:

 إدارة األزمات

 بيئيالتحميل ال

 مرحلة النضج.3

 المتغير المستقل:

  اإلدارة اإلستراتيجية

 مرحلة الميالد.5

 صياغة اإلستراتيجية

 اإلستراتيجيةتنفيذ 

 مرحلة النمو واالمتناع.4

 مرحلة االنحسار والتقلص.2

 االختفاءمرحلة .1 القيم والرقابة



 

 

 العام لمدراسة اإلطار

ا:   الدراسة فرضياتخامسا

  الفرضية األولى: .1
دارة األزمات في الكزا  α ≥   0.50ى عند مستك  تكجد عالقة ذات دللة إصوائية رات بيف اإلدارة الستراتيجية كا 

 الفمسطينية.

دارة األزمات في الكزاراتα≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى ) .1   .( بيف التصميل البيئي كا 
دارة األزمات في α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى ) .2 ( بيف وياغة اإلستراتيجية كا 

 الكزارات الفمسطينية.
دارة األزمات في α≤0.05ستكى )تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند م .3 ( بيف تنفيذ اإلستراتيجية كا 

 الكزارات الفمسطينية.
دارة األزمات α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى ) .4 ( بيف التقييـ كالرقااة اإلستراتيجية كا 

 في الكزارات الفمسطينية.
 الفرضية الثانية: .2

في إدارة األزمات في  الإلدارة الستراتيجية مجتمعة معً  ( α ≥   (0.05يكجد أثر ذك دللة إصوائية عند مستكى 
 الكزارات الفمسطينية.

 الفرضية الثالثة: .3
بيف متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ اإلدارة  ( α  ≥  (0.05تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى 

دارة   لممتغيرات الشخوية. ى عز األزمات ت  الستراتيجية كا 

ا:   الدراسة دحدو سادسا

 اإلدارة الستراتيجية كدكرىا في إدارة األزمات.الحد الموضوعي:  .1
 إجراء الدراسة في الكزارات الفمسطينية في مصافظات غزة. الحد المكاني: .2
 .(ـ2017)إجراء ىذه الدراسة في العاـالحد الزماني:  .3
رافية في الكزارات الفمسطينية مف إجراء ىذه الدراسة عمى العامميف في المكاقع القيادية كاإلشالحد البشري:  .4

 رئيس شعاة صتى ككيل كزارة.

 



 

 

 العام لمدراسة اإلطار

 التالي:ولقد جاءت عينة الدراسة موزعة عمي النحو 

 مجتمع وعينة الدراسة ( 1.2جدول رقم ) 

الفئة  الوزارة الفمسطينية 
 العميا

الفئة 
 األولى

 عينة الدراسة المجموع الفئة الثانية
 6 57 28 26 3 وزارة االتصاالت  .1
 6 51 14 29 8 وزارة األشغال  .2
 2 20 7 8 3 وزارة اإلعالم  .3
 8 69 27 26 7 وزارة االقتصاد  .4
 15 129 81 38 10 وزارة األوقاف  .5
 90 793 717 61 15 وزارة التعميم  .6
 2 13 6 5 2 وزارة الثقافة  .7
 17 147 75 73 9 وزارة الداخمية  .8
 7 62 30 26 6 وزارة الزراعة  .9

 1 5 1 3 1 وزارة السياحة  .10
 7 61 34 24 3 وزارة االجتماعية  .11
 2 14 5 7 5 وزارة الخارجية  .12
 5 45 26 13 6 وزارة الرياضة  .13
 140 1236 1047 176 13 وزارة الصحة  .14
 3 19 8 5 6 وزارة العدل  .15
 6 54 25 24 5 وزارة العمل  .16
 13 118 37 67 14 وزارة المالية  .17
 4 37 18 14 5 وزارة المواصالت  .18
 1 11 4 6 1 لمرأةوزارة ا  .19
 2 14 5 7 2 وزارة األسرى   .20
 4 39 10 17 12 وزارة الحكم المحمي  .21
 341 2994 2205 655 136 المجموع 
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 العام لمدراسة اإلطار

 الدراسة والتعريفات اإلجرائية مصطمحاتسابعاا: 

 اإلدارة االستراتيجية: .1

كالتي تيدؼ إلى زيادة قيمة المنظمة  ،وميـ كتنفيذ القرارات ذات األثر طكيل األجلىي العممية التي تتضمف ت
 (6:2001 عكض،مف كجية نظر العمالء كالمساىميف كالمجتمع ككل )

 :اويعرفيا الباحث إجرائيا 

  .ىي اإلجراءات طكيمة المدى التي تقـك بيا المنظمة كالمرتكزة إلى المعمكمات كاإلمكانات المتاصة

 ف األزمة:تعري

كالتي  ،يا الصالة الصرجة كالطارئة الكاقعة أك المتكقعة" اأن   :( تعريف األزمة129: 2010) ذكر الصريري 
 ى مجمكعة اجتماعية كأسرية".تكاجو المنظمات اإلدارية أك أي ىيئة أمنية أك سياسية أك صت  

 :إجرائيااتعريف الباحث لألزمة 

تؤثر في البيئة أك األطراؼ ذات العالقة كليا  خاطر كأضرار يمكف أف  ىي صدث طارئ غير متكقع تصمل معيا م 
  فيو.دى زمني تنمك كتشتد كتنصور م

 تعريف إدارة األزمة: .2

 ،كتجنب سمبياتيا ،"إدارة األزمة تعني كيفية التغمب عمى األزمة ااألدكات العممية كاألدكات المختمفة
 (.11: 2003 ،)الخضيري يجابياتيا" إكالستفادة مف 

 :اعرف الباحث إدارة األزمة إجرائيا وي

كبناًء عمى  ،ىك كل تصرؾ مقوكد بيدؼ منع أك مكاجية األزمة االكسائل كاألدكات الممكنة عمى أساس عممي
 المعرفة كالخبرة المكتساة مف تجارب اآلخريف.

 صعوبات الدراسة: .3
 اتساع مجتمع الدراسة. -



 

 

 العام لمدراسة اإلطار

 ئة الستاانة.ضعف التعاكف المطمكب في اعض الكزارات في تعب -

 قمة الدراسات المصمية التي تناكلت مكضكع اإلدارة الستراتيجية. -

دارة األزمات عمى صد عمـ الااصث. -  عدـ كجكد دراسات تتناكؿ مصكري اإلدارة الستراتيجية كا 

 الظركؼ السياسية كالقتوادية كالنقطاع الكثير لمتيار الكيربائي. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 

 لمدراسة النظري اإلطار 

 مقدمة الفصل..1.1

 المبحث األول: االدارة االستراتيجية..2.1

 المبحث الثاني: إدارة األزمات..3.1

المبحث الثالث: واقع إدارة األزمات في الوزارات .4.1

 الفمسطينية.



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 يالفصل الثان

 مقدمة الفصل:

صيث تناكؿ في  ،مو إلى ثالث مااصثكالذي قس   ،النظري  اإلطارتناكؿ الااصث في الفول الثاني 
 ،عدىا النظري مف تعريفات كمصددات كمراصلالماصث األكؿ الصديث عف اإلدارة الستراتيجية في ا  

 كمصدداتيا.كأاعادىا ا في معانييا كما تناكؿ في الماصث الثاني الصديث عف إدارة األزمات أيًض 

دارة األزمات في عدد مف الكزارات الفمسطينية في أما في الماصث الثالث كاألخير فتناكؿ كاقع إ
مب الدراسة العممية لتككف الوكرة كىذه المااصث الثالثة تميد لمدخكؿ في و   ،مصافظات قطاع غزة

 مكتممة الجكانب كاألاعاد.

   



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 المبحث االول           

  دارة االستراتيجيةاإل     

 ث:مقدمة المبح

دارية فضل الكسائل اإلأىـ ك أ تيتـ ااختيار  ف  أاات مف الضركري االنساة لممؤسسات كالكيانات الدارية 
دارة كالمعنييف بكجو دارة الستراتيجية اليكـ ىي مصل اىتماـ كبير لدى عمماء اإلكاإل ،فضل النتائجأالتي تصقق 

ىدافيا أ مفيكميا كخوائويا ك  ادارة الستراتيجية مبينً الماصث الصديث عف اإلا كتناكؿ الااصث في ىذ ،عاـ
كذلؾ مف خالؿ تسميط الضكء عمى ىذه المصاكر  ؛دكاتيا ككسائل تطبيقيا كمعكقاتياأاعادىا كمستكياتيا ك أك 

 السياؽ.دارة في ىذا و عمماء اإلااستعراض جانب مما كتا

: أو   دارة االستراتيجيةاإل ة  ىي  ماالا

 فيخيرة في العقكد الثالثة األ اا كاسعً دارة الستراتيجية مف مجالت الدراسة التي نالت اىتمامً تعتبر اإل 
 ،عماؿ في تمؾ الصقاةية اليائمة التي كاجيت منظمات األكذلؾ استجااة لمضغكط كالمؤثرات البيئ ؛القرف العشريف

طت مفيكميا االخطط المستخدمة (، كالتي ارتاstrategicكتستمد كممة استراتيجية جذكرىا مف الكممة اليكنانية )
كسارت مفضمة  ،داري لى مجاؿ الفكر اإلإيا امتدت اعد ذلؾ ل أن  إ لمعارؾ كفنكف المكاجية العسكريةدارة اإفي 

درة كالريادة في خرى الميتمة بتصميل بيئتيا كتصقيق المااعماؿ كغيرىا مف المنظمات األت األالستخداـ لدى منظما
 (.22: 2002، دريس كالمرسيإمجالت نشاطيا )

جل العامة تصديد التكجيات طكيمة األ دارةطتيا تستطيع اإلعممية بكاس :يان  أدارية اإكقد عرفت مف ناصية 
 ،داء مف خالؿ التوميـ الدقيق كالتنفيذ المناسب كالتقييـ المستمر لالستراتيجية المكضكعةككذلؾ األ ،لممؤسسة

كىذه العناور ىي تصديد الرسالة مف األىداؼ  ،تتكامل مع اعضيا الاعض عدة مية مف عناوركتتككف ىذه العم
 (.65: 1997،بك قصفأ). ميايعماؿ ككضع كتنفيذ الستراتيجيات كتقيكميداف األ

دارة يعني خطط كأنشطة المنظمة التي يتـ الستراتيجية في اإل مفيكـ ف  ألى إ (1993:2كيشير السيد)
تضمف خمق درجة مف التطابق بيف رسالة المنظمة كأىدافيا كبيف ىذه الرسالة كالبيئة التي تعمل  كضعيا كطريقة
  عالية.الة كذات كفاءة بيا اوكرة فع  



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

ارة مكارد المنظمة مف دا  تخاذ القرارات المتعمقة بتخويص ك "عممية ا :يا( اأن  Robertكيعرفيا ركبرت )
" منظمة عمى تصقيق رسالتيا كالكوكؿ إلى غايتيا كأىدافيا المنشكدةالعكامل البيئية اما يعيف ال خالؿ تصميل
 (.33:1999 )المغربي،

ذات  كالشاممة،" عممية وياغة كتنفيذ الخطط كاألعماؿ المتعمقة االقضايا الجكىرية  :ياا اأن  كتعرؼ أيًض 
 (.48:2007) كادريس،األىمية المستمرة لممنظمة ككياف" )الغالبي 

جل ثر طكيل األرات ذات األالعممية التي تتضمف توميـ كتنفيذ كتقييـ القرا ىي (:6: 2001كيعرفيا عكض )
 ككل.كالمساىميف كالمجتمع  ؾلى زيادة قيمة المنظمة مف كجية نظر المالإالتي تيدؼ 

اأنيا القدرة عمى تصقيق األىداؼ طكيمة المدى  جرائياً إدارة الستراتيجية اإل يعرف الباحثكفي ضكء ما سبق 
 ااإلمكانات المتاصة اما يزيد مف رفعة المؤسسة كيعكد االفائدة عمى المنتفعيف.

 االستراتيجية: أىداف االدارة اثانيا 

مثمة عمييا: كوكؿ خدمات كمف األ ،إلى تصقيقيا في المستقبل توبكا المنظمة الذيىداؼ الناتج تمثل األ
 (.22:1996 البراؾ،نتاجية إلى مستكى معيف )اإلزيادة  العامميف،تطكير  الدكلة،المنظمة إلى جميع مناطق 

 التالي:أىداؼ اإلدارة الستراتيجية فجاءت عمى النصك  (7: 2001ف عكض )كبي  

كاألنظمة كالقكى العاممة  جراءات كالقكاعدكاإلداخمية بإجراء التعديالت في الييكل التنظيمي التييئة المنظمة  -1
 الخارجية اكفاءة كفاعمية.المنظمة مع  االشكل الذي يزيد مف قدرتيا عمى التعامل

 ،ىداؼ السنكية كالسياساتجل كاألىداؼ طكيمة األاصيث يتـ تونيف األ ،ىمية النسبيةكلكيات كاألتصديد األ -2
 كلكيات.خويص لممكارد االسترشاد ليذه األجراء عمميات تا  ك 

 دارة.يار المكضكعي لمصكـ عمى كفاءة اإليجاد المعإ -3
كاكتشاؼ كتوصيح النصرافات لكجكد معايير  ،كالتنسيق كالرقااةعمميات اتخاذ القرارات  زيادة فاعمية ككفاءة -4

 ىداؼ الستراتيجية.ألكاضصة تتمثل في ا
استغالؿ الفرص كمقاكمة التيديدات ىك المعيار األساسي  ااعتاار أف   الخارجية،التركيز عمى السكؽ كالبيئة  -5

 لنجاح المنظمات.



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

عندما يفيمكف كيساندكف رسالة المنشأة كأىدافيا  اا كتجديدً ف أكثر ابتكارً المديريف كالعامميتجعل  -6
 كاستراتيجياتيا.

 االمدير مف اكتشاؼ المشاكل ماكرً  تجميع البيانات عف نقاط القكة كالضعف كالفرص كالتيديدات ليتمكف -7
 ت كاستراتيجيات المنافسيف.كاالتالي يمكف األخذ بزماـ القيادة بدًل مف أف تككف القرارات ىي ردة فعل لقرارا

ىدافيا اما أ دراؾ في رسـ ي مدى كومت المنظمة مف الفيـ كاإلأاألىداؼ الستراتيجية تبرز إلى  أف   ويرى الباحث
كاصتكاء التيديدات كنقاط  ،مف خالؿ تعزيز الفرص كنقاط القكة ،يتماشى مع البيئة الخارجية كالداخمية لممنظمة

 ف تصقيق أىدافيا اشكل مخطط كمدركس.الضعف اما يمكف المنظمة م

 : أىمية االدارة االستراتيجية اثالثا 

التي تيتـ بإدارة عممياتيا العديد مف المزايا كالمنافع  تصقق المنظمات"  ( أف  50:2007دريس)ا  يرى الغالبي ك 
 منيا:

 لييا.إكرسـ وكرة مستقبمية لممنظمة الكوكؿ  لمعمل،تكضيح الرؤية المستقبمية  -1
صيث يساعد ىذا التفاعل المنظمة عمى التعامل مع الظركؼ  الاعيد،ل البيئي عمى المدى التفاع -2

 كيعطييا القدرة عمى التكيف مع المتغيرات.  كالمستجدات،
في تطكير كاقع المنظمة مف  د رغاةتكل   ةدة تساىـ في تطكير قدرات كقابميبداعية جديإفكار أمكانية تبني إ -3

 يجابية.ا  ك جراء تغييرات مستمرة إخالؿ 
كتصقيق نتائج  المركز،تدعيـ المركز التنافسي لممنظمة كجعميا قادرة عمى بناء قدرات تساىـ في تعزيز ىذا   -4

 يجابية.إ
ضافة إلى المساعدة في إ ،داريةبرازىا لجميع المستكيات اإلا  يير ك ساس معيف لتصديد الصاجة لمتغأتكفير  -5

 .ار إلى التغيير كفروة كليس تيديدً النظ
 .ستثمارىالمة كالمناساة ات المالئ  ساقيككضع األ الفرص،بتصديد يسيـ  -6
 دارية مف خالؿ التنسيق كالسيطرة عمى النشاطات أك رقابتيا.لتصسيف الممارسة اإل اتمثل إطارً  -7
كخاوة النادر منيا عمى مختمف كصدات  كالمكانيات،سس عممية كسميمة لتخويص المكارد أتضع  -8

 ة في المنظمة.  األعماؿ كاألنشطة الكظائفي

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

                                                        

 دارة االستراتيجيةمراحل اإل :ارابعا 

 (38:2006والمرسي،  دريسإستراتيجية أربعة عناصر رئيسية: )دارة االتتضمن عمميات اإل

 المرصمة األكلى: التصميل البيئي.

 وياغة الستراتيجية. الثانية:المرصمة 

 تنفيذ الستراتيجية. الثالثة:المرصمة 

 التقييـ كالرقااة. الرااعة:المرصمة 

  

 

 

 

 دارة االستراتيجيةاإل بعادأ (2الشكل رقم )

 النظري  اإلطارحث باالعتماد عمى جرد بواسطة البا

  

 قابةالتقييم والر  تنفيذ االستراتيجية صياغة االستراتيجية التحميل البيئي



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 األولى: التحميل البيئي

 مفيوم التحميل االستراتيجي لمبيئة: .1

ككنات التي تؤثر في البيئة تمثل مجمكعة العكامل كاألاعاد كالم ف  إ :(253: 2007دريس)ا  يقكؿ الغالبي ك 
لطبيعة ىذه البيئة كتعامالتيا كطبيعة  ادارة فيمً كتتطمب مف اإل ،يمية كالستراتيجيةدارية كالتنظالممارسات اإل

طي لممنظمة قدرات كيع ،فضل ويغ التعامل معيا كاشكل متكازف كصركيأيجاد إاصيث تستطيع  ،لعالقة بينياا
 مكانية الصوكؿ عمى أفضل النتائج المرغكاة جراء ىذا الفيـ.ا  ك  ،متجددة ااستمرار

كتصديد  ،دارة الستراتيجية لتشخيص مدى التغيير الصاول في البيئة الخارجيةخدميا اإلفيك مجمكعة أدكات تست
أجل السيطرة عمى بيئتيا الداخمية  كتشخيص السمات كالميزات التنافسية في المنظمة مف ،الفرص كالتيديدات

يجابية بيف التصميل الستراتيجي لمبيئة كتصديد أىداؼ المنظمة كتصديد دارة في تصقيق العالقة اإلاعد اإلاشكل يس
 (.83: 2005 الستراتيجية المطمكاة )الدكري،

 :(77:2001العارف، ) ميمتينالة تتطمب خطوتين متابعة البيئة بصورة فع   ويشير العارف أن  

 عمييا.أنكاع المعمكمات المطمكب جمعيا كموادر الصوكؿ  تصديد األولى:الخطوة 

مختمف  إلىكذلؾ مف خالؿ التعرؼ  ؛اؿ ليذه المعمكمات في التصميل البيئيالستخداـ الفع   الثانية:الخطوة 
 .ككيفية تأثيرىا عمى عمل المنظمة ،المتغيرات البيئية

 ىا عند القيام بعممية التحميل البيئي:ؤ جراإيجب  ىناك خطوات ن  أ (114:1996وقد أوضح أبو قحف )

 دراستيا كتصميميا.تصديد كتعريف القطاعات البيئية كالمتغيرات الخاوة اكل قطاع مف القطاعات المطمكب  - أ
 ساليب جمعيا.أمكانات تكافرىا كتصديد طرؽ ك إد مف تكفر المعمكمات البيئية أك التأك - ب
ات التي سكؼ تستخدـ في التصميل سكاء كانت مؤشرات ترتاط االبيئة الداخمية أك البيئة تصديد كاختيار المؤشر  - ت

 .مة كالخاوةالعا
 القياـ االتصميل كتفسير النتائج ككوفيا في وكرة مناساة لالستخداـ. - ث
 بناء السيناريكىات أك بدائل الختيارات الستراتيجية - ج



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

مف  اشيءكسنتناكؿ كل منيا  ،والبيئة الداخمية ،الخارجيةالبيئة  :كىما ،كينقسـ تصميل البيئة إلى قسميف 
 التفويل.

 البيئة الخارجية: - أ

 تحميل البيئة الخارجية:     

عند  الميمة( تعد دراسة كتصميل العكامل البيئية الخارجية مف المكضكعات 79:2006)المغربي يقكؿ 
 ئج التصميل كل مف البيئة الخارجية كالداخمية.صيث يتكقف ىذا الختيار عمى نتا ،اختيار الستراتيجية المناساة

ىما:  ،يمكف تقسيـ العكامل البيئية الخارجية المصيطة االمنظمة إلى نكعيف أساسييف اأن و كيشير المغربي
  كبيئة خاوة. ،عامة بيئة

المنظمات كل تخضع  جميعالعكامل التي تؤثر عمى  :والمتعمق بالبيئة العامة بالنوع األولكيقود 
 .القانكنية كالتكنكلكجية، الثقافية، الجتماعية، القتوادية، العكامل السياسية جميعكتشمل  ،دارة المنظمةإسيطرة ل

 كيبدك تأثير ىذه العكامل في العديد مف الجكانب أىميا:  

 تصديد فرص الستقرار كالنمك. - أ
 بياف درجة الستقالؿ كالصرية المتاصة إلدارة المنظمة  - ب
 راءات التنظيمية الممكف اتااعيا.السياسات كالج - ت

امجمكعة العكامل التي تقع في صدكد تعامالت  :والمتعمق بالبيئة الخاصة بالنوع الثانيىذا في صيف يقود 
كىي تضـ  ،الرقااة عمييا كالتأثير فييا اكيمكف لممنظمة نسبيً  ،كيختمف تأثيرىا مف منظمة إلى أخرى  ،المنظمة

المغربي، ) .(المنظمةكالقكانيف المتعمقة بنشاط  التشريعات-كالمنافسيفلمكرديف المجمكعة التالية )العمالء ا
84:2006.) 

 االمااشر عمى المنظمات عممً ( ذات التأثير غير الكمية)العامةتعتبر عكامل البيئة  (87: 2005كيقكؿ الدكري )
ما يمكف التكيف ن  ا  التأثير فييا ك  مية أككى البيئية الكدارة المنظمة ل تستطيع السيطرة عمى العكامل أك الق  إ اأف  

كإلتماـ ىذا الغرض يجب عمى  ،لقتناص الفرص البيئية كالتقميل مف مخاطر التيديدات التي تكاجييا معيا،
 تصميميا.ك  يد عكامل البيئة الكميةالمديريف الستراتيجييف تصد



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 البيئة الداخمية: - ب
 تحميل البيئة الداخمية:

ة أنشمكارد المتاصة لمم  عماؿ الستراتيجية يدخل فييا تصديد الة لكصدات األئة الداخميمرصمة تصميل البي ف  إ
 منيا.ستراتيجية كتقكيـ نكاصي القكة كالضعف في كل عماؿ الككصدات األ

 كتقسـ البيئة الداخمية إلى ثالث أقساـ عمى النصك التالي:

  القسم األول: الييكل التنظيمي

كالذي يتـ كوفو  ،يتضمف التوالت كالسمطة كسمسمة القيادة وأن  ( 59:2013كيكضح الصاج )  
صيث يكضح التقسيمات  لممنظمة،كىك البناء الذي يصدد التركيب الداخمي  ،في الييكل التنظيمي

و يعكس نكعية كما أن   المنظمة،كالمجمكعات التي تؤدي مختمف األعماؿ كاألنشطة الالزمة لتصقق أىداؼ 
 التواؿ،عف تصديد شاكات  فضاًل  كالمسؤكليات،جمكعات كخطكط الوالصيات العالقات بيف الم

 دارية كالمنظمة.معمكمات بيف مختمف المسؤكليات اإلكانسيابية ال
  نظيميةالقسم الثاني: الثقافة الت

كتشكل مجمكعة المعتقدات كالتكقعات كالقيـ المشتركة التي تككف امجمميا معايير السمكؾ المقبكؿ 
الثقافة التنظيمية  التأكد مف أف   د  ب   فالثقافة التنظيمية تتاع الستراتيجية فال المنظمة،قبكؿ داخل كغير الم

صداث إي سيتـ وياغتيا كالعمل عمى السائدة في المنظمة ل تتعارض مع الستراتيجيات الجديدة الت
 عبد الرصمف،ة التي سيتـ تبنييا )مع متطماات الستراتيجي اإذا لـز األمر لتواح أكثر تكافقً التغيير فييا 
85:1999.) 

   القسم الثالث: الموارد المتاحة

يتمركز اىتماـ  دارة الناجصة أف  ي اإلفمف المسممات األساسية  إف   :(289:1993كيقكؿ السيد)
عمى خمق صالة مف التكازف بيف الخطط الستراتيجية كبيف المكارد المتاصة لدى  المديريف الستراتيجييف

مالية كالاشرية كالتكنكلكجية مكانات المكارد المتاصة تمثل المزيج مف اإلفال الخطط،لمنظمة لتنفيذ تمؾ ا
مكانات ذات الومة االاصث كالتطكير المتكفرة دارية كاإلارية المختمفة كنظـ المعمكمات اإلنظمة اإلدكاأل

 لممنظمة.



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

أك مرصمة تشخيص العكامل كالمتغيرات ذات كمصومة التصميل البيئي خطكة مرصمية تسمى التنبؤ البيئي 
كىي تمثل مصاكلت إلعادة النظر في ترتيب العكامل المؤثرة كاكتشاؼ المتغيرات المستقمة  ،األىمية القوكى 

 (.901998 ذات األثر الاالغ عمى عكامل البيئة الداخمية كالخارجية )ياسيف،

كمف خاللو يمكف  ،اعادع الزكايا كاألكاقع مف جميتصميل البيئة الستراتيجية يشخص ال اف   ويرى الباحث
داؼ في عممية انسجاـ كبير بيف ىالمقدرة عمى بناء الخطط ككضع األ إلىاستيضاح الرؤية مما يميد 

ك البيئة الداخمية أىداؼ سكاء كانت البيئة الخارجية ستتيح تصقيق تمؾ األ ىداؼ المكضكعة كالبيئة التياأل
 عمى صد سكاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( البيئة الداخمية3لشكل رقم )ا   

طار النظري بواسطة الباحث باالعتماد عمى اإل جرد  

  

الموارد 

 المتاحة

الثقافة 

 التنظيمية
الهيكل 

 التنظيمي

البيئة 

 الداخلية



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 نية: تكوين )صياغة( االستراتيجيةالمرحمة الثا

ل نيائي مف البدائل الستراتيجية فكل  اكل منظمة يتكفر أماميا عددً  أف   :(253:199السيد)كيرى 
ككذلؾ اما  ،مع رسالتيا كأغراضيا كأىدافيا تتالءـكالتي  ،تراتيجياتمنظمة يمكنيا عمل تكليفة مف ىذه الس

تقـك االختيار مف بيف عدد  دارة أف  كيككف عمى اإل ،يتناسب مع نتائج تصميل بيئتيا الخارجية كالداخمية
ة نشطىذه المرصمة تتضمف مجمكعة مف األ ( أف  60:1999)المغربيكيقكؿ . ات الممكنة لالستراتيجياتالتكليف

تتمثل في تصديد رسالة المنظمة، كأىدافيا إلى تصميل كتقييـ البيئة الخارجية كالداخمية لممنظمة، كتصديد البدائل 
 الستراتيجية.عناور تككيف بياف لالستراتيجية، كتقييـ كاختيار البدائل الستراتيجية.  كفيما يمي 

  : الرؤيــــــــــــةأوالا 

 الزمف،يخترؽ صجب  كالصقيقة،يا توكر يجمع بيف الخياؿ كالكاقع كالصمـ أن  ا :(139:2006)المغربييعرفيا 
تتصاكر إلى صد كبير بيئتيا ككضعيا التنافسي  ما،ينطكي عمى تصديات لمدكر كالغايات المستقبمية لمنظمة 

 الصالييف.

السكقي الذي تنشره و عندما تنجح الرؤية الستراتيجية في ترشيح توكر مممكس صكؿ المكقف في الصقيقة فإن  
 ،الرؤية سكؼ تككف قادرة عمى تكجيو عممية اتخاذ القرارات فإف   اتااعيا،المنظمة كنكعية المسارات التي يجب 

ؤدي في النياية إلى كىك ما ي النشاط،دار بيا كتصديد مالمح استراتيجية المنظمة كالتأثر عمى الطريقة التي ي  
 (.94:2006المرسى، ك دريس إدارية صقيقية )إتصقيقو قيمة 

 عناصر الرؤية االستراتيجية:

وىي عمى النحو  ،عناصر الرؤية االستراتيجية ثالثة ( أن  108-113: 2006والمرسى )دريس إذكر 
 التالي:

 المنظمة:تحديد مجال النشاط الحالي في   .1

كمجمكعات العمالء شااعو إكما الذي يجب  ،منيا اصتياجات العمالءعدة ساسية أاصيث يستند ذلؾ عمى دعائـ 
 كالتكنكلكجيا كاألنشطة التي تستخدـ إلشااع صاجات العمالء.

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 لممنظمة:تحديد الرؤية المستقبمية  .2

فيما يتعمق امستقبل صالـ مف األكىاـ كرصمة في عالـ األ ابً ككف ضر ت فترض أف  ت الرؤية الستراتيجية ل إف  
دارة ات اإلتورف إطاركممزمة لمدرجة التي تستطيع معيا تشكيل  تككف كاقعية يجب أف   ياذلؾ فإن  مف  المنظمة بدًل 

 كتفعيل استراتيجيتيا.

 االستراتيجية:تعريف العاممين بالرؤية  .3

لماـ امفيـك قل أىمية عف اإلقناع بيا ل يامميف االمنظمة كتصقيق الفيـ كاإلتعرؼ المستكيات المختمفة لمع إف  
 . النشاط كالتكجييات المستقبمية لممنظمة

رادة كالخطة ذا تكفر لدى المؤسسة العـز كاإلإما  اة ىي الصمـ الذي يتكقع صدكثو يكمً الرؤي ف  أكيرى الااصث 
لييا رغـ إؿ عجل في تصقيق ىذه الرؤية كالكوك يساىـ كي   ككل ما مف شأنو أف   ،المصكمة كالمكارد المادية كالاشرية

 ا قد يتصقق.يا كانت صممً أن  

 ــــة: الرسالــــاثانيا 

دارة الستراتيجية.  مة ىي الخطكة األكلى مف خطكات اإلكتااة رسالة المنظ ف  أ( 43:2001ف عكض )يبي   
كتبيف السبب مف كجكدىا كتشرح أكجو  ليا،كالتي تصدد التجاىات العامة  ،كالرسالة ىي الكثيقة األساسية لممنظمة

كرسالة المنظمة ىي دستكرىا كالمرشد األساسي  بيا،اختالفيا مع المنظمات المنافسة في الوناعة التي تعمل 
كىي تعبر اشكل عاـ عف الفمسفة التي تضعيا المنظمة لتصقيق األىداؼ األساسية  ،لالستراتيجيات التي تتخذىا

 التي تسعى لبمكغيا.

 رسالة المؤسسة تعني بيا الغرض األساسي الذي كجدت مف أجمو المنظمة أك الميمة الجكىرية ليا كمبرر
ألنشطة كمنتجات  تفوياًل  أكثركتكويف  ،العامة مف جية ةا تعبر عف الرؤيكىي أيًض  ،كجكدىا كاستمرارىا

 (.47:2002ياسيف، )األساسية كموالح المؤسسة كقيميا 

الرسالة ىي العنكاف الجامع الذي يعبر عف المنظمة كطبيعة عمميا كالخدمة التي تقدميا  أف   ويرى الباحث
 ا.دؼ كالغاية التي تسعى لتصقيقيا عمى مدى زمني اعيد نسبيً كالجميكر المستي

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 خصائص الرسالة الفعالة: 

 يمكف بيانيا بإيجاز عمى النصك التالي: عدة سماتاالة تتسـ الرسالة الفع   ( أف  156:2006) ف )المغربيبي  

 القابمية لمتصكؿ لخطط كسياسات. .1
 الكاقعية كالمكضكعية. .2
 التكيف مع البيئة. .3
 نصك ظركؼ السكؽ كصاجات العمالء. التكجو .4
  .الكوف العاـ لكيفية تصقيق النتائج .5
 جزاء كمككنات المنظمة.أتصقيق التكامل بيف  .6
 الكضكح كدقة التعبير. .7
 الرتااط اقيـ كمعتقدات المنظمة. .8
 .ىداؼ الستراتيجيةالنسجاـ مع الغايات كاأل .9

 .نظيـ كممارساتو المتكقعة مستقااًل مراعاة ديناميكية الت .10
 

 ىداف االستراتيجية: األاثالثا 

 العارؼ؛األىداؼ ىي نتائج مصددة تسعى المنظمة لتصقيقيا في سبيل تصقيق رسالتيا األساسية )
23:2003). 

عممية كضع الغايات كاألىداؼ اوكرة وصيصة كدقيقة كمترااطة يساعد في تصكيل الرسالة كالقيـ  إف  
عماؿ إلى مستكيات أداء تصاكؿ منظمة األعماؿ تصقيقيا اشكل التنظيمية كالرؤية المستقبمية لمنظمات األ

ذا لـ تستطع المنظمة تصقيق ىذه الغايات كاألىداؼ فإف   المختمفة،مترااط كعبر المديات الزمنية  رسالتيا  كا 
 (.221:2007دريس، كا  الغالبى )لممنظمة ميا كرؤيتيا تاقى مجرد شعارات خالية مف المضمكف الصقيقي كقي  

 كىي عمى النصك التالي: ،( أىـ العتاارات الكاجب مراعاتيا عند كضع األىداؼ176:2006)دد المغربي كقد ص

 القابمية لمقياس الكمي. -
 الكضكح كالاساطة كالقابمة لمفيـ. -



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 المكضكعية كالكاقعية. -
 الرتااط اعنور الزمف. -
 .مشاركة العامميف عمى كضع األىداؼ -
 النسجاـ كالترااط بيف األىداؼ. -

 (.173:2006المغربي، ) مية وضع األىداف:أى

 تعد األىداؼ مف أىـ عناور التخطيط. - أ
 لتخاذ القرارات. اتعد األىداؼ مرشدً  - ب
 يسيـ كضع األىداؼ في تصديد مراكز المسؤكلية. - ت
 تسيـ األىداؼ في تفكيض السمطة. - ث
 تسيـ األىداؼ في بياف نكعية العالقات السائدة االمنظمة كعالقتيا ببيئتيا. - ج
 دارة.ـ لكفاءة اإلاألىداؼ في كضع المعايير كالمقاييس التي تستخدـ في الرقااة كالتقيي تسيـ - ح
       تساعد األىداؼ في تقييـ أداء األفراد.                    - خ

 تصنيف األىداف االستراتيجية:

ىداؼ ه األتعدد ىذ إطارلذلؾ يمكف تكضيصو في  ؛النطاؽ كمتعدد المككنات كاسع   مفيكـ   األىداؼ   إف  
الزمنية كالجيات أك كل تخفى عمى أصد طبيعة العالقة بيف نكع األىداؼ، كمدياتيا  ،ككذلؾ مسؤكليتيا ،كأنكاعيا

دريسالغالبي )عنيا دارية المسؤكلة المستكيات اإل  النحو التالي: عمى(. كقد ونفت 243:2007 ،كا 

 األىداف الرئيسة واألىداف الفرعية: - أ
ل تمؾ األىداؼ التي ل تصتاج التدليل عمى سبب كجكدىا بل يكتفي بذكرىا لمتدليل تمث الرئيسية:ىداف األ -

 عمييا.
 كليا أىمية كبيرة في سبيل تصقيق األىداؼ الرئيسية. ،أىداؼ ذات طبيعة كسيطة تمثلالفرعية: األىداف  -
 األىداف المعمنة واألىداف الواقعية: - ب
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كر مف خالؿ التقارير كالتوريصات اما ييـ الجماعات كتمثل األىداؼ المنشكرة لمجمي األىداف المعمنة: -
كذلؾ مثل ىدؼ المسؤكلية  ؛ؾال  دارة العميا في عالقتيا االم  كما تيـ اإل ،كقكى التأثير الخارجية

  الجتماعية تجاه المجتمع.
دارة إا ييـ العمميات داخل المنظمة ام كتمثل األىداؼ التشغيمية كالعممية الالزمة إلدارة األىداف الواقعية: -

 اإلنتاج كالعمميات التشغيمية.
 األىداف الفردية واألىداف التنظيمية: - ت
لكل فرد مجمكعة فريدة مف األىداؼ المميزة كالمصدكدة كيمكف الستعانة األىداف عمى مستوى الفرد:  -

د كل فرد صيث يصد ،األىداؼ التي يسعى الفرد لتصقيقيا إلى"مازلك" في التعرؼ  ػػػبنمكذج تدرج الصاجات ل
 في كل مستكى مف تمؾ المستكيات إلى عدد أىداؼ يسعى إلييا.

تسعى المنظمة  صكؿ تونيف األىداؼ التي يجب أف   ىناؾ اختالؼاألىداف عمى المستوى التنظيمي:  -
 األىداف التالية: "بيتر كاركر قد اقترح لمنظمات األعماؿ  كفي ىذا الودد نجد أف   ،إلى تصقيقيا

تسعى منظمات األعماؿ إلى السيطرة عمى نويب معيف مف السكؽ اما يمكنيا : الموقف التسويقي -
 مف قياسو لتصقيق غايتيا.

ضيفو مف طرؽ ن كما يجب أف   ،تصدد المنظمة معايير لمنتجاتيا الجديدة يجب أف   بداع والتجديد:اإل -
كمجالت تنمية المكارد دارة األمكاؿ ا  بل تخفيض التكاليف ك التسكيقية كس  نتاجية ك كأساليب لكظائفيا اإل

 الاشرية ليا.
 يضع التنظيـ األىداؼ التي تمكنو مف قياس كفاءة استخداـ مكارده المتاصة. أف   يجب نتاجية:اإل  -
ييتـ التنظيـ بكضع المعايير التي تساعده عمى استغالؿ مكارده المالية  الموارد المالية والمادية: -

 كالمادية أفضل استغالؿ ممكف.
ككيف يمكف قياسو مف  ،داءتعريف كيف سيقكـ المدير بتكقع األإذ يجب  ري والتطوير:داإلنجاز ااإل  -

 خالؿ معايير كبرامج التنمية.
كالتي يمكف  ،تسعى منظمات األعماؿ لبناء معايير تسيـ في قياس العكائد عمى الستثمار الربحية: -

 الكقكؼ عمييا مف خالؿ العديد مف المعدلت كالنسب.
يجب تصديد مستكيات أداء مصددة لقياس أداء العامميف كالكقكؼ عمى  واتجاىاتيم:نجاز العاممين إ -

 أنماط كمستكيات اتجاىاتيـ نصك العمل كاألداء.
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تضع المنظمة اعض األىداؼ التي تتعمق اقياس دكرىا الجتماعي كآثار  المسؤولية العامة: -
 أنشتطيا كمكانتيا في المجتمع الذي تعيش فيو.

دراؾ في رسـ ي مدى كومت المنظمة مف الفيـ كاإلألى إىداؼ الستراتيجية تبرز األ كيرى الااصث أف  
مف خالؿ تعزيز الفرص كنقاط القكة كاصتكاء التيديدات  ،أىدفيا اما يتماشى مع البيئة الخارجية كالداخمية لممنظمة

 كنقاط الضعف اما يمكف المنظمة مف تصقيق أىدافيا اشكل مخطط كمدركس.
 الستراتيجيـــــــــــاتا: ارابعا 

ية المنظمة كبياف رسالتيا ككضع األىداؼ التي ستعمل المنظمة عمى تصقيقيا إلى جانب دراسة ؤ اعد تصديد ر 
كيبيف ليا نكاصي القكة  ،كتقييـ عكامل البيئة الداخمية كالخارجية اما يكضح لممنظمة الفرص كالمخاطر المصيطة بيا

تطرح بدائل الستراتيجيات التي يمكف الختيار مف بينيا.   الممكف أف  كالضعف التي تتسـ بيا ليواح مف 
 .(185:2006 المغربي،)

دارة ية المرصمة الجكىرية في عممية اإلتعتبر وياغة الستراتيج و(. أن  245:2006) كالمرسى دريسإكيبيف 
تصميل المكقف كتصديد  شطة فإف  وياغة الستراتيجية ينطكي عمى العديد مف األن الستراتيجية كاالرغـ مف أف  

مة أك التكافق ءالكوكؿ إلى المكا كيسعى تصميل المكقف إلى ،استراتيجية األعماؿ يأتي في مقدمة ىذه األنشطة
كذلؾ في ظل التيديدات الخارجية كعناور الضعف  ؛بيف الفرص الخارجية كعناور القكة الداخمية االمنظمة

 الداخمية.

عميا بإتاصة الفروة لرؤساء الكصدات الستراتيجية كرؤساء األنشطة الرئيسية دارة الكتقكـ طبيعة اإل
كالمسؤكلية األساسية ليذا المستكى ىي التفكير في  ،االمشاركة في كضع التوكر الستراتيجي لممنظمة ككل

مشركعات كال ،الندماج :مثل ،استخداـ نقاط القكة كالضعف لممنظمة ككل في اتخاذ قرارات استراتيجية عامة
ا أك النكماش كتوفية إصدى كتغيير نكع النشاط الرئيسي لممنظمة أك الدخكؿ في نشاط جديد تمامً  ،المشتركة

 (.20:2001 عكض،األنشطة أك توفية المنظمة كميا. )

ر ساليب التي يتـ الختياالمقترصة كالمدركسة مف الخطط كاألة البدائل ناكالستراتيجيات ىي ام اف   ويرى الباحث
 ىداؼ.ماشى مع البيئة المصيطة كيصقق األمف بينيا اما يت
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 ا: السياساتخامسا 

ا مجمكعة مف الماادئ كالقكاعد التي تصكـ سير العمل كالمصددة سمفً  يا( إن  34-33: 2000السيد )يعرفيا 
تورفات المتعمقة لتصقيق ات كالكالتي يسترشد بيا العاممكف في المستكيات المختمفة عند اتخاذ القرار  ،دارةامعرفة اإل

 كظائفيا المنظمة،  :كىي ،ننظر إلى السياسات مف خالؿ ثالث مستكيات أساسية كمف الميـ أف   ،ىداؼاأل
يمثل السياسات عمى مستكى المنظمة  األول:النوع السياسات قد تككف عمى ثالث أنكاع،  .  أي أف  عممياتياك 

يا تستخدـ كمرشد لتقييـ استراتيجيات المنظمة.  أما النكع ا أن  كم ،تتضمف السياسات التي تعكس رسالة المنظمة
يا كتتوف اأن   ،كىي التي تتعمق االنشاطات كاألعماؿ داخل ادارات المنظمة ،الثاني فيك يمثل السياسات الكظيفية

االقرارات التي أما النكع األخير فيك يمثل السياسات التشغيمية التي تيتـ  ،عمى درجة عالية مف التفويل كالتصديد
 تتعمق االعمميات اليكمية لممنظمة.

كتعتبر سياسات المؤسسة تكجييات  ،رشاد العريضة لمتخذي القرارالسياسات تشكل خطكط اإل إف  
كيتـ تفسير كتنفيذ ىذه السياسات مف خالؿ األىداؼ  ،عريضة لمقطاعات لكي تمتـز ااستراتيجية المؤسسة

كىذه  ،لنجاح المؤسسة كتعتبر اعض السياسات مف العكامل الصرجة ،تنظيمية اكل كصدة كالستراتيجيات الخاوة
 (136:2003 زايد،) اجاح المؤسسة أك فشميا استراتيجيً العكامل ىي التي تصدد ن

عمى البدائل  اىذه السياسات قيكدً  كقد تضع ،كتساعد ىذه السياسات عمى سيكلة تنفيذ استراتيجيات معينة
يعقب أي تغيير في الستراتيجية تغيير سريع في  لإلدارة العميا في المستقبل. لذلؾ يجب أف  الستراتيجية المتاصة 

 (.319:1990كىنجر، الستراتيجيات المتعمقة بيا فيي إصدى الكسائل إلدارة ثقافة المنشأة. )ىميف 

كررة لمكاقف المتالسياسات ىي عدد مف العاارات القويرة التي تصدد كيفية التعامل مع ا ف  أ ويرى الباحث
 دارة العميا.أك مكاقف مصددة بتكجييات اإل

ة خارطة الطريق التي ناكيا امألن   ؛ىميةياغة الستراتيجية ىي غاية في األمرصمة و أف   ويرى الباحث
أركاف أي خمل في  كأف   ،تككف وصيصة ف  أمككنات وياغة الستراتيجية يجب  جميع كأف   ،ر عمييايسيتـ الس

 .ىداؼعد عف تصقيق األالخارطة كالا  عف ىذه  نفواؿاللى إستراتيجية سيؤدي وياغة ال

  



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 

 

 

 

 

 

 

  ( 4شكل رقم )ال

 النظري  اإلطارجرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى 

 

 االستراتيجياتمرحمة تنفيذ  الثالثة:المرحمة 

ارد المادية كالاشرية كتكزيعيا كتتضمف كضع األىداؼ قويرة األجل كرسـ السياسات كتخويص المك  
عادة ا  ذلؾ مف تعديل الييكل التنظيمي ك  يتطمبكما تتطمب تييئة المنظمة مف الداخل اما قد  ،نفاؽبيف بدائل اإل

 كتغيير مفيـك ،جراءاتكتصديد اإل ،ككضع األنظمة المختمفة كأنظمة المعمكمات ،تكزيع السمطات كالمسؤكليات
عكض، ة العاممة كتدريبيا كتنميتيا اما يساعد عمى تنفيذ الستراتيجيات.  )كتصديد خوائص القك  ،األنشطة

16:2001.) 

دارة العميا اعممية التنفيذ غة الستراتيجيات يتجو اىتماـ اإل(.  اعد اكتماؿ ويا295:2005الدكري)كيقكؿ 
مكانية تفاعميا كاتساقيا مع الستراتيجية المكضكعة  ،دارة الستراتيجيةـ مراصل اإلر مرصمة التنفيذ مف أىكتعتب ،كا 

اؿ يؤدي إلى التعكيض اؿ لمخطط كالسياسات يؤدي إلى الفشل بينما التنفيذ الوصيح كالفع  التنفيذ غير الفع   إف  صيث 
 عف التخطيط غير المناسب.
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 تكوين االستراتيجية
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 :  (.440:2007 ،دريسا  )الغالبي ك   عممية تنفيذ االستراتيجية أىميةأوالا

لى نتائج مستيدفة.نقل الستراتيجيات المواغة كا - أ  لخيارات المنتخاة إلى أرض الكاقع كا 
لالستراتيجية  اي السكؽ كمبيعاتيا كأرباصيا كفقً تصقيق عممية التنفيذ نتائج خاوة بزيادة صوة المنظمة ف - ب

 المنتخاة.
 يا.دارة ااألىداؼ الكاردة االخطط ككيفية الكوكؿ إليمعنى مصدد للتزاـ العامميف كاإل تعطي عمميات التنفيذ - ت
كانات المتاصة في مجاؿ ميارات ماإل إف  صيث  ،تساعد عمميات التنفيذ عمى بناء التجربة الذاتية لممنظمة - ث

 في ضكء كضعيا ضمف آليات التنفيذ المعتمدة. اًل  فع  تستغل استغالًل  دارة كالمكارد الاشرية يمكف أف  اإل
                                                  .األعماؿ تجاه المنظمات األخرى مة تساعد عمميات التنفيذ عمى تطكير القدرات التنافسية لمنظ - ج

 عممية تنفيذ االستراتيجية متطمباتثانياا: 

نجاز إعمميات التنفيذ تتطمب ميارات  إذا كانت عمميات الوياغة تتطمب ميارات فكرية كتصميمية كتركيبية فإف  
دريس)الغالبي  شار كل مفأكلقد  ،نجاز االتزاـ عاؿ  اإل ةكفعل صقيقي كدقة كمطاكلة كوبر لمتااع  ،كا 

 ىي: ،ثالث مراحل أساسية الميمة األساسية لتنفيذ الستراتيجية تغطي إلى أف  (. 444:2007

 تصديد كتصميل مستكى التغيير الستراتيجي. األكلى:المرصمة 

 لستراتيجية.المستمزمات الضركرية الالزمة لعممية تنفيذ ا الثانية:المرصمة 

 مداخل تنفيذ الستراتيجية. الثالثة:المرصمة 

 وضعيا في المحاور التالية:متطماات تطبيق الستراتيجية يمكف  (. أف  242:2006المغربي)كيرى 

 ىداؼ السنكية.تصديد األ .1
 وياغة السياسات. .2
 تكزيع كتخويص المكارد. .3
 بناء كتييئة الييكل التنظيمي المناسب. .4
 ."كاألنشطة الداخميةلمعمميات التنظيمية "العمميات  دارة الفعالةاإل .5
 دارية.كيف كتنمية القدرات كالكفاءات اإلتك .6
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 دارية المساندة لتنفيذ االستراتيجيةاإل األنظمةثالثاا: 

 البرامـــج: -1
البرامج ىي بياف ااألنشطة كالخطكات المطمكاة لتصقيق خطة مفردة الستعماؿ كاليدؼ مف البرنامج ىك 

 (. 305:2005الدكري، )الخطكات ستراتيجية مصددة جعل ال
 كمصدد،خطة تنفيذية تعمل عمى تصقيق ىدؼ استراتيجي معيف  :يا ىي( اأن  11:2004عكض )كيعرفيا 

 .ليا ميزانية كمجمكعة مف المكارد الاشرية
 الموازنــــات:  -2

كاليف التفويمية لكل برنامج.  يا تكضيح لمتأي أن   ؛عنيا اوكرة نقدية اىي بياف لبرامج المنظمة معبرً  
 (. 305-306: 2005 ،الدكري ألغراض التخطيط كالرقااة.  )

كىي تكضح الكيفية التي يتـ  ،خطة مالية تغطي فترة زمنية مصددة :( ىي128:2003كيعرفيا العبد ) 
 ككيفية تكزيعيا عمى الستخدامات المختمفة. ،امكجبيا الصوكؿ عمى األمكاؿ المطمكاة

 ــــراءات: جــــاإل -3
نظاـ يتككف مف خطكات متتااعة تصدد طريقة أداء ميمة أك كظيفة معينة كتوف االتفاويل 

( كيعرفيا 306:2005الدكري، ىا إلنجاز برامج المنظمة.  )ؤ األنشطة المختمفة التي يجب أدا
التشغيل المعيارية يتـ إعداد إجراءات  لمتنفيذ،عداد البرامج كالمكازنات المطمكاة إ ( اعد 228:2005السالـ)

جراءات تككف اإل كيجب أف   ،التي تمثل الخطكات التي يجب ممارستيا مف قبل جميع أنشطة المؤسسة
 اسيطة تسيل تنفيذ البرامج المرغكاة كما يجب تدريب العامميف عمى استخداميا.
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 دارية المساندة لتنفيذ االستراتيجية( األنظمة اإل5الشكل رقم )

 النظري  اإلطارالباحث باالعتماد عمى جرد بواسطة  

 

 ماكنزي في تنفيذ االستراتيجية أنموذجرابعاا: 

جراءات متقدمة أك تغيير إيات معينة كتنفيذىا بنجاح اتخاذ كفي كثير مف األصياف يتطمب اعتماد استراتيج
دارية كالتنظيمية ر اإلييتـ ببياف العناو أنمكذجاً ماكنزي الستشارية  شركة   قدمت   الصالية. كلقدجراءات اإل

 ( كىي عمى النصك التالي:459: 2007 دريس،ا  الغالبي ك )الستراتيجية. الساعة الضركرية لنجاح عممية تنفيذ 

 القيم والغايات المشتركة:   -1
ل تجدىا وريصة  اكغالاً  ،كتمثل القيـ كالتطمعات األساسية كالطمكصات التي يشترؾ فييا األفراد االمنظمة

ن  في األىداؼ  دارة العميا في نشره داخل لمتكجيو المستقبمي الذي ترغب اإل ما تعبر عف األفكار العريضةكا 
 المنظمة كمف ثـ يجب مشاركتيا مف جانب األفراد.

 االستراتيجية: -2
كتشير إلى مجمكعة الممارسات المتكاممة التي تمارسيا منظمة األعماؿ اقود تصقيق التفكؽ عمى   

 يا أماـ العمالء مع قدرة متميزة عمى تخويص المكارد.المنافسيف كتصسيف وكرت

    

 البرامج الموازنات اإلجراءات

 األنظمة اإلدارية المساندة لتنفيذ االستراتيجية
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 الميـــارات:  -3
النادرة عمى تصكيل المعمكمات كالمعارؼ إلى كاقع عممي  مكانات كالكفاءاتكاإلكتمثل القدرات 

 كالخوائص التي تميز المنظمة عف غيرىا.
 األنشطة: -4

كذلؾ  ؛اأكؿ ل داخل المنظمة أكًل تماـ العمإشغيل كالتدفقات التي تبيف كيفية كتدؿ عمى عمميات الت
 لمختمف األنشطة كالعمميات.

 :الموظفين -5
كالتفكير في ىؤلء األفراد اشكل متكامل ليس في شخوياتيـ فقط بل  ىتماـالح مف الضركري كىنا يوا

 في كل ما يتعمق بخوائويـ الديمقراطية اما يفيد التنفيذ الفعاؿ لالستراتيجية.
 دارة:نمط اإل-6

بيف قيـ كمعتقدات اصيث ت ،دارة اليدكلكجية الفكرية إلدارة منظمة األعماؿ كفمسفتيا التنظيميةط اإلكيمثل نم  
 دارة.اإل

 الييكل: -7
كيمثل مجمكعة العالقات التنظيمية التي تظيرىا الخريطة التنظيمية كاألعماؿ كالمياـ كالمسؤكليات  

                                .ف  م  المسؤكؿ أماـ  ف  كالسمطات الدالة عمى م  
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 ( نموذج ماكنزي 6الشكل رقم )

 النظري  اإلطارجرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى 

 

ا:   المنظمات عند تنفيذ االستراتيجيةالتي تواجو  المشكالتخامسا

 (.365:2006 المرسى،ك  دريسإالستراتيجية كما أكردىا ) المشكالت التي تكاجو المنظمات عند تنفيذ

 أكثر مما كاف مخطط لو في األول. اغرؽ كقتً التنفيذ يست .1
 ظيكر مشكالت رئيسية غير متكقعة. .2
 عدـ التنسيق الفعاؿ لألنشطة الالزمة لمتنفيذ. .3
 تنافس األنشطة كظيكر أزمات تورؼ النتااه عف التنفيذ. .4
 ة ألداء كظائفيـ.العاممكف المسؤكلكف عف التنفيذ لدييـ قدرات كميارات غير كافي .5
 .كاؼ  العاممكف في المستكيات األقل لـ يصومكا عمى تدريب  .6

نمط 
 االدارة

التقييم  الميارات
الغايات 
 المشتركة

وذج نم
 ماكنزي 

 االستراتيجية
 

 الييكل األنشطة

 الموظفين
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 العكامل البيئية الخارجية كالخارجة عف السيطرة تتسبب في صدكث مشكالت مممكسة في التنفيذ. .7
 كالتكجيو.دارات غير فعاليف مف صيث القيادة اإل مديرك .8
 ة األساسية المتعمقة االتنفيذ.عدـ القدرة عمى التعريف الدقيق لاعض المياـ كاألنشط .9

 قوكر نظاـ المعمكمات في متااعة تنفيذ األنشطة. .10
دارة الستراتيجية كتكمف أىميتيا امدى تطبيق ما تـ ك مراصل اإلأاعاد أالخطكة الثالثة في  أف   ويرى الباحث

الخطكات السااقة  أف   ا فييًض أىمية تكمف األك  ،كىي وياغة الستراتيجية ،رسمو كتصديده في المرصمة السااقة
ما ا  كالخطط الى النكر كصيز التنفيذ ك فكار كراؽ كلكف في ىذه الخطكة تخرج األفكار أك عمى األطار األإكانت في 

 التنفيذ.تبدأ عالمات الفشل في عممية  ف  أما ا  يككف النجاح ك  أف  

 المرحمة الرابعة: الرقابة والتقييم

دارييف عمى قياميـ بتقكيـ مدى " ذلؾ النظاـ الذي يساعد اإل:  يااأن  يعرؼ الصسيني الرقااة الستراتيجية   
التقدـ الذي تصرزه المنظمة في تصقيق أىدافيا كفي تصديد اعض مجالت التنفيذ التي تصتاج إلى عناية كاىتماـ 

 (.220:2000الصسيني، أكبر )

قيق نتيجة استراتيجيتيا كبمكغ الرقااة تركز عمى تفعيل المنظمة لتص ( إف  245:2004الخفاجي)كيقكؿ 
 األكلكية في سمـ مستكيات رقااة المنظمة. كقد أعطيتأىدافيا 

دارية األساسية المطمكاة عمى جميع المستكيات الدارية عممية التقييـ كالرقااة تعتبر أصد العمميات اإل إف  
المنظمة تقكـ االفعل  ة لمتصقق مف أف  ىذه العممية لزم فإف   ،في أي منظمة مف المنظمات كاالنساة لممنظمة ككل

كيعتمد جكىر عممية التقييـ كالرقااة عمى مقارنة األداء الفعمي االنتائج  ،بإنجاز ما تـ تخطيطو مف أىداؼ مف قبل
 ،المعمكمات الضركرية لإلدارة العميا لتقييـ النتائج أك األىداؼ المرغكب تصقيقيا ثـ تكفير التغذية المرتدة مف

 (418:2006 ،كالمرسى دريسإذلؾ ) ما دعت الصاجة للقرارات كالتورفات التوصيصية المناساة كم  كاتخاذ ا

صكاـ إ( تيدؼ الرقااة الستراتيجية 181:2015كالقطاميف)كيقكؿ الضمكر    لى تقييـ أداء المؤسسة كا 
  .الرقااة عمى نشاطاتيا المختمفة ذات العالقة بتنفيذ الخطط الستراتيجية الصالية

لالزمة لتقكيـ النتائج كاتخاذ عممية الرقااة تقارف بيف األداء الفعمي االنتائج المرغكاة كتكفر مراجعة النتائج اف
تخضع كل  (.16:2001)عكض( كيقكؿ 370:1990كىنجر، مر )ىيمف جراءات التوصيصية إذا لـز األاإل

تصدث في البيئة الداخمية كالخارجية كلتقييـ الستراتيجيات لعممية تقييـ لمعرفة مدى تناسبيا مع المتغيرات التي 
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كيتطمب ذلؾ مقارنة النتائج الفعمية ااألىداؼ المتكقعة مف تطبيق  ،مدى دقة التنبؤات التي تصتكييا الخطط
أك في مرصمة تطبيق  ،الستراتيجية كاكتشاؼ النصرافات التي قد تككف في مرصمة توميـ الستراتيجية

 الستراتيجية.

 (.430:2006 ،كالمرسي )إدريس ييم والرقابة:ىداف التقأ .1
 تصقيق التكافق مع المتغيرات البيئية. - أ
 تصقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية. - ب
 ترشيد التكمفة. - ت
 تكصيد التورفات الالزمة لتنفيذ الخطط. - ث
 المساعدة في التخطيط كا عادة التخطيط. - ج
 تخفيض مخاطر األخطاء عند كضع الخطط. - ح
 كمتااعة التقدـ. تصديد مراصل التنفيذ - خ
  .تصقيق التعاكف بيف الكصدات كاألقساـ التي تشارؾ في التنفيذ - د

 مراحل الرقابة االستراتيجية: .2

 التالي:وىي عمى النحو  ،مراصل الرقااة الستراتيجية لىإ (2015)كقطاميف أشار الضمكر

 ما يجب قياسو األولى: تحديدالخطوة 

 كتقيـ مف الشركط الميمة إلتماـ ىذه الخطكة االوكرة الوصيصة.  ،راقبت   يتـ تصديد نتائج األداء التي يجب أف  

تتوف االقدرة كالقابمية لمقياس امكضكعية كبدرجة  العناور التي يتـ أصكاـ الرقااة عمييا يجب أف   إف  
ية في يتـ التركيز عمى العناور ذات األىمية الكبرى أك العناور التي تعد مفاول أساس أف  ك  ،عالية مف الثاات
 .عمميات التنفيذ

 معايير لقياس األداء  الثانية: تحديدالخطوة 

ا خدـ في قياس النتائج تمثل تعبيرً معايير األداء التي تست كذلؾ ألف   ؛ىذه الخطكة تعتبر خطكة االغة األىمية إف  
 .عمى لألىداؼ الستراتيجية مفواًل 
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 الخطوة الثالثة:

 طة زمنية مصددة.قياس األداء الفعمي الصالي عند نق  

 الخطوة الرابعة: 

مقارنة بنتائج األداء الصالي مع المعايير أي التأكد مف وصة المعادلة )النتائج تساكي األىداؼ( كتيدؼ ىذه 
 .الخطكة إلى معرفة ما إذا كانت نتائج األداء الصالي متطااقة مع األىداؼ أـ ل(

 جراءات التصحيحيةاإل الخامسة: اتخاذالخطوة 

جراءات التوصيصية المناساة لمعالجة مف اتخاذ اإل د  ب   و لانت نتائج األداء ل تتطابق مع األىداؼ فإن  إذا ك
 (183-185: 2015 ،)الضمكر كالقطاميف لمعرفة:كذلؾ  ؛المكقف ااستخداـ التغذية الراجعة

 ؟ـ لأجراءات توصيصية إىل النصرافات بيف النتائج كاألىداؼ كبيرة كصقيقية كتتطمب  - أ
ىل  ،األخطاء التي انتجت ىذه النصرافات كانت في مجمل التخطيط الستراتيجي ذاتيا ىل أف   - ب

لعمل كانت نجاز اإراتيجية كالسياسات التي كظفت في فييا أـ أف الخطط الست ااألىداؼ كاف ماالغً 
 (؟)مرصمة التخطيط الةغير مناساة كغير فع  

العمل كانت مناساة إلنجاز األىداؼ المخطط ليا إلخ.... ىل العمميات التنفيذية التي استخدمت في  - ت
 (؟)مرصمة التنفيذ

 (.338: 2005 )الدكري، االستراتيجية:مشكالت الرقابة  .3
كعدـ قدرة نظاـ المعمكمات عمى تكفير المعمكمات  ،داء الكميةلى األىداؼ أك معايير األإالفتقار  - أ

 الكقت المناسب. الوصيصة في
ك أىداؼ نفسيا ىداؼ ىي األتواح األنشطة المساعدة لتصقيق األتصدث عندما  استبداؿ األىداؼ التي - ب

 خرى.أ ه النشطة لتصقيق أىداؼعند تعديل ىذ
 .لى زيادة اصتماؿ في تفسير النتائجإ كاالتالي ،لى الصكـ الشخويإخضكع عممية التقكيـ  - ت
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فال  ،اـدارة الستراتيجية بكجو عاإلتراتيجية ىي وماـ أماف لعممية عممية الرقااة الس ف  أ ويرى الباحث
ككذلؾ ل يمكف توكر  ،دارية ضمف منظكمة عمل ليا خطة كأىداؼ بدكف رقااةإىناؾ عممية  يمكف توكر أف  

ا معايير القياس كطرؽ التوصيح كأيًض  ،لياتىداؼ كالكسائل كاآلنصدد األ اؿ دكف أف  رقابي ناجع كفع  نظاـ 
 ىداؼ المنشكدة.ستراتيجية الناجصة التي تصقق األدارة العمل اإل فالرقااة جزء أساسي في ،جكالعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجية( مراحل الرقابة 7الشكل رقم )

 النظري  اإلطار ىجرد بواسطة الباحث باالعتماد عم

 تحديد ما يجب قياسو

 تحديد معايير لقياس األداء

 قياس األداء الحالي

مقارنة نتائج األداء الحالي مع 
 المعايير

 اتخاذ اإلجراءات الصحيحة

 مراحل الرقابة االستراتيجية
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 ول:األ  المبحث ممخص

دارة صيث تـ الصديث عف تعريف اإل ،ي لنظر طارىا اإالستراتيجية في ىذا الماصث في  دارةلقد تـ تناكؿ اإل
ف معنا كتبي   ،دارة الستراتيجية اشيء مف التفويلالكقكؼ عند أاعاد اإل ككذلؾ تـ ،الستراتيجية كأىميتيا كأىدافيا

ىذه  أف   كـ ،كالرقااة ،كالتنفيذ ،كالتوميـ ،تصميل البيئة :كىى ،مف خالؿ المراصل األربعة لإلدارة الستراتيجية
في دارة في فف اإل اا رائعً نمكذجً أاصيث تمثل  ،امككناتيا كشركطيا كمصدداتيا ميمة كمترااطة كمتكاممة المراصل

دارة الناجح الذي ل يتكيف مع البيئة  فصسب بل يعمل عمى خمق نمكذج اإلألى إ كقت العالـ فيو في أمس الصاجة
اصث الثاني سنتناكؿ الصديث عف إدارة األزمات في كفي الم ،البيئة التي يريدىا لتصقيق األىداؼ التي يتطمع إلييا

 إطارىا النظري.
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 المبحث الثاني
 .إدارة األزمات.1.1

 . تعريف األزمة.2.1

 . مفيوم إدارة األزمة.3.1

 . خصائص األزمة.4.1

 . أسباب نشوء األزمة.5.1

 . أنواع األزمات.6.1

 . مراحل إدارة األزمة.7.1

 . أىداف إدارة األزمة.8.1

 . أساليب التعامل مع األزمة.9.1

 . اإلدارة باألزمات.10.1

 . معوقات إدارة األزمات.11.1

 الثانيالفصل 
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 المبحث الثاني

 دارة األزماتإ

 :مقدمة المبحث

كالعالـ اليكـ يتجو اسرعة فائقة نصك نشر  ،دارةفي عالـ اإل ارة األزمات مف العمـك الميمة جدً داإيعتبر عمـ 
 بيرة كانت أـ وغيرة، كالكاقع أف  المختمفة دكؿ كصككمات كمؤسسات خاوة ك اريةاإلدىذه الثقافة في الكيانات 

جاه الىتماـ بيذا العمـ نساف؛ لكف التطكر الكبير الصاول ىك الذي دفع ااتدارة األزمات ىي قديمة قدـ اإلإ
 دارة في العور الصديث.تو ليواح أصد أىـ مجالت كطرؽ اإلىدافو ككسائمو كأدكاأ كتطكير 

 ،ىـ ما يتعمق بيذا المكضكع مف تعريفاتأ دارة األزمات ااستعراض إاصث كىك الااصث في ىذا الم ـقا
كالتعامل معيا قبل كأثناء كاعد  ،ككيفية إدارتيا ،كمراصل نشأتيا ،سااب صدكثياأك  ،زمةكمفاىيـ األ ،كخوائص

وكرة  بتككيفلااصث ا ـك ر كغيرىا يقث مف خالؿ ىذه المصاك صي ،كفريق عمل األزمة كدكره كميامو ،انتياء األزمة
 كاضصة عف األزمة كتككف مادة ميسرة لمتعريف ااألزمة.

 تعريف األزمة: .1.1

صدث أك مكقف مفاجئ يتكقف عميو تيديد خطير لمموالح سكاء عامة أك خاوة  :ياتعرؼ األزمة اأن  
كاستعادة  ،اآلثار المترتاة عميوعمى اصتكاء كتقميل  ريستمـز مكاجيتو ااتخاذ قرار رشيد قاد ،مادية أك معنكية

ل عمى متخذ القرار اضركرة المكاجية السريعة في ظ امما يرتب ضغكطً  ،الكضع إلى ما كاف عميو قبل صدكثو
 (.7:2012 ،مكانات كقمة المعمكمات )بركاتضيق الكقت كاإل

صداث تتالصق األك  ،تتشااؾ فيو األسااب االنتائج ،صدث مفاجئ غير متكقع :األزمة ىي كيرى أصمد أف  
القرار في صيرة االغة تجاه  كتجعل متخذ ،ا يصدث مف تطكرات مستقااًل اسرعة كبيرة لتزيد مف درجة المجيكؿ عم  
 (.25:2003 أصمد،أي قرار يتخذه كتفقده القدرة عمى السيطرة )

كف التنبؤ او قد غير متكقعة أك يكما يتـ اوكرة مفاجئة ك  اقف غالاً صدث أك مك  :يااأن   البرلمانيكيعرفيا 
 .(11:2010 البرلماني،جراءات لمكاجيتو )ل يتاع الكقت الكافي لتخاذ اإل صيث ،تـ قبل كقكعو بكقت قوير
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ااألزمات التي  ارد مركرً فمف األزمات التي تكاجو ال ابدءً  فاألزمات تغطي اشكل أك اآخر كل جكانب الصياة
 (.34:2003 أصمد،الدكلية ) تمر بيا الصككمات كالمؤسسات كانتياًء ااألزمات

مر مفاجئ غير متكقع ييدد األفراد أك أصدث  :ياكما كيعرفيا أبك قصف مف كجية نظر استراتيجية عمى أن  
 (.364. 2002المنظمات عمى الاقاء )أبك قصف، 

 مفيوم ادارة االزمة:. 2.1

التي تبذؿ لمكاجية أك الصد مف دارية مجمكعة الستعدادات كالجيكد اإل :يادارة األزمة اأن  إذكر أبك قصف 
 (.352 .2002بك قصف، أثار السمبية المترتاة عمى األزمة )اآل

دؼ التنبؤ ااألزمات دارية تقكـ عمى التخطيط كالتدريب بيإعممية  :اقود بإدارة األزمات اأني  و يكبيف صريز أن  -1
مكانات كالكسائل كاستخداـ كل اإل ،كتصديد األطراؼ الفاعمة كالمؤثرة فييا ،لداخمية كالخارجيةساابيا اأ إلىكالتعرؼ 

كتجنب التيديدات كالمخاطر مع استخالص  ،المتاصة لمكقاية مف األزمات أك مكاجيتيا بنجاح اما يصقق الستقرار
 (.35:2007 ،بل )صريزساليب التعامل مع األزمات في المستقأالدركس كاكتساب خبرات جديدة تصسف 

متعددة مف األزمات التي تختمف في أساابيا  اككمية المعاورة كاشكل خاص أنكاعً تكاجو المؤسسات الص-2
سكاء أكانت  ،كمستكيات صدثيا كشدة تأثيراتيا كدرجة تكرارىا نتيجة التغيرات السريعة كالمفاجئة ألسااب مختمفة

األزمة تعد ظاىرة صتمية ل يمكف  أك بيئية.  األمر الذي يشير إلى أف  سياسية أك اجتماعية أك اقتوادية أك تقنية 
دارة األزمات ااستخداـ عمميات منيجية إالصد مف آثارىا السمبية عف طريق يمكف  تجنبيا أك القضاء عمييا إل أنو  

ة الكاممة عمى مكقف كتصقيق السيطر  ،كالتصرؾ المنتظـ لمتدخل ،عممية تصقق المناخ المناسب لمتعامل مع األزمات
 (.20:2006 ،األزمة )مجيد

ارات التي تتخذ مف أجل القضاء إدارة األزمة ىي: مجمكع التصركات كاإلجراءات كالقر  أف   الباحث ويرى 
كذلؾ مف خالؿ  ة أك خطط الطكارئ الخاوة ااألزمةاألزمة أك الصد مف تأثيرىا مف خالؿ الخطط المكضكع عمى

جراء المعالجات  ،كقطع خطكط إمدادىا ،مصاورة األزمة ىوالصيات لمعمل عمفريق األزمة أك تفكيض ال كا 
 ذلؾ الستفادة مف مخرجات األزمة.كك ،الالزمة

  

 دراسةلنظري لماالطار ا



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (82-81: 2003زمة )عميوة، خصائص األ  .3.1

 لى الفعل المتزايد كرد الفعل المتزايد لمكاجية الظركؼ الطارئة.إتزايد فييا الصاجة نقطة تصكؿ ت-1

 الية مف الشؾ في القرارات المطركصة.تتميز بدرجة ع-2

 يوعب فييا التصكـ في األصداث.-3

يسكد فيو ظركؼ عدـ التأكد كنقص المعمكمات كمدير األزمة يعممكف في جك مف الرياة كالشؾ كالغمكض -4
 كعدـ كضكح الرؤية.

كجكد الكقت الكقت كالصاجة إلى اتخاذ قرارات وائاة كسريعة مع عدـ كجكد اصتماؿ لمخطأ لعدـ  ضغط-5
 إلوالح ىذا الخطأ.

 انييار الكياف اإلداري أك سمعة ككرامة متخذ القرار. :الشديد لمموالح كاألىداؼ مثل التيديد-6

 كمع ذلؾ قد تصدث رغـ عدـ كجكد عنور المفاجأة. ،كالسرعة التي تصدث بيا المفاجأة-7

كغير الميمة ...  كالمعارضة كالميتمةؤيدة كى المفي التعدد في األسااب كالعكامل كالعناور كالق   التداخل-8
 كاتساع جبية المكاجية.

 التفكير.صالة مف الخكؼ كاليمع قد تول إلى صد الرعب كتقييد  سيادة-9

 (.23:2008 هللا،)جاد  وىي: ،خصائص األزمة ن جاد هللا أن  بي  

 .غير متكقع سريع كغامض المفاجأة: حدث -1
 تؤدي إلى القضاء عميو. اة كأصيانً الذي تظير فيو األزم تيديد الكيان: -2
 . مما يجعل ميمة متخذ القرار أكثر وعكاة ااألزمات سريعً  فأصداث الوقت:ضيق  -3

 صكاؿ تعبر عف اضطراب كتصكؿكل األ كىي في ،زمةىي مالمح كسمات األ األزمة خوائص أف   ثويرى الباح
ة كالعامميف أمف كاستقرار المنشأ خطر ييددكميا تنذر بكجكد  ،ير ذلؾلى غإكمفاجئة كفقد لمسيطرة كضيق كقت 

الستيتار أك  ما ىي أزمة صقيقة كأف  ف كبيذه الوفات كالخوائص إن  يصدث اآلكما  الخدمة.مقي ك متأفييا 
 المنشأة.الستيانة بتتاع األزمة سيككف لو عكاقب كارثية عمى 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (67-94: 2002 )الخضيري، أسباب نشؤ األزمة: .3.1

كيمكف رود ىذه األسااب  ،سااب كدكافع ميدت اطريقة أك اأخرى أبل أف تنشأ مف ألي أزمة ق د  ب   ل
 فجاءت عمى النحو التالي:ا الخضيري، يكاستشعارىا كمعرفة اعضيا قبل صدكثيا كلقد بين

ورة أو التسرع في إصدار القرارات ، أو الحكم عمى األمور نجم عن المعمومات المبتي الفيم: والذيسوء  -1
 قتيا، سكاء تصت )الضغط(. أك الخكؼ كالقمق كالتكتر أك نتيجة لمرغاة في استعجاؿ النتائج.تبيف صقي قبل

 مرصمة استيعاب المعمكمات التي أمكف الصوكؿ عمييا. يمثل دراك:اإلسوء  -2
مف أكثر أسااب صدكث األزمات في جميع المجالت كعمى كجو الخوكص  كيعد والتقييم:سوء التقدير  -3

تقدير قكة  سكء-بفراط في الثقة.  كاإل المغالة-أ ىما: ،دكث أمريفص كينجـ عف ،ةفي المجالت العسكري
 الطرؼ اآلخر.

 .األمزجة التي تتنافى مع أي ماادئمجمكعة مف األىكاء ك  كىي العشوائية:دارة اإل -4
كذلؾ  ؛سمكبجماعات الموالح ااستخداـ مثل ىذا األ اكأيًض  ،جماعات الضغط : تقـكاالبتزازالرغبة في  -5

 داري.لمكاسب غير العادلة مف الكياف اإلمف أجل جني ا
صيث يعد اليأس في صد ذاتو أصد األزمات  ،مف أخطر مسباات األزمات فائقة التدمير كيعد اليأس: -6

 عمى متخذ القرار. اداىمً  االنفسية كالتي تشكل خطرً 
ككف مودرىا الكصيد ىك عادة ما ي الكثير مف األزمات ف  إكىي مف أىـ موادر األزمات بل  شاعات:اإل -7

 اشكل معيف. أطمقتشاعة إ
ة( موطمح )ممارسة القك  اكيطمق عميو أيًض  ،مف قبل الكيانات الكبيرة أك القكية كيستخدـ القوة:استعراض  -8

 خريف.كضاع التفكؽ عمى اآلأكاستغالؿ 
الصاضر أك  األخطاء الاشرية مف أىـ أسااب نشكء األزمات سكاء في الماضي أك كتعد البشرية:األخطاء  -9

 المستقبل كمثاؿ عمييا عدـ كفاءة العامميف.
مف أوصاب الموالح المتعارضة أىـ أسااب صدكث األزمات صيث يعمل كل  مف المصالح:تعارض -10

 .مة لضغط اما يتكافق مع موالصويجاد كسيإعمى 
 
 

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 استعراض القوة

 كالتالي:دارية باب حدوث األزمات في الكيانات اإلأس (.  أن  102-101: 2011وذكر الدليمي )

مما يؤدي إلى تفاقـ األزمة كتصكليا إلى ككارث  ؛مكانات المادية كالاشرية لمتعامل مع األزماتضعف اإل -1
 كمضاعفة الخسائر الناتجة عنيا.

 عدـ كضكح أىداؼ المؤسسة. -2
كعدـ مشاركة العامميف في  ،أييـر بداء إع العامميف عمى الخكؼ الكظيفي كما ينتج عنو مف عدـ تشجي -3

 ار.ونع القر 
كعدـ التزاـ  ،كما يترتب عميو مف انييار نظاـ التوالت داخل المنظمة ،وراع الموالح بيف العامميف -4

 دارة العميا.العامميف اقرارات اإل
كما ينتج عنو مف عدـ كجكد معمكمات سميمة لتخاذ  ،ضعف نظاـ المعمكمات كنظاـ ونع القرار -5

 كعدـ دراسة الصمكؿ البديمة. ،القرارات
 دارية غير المالئمة كالتي ل تتصمل المسؤكلية كل تتمتع اميارات قيادية مناساةة اإلالقياد -6

ك الخارجية أي البيئة المصيطة االمؤسسة أالداخمية أي داخل المؤسسة  بيئة العمل سكاء أف   ويرى الباحث
قرة اقدر ما ياعد ستكاقدر ما تككف البيئة مضاطة كم ،زمةاأل ءسااب نشك أفمنيا تبرز  ،ع النكاصيمف جمي

 :كالثاني ،العميا ااإلدارةيتعمق  :كؿاأل ؛قساـأثالث  ىلإسااب األتقسـ  ف  أزمات. كيمكف أاصتماؿ صدكث 
 .لو عالقة االمؤثرات الخارجية :كالثالث ،لو عالقة االعامميف

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 زمةنشوء األ  سباب( أ8الشكل رقم )

 (2002)الخضيري،  إلىستناد جرد بواسطة الباحث باال

 سباب نشوء األزمةأ

 سوء الفهم

 دراكسوء اإل

 سوء التقدير

 دارة العشوائيةاإل

 اليأس

 الرغبة في االبتزاز

 تعارض المصالح

 شاعاتاإل

 خطاء البشريةاأل



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 أنواع األزمات: .5.1

كلكل بيئة ظركؼ  ،ما لكل منشأة بيئتيا الخاوةن  ا  لف تككف األزمات عمى نمط كاصد ك  اطبيعة الصاؿ
كذلؾ لمعديد  ؛ككذلؾ تعدد أنكاع تمؾ األزمات ،كمعطيات سيككف ليا االغ األثر في شكل كمضمكف األزمة

لعمل كالعامميف فيو كمكانو كزمانو كالجميكر المستيدؼ كالبيئة المصيطة مف العتاارات ليا عالقة اطبيعة ا
 ا كأشكالً ة كغيرىا تجعل مف األزمات أنكاعً كما بيا مف اعتاارات سياسية كاقتوادية كاجتماعية كثقافية تقني

  متعددة.

 (.50: 2012وىي كما يمي )الشعالن،  ،زمات إلى أنواعوتقسم األ 

 من حيث طبيعة الحدوث: -1
كعمميات  العسكري،التيديد االغزك  :نساني مثلإكىي تمؾ األزمة الناتجة عف فعل  ،نسافأزمة افعل اإل - أ

 ىماؿ كالصرائق الكبيرة.كصكادث التمكث كاإل العامة،اإلرىاب كالضطرااات 
 كالجفاؼ. ،كالبراكيف ،الزلزؿ :كىي األزمة التي ل دخل لإلنساف في صدكثيا مثل طبيعية:أزمة  - ب
 :المستيدف باالعتداء من حيث -2

 كاعتداء عمى ممتمكات. ،اعتداء شخويات

 من حيث اليدف: -3
 رىاب الطرؼ اآلخر كتفجير الطائرات دكف تصديد مطالب.إ - أ

 البتزاز كعرض مطالب معينة كشرط إلنياء األزمة. - ب
 من حيث مسرح الجريمة: -4
ة اليبكط في مطار ما أزمة أكجدتيا الظركؼ في مسرح الصادث كالذي يصدث عندما يطمب مختطف طائر  - أ

 لمتزكد االكقكد.
 مسرح الصادث الذي كقعت فيو. سمًفاأزمة صدد فييا  - ب
 من حيث المصدر: -5
ودرة كالذي يصدث عندما يصدث تفجير معيف في بمد ما لعتاارات معينة ليا أىميتيا في بمد أزمة م   - أ

 آخر.
 أزمة ليا جذكر في بمد الصادث سكاء أكانت سياسية أك غيرىا. - ب



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 العمق: من حيث  -6
 التأثير.أزمة سطصية غير عميقة ىامشية  - أ

 أزمة عميقة جكىرية ىيكمية التأثير.  - ب
 من حيث التكرار: -7
 أزمة ذات طااع دكري متكرر الصدكث. . أ

 أزمة فجائية عشكائية كغير متكررة. . ب
 من حيث المدة: -8
 خمادىا كالقضاء عمييا في مدة قويرة.إ يتـ األمد:أزمة قصيرة  - أ

 إلى سنكات. امعالجتيا لمدة طكيمة تول أصيانً  التي تستمر األجل: وىيأزمة طويمة  - ب
 من حيث اآلثار: -9
 أزمات ذات أثر كخسائر اشرية. - أ

 أزمات ذات أثر كخسائر مادية. - ب
 أزمات ذات أثر كخسائر معنكية. - ت
 أزمات ذات أثر كخسائر مختمطة. - ث
 من حيث القصد: -10
 أزمات عمدية تصاكيا إصدى القكى كتنفذىا لتصقيق أىداؼ معمكمة. - أ

 ىماؿ كسكء التقدير.أزمات غير عمدية نتيجة اإل - ب
 أزمات قضاء كقدر ل صيمة لإلنساف فييا. - ت
 من حيث مستوى المعالجة: -11
 كتتطمب معالجة مصمية. ،تتعمق بدكلة كاصدة أك منشأة اعينيا  أزمة محمية. - أ

 دكلية. اا كجيكدً قً في المنطقة كتتطمب تنسي عدة دكؿبتتعمق  أزمة اقميمية: - ب
 ر:من حيث المظي -12
كل يممؾ متخذ القرار كقف زصفيا نصك قمة  ،كىي التي تنمك باطء لكنيا مصسكسة الزاحفة:األزمة  - أ

 األزمة كانفجارىا.
 التفجر المدكي. كتأخذ طااع   ،كىي أزمة تصدث فجأة كاشكل عنيف: العنيفةزمة الفجائية األ  - ب



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

اصيث  ،العمنية المممكسة أزمة ليا مظاىرىا الوريصة كىي المفتوحة:األزمة الصريحة العمنية أو  - ت
 يشعر بيا كل أطرافيا منذ نشأتيا.

.  فيي أزمة غامضة في اخطر أنكاع األزمات كأشدىا تدميرً مف أ : كىيالمستقرةاألزمة الضمنية أو  - ث
 أك العكامل التي ساعدت في ظيكرىا أك تفاقميا. أطرافيا،كل شيء سكاء أساابيا أك عناورىا أك 

التقدـ  إلى العائدك  ،المؤسساتنكعت كتعددت افعل التطكر الكبير في عمل ت زماتأف األ ويري الباحث
تعدد ىذه األنكاع  أف  ك  ،لياتكاآل كتنكع الكسائل ،كتعدد بيئات العمل ،التكنكلكجي كثكرة المعمكمات كالتوالت

 يقابمو تصديد طريقة التعامل مع كل نكع مف خالؿ خطط كسيناريكىات تناسب كل نكع. 

 ة األزمــــــــات:دورة حيا .6.1

تعد األزمات ظاىرة اجتماعية ليا دكرة صياة مثميا مثل الكائف الصي الذي يمر اعدة مراصل مف النشأة 
ككف التعامل مع المرصمة السااقة أفضل مف ياصيث  ،خوكوية في التعاملا ككل مرصمة منيا لي ،كصتى الختفاء

كيكفر  ،ألنو سيقمل الكثير مف الخسائر ا؛رة لمعرفة األزمة ماكرً ىمية الكبيكىذا ما يعني األ ،المرصمة التي تمييا
 الكثير مف الجيد كالكقت.

 وىي: ،األزمة تمر بخمس مراحل أن   (32: 2000)ويرى السيد

في ىذه المرصمة يتـ تييئة المسرح األزمكي كتصضير المناخ المناسب  :"بؤرة األزمة"  مرحمة الميالد -1
 شارات تصذيرية.إىداؼ كآراء ميما يشكل عالمات أك أ موالح أك اختالؼ مف تعارض  األزمة،لفتعاؿ 

داخمية كالخارجية يزداد نتيجة تغذية المرصمة األكلى االمصفزات ال :"تواعد األزمة" مرحمة النمو واالتساع -2
 زمكي كتواح البؤرة بكادر أزمة.الضغط األ

كتزداد القكة  ،كالجسامة ةتتطكر مف صيث الصداألزمة ك  كفييا تشتد مظاىر :"القمة كالذركة" مرحمة النضج -3
 كىنا ل مفر مف التوادـ. ،كتواح األزمة في أقوى قكتيا كعنفيا ،المتفاعمة معيا

كتبدأ  ،مف قكة عناورىا ميًماا كبيرً  ازمة جزءً كىنا تفقد األ ":زمة"تقمص كسككف األ مرحمة االنحسار -4
 تدريجي.كمف ثـ التفتت كالختفاء ال ،االنصسار كالتقمص

زمة في ىذه المرصمة معظـ قكتيا كعناورىا المؤيدة كؿ كتالشي األزمة": تفقد األ" أف   مرحمة االختفاء -5
كتبدأ مرصمة عالج اآلثار كالنتائج  ،كتعكد األمكر إلى خط األماف ،كتتالشى مظاىرىا ،كالمؤازرة ليا

 كاكتساب الخبرة. 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

خالؼ ما ذكره كثيريف مف عمماء دكرة صياة األزمة عمى  :يكى ،األزمة تمر بثالث مراصل كىناؾ مف رأى أف  
 (.23-26: 2008 ،أبو سريع)التالي. والمراحل الثالثة نوردىا عمى النحو دارة اإل

 ،كيقود بيا المرصمة التي تسبق كقكع األزمة كانفجارىا ،مرصمة ما قبل األزمة كىي التشكيل:مرحمة  -1

كتنطمق في ىذه المرصمة  ،ات لتدعيـ األزمة كقت صدكثياكمؤثر عدة كتتجمع في ىذه المرصمة عكامل 

تصيف  كتستمر ىذه المرصمة اسككف شاو كامل إلى أف   ،أكلية كاشكل غير مااشرعدة شارات تصذيرية إ

 لصظة النفجار.

األزمة في ىذه  إف  صيث  ،كتبدأ مف لصظة النفجار ،مرصمة صدكث أك كقكع األزمة مرحمة االنفجار: -2

تؤجج المكقف كتزيد مف صالة عدة ضافية إقكى تنضـ إلى األزمة  كقد ،الالعكدة إلى نقطة المصظة كومت

 كتستمر ىذه المرصمة صتى تبدأ األزمة االنصسار كتتالشى قكتيا كالقكة المساندة ليا. ،النييار

زمة قكتيا كتبدأ ىذه المرصمة مف لصظة فقداف األ ،في مرصمة ما اعد األزمة زمة: وتكون األ مرحمة اختفاء  -3
ااإلضافة  ،عادة كل شيء عمى ما كاف عميوإ كيبدأ العمل عمى  ،إعادة التكازف  فتبدأ عمميات ،التدميرية

 نياء مرصمة التقييـ كالدركس المستفادة.إإلى 

بنى ساس الذي ي  كالتي تعد األ ،اعادد المراصل كاألا لتصديزمة ميـ جدً الكقكؼ عمى دكرة صياة األ أف   ويرى الباحث 
دارة اإل اأاعاداعاد ربط ىذه األ الااصث عمىكقدرة  ،تياء ااختفائيانزمة كااميالد األعميو خطكات الاصث ابتداء 

كل مرصمة مف ىذه المراصل ليا  إف  صيث  ،طار العممي التطبيقيطار النظري بل كفي اإلليس في اإلالستراتيجية 
  .التعامل معيازمة كطرؽ في صياة األ اا ميمً سمات كخوائص تمعب دكرً 

  



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 مة( مراحل األز 9الشكل رقم )

 (1990 الخضيري؛( )2003بن عبد هللا؛ )إلى جرد بواسطة الباحث باالستثناء 

 

 

 األزمة نمو

 نضج األزمة

 األزمة ميالد

 األزمة انحسار

 األزمة اختفاء



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (:129-126: 2004مراحل إدارة األزمة )عثمان، 

 تجنب األزمة:  -1

كينشأ ىذا التجاىل نتيجة خطأ شائع  ،تنفيذيكف كتأتي نتيجة التجاىل الذي يبديو المديركف ال ،كىي أكؿ مرصمة
التقميل مف  المديريفلذلؾ عمى  ؛يـ متصكمكف في أمكر شركائيـ كموائرىـلعتقادىـ أن   ؛بيف المديريف

تنشأ عف تسرب اعض المعمكمات في  كذلؾ التي ،كعدـ المجازفة لمنع كقكع األزمات ،المخاطرة في العمل
 صدى المفاكضات الصساسة.إ

 عداد إلدارة األزمة:إلا-2

قامة  ،لالتوالت اكخططً  ،لمعمل اكخططً  ،لمتودي لألزمات ايضعكا خططً  دارة العميا أف  عمى رجاؿ اإل كا 
كليذا  ،أصد فكائد التنبؤ ااألزمات يمـز الاصث عف التفاويل الدقيقة كيؤكد اعض المديريف أف   العامة،العالقات 

 ئ كتكفير التوالت الالزمة اصيث تككف جاىزة.قامة مركز أزمات ككضع خطط طكار إيجب 

 االعتراف بوجود األزمة:-3

كتتطمب كجكد مصققيف مف خارج كداخل  ،ما تككف أكثرىا مدعاة لمتصدي االمرصمة مف إدارة األزمات غالاً  ىذه
 ى لك كانت تكمفة الخبر ااىظة الثمف.لممساعدة في استيعاب المكقف صت   ؛المؤسسة

 :احتواء األزمة-4

 ،فقد تككف المعمكمات ضئيمة ،كالمشكمة في تمؾ المرصمة ىك صجـ المعمكمات المتكفرة كمدى الستفادة منيا
كتيتـ ىذه المرصمة بتنفيذ خطة المكاجية  ،كقد تككف المعمكمات أكثر مف الالـز دكف معرفة ما ىك الميـ منيا

 لتقميص األضرار الناجمة عف األزمة.

 تسوية األزمة:-5

 تنتظر.ىي غاية في األىمية في ىذه المرصمة فاألزمة اكل اساطة لف السرعة 

 االستفادة من األزمة:-6

تفادة مف الخيارات السااقة كالس ،كتتضمف ىذه المرصمة مصاكلت لتعكيض اعض الخسائر الناتجة عف األزمة
يترتب  و مف الممكف أف  ن  كما أ ،كيجب الستفادة منيا ،معينة افكل أزمة تخمق دركسً  ،والح كالتطكيرفي اإل

 عمى األزمة ظيكر فروة جديدة يمكف الستفادة منيا.



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 زمة مثاًل تككف مرصمة تجنب األ فقد المثمى؛ ككف الطريقةتربما ل  زمة بيذا التدرجدارة األإتصديد  أف   ويرى الباحث 
ككذلؾ مرصمة  ،كالاصث عنيا زمةيصل مصميا مرصمة ترود األ ف  أكيمكف  ، دارة الوصيصةل تنسجـ مع طرؽ اإل
 كالسريعة دارة الوصيصةكىذا ل يستقيـ مع اإل ،اليس قويرً ا كىذه قد تستغرؽ كقتً  ،زمةالعتراؼ بكجكد األ

ك أالزمة ثـ المكاجية  إلدارةعداد زمة ثـ اإلزمة امرصمة رود كتتاع األعادة تكويف مراصل األإ كيمكف  ،لالزمةا
 .زمةالصتكاء ثـ الستفادة مف األ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارة األزمةإمراحل  (10الشكل رقم)

 (.2004 عثمان؛) إلى جرد بواسطة الباحث باالستناد 

 دارة األزمةإمراحل 

 تجنــــــــب األزمة

 احتــــــــــواء األزمــــــــــــة

 االعداد إلدارة األزمــــة

 االعتراف بوجود االزمة

 ستفادة م  األزمــــــةاال

 تسويــــة األزمـــــــــة



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (80: 2011زمات في مراحميا المختمفة:)غبره، دارة األ إأىداف  .3.1
  يمي: ويكون اليدف الرئيسي منع وقوع األزمة من خالل ما : زمةقبل األ 
 نذار الماكر.شارات اإلإألزمات كاكتشاؼ ع آلية لمتنبؤ ااكض 
 .تصميل أنكاع األزمات السااقة كتونيعيا ككضع خطط كسيناريكىات مستقبمية 
  عداد توكر عاـ لكيفية مكاجية األزمات المتكقعة.إ 
  عادة النظاـ كالستقرار.ا  تصديد إجراءات منع التيديد ك 
 يمي: حمة كما دارة األزمة في ىذه المر إأىداف  األزمة: وتكون أثناء   -1
 .التصكـ كالسيطرة عمى تطكرات كاتجاىات األزمة 
 .اتخاذ القرارات الصاسمة لمكاجية األزمة 
 ضرار إلى الصد األدنى.تقميص األ 
 .تنظيـ الجيكد كالتنسيق بيف المصاكر القائمة عمى مكاجية األزمة 
  يمي: دارتيا فيما إانتياء األزمة تنحصر أىداف  األزمة: بعدبعد 
  الدعـ الالـز إلعادة التكازف إلى صالتو الطبيعية.تكفير 
 جراءات كالصتياطات الالزمة لمنع اناعاث األزمة مف جديد.اتخاذ اإل 
  ًاطرؽ التعامل معيا كنياية اختفاءىا كالقضاء عمييا  اا مف ظيكرىا كمركرً تكثيق كل ما يتعمق ااألزمة بدء

 المستقبل.لالستفادة مف ىذا التكثيق في 

زمات في مراصميا المختمفة يتركز في الستعداد كالرود ثـ تنفيذ دارة األإاليدؼ مف  أف   لباحثويرى ا**
لتقييـ اادة عإ ثـ  ،كاستغالؿ الكقت ،مف صيث السيطرة كالقرارات الصاسمة ،خطط الطكارئ المعدة اصرفية

 ليـ عالقة بيا. ف  ك م  خيرة اما يعكد االنفع عمى المنشأة كالقائميف عمييا أتقكيـ في المرصمة األالك 

  



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (:32-31: 2004 ،كمنيا )عميكة المتطمبات اإلدارية في إدارة األزمات:
 تساىـ اشكل فاعل في إدارة األزمة  صدد العمماء مجمكعة مف المتطماات اإلدارية التي يمكف أف  

كف صادة كعنيفة األزمة عادة تك ألف   ؛تبسيط االجراءات المنصوص عمييا لمتعامل مع المشاكل المختمفة -1
جراءات اسيطة تساعد في التعامل مع األزمة في ظل إلسريع كالصاسـ كالسميـ ااستخداـ كتصتاج إلى التدخل ا

 ضيق الكقت كبتسارع األصداث.
 دارية لممنيج العممي لمتعامل معيا.تعامل مع األزمات وفق الوظائف اإلخضاع الإ -2
تاج إلى الستعداد كتكفير الصتياطية مف المكارد الاشرية فاألزمة تصمكانيات والحضور الدائم: توفير اإل -3

ككذلؾ الصضكر الدائـ الذي يمثمو الفيـ العميق كاألكسع ألسااب  ،كالمادية المناساة لمتدخل لمقاكمة األزمة
 األزمة.

فيتـ  ،دارة األزماتإدارية في ية تفكيض السمطة مصكر العممية اإلعمم تعد القرارات:تفويض السمطة واتخاذ  -4
فسرعة األصداث كضيق  ،ط او معالجة األزمة السمطة الضركرية لتخاذ القرار المناسبك منح أفراد الفريق المن

 الكقت يتطمب اتخاذ قرارات سريعة لمسيطرة عمى المكقف لتقميل الخسائر.
األفراد  سمكب لالتواؿ يتضمف تصديدأكضع  عالية،التعامل مع األزمة اكفاءة  يتطمب االتصال:فتح قنوات  -5

أثناء األزمة  لالتواؿاصيث يككف  ،كتصديد اليدؼ مف التواؿ ،بيـ في مكقف األزمةالتواؿ سيتـ  فالذي
 كاضصة كمصدكدة. أىداؼ  

 جراءاتاإل-التجييزاتلية )ف مف مجمكعة العناور الاشرية كاآلعاارة يتأل : كىكلألزماتتوفير نظام معمومات  -6
مع كتخزيف كتصميل كتونيف كتكزيع المعمكمات المتعمقة ااألزمة مف أجل لج (المعمكمات كقكاعد-كالبرمجيات

 السيطرة عمى األزمة افاعمية.

فتاسيط  ،منياسقاط أي إزمة دكف دارة األإطار عمل يمكف مف خاللو إىذه المتطماات ىي  أف   ويرى الباحث
لمعمكمات ااتت مف مصددات العمل كنظـ ا ،كقنكات التواؿ ،كتفكيض السمطة ،مكانياتكفير اإلكت ،جراءاتاإل

 .العور لالزمة اما يتكاكب معادارة الوصيصة ا في اإلالضركرية جدً 

   

 

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (355: 2004)أبك قصف،  دارة األزمات:إعناصر برنامج 

ة يمكف تكضيصيا عمى النصك عداد برنامج إلدارة األزمة يجب أف ينطكي عمى خمسة عناور رئيسيإ تنمية أك  إف  
 :التالي

 األزمة.  : إدراؾاألولىطوة الخ -
 .كنقاط الخملالقياـ امراجعة دقيقة ليا صيث يتـ الاصث عف مناطق أك جكانب الضراب  الثانية:الخطوة  -
 أك خطة طكارئ. ةعداد أك توميـ خطة مكقفيإ  :الثالثةالخطوة  -
 ف فريق إلدارة األزمة.يتكك  الخطوة الرابعة: -
 طة المكضكعة بدقة فكر صدكث األزمة.تنفيذ البرنامج أك الخ: الخامسةالخطوة  -

  أساليب التعامل مع األزمات. 8.1

كسائل ك أعدة  ايتضمف طرقً  ،سمكبأسمكب ككل أكثر مف أما يكجد ن  ا  ك  ،زمةكجد طريقة كاصدة لمتعامل مع األت ل
.مةز ساليب التعامل مع األأكسنستعرض  ،زمةفضل لصل األاستخداـ الطريق األ تيدؼ إلى  كميا  

 (.89: 2006ماىر، ) التقميدية ساليب: األأوالا 

كلقد كاف ليا دكر كبير في مكاجية  ،ساليب التقميدية طكؿ الكقت في األزمنة السااقة ىي المسيطرةظمت األ
 كىذه األساليب ىي ،األزمات بنجاح

 تجاىل األزمة: -1

 كأف   ،اتل تكجد أي أزم و  داري أن  يعمق المسؤكؿ أك متخذ القرار اإل صيث ،كىي أاسط الطرؽ التقميدية
 فضل صاؿ.أاألكضاع القائمة تعبر عف 

 كبت األزمة: -2

فقادىا  ،كى ونع األزمةتدخل منيا ق   التي يمكف أف  كافة غالؽ المنافذ إ كتتـ عممية الكبت مف خالؿ  كا 
 د.يشكل مصاكر التجد اأكؿ عمى ما يمكف أف   كالقضاء أكًل  ،كعدـ السماح ليـ االتجدد الذاتي ،قيادتيا

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 تشكيل لجنة لبحث األزمة: -3

لتي ونعت األزمة أكليا مومصة في كى الصقيقية اتستخدـ ىذه الطريقة عندما ل تتكفر معمكمات عف الق  
كعادة ما تأخذ المجاف فترة طكيمة  ،الجكانب التعاممية جميعصيث يتـ رود ىذه القكى كتشخيص  ،يائنشاإ

 مف الزمف صتى ينسى الجميع األزمة كأساابيا.

 تبخيس األزمــة: -4

عتراؼ ال كلكف يتعيف أكًل  ،كمف نتائجياكمصكر ىذه الطريقة التقميل مف شأف األزمة كمف تأثيرىما 
 ميـ.كلكنو صدث غير  ااألزمة تصدث ثـ فعاًل 

 تنفيس األزمة: -5

 يتـ ذلؾ مف خالؿ دراسة كاسعة لقكى الضعف الخاوة ااألزمة كمعرفة عالقات اطرافيا باعضيـ الاعض.

 يقة تفريغ األزمة: طر  -6

لييا قكى الدفع إيجاد مسارات بديمة تتسرب إصيث يتـ  ،يتـ امكجب ىذه الطريقة افتقاد تيار األزمة قكتو كصدتو
إلى تيارات فرعية  زًءايث يواح تيار األزمة الرئيسي مجص ،كمف ثـ تفقد عناور الخطر فييا ،األزمكي 
 جانبية.

 طريقة عزل قوى صنع األزمة: -7

 كثالثة ميتمة ااألزمة.  ،كأخرى مؤيدة ،كى وانعةق   :كى ونع األزمة إلىونيف ق  صيث يتـ ت

 خماد األزمة:إطريقة  -8

التي يتضمنيا التيار كافة الوريح مع القكى ف التي تقـك عمى الوداـ العمني ك كىي مف الطرؽ االغة العن
 كتوفيتيا اعنف االغ كبدكف مراعاة ألي مشاعر أك قيـ. ،األزمكي 

(.172:  2007كجاسـ،  ،اليدامى)  تقميديةالغير  األساليب :ا ثانيا  

تقميدية في مكاجية األزمات في ظل التطكر العوري اليائل الذي ل تناساو األساليب الظيرت األساليب غير 
 كالتي منيا  ،كيصتاج إلى أساليب جديدة تتناسب مع متطماات العور ،التقميدية



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 طريقة فرق العمل:  -1

مف خبير كمتخوص في مجالت مختمفة لكف يتـ صساب كل عامل كتصديد التورؼ يككف ىناؾ أكثر 
 المطمكب لمتعامل معو.

 طريقة االحتياطي التعبوي: -2

مناطق وكلية األماف التي تستند عمى المعرفة األتستند ىذه الطريقة عمى نظرية صافة الخطر كصد ا
ل تصديد األماكف التي يمكف لعكامأك  ،داري الذي يتعرض لألزماتكمكاطف الضعف في الكياف اإل
 اا كقائيً ا إضافيً عداد اصتياطي كقائي يمثل صاجزً إ كمف ثـ  داري بيااألزمات اختراؽ جدار الكياف اإل

 لمكاجية أي اختراؽ.

 طريقة المشاركة الديمقراطية لمتعامل مع األزمة: -3

 .اا اشريً ة ااألفراد أك يككف مصكرىا عنورً تستخدـ ىذه الطريقة عندما تتول األزم

 طريقة احتواء األزمة: -4

تعتمد ىذه الطريقة عمى مصاورة األزمة أك صورىا في نطاؽ مصدكد كتجميدىا عند المرصمة التي كومت 
 فقادىا قكتيا التدميرية.إكمف ثـ  ،كفي الكقت ذاتو امتواص كاستيعاب الضغط األزمكي المكلد ليا ،إلييا

 طريقة تصعيد األزمة: -5

كتشير إلى  ،عندما تككف األزمات التي يكاجيا متخذ القرار غير كاضصة المعالـ كتستخدـ ىذه الطريقة
 عديد مف الصتمالت المتعارضة.

 طريقة تفتيت األزمة: -6

فقاد األزمة لقكتيا كذاتيا مع فقدانيا إ ـ  ثكمف  ،جزاء كعناورأى مككنات ك صيث يتـ تفتيت األزمة إل
 لكصدتيا.

يكجد تقارب في أن و  تقميدية الغير التعامل مع األزمة التقميدية ك  ف كسائلمف خالؿ ما تقدـ م **ويرى الباحث
فكثير منيا في  ،اعض الكسائل مثل فرؽ العمل كعزؿ قكى ونع األزمة أك تنفيس أك اصتكاء أك مكاجية األزمة



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

تطكر كيككف التغير األبرز في ال ،ل تنفول عنيا كعناور   فتظل األزمة ىي األزمة ليا خوائص   ،تشااو
لى أي مستكى  اما يتناسب مع بيئة األزمة كما يفرضو الكضع القائـ  ،كبذلؾ يتـ التعامل مع األزمة ،الصاول كا 
 قة امنظكمة العمل كالتطكر التكنكلكجي.المكانيات ليا عإكما يتكفر مف  ،مف معطيات عمى األرض

 :دارة باألزمةاإل. 9.1

يجادىا مف عدـ ككسيمة لمتغطية كالتمكيو عمى المشاكل ا  زمات ك تقكـ عمى افتعاؿ األ :ياكيعرفيا عميكة اأن  
فتبياف مشكمة ما يتـ فقط عندما تصدث مشكمة أكبر كأشد تأثير اصيث  داري،اإلالقائمة التي تكاجو الكياف 
صكـ كالسيطرة عمى دارة ااألزمات عمـ وناعة األزمة لمتكمف ىنا يطمق عمى اإل ،تغطي عمى المشكمة القائمة

 (.183: 2004 ،يف )عميكةاآلخر 

كأىـ مكاوفاتيا ىي األعداد  ،ثمارىا ت ؤتيكاألزمة المونكعة ليا مكاوفات صتى تبدك صقيقية كصتى 
 ،كاختيار التكقيت المناسب لتفجيرىا ،كتكزيع األدكار عمى قكى ونع األزمة ،كتييئة المسرح المتأـز ،الماكرة

 (11: 2003 ،ضيري الذريعة ليذا التفجير.  )الخيجاد المبرر ك ا  ك 

 (.21-20: 2002 ،)الخضيري دارة باألزمات مراحل اإل

 التي تكفل نمكىا كتويدىا. صاطتيا كالبيئةكا  مرصمة التمييد لألزمة  كىي األزمة:عداد لميالد مرحمة اإل - أ
ي دار صشد كل القكى المعادية لمكياف اإلمرصمة التعبئة الفاعمة كالمكمفة ك  ىي األزمة:نماء وتصعيد إمرحمة  - ب

 زمة.صضاره ككضعو في فخ األإاصيث يتـ  ،المستيدؼ قبل ااألزمات العتيقة
تمؾ المرصمة التوادمية بيف الكياف المطمكب ونع األزمة فيو  ىي والحادة:مرحمة المواجية العنيفة  - ت

 فيتـ اختيار التكقيت كالمكاف كالمجاؿ المناسب ألصداث األزمة. ،أكلو
كعدـ  ،مرصمة الستفادة مف صالة انعداـ التكازف لمخوـ ىي لمخصم:ي مرحمة السيطرة عمى الكيان اإلدار  - ث

 قدرتو عمى الصكـ عمى األمكر.
كاستخداـ أساليب  ،المرصمة التي يتـ فييا إعادة األكضاع إلى صالتيا الطبيعية ىي األوضاع:مرحمة تيدئة  - ج

 كالتخفيف مف صدة التكتر القائـ عمى الضغط األزمكي. ،التعايش الطبيعي

 

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 أىداف اإلدارة باألزمات

 (.24: 2001 ،)البزاز دارة باألزماتىداف اإلأىم أ

األزمة كتأثيرىا يجعل األفراد ينيمككف  إف  صيث  ،خفاء لممشاكل الرئيسية المكجكدة االفعلكسيمة لمتمكيو كاإل -1
 كتطغى األزمة عمى المشاكل السااقة. ،في التفكير فييا كالتعامل معيا

كالسيطرة عمى اعض المكاقع كالمناطق تصت دعكى الصماية أك الخكؼ مف اعتداء السعي إلى الييمنة  -2
 اآلخريف.

مف المكاقف اليجكمية التي  أك الكيانات إلى مكقف دفاعي بدًل السعي إلى تصكيل األشخاص أك الجماعات  -3
 قبل.كانت تعتمد عمييا مف 

 لىتماـ بيا في الظركؼ العادية.لفت نظر الرأي العاـ أك المستيدفيف إلى قضية أك فئة لوعكاة ا -4
 الخركج مف أزمات مزمنة. -5
 وناعة المؤامرات. -6
 منع الطرؼ اآلخر مف الستمرار في تصقيق نجاصاتو -7

دارة ااألزمات أواصت اليكـ مف الكسائل الميتمة التي تستخدميا الصككمات كالمؤسسات اإل أف   ويرى الباحث
غير  تاقى كسيمةلكنيا  ،مة أثبتت نجاصيا في كثير مف األصيافكىي اال شؾ كسي ،كالمؤسسات الوغيرةالكبيرة 

كيميل  ،يجابي في التعاطي مع أي قضية أك مشكمةصممة الماادئ كأوصاب التجاه اإل مثالية كمرفكضة لدى
 خرى.زمة االكسائل المختمفة األدارة األإبداع في يككف اإل كأف   ،ذه الكسيمةاعتماد ى إلى عدـالااصث 

(24:2005الشيراني، ) األزمات:دارة إمتطمبات    

 تنمية كتطكير األداء السياسي كالداري كاعتماد األساليب العممية الصديثة في اداء كظائف اإلدارة. -1
دارة األزمات كتدريبيا كتصديثيا ااستمرار مع الستفادة كالتعمـ المستمر مف األزمات الداخمية إتككيف فرؽ  -2

 ذر كالعالمات المؤذنة ااألزمات المختمفة.كتفجير نظـ اكتشاؼ الن   ،اقةكعمل الفرضيات المس ،كالخارجية
كاعتماد  ،دارية كالميدانيةاإل كدعـ القياداتكضكح الكاجاات كالكظائف كالمسؤكليات األزمكية كتصديدىا  -3

 شراؼ.السمطات كنطاؽ اإلكصدة األمر كالقيادة كتسمسل 
دارة اصيث يككف ىذا الجانب مف إ ،داري سياسي كاإللكقائية عمى المستكى الدارة اتفعيل كظائف اإل -4

دارية فعالية في الكتشاؼ كالمنع كالكقاية مف األزمات في جميع كيانات األزمات أصد أىـ الكظائف اإل



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

كاستقراء  ،كجمع المعمكمات ،صداثاألكغير الصككمية كذلؾ مف خالؿ قراءة  ؛المنظمات الصككمية
زمات كالتعامل معيا في مرصمة كالبيئات الصاضنة لأل ساابمل كاألالمستقبل كمعرفة العكا ؼكاستشرا

 .ةداري كربما المجتمع كالدكلاف اإلالنشكء لكي ل تواح أزمة تيدد الكي

دارة ااألزمات أواصت اليكـ مف الكسائل الميمة التي تستخدميا الصككمات كالمؤسسات اإل أف   ويرى الباحث
ثبتت نجاصيا في كثير مف األصياف لكنيا تاقى كسيمة غير أي اال شؾ كسيمة كى ،ؤسسات الوغيرةالكبيرة بل كالم

كيميل  ،يجابي في التعاطي مع أي قضية أك مشكمةاإل التجاهوصاب أك  ،الية كمرفكضة لدى صممة الماادئمث
 .زمة االكسائل المختمفة األخرى دارة األإبداع في يككف اإل كأف   ،ذه الكسيمةالااصث إلى عدـ اعتماد ى

 
 (:60:2008 الطيراوي،زمات )دارة األ إمعوقات   .10.1

 نسانية:المعوقات اإل -1

كما  ،نسانية لألفراد كالعامميف اسبب ما يصممكنو مف قيـ كاتجاىاتالمعكقات التي تتعمق االطبيعة اإلكىي 
 كالتي يمكف ،كما يتوفكف او مف سمات كقدرات ضمف بيئة العمل التي يعممكف بيا ،يعتنقكنو مف معتقدات

 :ااآلتيتمثيميا 

 عد النفسي كالجتماعي لمعامميف.عدـ مراعاة الا   - أ
 عدـ مراعاة الفركؽ الفردية كالثقافية بيف العامميف. - ب
 عدـ التصقق مف دقة كموداقية البيانات كالمعمكمات مف قبل العامميف. - ت

 التنظيمية:المعوقات -2

 :كمنيا ،ياسات التنظيـكىي المعكقات التي تتعمق االنكاصي التنظيمية التي تخص كاقع كس

 قساـ.دارة العميا كالدكائر كاأللف كالتنسيق بيف اإلآضعف الت - أ
 دارية أثناء صدكث األزمات.تصجيـ دكر القيادات اإل - ب
 المركزية في اتخاذ القرارات أثناء صدكث األزمة. النزكع المنظمات ال - ت
 ضعف كجكد كتصديد كاضح لممياـ كالمسؤكليات. - ث
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 معمومات واالتصاالت:المعوقات المتعمقة بال-3

دارية المختمفة في يواليا بيف المستكيات اإلا  نقميا ك كسرعة  ،كىي تمؾ المعكقات الخاوة بتكفير المعمكمات
 كالتي يمكف تمثيميا في النقاط التالية: ،داري لممنظمةالكياف اإل

 عدـ تكفر نظاـ اتواؿ متطكر إلمداد العامميف االمعمكمات. - أ
 زمات عمى ميارات التواؿ.ألدارة اإعدـ تدريب فريق  - ب
 ضعف القدرة في تشخيص دقة المعمكمات كمودرىا في الظركؼ المتعمقة ااألزمات. - ت
 األزمات.كقات أعرض المعمكمات أك شصيا كخاوة في الماالغة في  - ث
 نظمة التواؿ الصديثة لمتودي لألزمات.أمصدكدية استخداـ  - ج

 (52:2000 ،عباس) :ومنيا ،وال حصر ليا ،زمات كثيرةدارة األ إمعوقات  يرى أن   ن  وىناك م  

كعامل  اكىك قد يككف مرفكًض  ،ا قد يصدثم  دارة مستقبمية تتكقع كتضع الصتمالت ل  إزمات ىي دارة األإ -1
 ؿ زائد.ؤ شـؤ في نظر اعض القيادات التي تبدأ العمل في تفا

 ليا في الكقت الصاضر. زمات ضركرةاألدارة إ -2
 زمات.ف األتنا كفيل لصمايتيا مأصجـ منش -3
 ؿ االمستقبل.نتفاء   أف   د  ل ب   -4
 ا يشكل أزمة فمماذا نتكقع األسكأ.م  ف لـ نتعرض ل  صتى اآل -5

 
دارة إأك الجيات المسؤكلة اأىمية عمـ  دارة العمياؽ األىـ كاألبرز ىك عدـ تسميـ اإلالمعك  أف   ويرى الباحث

و ل يعطي كأن   ،إلصراز اليدؼ المرجك منو رتقيتل ضئيمة األزمات أك تعاطي المسؤكليف مع ىذا العمـ بنسب 
كتنميتيا كالتي يمكف  ،المساصة الكافية في الخطط الستراتيجية كالتوكرات كالخطط البديمة التي تدعـ ىذه الثقافة

 زمات.دارة األإتصد مف أسااب كمعكقات  أف  
 

  



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 :الثاني المبحث ممخص
كالذي  ،دارة األزماتإتتجاىل عمـ  كانت أف   ادارية أيً الصكمة امكاف ألوصاب الكيانات اإلاات ليس مف 

زمة كالصد مكاجية كالعمل اكل قكة إلدارة األأواح ليس فقط يدفع أوصاب القرار لمكقكؼ في خندؽ الدفاع كال
 فبدؿ المكاجية كالمجابية يمكف أف   ،األمر يتعدى ذلؾ اكثير قد تخمفيا بل أف   كالخسائر التيمف األضرار 

كمف خالؿ رود أي اصتمالت لصدكث أزمات يمكف تصكيل التيديدات إلى فرص  ،لماادرة كالمااشرةككف ات
 دارة منظكمة العمل اكل جكانبيا كأاعادىا.إفي العديد مف الصالت إذا أصسف  كنقاط الضعف إلى نقاط قكة

ىداؼ أ ك  ،اصمياكمر  ،كأنكاعيا ،كخوائويا ،مةدارة األز إعرض الااصث في ىذا الماصث تعريف كقد است
دارات زمات في اإلرة األداإلااصث في الماصث الثالث عف كاقع كسيتصدث ا ،كالمعكقات ،دارتياإساليب أك 

 الفمسطينية في مصافظات غزة. 
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 المبحث الثالث

 واقع إدارة األزمات في الوزرات الفمسطينية

 

 مقدمة المبحث..1.1

 لوزارة.أىمية ا. 2.1

 ت بيا الوزارات الفمسطينية.أبرز األزمات التي مر  . 3.1

 

 

 

 الثانيالفصل 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 المبحث الثالث

 زمات في الوزارات الفمسطينيةاأل  دارةإواقع 

 :المبحث مقدمـــــــــة .1.1

ـ الصديث عف أبرز ثك  ،التعريف االكزارات الفمسطينية ىلإث في الصديث في ىذا الماصث ييدؼ الااص
كاشيء مف التفويل  ،كاقع ىذه الكزارات ىكذلؾ لتسميط الضكء عم ؛ت بيا الكزارات الفمسطينيةاألزمات التي مر  
كأواح  ،ارت ىذه األزماتىذه الكزارات أد كذلؾ صسب أىميتيا ككيف أف   ؛األزمات المختمفة ىيمكف الكقكؼ عم

المنيجية العممية كالخطط المدركسة كخطط  ىلدييا الخبرة اسبب تكرار ىذه األزمات التي تصتاج في إدارتيا إل
 الطكارئ التي يمكف مف خالليا إدارة األزمة اأقل الخسائر كأقور الطرؽ.

 ىزارات كىيئات تقكـ عمداري الصككمي مف ك تـ تشكيل الجياز اإل ـ(1994)في عاـ  مع قدكـ السمطة
كقد بمغ عدد  ،كزارعة كغير ذلؾ ،سكافا  ك  ،كاقتواد ،كتعميـ ،كوصة ،ني مف أمفتقديـ الخدمات لمشعب الفمسطي

( اثناف كعشركف كزارة تغطي جميع المجالت ـ2/6/2014تشكيمة صككمة التكافق في تاريخ  الكزارات )صسب
 كالتي تخدـ المكاطف. ،المطمكاة

القانكف رقـ  (ـ19/5/1994)يس ياسر عرفات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بتاريخ صيث أودر الرئ
السمطة الفمسطينية جميع السمطات الكاردة في التشريعات كالقكانيف كالمراسـ  ىلإتؤكؿ  أف   ى( كالذي ينص عم5)

ذلؾ بدأ  ىإل ا. كاستنادً (ـ19/5/1994)كالمنشكرات كاألكامر السارية المفعكؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة قبل 
 )مركز الفمسطينية.قامتو في تكنس ثـ استممتيا اعد دخكؿ أراضي السمطة إشكيل أكؿ صككمة فمسطينية مف مقر ت

 (.176: 2003 الفمسطيني،التخطيط 

 أىميـــــــــــة الـــــــوزارة: .2.1

كىي مركز السمطة التنفيذية  ،دكل يخمك منيا بم ،تعد الكزارات أصد أركاف الدكلة في مختمف دكؿ العالـ
يا تمارس كتااشر اختواوات كوالصيات متعددة ككثيرة ن  إصيث  ،اؿ في مجالياكالمرتكز الفع   ،يا النااضب  م  كق  

 عمىو منكط بيا إدارة جميع شؤكف الدكلة الداخمية كالخارجية ك كمتشعاة مف الوعب صورىا، كيمكننا القكؿ اأن  
 ،قتوادية كالعسكرية كالتربكية كالوصية كالدينية كالجتماعية كغيرىا مف المجالتجميع الوعد السياسية كال



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

في أي قطاع مف  امنفردً  أك مف الكزير اكزراء أك مف رئيس الكزراء منفردً كيتأثر ذلؾ مف خالؿ مجمس ال
 (.708 – 699: 2011، )الداسالقطاعات الكزارية. 

داري الكبير الذي منكط او المسؤكلية الكاممة عف الكطف اإلجميع بمداف العالـ ىي الجياز  كالصككمة في
السمطات  ىصدإكالصككمة الفمسطينية ىي  ،كالمكاطنيف مف خالؿ عدد مف الكزارات تشمل جميع مناصي الصياة

 ،فيي السمطة التنفيذية المكمفة اصمل جميع مياـ كأعااء الصككمة كفق القكانيف كالتشريعات الفمسطينية ؛الثالث
ا اسات كأىداؼ الصككمة لتواح كاقعً بيدؼ ترجمة سي أربعة قطاعات ىالمراصل تـ تقسيـ الكزارات إل أصد كفي

 ،كقطاع التنمية الجتماعية ،كىي قطاع الصكـ ،. كمف خالؿ الدكر التنسيقي التكاممي بيف ىذه القطاعاتمممكسا
قطاعات جميع الجكانب التي تيـ الكطف أجممت ىذه ال ،كقطاع التنمية التصتية ،كقطاع التنمية القتوادية

 تقـك بدكرىا االشكل المطمكب.أف  كالذي يمكف لكل كزارة  ،كالمكاطنيف

الستراتيجي أك في  ى المستك  عمىدارة الوصيصة سكاء استخداـ طرؽ اإل لىإالكزارات الفمسطينية  كتسعى
الكزارات  ىت عماألزمات التي مر   أىـ عمىكسيقكـ الااصث في ىذا الماصث بتسميط الضكء  ،إدارة األزمات

 الفمسطينية في مصافظات غزة.

 ت بيا الوزارات الفمسطينية في محافظات غزة:أبرز األزمات التي مر   .3.1

 (.110، 2014، )عكاد وزارة االقتصاد:التحديات التي تواجو 

 المكاد الخاـ.دخاؿ إ ىالمعابر الفمسطينية كالتضييق الذي يمارسو الصتالؿ عم ىالصوار المفركض عم .1
 عمار القطاع الوناعي كتراجع صوتو مف المشاريع التنمكية المختمفة.إ تأخر عممية إعادة  .2
 في المنطقة الوناعية الصدكدية. المنشآتغالؽ العديد مف إ  .3
 عدـ السماح بتودير المنتج النيائي نتيجة الصوار كالمفركض مف سمطات الصتالؿ. .4
 السمع المستكردة. ىص كتطبيق المكاوفات عمنقص المختبرات الالزمة لعممية الفص .5
 سكاؽ المصمية االمنتجات الوينية كاضائع األنفاؽ.غراؽ األا  ضعف القدرة التنافسية ك  .6
مؤسسات تمكيل متخووة كضعف مساىمة القطاع المورفي في تمكيل المشركعات  إلىالفتقار  .7

                            الوناعية.                                  
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 (.84-82: 2017اسميـ،  دارة جياز األمن الداخمي:ا  نماذج األزمات األمنية و 
 (.سرائيمي)اإلأزمة النشاط الستخااري  . أ

 أزمة النقساـ السياسي. . ب
 أزمة الفمتاف األمني. . ت
 الصركب العسكرية عل قطاع غزة. . ث
 أزمة الفكر المنصرؼ.  . ج

                                                               

 (.103-101: 2015، )مخيمر األزمات التي تواجو وزارة الصحة الفمسطينية في ظل الحصار:

 أزمة نقص األدكية كالمستمزمات الطبية. . أ
 غزة مف السفر لمعالج االخارج. قطاعى مرضأزمة منع  . ب
 مدادات الكقكد كالكيرباء.إأزمة نقص  . ت
 أزمة التطكير التااعة لكزارة الوصة. . ث
 قطاع غزة.  ىأزمة الصركب المتكررة عم . ج

                                                                  

 (.103-99: 2014، )نور ت بيا وزارة الداخمية الشق المدني:األزمات التي مر  

 أزمة انقطاع المكظفيف عف عمميـ. . أ
 مدادات الكقكد كالكيرباء.إأزمة نقص  . ب
 ر كالمنع مف السفر.أزمة أغالؽ المعاب . ت
 .2014 – 2012-2008أزمة صرب  . ث
 أرشيف األصكاؿ المدنية. ؽأزمة اصترا . ج
 ـ.2007أزمة الجكازات الفمسطينية منذ عاـ  . ح
 أزمة قطع ركاتب العديد مف المكظفيف امسميات مختمفة.  . خ

                                                                    

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 (.60: 2015، )مناع لمشكالت التي واجيت وزارة النقل والمواصالت:أىم التحديات وا

 أزمات النقساـ السياسي كما تاعيا مف استنكاؼ المكظفيف في مؤسسات السمطة الفمسطينية. . أ
 قطاع غزة. ىأزمة إغالؽ المعابر كالصوار المفركض عم . ب
 قطاع غزة. عمىسرائيمي أزمة العدكاف اإل . ت
 ة كقطاع النقل العمكمي. أزمات خاوة االصالة المركري . ث

 (.79: 2011معمر،  )أبك غزة:أىم المشاكل التعميمية في محافظات 

 ضراب كثير مف المعمميف كتعييف معمميف غير مؤىميف.ا  النقساـ الفمسطيني كنتائجو ك  .1
مصافظات غزة، كقوف البيكت كالمؤسسات المدنية مما يؤدي في  عمىسرائيمية المستمرة العتداءات اإل .2

 البيت. لىتعرض صياة الطماة لمخطر، كاالتالي ترؾ المدرسة كالعكدة إ إلىمف األصياف  كثير
 لىصيث يؤدي في كثير مف األصياف إ ،التخريب السياسي لكثير مف الطماة كخاوة في المرصمة الثانكية .3

 الشتااكات بيف الطماة.
 الفقر كعدـ تكفير مستمزمات المدرسة لمطماة. .4
فما فكؽ في الفول  اطالاً ( 50) لىإ اصيث تول األعداد أصيانً  ،اة مرتفعة جدً ثافة الفوكؿ الطالبيك .5

 الكاصد.
 ضعف القراءة كالكتااة عند كثير مف الطماة. .6
                                                                       وعكاة المناىج كتزاصميا.                        .7

 عاني منيا الوزارات الفمسطينية:أىم األزمات التي ت

المراجع كاألدبيات التي تناكلت األزمات في ك العديد مف الدراسات  عمى خالؿ اطالعومف  الباحث ى وير 
يستعرض أبرز األزمات ك  ،منيا في ىذا الماصث ااعًض الااصث يتناكؿ  كأف   ،الكزارات الفمسطينية في مصافظات غزة

 ا تـ طرصو.م  جمالي ل  إكاشكل  ،كاشيء مف التكضيح ،كف تكراركلكف د ،كالتصديات التي تـ ذكرىا

 محافظات قطاع غزة ىالحصار المفروض عم: أوالا 

جراء أصداث ـ( 2007) يعيش سكاف مصافظات قطاع غزة أزمة خانقة جراء الصوار المفركض عمييـ منذ عاـ
 عب عكاقب كخيمة.الش عمىف اشتداد الصوار كخم   إلى ىالنقساـ التي كقعت، األمر الذي أد



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 االنقسام السياسي: اثانيا 

أمنية وعاة فكاف الوداـ األعنف بيف الفويميف األكبر في  انذاؾ أصداثً آعاشت مصافظات قطاع غزة 
 ذلؾ صدث النقساـ السياسي الذي أضر االفمسطينييف كاالقضية الفمسطينية. إثر عمىالكطف 

 سرائيميةالحروب واالعتداءات اإل: اثالثا 

متكررة أصدثت خسائر عدة صركب كاجتياصات كاعتداءات  (ـ2007) مصافظات غزة منذ عاـ عمىت مر  
كل مناصي الصياة في مصافظات  ىفكاف ليا عكاقب كخيمة عم ،كبيرة في األركاح كالممتمكات الخاوة كالعامة

 قطاع غزة.

 ار الكيربائيانقطاع التي: ارابعا 

 اكاألثر السيء جدً  ،صيث النقطاع الطكيل كالمتكرر لمكيرباء ،تفاقمت مشكمة الكيرباء في العقد األخير
 الذي تتسبب او لممكاطنيف كالكزارات في تقديـ الخدمات أك التنمية بجميع أشكاليا.

ا:   الوقود والمحروقات أزمةخامسا

عمميا عمى  فيالجيات التي تعتمد  ىارتااؾ كبير لد إلىأدت أزمة انقطاع الكقكد كالمصركقات 
ر عمى البيكت ككذلؾ أزمة غاز الطيي الذي أث   ،كتعسر صركة المكاطنيف ،صركة السيارات :مثل ،كقاتالمصر 

 كالمستشفيات كالمطاعـ كغيرىا مف المؤسسات.

ا:   القطاع الصحي تدميرسادسا

مف خالؿ الضعف الشديد في تطكير سكاء البنية التصتية أك مكاكاة التطكر التكنكلكجي كالصاجة الماسة   
النقص الشديد في األدكية  اكأيًض  ،ككذلؾ المشكالت التي تكاجو المكاطنيف لمعالج االخارج ،جيزة الطبيةلأل

 كالمستمزمات الطبية.

 المعابر في وجو األفراد والبضائعاغالق : اسابعا 

كاف إلغالؽ المعابر األثر السيء عمى المكاطنيف كمنعيـ مف صرية التنقل سكاء لمعالج أك التعميـ أك 
 الصككمة كالمكاطنيف كالتجار. ىضرار كبيرة عمإ ككذلؾ دخكؿ الاضائع أك توديرىا أدى إلى ،لتجارة أك السياسةا



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

إلييا القطاعات المتضررة  كاألضرار الكبيرة التي كومت ،عمار وتعسر حركتياتأخر عممية اإل: اـاـ ـنثام
 يات كبيرة كمتكفرة.مكانإلذي يصتاج إلى إعادة بناء في ظل القطاع الوناعي ا اكخوكًو 

 استنكاف الموظفين وتوفير الرواتب: اتاسعا 

عدة شمل في عمل المؤسسات الصككمية اصتاجت إلى أسابيع أك أشير  ىأدى استنكاؼ المكظفيف إل
لركاتب لممكظفيف في ككذلؾ أزمة تكفير ا ،تناسب مع الكاقع إلى صد مااما يليتـ العمل اعد ذلؾ  ؛لتدارؾ األمر
 كتقديـ دفعات مف الراتب كالاقية في المستصقات. ،غالؽ المعابرإ غزة في ظل 

 المنحرفمشكمة الفمتان األمني والفكر : اعاشرا 

كذلؾ  ؛وعاة مف الفمتاف األمني سرعاف ما تـ مكاجيتيا كالقضاء عمييا أك الصد منيا اعاشت غزة أكقاتً 
 ىتأثيره عم كمد   ،مشكمة الفكر المنصرؼ اًض أي ،سياسية أك لخركج فئة مف الناس عف القانكف الاسبب الخالفات 

 الشااب في تخريب عقكليـ كاستنزاؼ طاقاتيـ كقدراتيـ في طرؽ مجيكلة كأىداؼ ضالة تفتت المجتمع كتدمره.

 مشكالت تواجو التعميم: الحادي عشر

ريس كطرؽ تد ،كوعكاة المناىج ،ة إلى تطكير البنية التصتية المتضررة افعل الصوارالصاجة الماس  
 كالتخريب السياسي الصاول بيف الطالب افعل الصوار. ،الطالب

 االفتقار إلى مؤسسات التمويل: الثاني عشر

ككذلؾ ضعف  ،مع الكزارات الصككمية اكخوكًو  ،يجاد مؤسسات تمكيلإفي  شديد   عف  كاف ىناؾ ض   إن وصيث 
 كالمساىمة في التنمية المجتمعية. ،اما الوناعية منيسي   مساىمة القطاع المورفي في تمكيل المشاريع ل

 

 

 

 



 

 

 لمدراسة النظري طار اإل

 :الثالثالمبحث  ممخص

 ،زماتككـ ىذه األ ى زمات كمستك مع اختالؼ كتنكع األ ،ي ىذا العالـزمات سمة ىذا العور فتككف األ ف  أتكاد 

مف  ىائل   مدار عقد مف الزمف كـ   الخوكص كعمىو جك  ىعم كالكزارات الفمسطينيةكلقد كاف لمصافظات غزة 

 ،زماتىذه الكزارات كاف ليا دكر كبير في مكاجية األ ف  أ ل  إثر السيء كالضرر الكبير كاف ليا االغ األك  ،ماتز األ

 اعض عمىا مف خالؿ مصاكلت التغمب كلقد بدا ىذا كاضصً  ،مكانيات المتاصةمف خالؿ اإل ؛كالتخفيف مف صدتيا

 .غير ذلؾ مف مصاكلت لىإـ الطاقة البديمة كالمكلدات تخداك اسأ ،نفاؽغالؽ المعابر ااستخداـ األإ  :ت مثلزمااأل

 ىمف خالؿ تسميط الضكء عم ؛زمات في الكزارات الفمسطينيةألدارة اإتعرض الااصث في ىذا الماصث كاقع كلقد اس

كفي  ،ثرىاأك التخفيف مف أزمات يا دكر في مكاجية ىذه األككاف ل ،زماتأعديد مف الكزارات التي تعاني مف ال

 الثالث سيقـك الااصث بتناكؿ الدراسات السااقة كالتعقيب عمييا. الفول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة

اولت موضوع اإلدارة الدراسات السابقة التي تن1.3

 االستراتيجية.

 . الدراسات الفمسطينية.1.1.3

 الدراسات العربية..2.1.3

 الدراسات األجنبية. 3.1.3

 ضوع إدارة األزمات:الدراسات السابقة التي تناولت مو 2.3

 الدراسات المحمية..1.2.3

 الدراسات العربية..2.2.3

 الدراسات األجنبية..3.2.3

 التعقيب عل الدراسات السابقة.1.1



 

 

 الدراســــــات الســــابــقة

 الفصل الثالث 

 الدراسات السابقة 

العديد مف الدراسات السااقة التي تناكلت متغيري الدراسة مكضكع الاصث  عمىقاـ الااصث االطالع 
كذلؾ لالستفادة منيا في وياغة مشكمة كفرضيات الدراسة  ؛األزماتمتغير اإلدارة الستراتيجية كمتغير إدارة 

، صيث استعرض الااصث في ىذا الماصث عمى ما تكول لو الاصث العممي في مكضكع الاصث كالكقكؼ عمى
 النصك التالي:

في مكضكع إدارة األزمات استعرض ست دراسات فمسطينية، ساع دراسات عربية كساع دراسات أجنبية. كفي 
 أجنبية. كع اإلدارة الستراتيجية تناكؿ اثنا عشر دراسة فمسطينية كساع دراسات عربية كساع دراساتمكض

 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اإلدارة االستراتيجية.

 ةفمسطيني: الدراسات الأوالا 

وأثرىا عمى  EFQMاإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي لمتميز ": بعنوان (2016دراسة )األخرس،   .1
 ."اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفمسطيني

كاقع اإلدارة كالستراتيجية لدى الفئة اإلشرافية العميا في القطاع الصككمي الفمسطيني إلى ىدفت الدارسة التعرؼ 
ف كتكك   ،لتصميميفيو. كاستخدـ الااصث المنيج الكوفي ا المديريفكأثرىا في اإلبداع اإلداري لدييـ مف كجية نظر 

مجتمع الدراسة مف الفئة اإلشرافية األكلى في كزارتي التربية كالتعميـ كالوصة مف الذيف يصممكف المسمى الكظيفي 
 :أىميا ،عدةالدراسة إلى نتائج  تكتكوم ،الستاانةكقد استخدـ الااصث أداة  ،ا( مكظفً 229مدير دائرة كعددىـ )

فق النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع الصككمي الفمسطيني جاء بكزف نسبي كاقع اإلدارة الستراتيجية ك  أف  
%(.  ككاف مف 71.1كمستكى اإلبداع اإلداري في القطاع الصككمي الفمسطيني جاء بكزف نسبي ) ،%(67.6)

الفمسطيني، يتـ تبني اإلدارة الستراتيجية كفق النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع الصككمي  أف   ؛أبرز التكويات
 اشرية كالتقنية الالزمة لتطبيقو.اإلمكانات المادية كال جميعكتكفير 
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في زيادة فعالية برامج الدراسات العميا اإلدارة االستراتيجية  استخدام" :بعنوان (2015، راضيدراسة ) .2
 ."في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 الجامعات في العميا الدراسات برامج فعالية زيادة في يجيةالسترات اإلدارة استخداـإلى ىدفت الدارسة التعرؼ 
دارية في القيادات اإلف مجتمع الدراسة مف كتكك   ،المنيج الكوفي التصميمي ةالااصث ت. كاستخدمالفمسطينية

انخفاض  :أىميا ،عدةالدراسة إلى نتائج  تكتكوم ،الستاانةأداة  ةالااصث تكقد استخدم الجامعات الفمسطينية.
في البرامج األكاديمية)الدراسات العميا(، ككذلؾ الرسالة  ةكالتي منيا كضكح الرؤي تكى وياغة الستراتيجيةمس

تكفير  ؛.  ككاف مف أبرز التكوياتكاألىداؼ، كانخفاض الترااط بيف المنياج الدراسي كرسالة تمؾ البرامج 
تنظيـ الييكل التنظيمي اشكل ميني، كتصسيف نظـ موادر التمكيل الالزمة لتطكير برامج الدراسات العميا، كا عادة 

 لى تطبيقييا.التي تسعى مف خالليا الجامعات إالتكويات  تمؾالصكافز، ككضع مقترح تنفيذي لكل 

اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة ودورىا في اتخاذ القرارات في شركات قطاع ": بعنوان (2014دراسة )صالح،  .3
 ."ةالخدمات الفمسطينية في قطاع غز 

مدى استخداـ شركات قطاع الخدمات الفمسطينية العاممة في قطاع لمدخل إدارة التكمفة إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
كلتصقيق ىذا اليدؼ اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكوفي التصميمي  ،الستراتيجية كدكرىا في اتخاذ القرارات

عمى تمؾ  استاانة( 48صيث تـ تكزيع ) ،سات السااقةاالعتماد عمى الدراسة النظرية كالدرا استاانةكتوميـ 
 الشركات لستخداـ برنامج التصميل اإلصوائي لمدراسات الجتماعية لتصميل البيانات كالكوكؿ إلى نتائج الدراسة.

عقد عمى أسس عممية نظاـ التكاليف المطبق في شركات قطاع غزة ي   أف   ؛كأىـ النتائج التي تكومت إلييا الدراسة
 اسبية تمبي صاجات اإلدارات في اتخاذ القرارات الستراتيجية اشكل ماسط كبنسب متفاكتة.مص

ضركرة تركيز اىتماـ إدارات الشركات امدخل إدارة التكمفة الستراتيجية اشكل  ؛ككاف مف أىـ تكويات الدراسة
ة الشركة كتعزيز قدرتيا كالسعي لربط أدكات ىذا المدخل اأىداؼ الشركة الستراتيجية لتعظيـ قيم ،متكامل

 التنافسية.

: "درجة فعالية العمميات اإلشرافية، وعالقاتيا باإلدارة االستراتيجية لدى بعنوان (2013دراسة )الحاج،  .4
 مديري المدارس الثانوية في قطاع غزة".

كلتصقيق س، شراؼ لدى مديري المدار الستراتيجية مف خالؿ فعالية اإل ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع اإلدارة
اليدؼ اتاعت الااصثة المنيج الكوفي التصميمي، كقامت بتوميـ استاانتيف األكلى لقياس فاعمية العمميات 
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اإلشرافية، كالثانية لمعرفة كاقع اإلدارة الستراتيجية، كقد طاقت الااصثة الدراسة عمى عينة طاقية عشكائية 
( 2013-2012امدارس امصافظات غزة لمعاـ الدراسي )كمعممة مف معممي الثانكية  ا( معممً 390مككنة مف )

 درجة فعالية العمميات اإلشرافية لدى مديري  أف   ؛الدراسةإلييا تكومت كأىـ النتائج التي  كمعممة. امعممً 
%(، كدرجة ممارسة اإلدارة الستراتيجية جاءت 37.5المدارس الثانكية مف كجية نظر معممييـ جاءت بنساة )

مكجاة بيف متكجاات تقديرات أفراد العينة لدرجة فاعمية  ة، كما تكجد عالقة ارتااطي%(75.64بنساة )
 المدارس كعالقتيا ااإلدارة الستراتيجية. مديري العمميات اإلشرافية لدى 

 تشجيع معممي المدارس الثانكية عمى إجراء اصكث تتعمق االمشكالت التي يكاجيكنيا ؛الدراسةتكويات  كمف أىـ
يـ االعممية التعميمية، لمعمل عمى صميا، كا عداد برامج تدريبية لمديري المدارس تزيد مف مياراتيـ في أثناء قيام

 وياغة الرؤى كتمكنيـ مف مكاكاة التجاىات اإلدارية المعاورة.

: "واقع اإلدارة االستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة وسبل بعنوان (2008دراسة )وىبة ، .5
 ىا". تطوير 

، بل تطكيرىاكاقع اإلدارة الستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في مصافظات غزة كس  إلى ىدفت الدارسة التعرؼ 
كالاالغ  ،كقد شممت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة األومي ،كاستخدـ الااصث في دراستو المنيج الكوفي

كقد استخدـ الااصث  ،جامعات الفمسطينية في مصافظات غزة( مف رؤساء األقساـ األكاديمية في ال88عددىـ )
التصميل البيئي سكاء أكاف لمبيئة  إف   ؛التي تكول إلييا الااصث وكان من أىم النتائج ،"الستاانة" في جمع البيانات

معات ة ممارسة عمميات اإلدارة الستراتيجية في الجاجالداخمية أك الخارجية صول عمى المرتاة األكلى في در 
ضركرة زيادة اىتماـ  ؛وكان أبرز التوصيات، (70.9إلى  70بنساة تراكصت بيف ) الفمسطينية في مصافظات غزة

كتطكير نظاـ أكثر  ،اإلدارات الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في مصافظات غزة اآليات تنفيذ اإلدارة الستراتيجية
 أسس كمعايير وصيصة.فاعمية لمتقييـ كالرقااة الستراتيجية يقكـ عمى 

يير اإلدارة اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معا واقع" :بعنوان (2005، )عسافدراسة  .6
 ."االستراتيجية

تطبيق ىذه  ىر اإلدارة الستراتيجية، كرود مدكاقع اإلدارة المدرسية في ضكء معاييإلي ىدفت الدراسة التعرؼ 
كتككنت عينة الدراسة مف جميع مديري كمديرات المدراس الصككمية النمط اإلداري في مدارس مصافظة غزة، 

صيث  ، كقد استخدـ الااصث أداة الستاانة.(ـ2005 -2004)( في العاـ الدراسي 128امصافظة غزة كعددىـ )
مديري المدارس لدييـ مفاىيـ كاضصة لماادئ اإلدارة  أف   :ىي ؛الدراسة إلييا تكومتكانت أىـ النتائج التي 
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، في صيف %(82.8دارة المدرسية كنساة ممارستيـ ليا ىي )جاىات إيجابية نصك تطبيقيا في اإلستراتيجية، كاتال
عدـ كجكد  %(.84.4دارة المدرسية في مصافظة غزة في ضكء معايير اإلدارة الستراتيجية بنساة )كاف كاقع اإل

عايير اإلدارة الستراتيجية دارس في ضكء ممديري الم ىصوائية في الممارسات اإلدارية لدفركؽ ذات دللة إ
ة إصوائية في ىذه ، المؤىل العممي، سنكات الخدمة(، كلكف تكجد فركؽ ذات دلل)الجنسلمتغيرات  ى ت عز 

ضركرة تبني كوياغة ا وأوصت الدراسة، لتعميمية لوالح المرصمة الثانكيةلمتغير المرصمة ا ى الممارسات ت عز 
ضركرة إعداد دكرات تدريبية لممديريف صكؿ ماادئ ك  ،تتكامل مع الستراتيجية العامةة استراتيجية كاضصة لممدرس

 الستراتيجية كالتخطيط الستراتيجي.

 ا: الدراسات العربيةثانيا 

: والبحثية التعميمية الخدمات جودة تحقيق في ودورىا االستراتيجية اإلدارة": بعنوان (2017، مزىردراسة ) .1
 ".واألجنبية العربية الجامعات بين مقارنة ميدانية دراسة

 الجامعات كالاصثية في التعميمية الخدمات جكدة تصقيق في كدكرىا الستراتيجية اإلدارةإلى ىدفت الدارسة التعرؼ 
العامميف األكاديمييف ف مجتمع الدراسة مف كتكك   ،". كاستخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميميكاألجنبية العربية

طماة في كل مف جامعة األزىر اغزة، كجامعة قناة السكيس المورية، كجامعة كلياـ ااترسكف كاإلدارييف كال
، عدة الدراسة إلى نتائج الستاانة كأداة رئيسة في جمع البيانات، كتكومتكقد استخدـ الااصث أداة  ،األمريكية

ككذلؾ تؤثر مراصل اإلدارة الستراتيجية  ،تؤثر في تصقيق جكدة الخدمات التعميميةاإلدارة الستراتيجية  أف   ؛أىميا
يتـ تبني اإلدارة  أف   ؛وكان من أبرز التوصيات.  في جكدة الخدمات الاصثية في الجامعات المستيدفة

سطينية كالعربية مف خالؿ مجمكعة كالعمل عمى تصسيف جكدة الخدمات التعميمية في الجامعات الفم الستراتيجية،
  ليات عممية تصقق ذلؾ.آ

 ".دراسة ميدانية-وأثرىا عمى تخفيف ضغوط العمل االستراتيجية اإلدارة": بعنوان (2015، أبو عجيمةاسة )در  .2

كأثرىا في تخفيف ضغكط العمل في المستشفيات العامة بكادي  الستراتيجية اإلدارةإلى ىدفت الدارسة التعرؼ 
األطااء كاإلدارييف كالممرضيف لدراسة مف ف مجتمع اكتكك   ،. كاستخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميميالشاطئ

الدراسة إلى  رئيسة في جمع البيانات، كتكومت أداةً الستاانة استخدـ الااصث أداة  في تمؾ المستشفيات، كقد
تؤثر في ضغكط العمل لدى العامميف في المستشفيات العامة، ككما اإلدارة الستراتيجية  أف   ؛أىميا ،عدة نتائج
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عزى لمعمر كالمسمى الكظيفي، كعدـ فركؽ ذات دللة بيف متكسطات استجااات الماصكثيف ت   تكومت إلى كجكد
 الجنس، الخبرة، كالمؤىل العممي(.)عزى لااقي المتغيرات كجكد فركؽ بيف متكسطات استجااات الماصكثيف ت  

دارة ممارسة اإلية لممنظمة عمى فاعمية أثر عوامل البيئة الداخم": بعنوان (2014، عبد السميعدراسة ) .3
 ".االستراتيجية بالتطبيق عمى الصندوق االجتماعي لمتنمية

 فاعمية عمى لممنظمة الداخمية البيئة عكامل ككذلؾ أثر ،الستراتيجية اإلدارة كاقعإلى  ىدفت الدارسة التعرؼ
ف كتكك   ،ي التصميمي. كاستخدـ الااصث المنيج الكوفلمتنمية الجتماعي الوندكؽ  في الستراتيجية دارةاإل ممارسة

رئيسة في جمع  أداةً الستاانة استخدـ الااصث أداة  العامميف الوندكؽ الجتماعي لمتنمية، كقدمجتمع الدراسة مف 
 ،دارة الستراتيجيةلإل ممنيجية العمميةا لىناؾ غيااً  أف   ؛أىميا ،عدة الدراسة إلى نتائج البيانات، كتكومت

ة الستراتيجية في الوندكؽ الجتماعي لمتنمية، ككذلؾ تكافر المكارد المادية، كضعف الممارسة الصقيقية لإلدار 
وكان من أبرز .  كالمالية، كالفنية، كالمعمكماتية، مع كجكد ضعف في تكافر المكارد الاشرية الالزمة لذلؾ

في تكفير المكارد كالعمل عمى إعادة النظر  الستراتيجية، تطبيق كممارسة صقيقية لإلدارةيتـ  أف   ؛التوصيات
  الاشرية الالزمة لمتناسب مع متطماات عمل الوندكؽ.

أثر اإلدارة االستراتيجية عمى كفاءة وفعالية األداء )دراسة قطاع االتصاالت " :( بعنوان2010دراسة )تبيدي  .4
 ."السودانية(

لت السكدانية كأثر ذلؾ مدى تطبيق كممارسة اإلدارة الستراتيجية في قطاع التواإلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
ككاف مف  ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكوفي التصميمي ،عمى كفاءة كفعالية األداء في ىذا القطاع الصيكي 

لدى اإلدارة العميا كالكسطى في شركات التوالت معرفة امفاىيـ كأساليب اإلدارة  أبرز نتائج الاصث أف  
تـ الىتماـ االتدريب كالستعانة بذكي الخبرة كالختواص في اإلدارة ي كقد أكوت الدراسة أف   ،الستراتيجية
 ككذلؾ ضركرة معالجة المعكقات كالمصددات التي تؤثر عمى تطبيق اإلدارة الستراتيجية. ،الستراتيجية

الجامعات  في العميا اإلدارة لدى االستراتيجي التوجو بين العالقة"بعنوان:  2006) )الدىدار، دراسة .5
 .غزة" قطاع جامعات عمى ميدانية دراسة " التنافسية وميزاتيا سطينيةالفم

 العميا االتخطيط اإلدارة إلزاـ) الستراتيجي التكجيو متغيرات اعض بيف العالقة تصميل إلى الدراسة ىدفت
 ماـالىت اإللكتركني تصسيف مستمر، التعميـ مجاؿ في التكنكلكجي كالتغيير البتكار الستراتيجي، معدلت

 في العميا اإلدارة لدى التكجو الستراتيجي صقيقة إلى التعرؼ ااإلضافة ،مستقمة كمتغيرات (الاشري  االعنور
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 التنافسية المسيرة يصقق ام  ل   كمياراتيا أدائيا في تطكير العميا اإلدارة غزة، كمساعدة قطاع في الجامعية المؤسسات
 دراستو، في التصميمي الكوفي المنيج الااصث تيجي. كاستخدـالتكجيو السترا عناور خالؿ مف الجامعات ليذه
 كعددىـ غزة مصافظات في الفمسطينية الجامعات في العميا اإلدارات في مف العامميف الدراسة عينة نتكتكك  

 كمف نتائج الدراسة؛ .عدة مجالت مف مككنة استاانة بتوميـ الااصث قاـ الدراسة أىداؼ ، كلتصقيقمكظًفا(165)
 كالميزة الدراسة الااصث في اعتمدىا التي الستراتيجي التكجيو متغيرات جميع بيف إصوائية دللة ذات عالقة ؾىنا

 القياـ تككل العينة صجـ مف(55.1%) تونسبكانت ما  .غزة قطاع في العالي التعميـ لمؤسسات التنافسية
دارةك  ؛خارجي استشارية لمجاف الستراتيجي االتخطيط  .اإلدارييف مف أكبر بدرجة ااألكاديمييف تـتي الجامعات ا 

 الىتماـ عمى غزة في الفمسطينية الجامعات في العميا اإلدارة تشجيع ؛الدراسة ىذه او أكوت ما أىـ كمف
 بيف التعاكف  كتعميق زيادةك  ،التنافسي الميزة تصقيق لضماف كذلؾ؛ التخطيط الستراتيجي، كاستخداماتو امكضكع
 كتطبيق ممارسة أىميةك  ،فمسطيف في التعميـ العالي كفاءة لزيادة ؛غزة قطاع في المختمفة جامعاتلم العميا اإلدارات
 مف الجامعات في العميا اإلدارات المكجكدة لدى الستراتيجية الخطط بتنفيذ األخذ كضركرة الستراتيجية الخطط

 .الميزة التنافسية تصقيق لضماف الجامعة؛ كذلؾ في العامميف جميع قبل
 
 من منظور تحميمية دراسة؛ السعودية العربية المممكة في العالي التعميم" :بعنوان 2005) العرفج،دراسة )  .6

 .استراتيجي"

 ،التكويات اعض كتقديـ أدائو السعكدية، كتقكيـ العربية المممكة في العالي التعميـ كاقع تصميل إلى الدراسة ىدفت
 المنيج الااصث كاستخدـ .كمرجع عممي الصديثة اإلدارية كالتجاىات يةاإلستراتيج اإلدارة نظريات ااستخداـ كذلؾ

 المعمكمات موادر مف مجمكعة العممي لتصميل الاصث أسمكب تبني تـ دراستو، صيث في التصميمي الكوفي
 التغييرات ـاإلستراتيجية، كأى اإلدارة أدبيات الااصث استخدـ كقد .كالمعمكمات كالتقارير االبيانات المتمثمة الثانكية

 أسمكب استخدـ تطكيره، كما بلس   كاقتراح العالي، التعميـ كاقع الصديثة؛ لتقكيـ اإلدارية البيئية، كالتجاىات
 إصدى في عممو خالؿ ككنيا التي مالصظاتو مف الااصث استفاد معمكمات الدراسة، صيث لجمع كطريقة المالصظة
 .الفترة تمؾ خالؿ ككميات جامعات لعدة عشريف عاًما، كزياراتو لصكالي الجامعات

 انتقالًيا؛ تغيًرا يتغير ألف   ماسة اصاجة العالي التعميـ ؛الدراسة ىذهفي  النتائج مف لمعديد الااصث تكول كقد
 التعميـ كاقع بيف فجكة ىناؾك  ،عنيا الناتجة التصديات كمكاجية الفرصكاقتناص  البيئة في الكبيرة التغييرات لمكاكاة
 االبيئة مصدكد الجديدة، كاىتماـ األفكار رفض منيا الستراتيجي لالنصراؼ عدة مسباات ىناؾك  ت،طمعاالتك  العالي
 .التغيير أماـ عثرة تقف رئيسة كى ق   كىناؾ
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 رغاات كيمبي كقدراتيا يتكافق الذي التميز نكع مستقبمية رؤية ضمف المؤسسة تختار أف   ؛اسةالدر  أكوت كقد
المؤسسات  مع الستراتيجي التصالفك  العالي التعميـ في الخاص القطاع مشاركة ميةأىك  ،خالليا مف المستيدفيف
 .مف الداخل النمك عمى العالي التعميـ مؤسسات تتبناىا التي الطريقة تقتور األجنبية كأل   التعميمية

 
األردن وبناء في  واقع اإلدارة االستراتيجية في وزارة التربية والتعميم": بعنوان (2005، )الشبولدراسة  .7

 ."نموذج لتطويرىا

دارة الستراتيجية في كزارة التربية كالتعميـ في األردف، كبناء أنمكذج لتطكيرىا، كاقع اإل ىإلىدفت الدراسة التعرؼ 
قات، مف كجية نظر اإلدارة العميا في كزارة التربية ك قات تطبيقيا ككيفية التغمب عمي ىذه المعك مع إلىكالتعرؼ 

مف  ا( فردً 43، كقد اعتمد الااصث عمي المنيج الكوفي التصميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )ألردفاكالتعميـ في 
مف اإلدارة العميا في كزارة التربية كالتعميـ في األردف لمعاـ الدراسي  ا( فردً 158كالاالغ عددىـ ) ،مجتمع الدراسة

 أف   ؛كىي ،مكعة مف النتائجمج إلىدراسة كقد تكومت ال ـ، كقد استخدـ الااصث أداة الستاانة.2003-2004
ممارسة اإلدارة الستراتيجية بيف أفراد العينة في كزارة التربية كالتعميـ في األردف )متكسط(، إذ بمغ المتكسط  ى مستك 

(، 3.32(، كالرقااة )3.50(، كالتنفيذ )3.48(، كالتخطيط )3.48الصسابي لوياغة األىداؼ الستراتيجية )
تبني األنمكذج المقترح مف قبل الااصث في تطكير اإلدارة  ؛عدة لدراسة توصياتأوصت اكما  (.3.18كالتقييـ )

جراء العديد مف الدراسات التي تتناكؿ مكضكع اإلدارة ك  ،الستراتيجية في كزارة التربية كالتعميـ في األردف ا 
 الستراتيجية في المؤسسات التعميمية األردنية.

 

 جنبيةا: الدراسات األثالثا 

اإلدارة االستراتيجية في ": بعنوان (Valentina Parakhina, et al., 2017دراسة ) .1
 ."الجامعات في ضوء معايير التنافسية الدولية في روسيا

كاقع اإلدارة الستراتيجية في الجامعات الركسية كتطبيقيا في ضكء إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
 .معايير التنافسية العالمية

عدـ كجكد المركنة الستراتيجية الالزمة، كضعف في توميـ  ؛دراسة إلى النتائج اآلتيةكومت الكت 
اليياكل التنظيمية في تمؾ الجامعات، إضافة إلى قوكر في تغيير السياسة الداخمية نصك التعميـ 

 العالي في تمؾ الجامعات.
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 :(Ahearne, 2014) دراسة .2

ككذلؾ دكر اإلدارة الكسطى في تنفيذ  ،يىدفت الدراسة التعرؼ إلى رأس الماؿ الجتماع
 .الستراتيجية كأثرىا عمى األداء

بناء الييكل التنظيمي كالعالقات الجتماعية كالتنظيـ غير  : أف  كتكومت الدراسة إلى النتائج اآلتية
 رأس الماؿ ارة الكسطى لو تأثير كاضح في تنفيذ الستراتيجية في اإلدارة الكسطى، كأف  دالرسمي لإل

 في تنفيذ الستراتيجية، كالذي بدكره ينعكس عمى أداء المنظمة ككل. ميًما االجتماعي يمعب دكرً 

عالي التعميم الاإلدارة االستراتيجية في مؤسسات "( بعنوان: Dimitrie, 2013دراسة ) .3
 ."لمانياأل 

لية تطكير مانيا، كآات التعميـ العالي في ألكاقع اإلدارة الستراتيجية في مؤسسالتعرؼ ىدفت الدراسة 
 الخطة الستراتيجية عمى مختمف المستكيات.

اإلدارة الستراتيجية كعممية تشاركية تساىـ في تشكيل ثقافة  كتكومت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
تطبيق اإلدارة  الجامعة كمنظمة، كتساىـ في تطكير التوالت داخل المنظمة، ككذلؾ أف  

ىيئة  ، أعضاءالجامعة)طكير الستراتيجية عمى ثالثة مستكيات مختمفة ساىـ في تالستراتيجية ي  
 التدريس، المعاكني(.

اإلدارة االستراتيجية وقياس األداء في مؤسسات الشرطة "( بعنوان: Coleman ،2006دراسة ) .4
 ."الكندية

"The Study of Strategic Management and Performance Measurement in 
Canadian Police organizations". 

الستراتيجية المنسجمة مع القطاع الخاص كالقطاع العاـ اشكل  كاإلدارةىدفت الدراسة إلى دراسة قياس األداء 
 امجتمعيً  انمكذجً أكلكي يواح  ،ككذلؾ ىدفت الدراسة إلى تطكير النمكذج التقميدي ليذه الشرطة معاور.
 ا لممؤسسات الشرطية في كندا، أعد  ( قائدً 75مسصية مككنة مف ) كلتصقيق الدراسة استخدـ الااصث عينة ،امعاورً 

اعض الخدمات الشرطية متقدمة اشكل  أن   :ككانت النتائج كزعت عمى جميع أفراد العينة. استاانةالااصث لذلؾ 
 عدعد الستراتيجي كمبدأ التركيز عمى النتائج اشكل جزئي، كغياب الا  ى لك كاف الستخداـ لما  كاضح، صت  
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 ؛الدراسة اضركرة تصديث العمل الشرطي وأوصت المسح. يياجرى عمالستراتيجي في العديد مف المؤسسات التي أ  
 كذلؾ ااستخداـ اإلدارة الستراتيجية كتقييـ األداء.

 الصغيرة كضرورة لكفاءة المشاريع االستراتيجية تعريف اإلدارة: "بعنوان (Seibert. 2004دراسة ) .5
 تقنية".ال المراكز وتطوير

"The Identification of Strategic Management Counseling Competencies 
Essential for Small Business and Technology Center". 

 مديري مؤسسات ىلد المكاقف(اإلدارية )المعرفة، الميارة،  الكفاءة ضركريات بيف التمييز إلى الدراسة ىدفت
 اإلدارة دكر إلى معرفة ىدفت الشمالية(، كما كاركلينا)في  التقني التطكير راكزكم الوغيرة كالمشاريع األعماؿ

 امستكى  ربطيا خدمة الزبائف، كمدى في الستراتيجيات تطبيق كمدى كتطكرىا اإلدارة تغيير في الستراتيجية
 .المطمكب األداء

 استخدـ كلقد ،اإلدارية رفع الكفاءات في الخبراء آلراء ديمفي كأكلكية أسمكب عمى الدراسة ىذه في التركيز تـ كقد
يمثمكف  ا( مديرً 17عينة مككنة مف ) عمىاستاانة، كزعيا  لذلؾ كومـ ، التصميمي الكوفي المنيج الااصث

 أثر الستراتيجية لإلدارة أف   أىميا: ،مجموعة من النتائج إلىوقد توصمت الدراسة  %( مف مجتمع الدراسة.32)
 المديريف اعض لدى المعرفة اعض كجكد عدـ رغـ ف؛الزبائ خدمة فرص كتصسيف األداء تطكر عمى كاضح
 في كالميارة المعرفة بيف إيجابية عالقة ىناؾ ؛المكاقف اعض خالؿ مف يـ يمارسكنياأن   إل الستراتيجية ااإلدارة
 .الستراتيجية اإلدارة ماادئ تطبيق

البشرية في كميات التعميم  ى جية والتسويق والقو ارة االستراتياإلد": بعنوان (Brennan, 2003دراسة ) .6
 ".العالي

"Strategic Management of Marketing and Human Resources in Further 
Education Colleges"  

 درجة في بريطانيا، كتقييـ العالي التعميـ قطاع في اؿفع  ال التسكيق تطبيق ىمد مف التصقق إلى الدراسة ىدفت
 الااصث كاستخدـ .كى الاشريةالق   إدارة كاستراتيجية التسكيق بيف خاص كاشكل الستراتيجية، كظائفال بيف التكامل

 أساسي، صيث اشكل كأداة لمدراسة الشخوية المقابمة كاستخدـ كيمة،ط   اطريقة الصالة دراسة أسمكب دراستو في
 مكظفي مف امكظفً  (1000) الدراسة تشمم كقد ،في بريطانيا العالي التعميـ في كميات ثالث عمى الدراسة طاقت
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 ألىمية التقدير في سكء ىناؾ :أىميا ،النتائج إلى مجمكعة مف الدراسة كقد تكومت .الثالثة الجامعات في اإلدارة
دارة اؿالفع   التسكيق  بيف التكامل خالؿ مف عمييا الصوكؿ يمكف لمميزات التي التقدير الاشرية، كسكء القكى  كا 
 أوصـــــــــتكما  .كالجكدة الستراتيجية اإلدارة ناصية مف جميًعا الاشرية كتكامميـ ى القك  ياتكاستراتيج التسكيق

 الاشرية. ى يجيات التسكيق كاستراتيجيات القك اؿ بيف استراتالدراسة اضركرة التكامل الفع  

عن  ما الذي يجعل المدراء المتميزين مختمفين" بعنوان:(  Houze Rex ،2002 دراسة )ريكس ىاوز .7
 "                 "?What Makes Leadership Different ".غيرىم

 اؿ،الفع  أىـ مػا يميز المدير  إلىالة، ككذلؾ التعرؼ الخوائص التي تميز اإلدارة الفع  إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
صث المنيج الكوفي ، كقػد استخدـ الاااا لمدة عاـ تقريبػً ( مديرً 20راء مقااالت شخوية مع )كقد قاـ الااصث بإج
 خصائص المـديرين المتميـزين تأتي عمى الترتيب: وقد توصل إلى أن  في ىذه الدراسة، 

 .الرؤية الستراتيجية لممدير .1
  .تكجيو األىداؼ بكضكح.  .2
  .النضااط الذاتي .3
  ؿ.القدرة عمى التوا .4
 .اليقظة  .5
 المدرسة،داؼ التي تكجو السمكؾ لدى المعمميف في تسيـ في التكصد في المياـ كاألى الستراتيجيةاإلدارة  كما أف  

نككف عميو في  ا يمكف أف  م  كبذلؾ يتـ إيجاد عقل جماعي يصدد معايير سمككية معينة لألفراد، كىي وكرة ل  

 .المستقبل
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 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة األزمات  

  الفمسطينية: الدراسات أوالا 

من الوطني زمات بوزارة الداخمية واألدارة األ إدور القيادة االستراتيجية في : "نوانبع (2017دراسة اسميم ) -1
 ."الفمسطيني

كقياس قدراتيا في إدارة  الداخمي،دكر القيادة الستراتيجية بجياز األمف  ىلتعرؼ إلاىدفت الدراسة  
 التصميمي،اصث المنيج الكوفي استخدـ الاالفمسطيني. صيث األزمات األمنية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني 

مف صيث تمثل مجتمع الدراسة  ،كاعتمد أسمكب الصور الشامل البيانات،رئيسة لجمع  أداةً كاستخدـ الستاانة 
( 137صيث تـ تكزيع ) ،ضااًطا( 137كعددىـ ) فكؽ،السامية في جياز األمف الداخمي مف رتاة فما  الرتب

ككانت النتائج التي تكومت  %(.96.3كقد بمغت نساة السترداد ) انة،استا( 132استرد الااصث منيا ) استاانة،
القيادة  تمتمؾ ؛%(68.42)لدى جياز األمف ما نسبتو القيادة الستراتيجية في كانت نساة ممارسة  لييا الدراسة:إ

 األمنية،مات عداد خطط كبرامج متعددة لمتعامل مع األز إ  ىكما تعمل عم األمنية،خبرة عممية في إدارة األزمات 
صوائية عند إتكجد فركؽ ذات دللة  ل ؛%(69.96ءت النتيجة بدرجة كبيرة )لمكوكؿ لصالة مف الكقاية كقد جا

دارة األزمات إ صكؿ دكر القيادة الستراتيجية في( بيف متكسطات استجااات الماصكثيف α 0.05 ≥)دللة  ى مستك 
 ،الخدمةعدد سنكات  ،اإلداري  المسمى العسكرية،الرتاة  ،العمميالمؤىل  لمتغيرات: )العمر، ى عز األمنية ت  

 .المصافظة التي يعمل بيا(

بناء سيناريكىات كاستراتيجيات إدارة األزمات  ىتأىيل القيادات األمنية عم عديدة:وقد أوصت الدراسة بتوصيات 
متخووة بإدارة األزمات عممية  اصكثمراكز  نشاءا  ك  ،مف خالؿ برامج تدريبية عممية في ىذا المجاؿ الصديثة،
مفاىيـ  ىلتركز عم استراتيجي، عد  يترأسيا قيادات ذات ا   أف   ىعم الكزارة،ألداء  اا منيجيً اصيث تككف رافدً  األمنية،

 كالتنبؤ كا عداد تقدير المكقف األمني. الستشراؽ

دراسة تطبيقية عمى  القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات:"( بعنوان: 2014و حجير)بأ -2
 ."المؤسسات الحكومية الفمسطينية

ممارسات القيادة الستراتيجية كدكرىا في إدارة المخاطر كاألزمات في إلى ىدفت الدراسة التعرؼ   
 أداةً مي، صيث تـ توميـ قائمة استقواء استخدـ الااصث المنيج الكوفي التصمي  المؤسسات الصككمية الفمسطينية.

، كتمثل مجتمع الدراسة في القيادة اإلدارية في المؤسسات الصككمية الفمسطينية التي تعاني مف لجمع البيانات
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ممارسات  تكومت الدراسة إلى أف  . ت عينة طاقية عشكائية( مفردة، ككان391المخاطر كاألزمات، كبمغت العينة)
 درجة عمى صومت خاطر كاألزماتإدارة الم كما أف   متكسطة، صومت عمى درجة مكافقةالقيادة الستراتيجية 

 مف قبل كتطبيق ممارساتيا او الدراسة ىك تعزيز مفيكـ القيادة الستراتيجية أىم ما أوصت متكسطة. مكافقة
تااع ا، ك ياالقيادات في المؤسسات الصككمية الفمسطينية مف خالؿ الدكرات التدريبية، كالتركيز عمى تطبيق ممارسات

نشاء  كالعمل عمى لمخاطر كاألزمات.األسمكب العممي في إدارة ا ربط إدارات الكزارة اغرؼ العمميات المركزية، كا 
كصث  ،كافة التنظيميةكتشجيع التواؿ في التجاىات كالمستكيات  ،شاكة اتواؿ مكصدة بيف إدارات الكزارة

 المسئكليف عمى تكفير المكارد الاشرية كالمادية الالزمة لالتواؿ.

 قطاع-الوطنيواقع إدارة األزمات وسبل تطويرىا في وزارة الداخمية واألمن " وان:( بعن2014دراسة )نصر، -3
 ."غزة

بل تطكيرىا في الشق المدني مف كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كاقع إدارة األزمات كس  إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
 ،جميع أفراد المجتمع األومي كقد تككنت عينة الدراسة مف كالكشف عف العقاات التي تعترض تقدميا كتطكرىا.

كقد استخدمت الدراسة المنيج الكوفي  ،"يل، مساعد، مدير دائرة، رئيس قسـ( "مكظف، كك206كالاالغ عددىـ )
 لماصث. التصميمي، كطاقت الستاانة أداةً 

بمغت كزارة الداخمية في قطاع غزة لدييا مقدرة عمى إدارة األزمات بنساة جيدة  كتكومت الدراسة إلى أف  
%(، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إصوائية بيف متكسطات إدارة الماصكثيف صكؿ كاقع 69.97)

كأكوت الدراسة بإنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في كزارة الداخمية تتاع لككيمة الكزارة مااشرة،  إدارة األزمات.
نشاء أفرع ليا في المصافظات  كفتح قنكات الجيات ذات العالقة. ـ االتنسيقتقك  ، عمى أف  كافة  كا 

معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة من "( بعنوان: 2013 دراسة )أبو ركبة، -4
 ."جية نظر كبار الضباط

جياز الشرطة الفمسطيني اقطاع أىـ المشاكل كالمعكقات التي تكاجو كاار الضااط في إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
عند ممارسة كتطبيق مفيكـ إدارة األزمات في إداراتيـ المختمفة، كاستخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميمي،  زةغ

 جميعا، كتـ تكزيع الستاانة عمى ( ضااطً 299لجمع البيانات، كبمغ عدد مجتمع الدراسة ) كطبق الستاانة أداةً 
لاعض المعكقات التي تؤثر في إدارة األزمات في  اكدً ىناؾ كج كتكومت الدراسة إلى أف   أفراد مجتمع الدراسة.

ىناؾ  جياز الشرطة اقطاع غزة، ككاف أىـ ىذه المعكقات في مجالي التدريب، كاإلمكانات المادية كالاشرية، كأف  
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مقدرة عمى إدارة األزمات في جياز الشرطة مف كجية نظر كاار الضااط في الشرطة بدرجة متكسطة كبكزف 
 .(%62.5) نسبي بمغ

العمل عمى إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في جياز الشرطة بزيادة درجة تكافر اإلمكانات اكأكوت الدراسة 
 المادية كالاشرية، كتكثيف التدريب المتخوص عمى إدارة األزمات.

الستراتيجية دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية )دراسة تطبيقية ا"( بعنوان: 2012دراسة )كموب،  -5
 ".مواجية أزمة التأثر في المجتمع الفمسطيني(

مفيكـ األمف كمسؤكلية الشرطة عف صفظو كعمى ما ىي األزمة األمنية كخوائويا إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
 ،دكرة صياة األزمة األمنية كتطكرىا إلىذلؾ التعرؼ ككوفاتيا كسماتيا المميزة ليا عف غيرىا مف األزمات، ك 

دارة  ااإلضافة إلى إبراز الدكر الصيكي لمقيادة الشرطية كأىميتيا االنساة لمعمل األمني كدكرىا في مكاجية كا 
 ،لمدراسة أداةً مي في دراستو، كاستخدـ المالصظة األزمات األمنية، كقد اعتمد الااصث عمى المنيج الكوفي التصمي

 كمف أىـ النتائج التي تكومت إلييا الدراسة:

األزمات األمنية باعض الخوكويات، كتتعدد عكامل تطكرىا، كتأخذ أكثر مف وكرة، كقد تتماثل إدارة  تنفرد -
يا تختمف في أمكر أخرى تكمف في طبيعة األزمة األمنية مع اقية األزمات األخرى في كثير مف األمكر، كما أن  

 األزمة نفسيا مف صيث التيديد كعدـ الستقرار األمني.

ات عمـ كفف تجنب كمكاجية الصالت الطارئة كالمفاجئة اسرعة ككفاءة كفعالية، عف طريق استخداـ إدارة األزم -
الكسائل العممية مف أجل التنبؤ ااألزمة قبل كقكعيا، كالتعامل معيا بيدؼ المنع أك التخفيف مف صدتيا في صاؿ 

 صدكثيا.

مى مستكى كزارة الداخمية الفمسطينية، كاضركرة كقد أكوت الدراسة بكجكب آلية دائمة إلدارة األزمات األمنية ع
تبني التخطيط العممي كمنيج متكامل في مجاؿ إدارة األزمات األمنية، كالعمل عمى إشراؾ المعنييف بإدارة 

 األزمات في الخطط التي ينفذكنيا.

 ."ألمن الوطنيمدى فاعمية االتصال في إدارة األزمات بوزارة الداخمية وا" : ( بعنوان2012دراسة األشقر) -6

أنكاع  إلىىدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية التواؿ في األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني، االتعرؼ  
معكقات إتماـ التواؿ افاعمية خالؿ إدارة  إلىكأساليب كسائل التواؿ المستخدمة في إدارة األزمات، كالتعرؼ 
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كتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة الاالغ  استاانةالتصميمي، صيث تـ توميـ استخدـ الااصث المنيج الكوفي  األزمات.
  (%.97.7) ككانت نساة السترداد (ً 176عددىـ )

وأىم  ىناؾ مستكى فاعمية جيد في اتوالت األزمة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني، تكومت الدراسة إلى أف   
توالت الرسمية كأىـ معكقات التواؿ افاعمية في إدارة أنكاع التواؿ المستخدمة في إدارة األزمات ىي ال

 لمكارد المالية المخووة لالتواؿ.األزمات ىك عدـ كفاية ا

أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة "( بعنوان: 2012دراسة زيادة) -7
 ."األزمات

رد الاشرية )التخطيط لألزمات، كاستخداـ نظـ التوالت ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى أىمية تنمية المكا
الفاعمة، الميارات القيادية إلدارة األزمة، المقدرة عمى تككيف فريق عمل عمى قدر مف الكفاءة( كأثر ذلؾ عمى 

استخدـ الااصث المنيج الكوفي  تصسيف مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات.
ككانت نساة  ا،( مكظفً 110كتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة الاالغ عددىـ ) استاانةمي، صيث تـ توميـ التصمي

تنمية ميارات التخطيط كالتوالت، كتنمية كتعزيز ميارات  تكومت الدراسة إلى أف  (. %83.6)السترداد 
مؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة القيادة كتعزيز ميارات فريق العمل ليا األثر المااشر عمى مقدرة ككفاءة ال

 عمى إدارة األزمات اشكل عاـ، كتيتـ بتدريب العامميف كتنمية مياراتيـ.

كأكوت الدراسة اضركرة الىتماـ اشكل أكبر بكجكد كصدة متخووة في المؤسسات الدكلية العالمة في 
دارة األزمات رامج تدريبية عمى ميارات العوف كضركرة تكفير ب ،قطاع غزة تقـك بإعداد الخطط لمكاجية كا 

الذىني كميارات التفاكض كالتفكير اإلبداعي، ككضع الصمكؿ لصل المشكالت اشكل يساعد عمى إدارة األزمات 
 اأعمى درجة مف الفاعمية.

دراسة مسحية عمى ضباط ؛ مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث"( بعنوان: 2011دراسة )الرضيع،  -8
 ."ي في قطاع غزةجياز الدفاع المدن

مدى جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات كالككارث، كذلؾ إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
االكشف عف مدى تكفر التخطيط المناسب كالمعمكمات كبرامج التدريب كالمعدات كالتقنيات الالزمة لمتعامل مع 

كقد  قيادية كأىمية تككيف إدارة األزمة لدى جياز الدفاع المدني.األزمات كالككارث، كمعرفة مدى تكفر الميارات ال
جريت الدراسة عمى عينة كأ   ،ة لجمع المعمكماتاستخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميمي، كطبق الستاانة أداً 
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ت تعدت الكزف النسبي المصايد. كأكومجالت الدراسة عمى أكزاف نسبية  جميعكقد صومت  ا(.قكاميا )ضااطً 
الدراسة اضركرة إنشاء كصدة إدارية مستقمة إلدارة األزمات كالككارث مع كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة 
اكامل المستمزمات، ااإلضافة إلى زيادة الىتماـ االتخطيط كتكفير قاعدة معمكمات عف األزمات كالككارث المتكقع 

 ادية لدى الضااط. صدكثيا كضركرة تأىيل الكادر الاشري كتنمية الميارات القي

دور تكنولوجيا المعمومات في إدارة األزمات لدى العاممين في غرفة "( بعنوان: 2010دراسة )غنام، -9
 ."العمميات لدى األجيزة األمنية التابعة لوزارة الداخمية الفمسطينية

األمنية التااعة  دكر تكنكلكجيا المعمكمات في إدارة األزمات لدى منتسبي األجيزةإلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
دارتيا، كالكاقع الصقيقي لتكنكلكجيا  لىإلكزارة الداخمية الفمسطينية، كالتعرؼ  مدى الكعي امفيكـ األزمات كا 

كقد تككف مجتمع الدراسة مف منتسبي األجيزة األمنية  المعمكمات في كزارة الداخمية الفمسطينية، كأجيزتيا األمنية.
يج في مناطق )راـ هللا كالقدس كبيت لصـ كالخميل(، كقد استخدـ الااصث المنالذيف يعممكف في غرفة العمميات 

دارة  لماصث. أداةً الكوفي التصميمي، كالستاانة  كخموت الدراسة إلى كجكد عالقة بيف متكسطات نظـ المعمكمات كا 
كأكوت  إدارة األزمات. لنظاـ المعمكمات في اكبيرً  اىناؾ تأثيرً  األزمات مف صيث كفاءة التشغيل كاألتمتة، كأف  

الدراسة اضركرة إنشاء إدارة مستقمة )غرفة عمميات مشتركة( دائمة النعقاد متخووة في إدارة األزمات األمنية 
أسكء االدكؿ المتقدمة، كاستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية كتكفير فرص التدريب لمنتسبي غرفة العمميات عمى 

 ا المعمكمات.إدارة األزمات، كاستخداـ تكنكلكجي

معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل "( بعنوان: 2010دراسة أبو عزيز ) -10
 ."الحصار )دراسة حالة قطاع غزة(

ىدفت الدراسة معرفة أىـ المعكقات كالوعكاات التي كاجيت كزارة الوصة خالؿ إدارتيا لألزمات في قطاع غزة 
ت كنقاط الضعف لدى الكزارة في ىذا المجاؿ، كالتعرؼ إلى مدى تأثير في ظل الصوار، كالكشف عف الثغرا

استخدـ  الخدمات الوصية التي تقدميا الكزارة. ىاألزمات التي عانت منيا كزارة الوصة خالؿ الصوار عم
مف مجتمع الدراسة المتككف ( %35) كتكزيعيا عمى استاانةالااصث المنيج الكوفي التصميمي، صيث قاـ بإعداد 

و يتكفر لدى كزارة الوصة تكومت الدراسة إلى أن  ك  الدكائر كرؤساء األقساـ العامميف في كزارة الوصة. مديري ف م
المقكمات األساسية الالزمة إلدارة األزمات في ظل الصوار لكنيا متكفرة االصد األدنى فقط، كاف أىـ ىذه 

زارة الوصة لألزمات في قطاع غزة خاوة في المعكقات: معكقات تنظيمية شكمت العائق األكبر أماـ إدارة ك 
 ازدكاجية الكلء الكظيفي، فيما شكمت المعكقات المادية ثاني ىذه العكامل.
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أكوت الدراسة اضركرة العمل عمى تطبيق المنيج العممي المتكامل في مكاجية األزمات مف خالؿ تكفير 
أماـ إدارة األزمات مف خالؿ  امنيا عائقً  ي   مع األزمات، كالتي تشكل غياب أالمتطماات األساسية لمتعامل 

 تزكيدىـ االمعرفة الفنية في مجاؿ تخوواتيـ كالمعرفة اإلدارة كتدريبيـ العممي عمى إدارة األزمات.

درجة ممارسة إدارة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة إلدارة "( بعنوان: 2010دراسة األشقر) -11
 ."بل تطويرىااألزمات وس  

الدراسة إلى معرفة درجة ممارسات إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات امصافظات غزة مف  ىدفت 
ف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء استخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميمي، كتكك   كجية نظر رؤساء األقساـ فييا.

مف  ا( رئيسً 95( كعددىـ )2010-2009اسي )األقساـ في الكميات التقنية كالمينية امصافظات غزة لمعاـ الدر 
 .كافة التخووات

المتكسط الكمي لدرجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات امصافظات  تكومت الدراسة إلى أف  
و ل يكجد فرؽ كما تكومت الدراسة إلى أن   %(.59.6غزة مف كجية نظر رؤساء األقساـ بدرجة متكسطة بمغت )

إلى  ى عز بيف متكسطات درجات ممارسة إدارة الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات مف كجية نظر العامميف ت  
 المتغيرات الديمغرافية في مراصل إدارة األزمة المختمفة، ككذلؾ لمتغير جية اإلشراؼ )ككالة، خاوة أك أىمية(.

يات التقنية كالمينية لزيادة كعييـ اضركرة أكوت الدراسة اضركرة عقد ندكات ككرش عمل إلدارات الكم
طالع إدارات الكميات  التخطيط إلدارة األزمات االمنيجية العممية، كضركرة إجراء تجارب كىمية إلدارة األزمات، كا 

 مجاؿ إدارة األزمات.عمى األاصاث التربكية في 

حكومية في محافظات غزة أساليب إدارة األزمات لدى المدارس ال"( بعنوان: 2009دراسة عبد العال) -12
 ."وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي

أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الصككمية في مصافظات غزة كعالقتيا إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
 االتخطيط الستراتيجي المدرسي.

خاوة  :األكلى ؛اانتيفالااصث است استخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميمي، كلتصقيق أىداؼ الدراسة أعد  
خاوة امدى ممارسة التخطيط الستراتيجي المدرسي، ككزعت الستبيانات عمى  :كالثانية ،اأساليب إدارة األزمات

كمديرة، كنساة السترداد كانت  ا( مديرً 383االغ عددىـ )عينة الدراسة المككنة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة، كال
 مف المجتمع األومي.( 92.7%)
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كجد عالقة ارتااط مكجاة بيف أساليب إدارة األزمات المدرسية )التعاكف، المكاجية، تو كومت الدراسة إلى أن  ك 
الصتكاء( كالتخطيط الستراتيجي المدرسي، كتكجد عالقة ارتااط سالاة بيف أسمكب اليركب كالتخطيط الستراتيجي 

ي المدارس تتعمق االتخطيط الستراتيجي المدرسي، أكوت الدراسة اضركرة عقد دكرات تدريبية لمدير  المدرسي.
 لمتخطيط الستراتيجي. كمكماًل  ميماً  امل عمى جعل التخطيط لألزمات جزءً كالع

 ا: الدراسات العربيةثانيا 

تقييم مستوى االستعداد إلدارة األزمات بالتطبيق عمى جياز شرطة "( بعنوان: 2014 ،)العمري دراسة  .1
 ."عمان السمطانية

 ى جياز شرطة عماف السمطانية كفًقافت الدراسة إلى تقييـ مستكى الستعداد إلدارة األزمات االتطبيق عمىد    
 لتجاىات الضااط العامميف او.

مف  واء عمى عينة تـ اختيارىا عشكائًيااستخدـ الااصث المقابمة الشخوية القويرة، صيث استخدـ قائمة استق
 . ا( ضااطً 400)الضااط العامميف في الجياز كعددىـ 

 ىـ النتائج التالية: تكومت الدراسة إلى أ 

  زمات مع عكامل تكفر:لألكجكد عالقة ارتااط قكية بيف تأثير مستكى الستعداد 

 زمات، كالخبرة( عمى عكس مشاركة العامميف في اتخاذ القرار كالرتاة التيمعمكمات، برامج التدريب، فريق لأل)ال
 زمات.د لألليس ليا تأثير عمى الستعدا

 كأكوت الدراسة اأىـ التكويات التالية:

 زمات مف خالؿ الرتقاء ببرامج التدريب لمكاجية األزمات، كالستفادة مف زيادة مستكى الستعداد لأل
 زمات.السااقة، كالىتماـ االتخطيط لأل الخبرات

ية األزمات: دراسة سموب مواج"أثر نمط شخصية متخذ القرار عمى أ( بعنوان: 2013 دراسة )الحجار، .2
 ."تطبيقية عمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية

سمكب مكاجية األزمات: دراسة تطبيقية عمى الشركة لقرار عمىا ىدفت الدراسة إلى قياس نمط شخوية متخذ ا    
 القااضة لمياه الشرب كالورؼ الوصي امصافظة الغربية.
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( مفردة مف متخذي القرار 265منيج الستنااطي، كطاقت الدراسة عمى عينة قكاميا )كاستخدمت الااصثة ال
 ( استمارة.254ااإلدارة العميا كالكسطى في الشركة، كبمغ عدد الستمارات المستكفاة )

 تكومت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:

 سمكب المكاجية كاجية األزمات )أبيف نمط شخوية متخذ القرار كبيف أسمكب ميجابي كجكد تأثير معنكي إ
 كالتعاكف كالصتكاء(.

 سمكب مكاجية األزمات تمييا العوابية ثـ الشخوية الشخوية ذات الضمير الصي ىي األكثر تأثيًرا عمى أ ف  أ
 المنفتصة عمى الخبرات. ذات القبكؿ ثـ الناساطية كأخيًرا

مي الحمقة األولى من التعميم االساسي أثناء الواقع الفعمي لتدريب معم"( بعنوان: 2012 ،)حسيندراسة  .3
 ."الخدمة عمى إدارة األزمات التي تواجييم داخل المدارس

ممي الصمقة األكلى مف التعميـ طارىا الفمسفي لدى معدارة األزمات كا  ساليب إإلى أىدفت الدراسة التعرؼ     
 ساسي امور.األ

ساسي ممي الصمقة األكلى مف التعميـ األاـ استاانة مكجية لمعكاستخدمت الااصثة المنيج الكوفي التصميمي، ااستخد
 امور.

 أىميا:  ،عدةكتكومت الدراسة إلى نتائج  

   اعض المدارس تقكـ بإعداد خطة عامة إلدارة األزمات بدرجة متكسطة. أف 

رؽ إلدارة مثل: ىيكل تنظيمي مكتكب، كجكد ف ،ساسية إلدارة األزماتقوكر المدارس في تكفير المتطماات األ
 زمات(.ألزمات، كسائل لإلنذار الماكر لألا

 أىميا:  ،عدةكتكومت الدراسة إلى تكويات 

 سمكب العممي في ، كاستخدـ األضركرة كجكد خطة عامة لمكاجية األزمات داخل جميع المدارس البتدائية
 إدارة األزمات في المدارس.

  األزمات. ساسية لالستعداد لمكاجيةضركرة تكفير المتطماات األ 
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تفعيل دور إدارة األزمات في دعم االستراتيجية التسويقية بالقطاع "( بعنوان: 2012 )عمي، دراسة .4
 ."السياحي

الذي تمعاو إدارة األزمات في دعـ الستراتيجية التسكيقية االقطاع  الميـىدفت الدراسة إلى تكضيح الدكر     
دارات مختمفة االييئة مي، كتـ استقواء عينة مف مسؤكلي إيالسياصي، كاستخدـ الااصث المنيج الكوفي التصم

 المورية العامة لمتنشيط السياصي.

 أىميا:  ،عدةكتكومت الدراسة إلى تكويات 

 تككف عميو إدارة األزمات كالكاقع الفعمي ليذه اإلدارة االقطاع السياصي. ف  جب أكجكد فجكة بيف ما ي 

 أىميا:  ،عدةكتكومت الدراسة إلى تكويات 

 ضركرة تفعيل دكر إدارة األزمات في دعـ الستراتيجية التسكيقية االقطاع السياصي 

فاعمية االتصال في إدارة األزمات األمنية بأجيزة وزارة الداخمية "( بعنوان: 2010دراسة )الحميدي،  .5
 . "بالرياض

ارة الداخمية االرياض، مف فاعمية التوالت في إدارة األزمات األمنية اأجيزة كز إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
ككذلؾ معكقات التواؿ خالؿ إدارة األزمة األمنية بكزارة  ،خالؿ التعرؼ إلى أنكاع كأساليب ككسائل التواؿ

 الداخمية االرياض.

تكومت الدراسة إلى كجكد تأثير لفعالية نظـ المعمكمات اإلدارية في إدارة الشركات الوناعية لألزمات التي 
ا في كل مرصمة مف مراصل إدارة األزمات التي اف تأثير فاعمية نظـ المعمكمات اإلدارية متفاكتً كما ك ،تكاجييا

 تتعرض ليا ىذه الشركات.

ا أكبر لمفيكـ األزمات التي يمكف أكوت الدراسة اضركرة إعطاء إدارات الشركات الوناعية األردنية اىتمامً 
جراء تدرياات كذ ؛كزيادة إدراؾ المديريف امراصميا ،تمر بيا أف   لؾ مف خالؿ تككيف كصدة أك لجنة دائمة، كا 

 لممديريف لكيفية التعامل مع األزمات.

دراسة مع جميورية  -إدارة األزمات األمنية والكوارث في دولة الكويت "( بعنوان: 2009 دراسة )العازمي، .6
 ."مصر العربية



 

 

 الدراســــــات الســــابــقة

ية التي تكاجو دكلة الككيت، ككضع الخطط ىدفت الدراسة إلى تصديد التيديدات كالمخاطر الداخمية كالخارج
العتاار كتقييـ آثارىا كالخركج االدركس المستفادة منيا لكضعيا في  كرسـ السيناريكىات المختمفة لمنع صدكثيا،

 لى إيجاد كيانات متخووة إلدارة األزمات كالككارث عمى جميع المستكيات االدكلة.ا  في الخطط المستقبمية، ك 

نت أىمية البيانات ، كبي  عدة  إنشاء مركز كطني إلدارة األزمات كالككارث عمى مستكيات كتكومت إلى أىمية
 كالمعمكمات لدى وانع كمتخذ القرار، ككضصت أىمية التدريب في رفع كفاءة منتسبي األجيزة األمنية.

اإلضافة إلى يا أكوت بتأىيل ككادر في مختمف التخووات لمعمل في األزمات كالككارث المصتممة، اكما أن  
رسـ األدكار كالمياـ كالكاجاات لمكزارات كااقي األجيزة المعنية لعدـ تداخل الختواوات، كالتنسيق بيف األجيزة 

 المعنية لتصديد أسمكب تنفيذ المياـ.

مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث "دراسة مسحية عمى ضباط "( بعنوان: 2008 دراسة )آل سالم، .7
 ة بمنطقة نجران".األجيزة األمني

مدى الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث في األجيزة األمنية امنطقة نجراف، كذلؾ مف إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
خالؿ معرفة )نكع األزمات المصتممة، كمدى تكافر المعمكمات الالزمة، كبرامج التدريب، كالمعدات كاإلمكانيات، 

 كمدى تأثيرىا عمى الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث. ،ىزية(ارئ المناساة، كمعكقات الجاكخطط الطك 

( 406لجمع البيانات، كبمغ عدد عينة الدراسة ) أداةً ق الستاانة كطب   ،كاستخدـ الااصث المنيج الكوفي التصميمي
 ا.ضااطً 

ضعف كأظيرت الدراسة تكافر المعمكمات كالمعدات كالخطط الالزمة لجاىزة إدارة األزمات كالككارث ك 
 ككذلؾ ضعف التنسيق بيف الجيات المعنية. ،برامج التدريب

كقد أكوت الدراسة اضركرة تكفير برامج تدريب متخووة، كزيادة التنسيق بيف الجيات المشاركة في إدارة 
األزمات كالككارث، كتكفير المعدات كالتقنيات الصديثة، ككذلؾ تخويص ميزانية مستقمة لألجيزة المختوة بإدارة 

 زمات كالككارث.األ
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 ا: الدراسات األجنبيةثالثا 

 (:Mwaiwa&Odiyo, 2015دراسة ) .1

استراتيجيات إدارة األزمات في المنظمات التجارية، كالكشف عف أثر استراتيجية إدارة  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
 األزمات عمى إدارة استمرارية العمل كاألداء في المنظمة. 

إدارة األزمات عمى إدارة  لستراتيجيةو يكجد تأثير ذك دللة ، أن  ؛ومت إلييا الدراسةككانت أىـ النتائج التي تك 
استمرارية العمل كاألداء لممنظمة، كيتـ كضع استراتيجيات مالئمة لتخاذ قرارات كصمكؿ مناساة في مكاف صدكث 

كمدى تأثير كل ذلؾ عمى عمالئيا،  المنظمة تدرؾ أىمية إدارة األزمات كالتعمـ مف األزمات السااقة األزمة، ألف  
ىا أفضل في التعاؿ مع ؤ إلدارة األزمات يككف أدا سمًفاالمنظمات التي يكجد لدييا خطط متقنة كمعدة  كأف  

استمرارية العمل لدييا، كما يكجد معرفة سااقة لدى المكظفيف بخطط استمرارية العمل كىياكل كبرامج التوالت 
 .المناساة عند صدكث األزمة

 :(Taneja,2014)دراسة  .2

دارة األزمات التي تصدث اكفاءة  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الستراتيجيات التنظيمية لمنع األزمات كا 
 ات التي قد تكاجيا ىذه المنظمات.كفاعمية، إضافة التعرؼ إلى الطرؽ كاألساليب التي يمكف اتااعيا لتكقع األزم

  أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:

لمنع كمكاكاة األزمات المتكقعة اوكرة فاعمة كمتميزة، كتكافر  االستعداد لألزمة أواح ضركرة كبيرة جدً  أف  
استراتيجيات كخطط تنفيذية إلدارة األزمات كمنعيا مف الصدكث سكؼ يؤدي إلى صماية المنظمة مف األزمات أك 

 عمى األقل التخفيف مف صدتيا صاؿ كقكعيا.

 (:Rahim, et al, 2012دراسة ) .3

دكر البمدية في إدارة األزمات )قبل كأثناء كاعد( مف أجل التخطيط لتصسيف إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
مشكالت استغالؿ التكنكلكجيا الجديدة كالخبرة الدكلية كالمصمية، كا عادة النظر في قكاعد لتصسيف أساليب صل ال

دارة كمراقاة األزمات  كضع ضكااط مف أجل تسييل ااألزمكية االبمديات، كأيًض  الخدمات كاقتراح الصمكؿ لتخطيط كا 
 كالمقابمة أدكات لمدراسة. كالستبيافمف قبل المديريف كالخبراء، كاستخدمت الدراسة المنيج التصميمي، 
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:  

ألنشطة قبل صدكث األزمات لمصد مف بمدية مشيد مصل الدراسة تقكـ باعض ا كاف مف أبرز نتائج الدراسة: أف  
دارتيا لألزمات، ككذلؾ تقكـ باعض األنشطة أثناء األزمات، كتقـك إثيا، كتقكـ باعض األنشطة لتصسيف صدك 

باعض األنشطة اعد انتياء األزمة مثل التعاكف بيف القادة في مختمف البمديات، كأظيرت نتائج الدراسة ضركرة 
خاوة في تجنب األضرار التي لصقت االمعدات كاألفراد كالقكى  استراتيجيةديد كجكد خطة إلدارة األزمات، كتص

 العاممة كالصد منيا كزيادة سرعة الكوكؿ عمى المعمكمات كتصميميا في صالة األزمة.

 ."إدارة األزمات في المنظمات": بعنوان (Battown& Flin,2011)دراسة  .4
management in organizations".."crisis 

ؽ مديري األزمات مف الستجااة، سكاء كانت معكقات ك موادر المعكقات التي تعإلى لدراسة التعرؼ ىدفت ا
بيئية مثل: ضغط الكقت، كدرجة الخطر، أك كانت معكقات تنظيمية مثل: البيركقراطية كتأييد القرارات، كالتواؿ 

دارة فريق األزمة. كالمعمكمات، ااإلضافة إلى المعكقات العممية مثل السيطرة عمى األصداث،  كاتخاذ القرارات، كا 

الدكر الكسيط لمشخوية كالعكامل الفيزيقية مثل التعب كالراصة كالعكامل النفسية  كقد أظيرت نتائج الدراسة أف  
ا عمى ىذه المقكمات التي تكاجو مديري األزمات في ا أك إيجااً مثل ضغكط العمل ليا دكر في التأثير سماً 

 المنظمات.

المعكقات التي تـ تصديدىا "البيئية كالتنظيمية كالعممية "، يمكف تجاكزىا ااإلدارة  ت الدراسة إلى أف  كما أشار 
الجيدة كالصكيمة لألزمات كالقدرة عمى اتخاذ القرار مما يؤدي إلى تصسيف فاعمية استجااة اإلدارة لممستجدات ميما 

 مات عند التعامل مع األزمات.وغر أك كبر صجميا، كتقميل المعكقات التي تكاجييا المنظ

إدارة األزمات والكوارث في تركيا:  مدى الحاجة لنظام "( بعنوان: Unlu, A. and Others,2010دراسة ) .5
 .إدارة أزمات موحد"

ىدفت الدراسة لتكضيح مدى تطكر كقدرة أنظمة إدارة األزمات كالككارث لدى الصككمة كالنظاـ التركي، 
لمعمكمات المتعمقة بيا مف خالؿ الدراسات السااقة، ااإلضافة عمى الوصف كالكثائق كاعتمدت الدراسة في جمع ا

 الرسمية كالقكانيف.
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كقد تكومت الدراسة إلى كجكد مشكمة كبيرة في تنسيق صيث ل تكجد آلية كاضصة لمتعاكف كالتنسيق بيف 
كجد استفادة تة األزمات اعد كقكعيا، كل إدار  التركيز منوب عمى كأف   ،الجيات العاممة في إدارة األزمات كالككارث

 مف التجارب السااقة لألزمات كالككارث.

كقد أكوت الدراسة بتعديل نظاـ إدارة األزمات كالككارث في تركيا كتخويص المزيد مف اإلمكانات 
اإلدارة األزمات  ، كتكفير الوالصيات كالكسائل المساندةكافة المادية كالاشرية، كزيادة التنسيق بيف الجيات المعنية

 .كافة كالككارث، كالعمل عمى إدارة األزمة في مراصميا

 ."غياب اتصاالت األزمة: دور المحتوى في التخفيف من حدة القضايا: "( بعنوانwang,2009دراسة ) .6

"Examining a crisis communication void:  The role of context to mitigate 
issues". 

ؼ إلى دكر المعمكمات في إدارة األزمة، صيث أظيرت الدراسات السااقة فعالية أنكاع لتعر االدراسة ىدفت 
التواؿ المختمفة خالؿ مراصل األزمة المختمفة، كاألزمة المقدمة في ىذه الدراسة لـ يستخدـ خالليا استراتيجيات 

ستراتيجية لتوالت األزمة، صيث كاف يجب استخداـ ا ا،ل قوكرً لتوالت األزمة لمتخفيف مف صدتيا، كىذا شك  
 فمـ يكف ىناؾ اتوالت أزمة كقائية أك استراتيجية.

الة إلدارة اتوالت األزمة مف خالؿ دراسة أىمية التوالت الكقائية عمى مت الدراسة نظرة ثاقاة فع  كقد  
مة، ككذلؾ تبيف ما يا كوفت ما يصدث عندما ل يتـ استخداـ اتوالت كقائية خالؿ األز كما أن   الرأي العاـ.

 الة عف الستجااة الالزمة.يسباو غياب عالقات عامة فع  

القضايا التي يتـ تناكليا مف خالؿ كسائل العالـ ل يمكف التخفيف مف صدتيا  كتكومت الدراسة إلى أف  
الكاقعة، عندما االتكضيح مف قبل المنظمة، كما يؤدي إلى زيادة النتائج السمبية، كذلؾ تزداد صدة كخطكرة األزمة 

 كعندما يتعرؼ الناس خارج المنظمة عمى األزمة مف خالؿ ما يطرصو اإلعالـ. جيدل تعالج القضايا اشكل 

 ."ال إلدارة األزمةالتخطيط الفع  "( بعنوان: Rock, 2000دراسة ) .7
Effective crisis management planning"."  

العكامل التي تساعد في تنفيذ خطط  إلىاألزمة، ككذلؾ التعرؼ ىدفت الدراسة إلى كضع تعاكنية لمتخطيط إلدارة 
اؿ التخطيط الفع   إدارة األزمة افعالية .كقد استخدـ الااصث المنيج الكثائقي )المكتبي(، كتكومت الدراسة إلى أف  
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لدراسة إلدارة األزمة يتمثل في استشعار في صدكث األزمة مف خالؿ المؤشرات ذات الومة ااألزمة، كما بينت ا
تقنيات ( أفراد يتـ تدريبيـ عمى 8.4أف التخطيط الجيد إلدارة األزمة يعتمد عمى تككيف فريق عمل مككف مف )

، كما يمة فريق العمل في مكاجية األزمةتأسيس شاكة اتوالت فاعمة يسيل م ، كأف  التدخل أثناء كقكع األزمة
كالعمل عمى الستفادة مف نتائج  ،تدخل في األزماتقامت الدراسة بتصديد الكسائل التي يمكف مف خالليا ال

 األزمات السااقة .

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

دارة قاـ الااصث اال طالع عمى العديد مف الدراسات كاألدبيات المتعمقة امكضكعي اإلدارة الستراتيجية كا 
تماد اإلدارة الستراتيجية كمنيج عممي ىذه الدراسات امجمميا تدعك إلى اع كتكول الااصث إلى أف   ،األزمات

صديث في مكاجية األزمات مما يتطمب الفيـ كالخبرة كالجاىزية لمكوكؿ إلى أفضل نتائج ممكنة في إدارة 
 األزمات.

 من حيث الموضوع: .1

 ،تناكلت الدراسات السااقة مكضكع اإلدارة الستراتيجية أىميتيا كدكرىا كأثرىا في التصديات التي تكاجييا
تيا كمراصميا كطرؽ مكاجيتيا كالتنبؤ بيا كالصد مف ما تناكلت الدراسات السااقة مكضكع إدارة األزمات ماىي  ك

 أثرىا.

 من حيث الزمان: .2

 .نسبًياكىي دراسات صديثة ـ( 2016 – 2005)ف بيجراء الدراسات السااقة الكاردة في الاصث ما إتراكح 

 من حيث المكان: .3

كمنيا ما ىك  ،أماكف إجراء الدراسات السااقة فمنيا ما ىك فمسطيني كاف مف الكاضح كجكد تنكع في
 [.كندا-تركيا –مريكا أما ىك أجنبي ] كمنيا ،[لبناف-الككيت – السعكدية-السكداف-مور-األردف]عربي 

 من حيث المنيج: .4

 التصميمي.امجمميا ركزت الدراسات السااقة عمى استخداـ المنيج الكوفي 
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 من حيث األداة: .5

ـ( 2006)كأصمد ـ( 2012) خدمت معظـ الدراسات السااقة الستاانة فيما استخدمت دراسة كمكباست
  أسمكب المالصظة.

 من حيث العينات: .6

صيث كمف  ،تنكعت عينات الدراسات السااقة مف صيث طبيعة العامميف ما بيف صككمية كقطاع خاص
 كاإلشرافية. مستكياتيـ القيادية

 ا:منيمن حيث استفادة الباحث  .7

 خالل:استفاد الباحث من الدراسات السابقة من 

 تككيف رؤية عامة صكؿ المكضكع. - أ
 تصديد متغيرات الدراسة. - ب
 الدراسة.وياغة أسئمة كفرضيات  - ت
 تصديد منيج الدراسة. - ث
 تصديد إجراءات الدراسة. - ج
 موطمصات الدراسة. إلىالتعرؼ  - ح
 لماصث.تصديد الفجكة الاصثية  - خ

 راسات السابقة:ما يميز الدراسة الحالية عن الد

لمبناء المعرفي  ماًل كاست اكأيًض  ،ااقكف في ذات المكضكعا بدأه الااصثكف السم  ل   تأتي ىذه الدراسة استكمالً  -1
ا سبق مف دراسات فتككف نتائج الدراسة قائمة عمى ما تقدـ مف نتائج كتكويات الدراسات م  التراكمي ل  
 السااقة.

تيجية في إدارة األزمات في الكزارات الفمسطينية كىي مكضكعات ميمة تناكؿ الدراسة مكضكع اإلدارة السترا -2
 في الكزارات الفمسطينية في مصافظات غزة. بإجرائيافي كاقعنا الصالي تميزت 

تعمل الدراسات الصالية عمى إيجاد صمكؿ كبدائل لمتغمب عمى التصديات التي تكاجيو الكزارات الفمسطينية مف  -3
 ديثة:خالؿ أساليب اإلدارة الص
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 اإلضافة عمى الدراسة الحالية:

التي تناكلت اإلدارة الستراتيجية في إدارة األزمات في   -عمى صد عمـ الااصث -ف أكؿ الدراسات تعتبر م   -
الدراسات السااقة تناكلت المكضكع اشكل مختمف مف صيث ربط المتغيريف  ف  إصيث  ،الكزارات الفمسطينية

 كمكاف إجراء الاصث كنصك ذلؾ.
كالتي مف أىميا اإلدارة الستراتيجية كالصاجة  ،تأتي أىمية ىذه الدراسة في التكجو العالمي نصك اإلدارة الصديثة -

 الممصة في إتقاف فف إدارة األزمات في العور الصالي.
 (1.3جدول رقم )

 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 الدراسات السابقة
 

 الدراسات الحالية الفجوة البحثية
زت عمى أغمب الدراسات السااقة رك  

القطاع العاـ كالخاص ككاف في 
 معظميا دراسة صالة.

 
الدراسات السااقة ركزت عمى اإلدارة 
 الستراتيجية في مكضكعات متعددة.

 
الدراسات السااقة تناكلت مكضكع 
إدارة األزمات كربطو امتغيرات 

 مختمفة

ل يكجد أي مف الدراسات 
لسااقة استيدفت الكزارات ا

عمى صد عمـ - اشكل عاـ
 .-الااصث

-لـ تركز الدراسات السااقة 
عمى  -عمى صد عمـ الااصث

اإلدارة الستراتيجية كموطمح 
 .جديد في اإلدارة

 
التي الدراسات السااقة مصدكدية 
بيف اإلدارة الستراتيجية ربطت 

دارة األزمات.  كا 

رات تستيدؼ الدراسة الصالية كل الكزا
 الفمسطينية.

 
زت الدراسة الصالية عمى اإلدارة رك  

الستراتيجية كموطمح عممي جديد 
 في اإلدارة.

 
ركزت الدراسة الصالية عمى الربط 

دارة  بيف اإلدارة الستراتيجية كا 
 األزمات.
 

 

 الدراسات السابقة. إلىجرد بواسطة الباحث باالستناد 
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 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 الفصل الرابع
 راسةمنيجية الد 

 المقدمة:

جراءاتيا مصكرً تعتبر  كعػف  الدراسػة،يػتـ مػف خاللػو إنجػاز الجانػب التطبيقػي مػف  اا رئيسػيً منيجية الدراسة كا 
طريقيا يتـ الصوكؿ عمى البيانات المطمكاة إلجراء التصميل اإلصوائي لمتكوػل إلػى النتػائج التػي يػتـ تفسػيرىا فػي 

 كاالتالي تصقق األىداؼ التي تسعى إلى تصقيقيا. ،ةاسضكء أدبيات الدراسة المتعمقة امكضكع الدر 

 ككػػػذلؾ أداة الدراسػػة المسػػتخدمة كطريقػػػة ،الدراسػػةا لممػػنيج المتاػػػع كمجتمػػع كعينػػة صيػػث تنػػاكؿ ىػػذا الفوػػػل كوػػفً 
فػي  لإلجػراءات التػي قػاـ بيػا الااصػث ادى وػدقيا كثااتيػا. كمػا يتضػمف كوػفً كمػ ،إعدادىا ككيفية بنائيػا كتطكيرىػا

كينتيػػػػي الفوػػػػل االمعالجػػػػات  الدراسػػػػة،كاألدكات التػػػػي اسػػػػتخدمتيا لجمػػػػع بيانػػػػات  ،ة الدراسػػػػة كتقنينيػػػػاتوػػػػميـ أدا 
 كفيما يمي كوف ليذه اإلجراءات. النتائج،اإلصوائية التي استخدمت في تصميل البيانات كاستخالص 

 منيجية وأسموب البحث: 

قيػػا فقػػد اسػػتخدـ الااصػػث المػػنيج الكوػػفي التصميمػػي، بنػاًء عمػػى طبيعػػة الدراسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتصقي        
، اككمًيػ اكيفًيػ اكيعبػر عنيػا تعبيػرً  ادقيًقػ اتكجػد فػي الكاقػع كييػتـ بكوػفيا كوػفً كالذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما 

، كما ل يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة االظاىرة مف أجل استقوػاء مظاىرىػا كعالقاتيػا المختمفػة
بل يتعداه إلى التصميل كالربط كالتفسير لمكوكؿ إلى استنتاجات يبني عمييا التوكر المقترح اصيث يزيػد بيػا روػيد 

 المعرفة عف المكضكع.

 مصادر الدراسة:

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

ات العالقػة، كالػدكريات كالمقػالت صيث اتجو الااصث الكتػب كالمراجػع العربيػة كاألجنبيػة ذ المصادر الثانوية:( 1)
كالتقػػارير، كاألاصػػاث كالدراسػػات السػػااقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الاصػػث، كالاصػػث كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع اإلنترنػػت 

 المختمفة.
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لمعالجػػة الجكانػػب التصميميػػة لمكضػػكع الاصػػث لجػػأ الااصػػث إلػػي جمػػع البيانػػات األكليػػة مػػف  المصــادر األوليــة:( 2)
 .ليذا الغرض الماصث، وممت خويًو  داة رئيسةخالؿ الستاانة كأ

  مجتمع وعينة الدراسة:

كتـ استيداؼ الكظائف القيادية كاإلشرافية مف  ،كزارة( 21) يتككف مجتمع الدراسة مف الكزارات الفمسطينية كعددىا
ع الدراسة صيث بمغ عدد مجتم ،تـ استخداـ العينة العشكائية الطاقيةك  ،كظيفة رئيس شعاة، كصتي ككيل كزارة

، كىي العينة الممثمة لمجتمع لمدراسة الماصكثيفمف  تطبيقيا عمى عدد ى جر الدراسة  إف  ، إذ اماصكثً  (2994)
، كلقد تـ تصديد صجـ العينة االعتماد عمى معادلة ركبرت ماسكف اإلصوائية، اماصكثً ( 341)كالتي بمغ عددىا 

 كالتي تعنى بتصديد صجـ العينة مف مجتمع الدراسة.

 التالي:النحو  عمىولقد جاءت عينة الدراسة موزعة 

 معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة

M حجم المجتمع 

S   1.96أي قسمة  0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستكى الدللة 
 0.05عمى معدؿ الخطأ 

P  0.50نساة تكافر الخاوية كىي 
Q  0.50النساة المتاقية لمخاوية كىي 
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 (1.4مجتمع وعينة الدراسة جدول رقم ) 

الفئة  الوزارة الفمسطينية 
 العميا

الفئة 
 األولى

 عينة الدراسة المجموع الفئة الثانية
 6 57 28 26 3 وزارة االتصاالت  .1
 6 51 14 29 8 وزارة األشغال  .2
 2 20 7 8 3 وزارة اإلعالم  .3
 8 69 27 26 7 وزارة االقتصاد  .4
 15 129 81 38 10 وقافوزارة األ   .5
 90 793 717 61 15 وزارة التعميم  .6
 2 13 6 5 2 وزارة الثقافة  .7
 17 147 75 73 9 وزارة الداخمية  .8
 7 62 30 26 6 وزارة الزراعة  .9

 1 5 1 3 1 وزارة السياحة  .10
 7 61 34 24 3 وزارة االجتماعية  .11
 2 14 5 7 5 وزارة الخارجية  .12
 5 45 26 13 6 وزارة الرياضة  .13
 140 1236 1047 176 13 وزارة الصحة  .14
 3 19 8 5 6 وزارة العدل  .15
 6 54 25 24 5 وزارة العمل  .16
 13 118 37 67 14 وزارة المالية  .17
 4 37 18 14 5 وزارة المواصالت  .18
 1 11 4 6 1 وزارة المرأة  .19
 2 14 5 7 2 وزارة األسرى   .20
 4 39 10 17 12 وزارة الحكم المحمي  .21
 341 2994 2205 655 136 المجموع 

 2017المصدر. ديوان الموظفين العام بيانات غير منشورة 
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 االستبانة:خطوات بناء  

  زمات في الوزارات دارة األ إ ودورىا فيدارة االستراتيجية اإلقاـ الااصث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة
 الستاانة:التالية لبناء  كاتاع الااصث الخطكات ،الفمسطينية

 كالستفادة منيا في بناء  الدراسة،ألدب اإلداري كالدراسات السااقة ذات الومة امكضكع عمى ا الطالع
 كوياغة فقراتيا. الستاانة

  ًالستاانةمف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تصديد أاعاد  ااستشار الااصث عدد 
 كفقراتيا.

  ةالستاانتصديد المجالت الرئيسية التي شممتيا. 
 .تصديد الفقرات التي تقع تصت كل مجاؿ 
 .بداء المالصظات  عرض الستاانة عمى المشرؼ لمنقاش كا 
  كقد تككنت مف مصكريف أساسييف. ،في وكرتيا األكلية الستاانةتـ توميـ 
  دارية كاإلصوائية اإل ،ي الخبرة في المجالت األكاديمية( مف المصكميف ذك 10عمى ) الستاانةتـ عرض

 يبيف أسماء أعضاء لجنة التصكيـ. (4ف الجامعات كالمؤسسات الصككمية. كالممصق رقـ )في كل م
  لتستقر  كالتعديل،مف صيث الصذؼ أك اإلضافة  الستاانةفي ضكء آراء المصكميف تـ تعديل اعض فقرات

 .(2)ممصق  فقرة،( 43في وكرتيا النيائية عمى ) الستاانة

 مكونات االستبانة:

  تتككف استاانة  .الفمسطينيةزمات في الوزارات دارة األ إ ودورىا في االستراتيجيةدارة اإل ةاستاانتـ إعداد
 رئيسيف:الدارسة مف قسميف 

كىك عاارة عف البيانات الشخوية عف المستجيب )الجنس، العمر، المسمى الكظيفي، سنكات القسم األول: 
 المؤىل العممي(. ،الخدمة

( 43كيتككف مف ) ،الفمسطينيةإدارة األزمات في الوزارات  ودورىا في ستراتيجيةاالاإلدارة محاور  الثاني:القسم 
 فقرة:

 

 



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 ( توزيع الفقرات عمى محاور االستبانة2.4جدول )

 

 

# 

 عدد المجاالت

 الفقرات
: األولالمحور   .1

 اإلدارة
 الستراتيجية

 6 التحميل البيئي
 5  االستراتيجيةصياغة   .2
 6 االستراتيجيةتنفيذ   .3
 5 االستراتيجيةالتقييم والرقابة   .4
 22 الستراتيجيةاإلدارة  :المحور األول 
1 

المحور الثاني: 
 إدارة األزمات

 4 مرحمة الميالد
 5 النمو واالتساع 2
 4 مرحمة النضج 3
 4 االنحصار والتقمص 4
 4 االختفاء 5
 21 المحور الثاني: إدارة األزمات 

 

 (:3.4)صسب جدكؿ رقـ  الستاانة( لقياس استجااات الماصكثيف لفقرات 10-1تـ استخداـ التدرج )

 درجات مقياس  (3.4)جدول رقم 

 االستجابة
غير موافق 
بدرجة كبيرة 

 اجدا 

  موافق
بدرجة 
 اكبيرة جدا 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس

دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في  10مف ككمما اقتربت الجااة  لالستجااة،( 10-1)اختار الااصث التدرج 
 (.%10) الفقرة المعنية ككل تدرج لو كزف نسبي

 

 

 منيجية الدراسة
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 :ةانبصدق االست

( 30) كتػـ تكزيػع عينػة اسػتطالعية صجميػامػا كضػعت لقياسػو،  السػتاانةتقػيس أسػئمة  أف   السػتاانةيقوػد اوػدؽ 
 السػتاانةكقػد قػاـ الااصػث االتأكػد مػف وػدؽ  ،اانةالسػتلختاػار التسػاؽ الػداخمي كالوػدؽ البنػائي كثاػات  استاانة

 اطريقتيف:

 المحكمين "الصدق الظاىري":آراء  صدق-1

( متخوويف في المجالت 10عمى مجمكعة مف المصكميف تألفت مف ) الستاانةعرض الااصث 
الااصث آلراء  كقد استجاب، (4)كأسماء المصكميف االممصق رقـ  ،األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلصوائية

في  ةالستاان تالمصكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف صذؼ كتعديل في ضكء المقترصات المقدمة، كبذلؾ خرج
 (.2انظر الممصق رقـ ) -النيائية  اوكرتي

 المقياس: صدق-2

 Internal Validityاالتساق الداخمي  :أوالا 

ىذه  ومع المجاؿ الذي تنتمي إلي لستاانةايقود اودؽ التساؽ الداخمي مدى اتساؽ كل فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خالؿ صساب معامالت الرتااط بيف كل  ؛لالستاانةالفقرة، كقد قاـ الااصث اصساب التساؽ الداخمي 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. الستاانةفقرة مف فقرات مجالت 

 الداخمي:نتائج االتساق  -

  االستراتيجيةالمحور األول: اإلدارة 

" كالدرجة الكمية لممجاؿ،  التحميل البيئي ( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.4يكضح جدكؿ رقـ )
ا م  ل   اكبذلؾ يعتبر المجاؿ وادقً  ؛α≤ 0.05معنكية  ى الرتااط المبينة دالة عند مستك  معامالت ف أف  كالذي يبي  

 كضع لقياسو.
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 (4.4جدول رقم )

 كل فقرة من فقرات البعد األول: التحميل البيئي " والدرجة الكمية لممجال معامل االرتباط بين

 المجال األول: التحميل البيئي #
 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 1 .0.798 يكجد لدى الكزارة اىتماـ بتصميل البيئة الستراتيجية لمكزارة*  0.000 
خارجية كالداخمية كالستفادة مف المعمكمات تقـك الكزارة بتصميل البيئة ال 2

 الناتجة عنيا.
0.919*  0.000 

*0.841 تصدد الكزارة نقاط القكة كالضعف لمتعامل مع كل منيا اكفاءة كفاعمية. 3  0.000 

*0.911 تصدد الكزارة الفرص كالتصديات لمتفاعل األنسب مع معطيات كل منيا. 4  0.000 
*0.614 ة كفرص كافية يمكف الستفادة منيا.يكجد لدى الكزارة نقاط قك  5  0.000 
*0.909 جيد الكزارة عممية التصميل البيئي ككيفية التعامل مع نتائج التصميل.ت   6  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

كالدرجػة الكميػة  " االسـتراتيجيةصـياغة  فقرة مف فقػرات مجػاؿ " ( معامل الرتااط بيف كل 5.4)جدكؿ رقـ يكضح 

كبػػػذلؾ يعتبػػر المجػػػاؿ  ؛α≤ 0.05معنكيػػة  ى الرتاػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتك  معػػامالت ف أف  لممجػػاؿ، كالػػذي يبػػػي  

 ا كضع لقياسو.م  ل   اوادقً 
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 (5.4جدول رقم )

والدرجة الكمية لممجال راتيجيةاالستمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال صياغة   

 االستراتيجيةالمجال الثاني: صياغة  #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.930 يكجد لدى الكزارة رؤية كرسالة كاضصة تعمل مف خالليا. 1  0.000 

*0.925 يكجد لدى الكزارة أىداؼ كاضصة تعمل عمى تصقيقيا. 2  0.000 

*0.885 ارة في عمميا عمى سياسات كاستراتيجيات مصددة لتصقيق أىدافيا.تعتمد الكز  3  0.000 

*0.836 تصدد الكزارة أىدافيا في ضكء إمكاناتيا المتاصة. 4  0.000 

*0.752 تسعى الكزارة لمشاركة جميع العامميف في وياغة الستراتيجية. 5  0.000 

 0.349قيمة الرتااط الجدكلية تساكي . α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

" كالدرجة  االستراتيجيةتنفيذ  ( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 6.4)جدكؿ رقـ يكضح 
كبذلؾ يعتبر  ؛α≤ 0.05معنكية  ى الرتااط المبينة دالة عند مستك  معامالت ف أف  الكمية لممجاؿ، كالذي يبي  

 ياسو.ا كضع لقم  ل   االمجاؿ وادقً 
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 (6.4جدول )

 والدرجة الكمية لممجال االستراتيجيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تنفيذ   

 االستراتيجيةالمجال الثالث: تنفيذ  #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

راعي الكزارة خطكات التنفيذ التي تـ كضعيا في عممية وياغة ت   1
 جية.الستراتي

0.846*  0.000 

جراءات مصددة كاضصة لتنفيذ الخطػػة. 2 *0.739 تعتمد الكزارة عمى برامج كا   0.000 

*0.799 ألفضل النتائج. رعة األداء التصرؾ المطمكب كوكًل تتـ خطكات التنفيذ اس 3  0.000 

دارات المختمفة لتنفيذ ى مبدأ المشاركة كالتعاكف بيف اإلتعتمد الكزارة عم 4
 امج كخطط العمل.البر 

0.476*  0.008 

*0.806 تصدد الكزارة آليات تنفيذ الخطط كالخطط البديمة صسب جدكؿ زمني مصدد. 5  0.000 

*0.591 تعمل الكزارة عمى رود مكازنات مالية كافية لتنفيذ الخطط المكضكعة. 6  0.001 

 0.349دكلية تساكي .قيمة الرتااط الجα≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

"  االستراتيجيةالتقييم والرقابة  ( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 7.4جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  ؛α≤ 0.05معنكية  ى الرتااط المبينة دالة عند مستك  معامالت ف أف  كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذي يبي  

 ا كضع لقياسو.م  ل   ايعتبر المجاؿ وادقً 
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 (7.4جدول )

 والدرجة الكمية لممجال االستراتيجيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التقييم والرقابة   

 االستراتيجيةالمجال الرابع: التقييم والرقابة  #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.895 اؿ لتقييـ األداء.يكجد لدى الكزارة نظاـ رقااة فع   1  0.000 

يتـ تقييـ ما تـ تنفيذه مف الخطة الستراتيجية خالؿ مؤشرات كمعايير  2
 كاضصة.

0.853*  0.000 

*0.898 يتـ تفعيل الرقااة عمى جميع مراصل التنفيذ كليس عمى النتائج النيائية. 3  0.000 

يتـ العمل امركنة عالية مع المتغيرات التي تصدث في البيئة كالتكيف  4
 معيا.

0.819*  0.000 

*0.854 تعمل الكزارة عمى الستفادة مف نتائج التقييـ االتقكيـ كالتوصيح. 5  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

 المحور الثاني: إدارة األزمات

" كالدرجة الكمية  مرحمة الميالد رات مجاؿ "( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فق 8.4)جدكؿ رقـ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ؛α≤ 0.05معنكية  ى الرتااط المبينة دالة عند مستك  لممجاؿ، كالذي يبيف أف معامالت

 ا كضع لقياسو.م  ل   اوادقً 

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرحمة الميالد والدرجة الكمية لممجال8.4جدول )

 الميالد األول: مرحمة المجال 

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

1-  
يكجد اىتماـ لدى الكزارة في مكضكع األزمات كالاصث عنيا قبل 

  .كقكعيا
0.914*  0.000 

2-  
تقـك الكزارة امسح البيئة الداخمية كالخارجية لتصديد مؤشرات صدكث 

 أزمات مصتممة.
0.954*  0.000 

*0.922 كصدة خاوة بتصديث البيانات اكل ما يتعمق ااألزمات. تكفر الكزارة  -3  0.000 

*0.898  .تنظـ الكزارة دكرات تدريبية لمصد مف صدكث األزمات قبل كقكعيا  -4  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

 

" كالدرجة الكمية  النمو واالتساع اط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامل الرتا 9.4)جدكؿ رقـ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ؛α≤ 0.05معنكية  كى ت الرتااط المبينة دالة عند مستمعامال ف أف  لممجاؿ، كالذي يبي  

 ا كضع لقياسو.م  ل   اوادقً 

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 رجة الكمية لممجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات النمو واالتساع والد9.4جدول )

 النمو واالتساع الثاني:المجال  

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

1-  
تتكفر لدى الكزارة المعمكمات الكافية لمتعامل مع األزمات في ىذه 

 .المرصمة
0.950*  0.000 

2-  
يكجد لدى الكزارة القدرة الكافية لمتعامل مع األزمات االسرعة 

 .المطمكاة
0.938*  0.000 

3-  
يكجد لدى الكزارة خمية أك فريق خاص إلدارة األزمات التي قد 

 .تصدث
0.901*  0.000 

*0.960 تكفر الكزارة الدعـ المادي كالتقني الكافي إلدارة األزمة  -4  0.000 

5-  
إدارات كأقساـ الكزارة لتاادؿ يسيل صدكث تفاعل متاادؿ بيف 

 .األزمةمكانيات المادية كالاشرية في صاؿ كقكع اإل
0.809*  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى عند مستك  االرتااط داؿ إصوائيً  *

 

" كالدرجة الكمية  مرحمة النضج ( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 10.4)جدكؿ رقـ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ؛α≤ 0.05معنكية  ى د مستك الرتااط المبينة دالة عن معامالت ف أف  لممجاؿ، كالذي يبي  

 ا كضع لقياسو.م  ل   اوادقً 

 

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرحمة النضج والدرجة الكمية لممجال10.4جدول )

 مرحمة النضج الثالث:المجال  

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.947 برامج المؤىمة لمجاىدة األزماتيكجد لدى الكزارة الخطط كال  -1  0.000 

2-  
يتسـ الييكل التنظيمي في الكزارة االمركنة كالمياقة لمتعامل مع 

 .األزمات
0.893*  0.000 

*0.952 كسريعة مع األزمات ككاضصةتتعامل الكزارة اقرارات صاسمة   -3  0.000 

4-  
إدارة األداء ألىميتو الكبيرة في كسرعة تيتـ الكزارة اعامل الكقت 

 األزمات
0.924*  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى عند مستك  االرتااط داؿ إصوائيً  *

 

" كالدرجة الكمية  االنحصار والتقمص ( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 11.4)جدكؿ رقـ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ،α≤ 0.05معنكية  ى ينة دالة عند مستك الرتااط المب معامالت ف أف  لممجاؿ، كالذي يبي  

 ا كضع لقياسو.م  ل   اوادقً 

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االنحصار والتقمص والدرجة الكمية لممجال11.4جدول )

 االنحصار والتقمص الرابع:المجال  

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

1-  
الكزارة عمى األزمة عند صدكثيا كتصد مف انتشارىا افترة تسيطر 

 .زمنية مناساة
0.924*  0.000 

*0.944 .زمةضرار األأجراءات الطكارئ لمتقميل مف إتقـك الكزارة ااستخداـ   -2  0.000 

3-  
تجري الكزارة عمميات التواؿ اشكل دقيق كسريع لمتغمب عمى 

 .األزمة
0.962*  0.000 

4-  
ؼ العامميف ت اعالمية عف األزمات تستيدتنظيـ الكزارة صمال

 .عالـكالمكاطنيف ككسائل اإل
0.848*  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

 

اؿ، " كالدرجة الكمية لممج االختفاء ( معامل الرتااط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 12.4)جدكؿ رقـ يكضح 
ا م  ل   اكبذلؾ يعتبر المجاؿ وادقً  ؛α≤ 0.05معنكية  ى الرتااط المبينة دالة عند مستك  معامالت ف أف  كالذي يبي  

 كضع لقياسو.

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختفاء والدرجة الكمية لممجال12.4جدول )

 االختفاء الخامس:المجال  

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

1-  
ثار التي خمفتيا ة إجراءات كقرارات لمتخفيف مف اآلتتخذ الكزار 

 .زمةاأل
0.930*  0.000 

2-  
زمة ألخذ الدركس كالعبر الكزارة اعمل دراسة شاممة عف األ تقكـ

 .كتعميميا
0.938*  0.000 

*0.967 .الضعفتقـك الكزارة اعد األزمة بتعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط   -3  0.000 

4-  
تعمل الكزارة عمى تصميل المجيكدات التي بذلت أثناء األزمات لمتعمـ 

 كزيادة الخبرة كدمجيا مع نظـ إدارة األزمات لمكزارة
0.933*  0.000 

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *

 tyStructure Validiائي الصدق البن   :ثانياا

د األداة الكوكؿ إلييا، يعتبر الودؽ البنائي أصد مقاييس ودؽ األداة الذي يقيس مدى تصقق األىداؼ التي تري
 .الستاانةارتااط كل مجاؿ مف مجالت الدراسة االدرجة الكمية لفقرات  ىكيبيف مد

 ى ا عند مستك إصوائيً  دالة الستاانةجميع معامالت الرتااط في جميع مجالت  أف   (13.4)يبيف جدكؿ رقـ 
 ا كضع لقياسو.لم   ةوادق الستاانةكبذلؾ يعتبر جميع مجالت  ؛α≤0.05معنكية 

 

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 (13.4جدول رقم )

الرتااط بيف  لممصكر، معامل( كالدرجة الكمية الستراتيجيةمعامل الرتااط بيف درجة كل مجاؿ مف مصكر )اإلدارة 
 درجة الكمية لممصكر( كالإدارة األزماتدرجة كل مجاؿ مف مصكر )

 

 

# 

 معامل المجاالت

 بيرسكف 

 لالرتااط

 القيمة

 الصتمالية

(Sig.) 

1.  

: األولالمحور 
 الستراتيجية اإلدارة

 0.000 *0.902 التحميل البيئي

 0.000 *0.925  االستراتيجيةصياغة   .2

 0.000 *0.950 االستراتيجيةتنفيذ   .3

 0.000 *0.933 االستراتيجيةالتقييم والرقابة   .4

 0.000 *0.945 الستراتيجية : اإلدارةاألولالمحور  

المحور الثاني:  1
 إدارة األزمات

 0.000 *0.865 مرحمة الميالد

 0.000 *0.965 النمو واالتساع 2

 0.000 *0.974 مرحمة النضج 3

 0.000 *0.955 االنحصار والتقمص 4

 0.000 *0.944 االختفاء 5

 0.000 *0.967 ة األزماتالمحور الثاني: إدار  

 0.349.قيمة الرتااط الجدكلية تساكي α≤0.05دللة  ى ا عند مستك الرتااط داؿ إصوائيً  *



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 :Reliability االستبانةثبات 

أكثر مف مرة تصت نفس  الستاانةنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  الستاانةتعطي ىذه  أف   الستاانةيقود بثاات 
كعدـ تغييرىا اشكل  الستاانةيعني الستقرار في نتائج  الستاانةثاات  اعاارة أخرى أف   الظركؼ كالشركط، أك

 خالؿ فترات زمنية معينة.عدة كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد مرات 

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

كطريقة التجزئة النوفية ككانت النتائج كما ىي مبينة  Cronbach's Alpha Coefficientكركنااخ معامل ألفا 
 (.14.4في جدكؿ رقـ )

 االستبانةوالتجزئة النصفية لقياس ثبات  نباخكرو معامل ألفا ( 14.4جدول رقم )

 

 

# 

 عدد المجاالت

 الفقرات

 معامل ألفا

 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

األول: المحور   .1
 اإلدارة

 االستراتيجية

 *0.924 *0.916 6 التحميل البيئي
 *0.873 *0.906 5  االستراتيجيةصياغة   .2

 *0.773 *0.797 6 االستراتيجيةتنفيذ   .3
 *0.824 *0.910 5 االستراتيجيةالتقييم والرقابة   .4
 *0.978 *0.962 22 الستراتيجية : اإلدارةاألولالمحور  
المحور الثاني:  1

 إدارة األزمات
 *0.931 *0.940 4 مرحمة الميالد

 *0.932 *0.948 5 النمو واالتساع 2
 *0.957 *0.947 4 مرحمة النضج 3
 *0.954 *0.939 4 االنحصار والتقمص 4
 *0.961 *0.956 4 االختفاء 5
 *0.990 *0.983 21 المحور الثاني: إدارة األزمات 
 *0.991 *0.983 43 إجمالي محاور االستبانة 



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

اإلدارة قيمػػػػة معامػػػػل ألفػػػػا كركناػػػػاخ مرتفعػػػػة لمصػػػػكر  ( أف  14.4ؿ رقػػػػـ )كاضػػػػح مػػػػف النتػػػػائج المكضػػػػصة فػػػػي جػػػػدك 
 (. 0.962)( االستراتيجيةاإلدارة )المجالت ( بينما بمغت لجميع 0.916-0.797صيث تتراكح بيف ) االستراتيجية

- 0.773تتػػراكح بػػيف ) ثصيػػ ،ناػػاخك لفػػا كر أ مػػا صسػػب طريقػػة التجزئػػة النوػػفية فكانػػت النتػػائج مشػػابية لطريقػػة أ
 (. 0.978بمغت لجميع المجالت ) بينما( 0.924

 بمغػػتصيػػث ( 0.956-0.939صيػػث تراكصػػت بػػيف ) ،إدارة األزمــاتأمػػا قيمػػة معامػػل ألفػػا كركناػػاخ مرتفعػػة لمصػػكر 
ناػاخ بمغػت ك لفػا كر أية فكانػت النتػائج مشػابية لطريقػة ما صسب طريقة التجزئة النوفأ(، 0.983)لجميع المجالت 
 (. 0.990)لجميع المجالت 

كصسػػب  (،0.983مصػػاكر السػػتمارة فكانػػت قيمػػة معامػػل ألفػػا كركناػػاخ مرتفعػػة صيػػث بمغػػت ) إلجمػػاليمػػا االنسػػاة أ
 (.0.991طريقة التجزئة النوفية فكانت )

في وكرتيا النيائية كما ىي فػي الممصػق رقػـ )( قابمػة لمتكزيػع. كيكػكف الااصػث قػد تأكػد مػف  الستاانةكبذلؾ تككف 
كوالصيتيا لتصميل النتائج كاإلجااة عمى أسئمة  الستاانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة اوصة  استاانةودؽ كثاات 

 الدراسة كاختاار فرضياتيا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package for the Socialمػف خػالؿ برنػامج التصميػل اإلصوػائي السػتاانةتػـ تفريػغ كتصميػل 
Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

لختاػػار مػػا إذا كانػػت K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ-اختاػػار ككلمجػػكركؼ تػػـ اسػػتخداـ
 (.15.4، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ )البيانات تتاع التكزيع الطبيعي مف عدمو

  



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 (15.4جدول رقم )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 

 

# 

 عدد المجاالت

 الفقرات

-ككلمجكركؼ
-Kسمرنكؼ
S) ) 

Sig.المعنوية 

األول: المحور   .1
 اإلدارة

 الستراتيجية

 0.414 0.885 6 التحميل البيئي
 0.158 1.126 5  االستراتيجيةصياغة   .2

 0.795 0.648 6 االستراتيجيةتنفيذ   .3

 0.796 0.647 5 ستراتيجيةاالالتقييم والرقابة   .4
 0.799 0.646 22 الستراتيجية : اإلدارةاألولالمحور  
المحور الثاني:  1

 إدارة األزمات
 0.202 1.071 4 مرحمة الميالد

 0.588 0.774 5 النمو واالتساع 2
 0.054 1.344 4 مرحمة النضج 3
 0.229 1.040 4 االنحصار والتقمص 4
 0.352 0.931 4 االختفاء 5

 0.410 0.888 21 المحور الثاني: إدارة األزمات 

 0.730 0.689 43 إجمالي محاور االستبانة 

جميع مجالت الدراسة ل (.Sig)القيمة الصتمالية  ( أف  15.4كاضح مف النتائج المكضصة في جدكؿ رقـ )
كصيػػث  ،الت يتاػػع التكزيػػع الطبيعػػيتكزيػػع البيانػػات ليػػذه المجػػ كبػػذلؾ فػػإف   ؛0.05مسػػتكى الدللػػة مػػف  أكبػػركانػػت 

 لإلجااة عمى فرضيات الدراسة.  المعمميةسيتـ استخداـ الختاارات 

 

 



 

 

 منـــيجيـــــة الـــدراســــة

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الصسابي: يسػتخدـ ىػذا األمػر اشػكل أساسػي ألغػراض معرفػة تكػرار فئػات  -1
 . ا في كوف عينة الدراسةمتغير ما كيتـ الستفادة مني

 .الستاانة(، لمعرفة ثاات فقرات Cronbach's Alpha)كركنااخ اختاار ألفا  -2
 .الستاانة( لمعرفة ثاات فقرات split halfاختاار التجزئة النوفية ) -3
يسػتخدـ ىػذا الختاػار  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-اختاار ككلمجػكركؼ استخداـ -4

 كانت البيانات تتاع التكزيع الطبيعي مف عدمو.لمعرفة ما إذا 
( لقيػاس درجػة الرتاػاط: يقػـك ىػذا الختاػار Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتااط بيرسػكف ) -5

. كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لصسػػاب التسػػاؽ الػػداخمي كالوػػدؽ البنػػائي لالسػػتاانة، عمػػى دراسػػة العالقػػة بػػيف متغيػػريف
 كالعالقة بيف المتغيرات.

كلقػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف دللػة المتكسػط لكػل فقػرة مػف فقػرات ( T-Test) في صالة عينة كاصػدة Tاختاار  -6
 الستاانة.

( لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فركقػات ذات Independent Samples T-Test) فػي صالػة عينتػيف Tاختاػار  -7
 دللة إصوائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

( لمعرفػة مػا إذا كػاف One Way Analysis of Variance) ANOVAالتاػايف األصػادي  اختاػار تصميػل -8
 ىناؾ فركقات ذات دللة إصوائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

 Multiple Regression لمتعدداختاار النصدار ا -9
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 التحميـــل والنـقــاش

 الفصل الخامس
 التحميل والنقاش

 
 المقدمة:

، كذلؾ مف خالؿ اإلجااة عف أسئمة تصميل البيانات كاختاار فرضيات الدراسةل االفول عرًض  يتضمف ىذا
كالكقكؼ عمى متغيرات  فقراتيا،كالتي تـ التكول إلييا مف خالؿ تصميل  الستاانةكاستعراض أبرز نتائج  ،الدراسة

المؤىل العممي( لذا تـ إجراء ، ، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمةالدراسة التي اشتممت عمى )الجنس، العمر
إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلصوائية لمدراسات  الدراسة، استاانةالمعالجات اإلصوائية لمبيانات المتجمعة مف 

 لمصوكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتصميميا في ىذا الفول.  (SPSS)الجتماعية 
 

 الشخصية:ت الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانا
 كفيما يمي عرض لخوائص عينة الدراسة كفق البيانات الشخوية.

مف الستمارات تـ استكماليا االتعبئة مف الماصكثيف بينما ( %78.3أف  )( 1.5يتضح مف خالؿ جدكؿ )
  مفقكدة.تـ اعتاارىا استمارات ( 21.7%)

 ،رشادىـا  يتسع لمااصث متااعة الماصكثيف ك  صيث لـ ،اتساع العينة كمجتمع الدراسة ىذلؾ يعكد إل أف   ويري الباحث
كضعف الىتماـ امكضكع الاصث العممي  ،التياكف الاعض في التعاطي االشكل المطمكب مع الستاانة إلى ضافةً إ

 لدى مجتمع الدراسة.
 (1.5جدول )

 النسبة التكرار 
 78.3 267 استمارات مكتممة

 21.7 74 جابة عمييا(استمارات مفقودة )لم يتم اإل
 100.0 341 المجموع

 
 ناث.ىف مف اإل( %21.7) ىـ مف الذككر، بينما(%78.3)( يتضح 2.5مف خالؿ جدكؿ )
 ،ناثيعطي األكلكية لمذككر أكثر مف اإلثقافة المجتمع الفمسطيني في غزة ل زاؿ  أف   إلىذلؾ  ويعزو الباحث

 عمىكىي ظركؼ غير طبيعية كانت تقدـ الذككر  ـ2007عيد تشكيميا اعد أصداث الكزارات أ   اف   إلىضافة إ
 اإلناث في العمل.

 
  



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

 ( الجنس2.5جدول )
 النسبة التكرار 

 78.3 209 ذكر
 21.7 58 أنثى

 100.0 267 اإلجمالي
 

في الفئة العمرية (%28.8) سنة، 40قل مف أك  30فئاتيـ العمرية تقع مف (47.9) ( أف  3.5مف الجدكؿ ) يتضح
 سنة. 30قل مف ( أ%8.2) ك فأكثرسنة  50في الفئة العمرية مف ( %15)ك سنة 50 قل مفأ– 40مف 

كىـ في سف  ـ2007نساة كبيرة مف المكظفيف تـ تعيينيـ اعد أصداث  أف   إلىذه النساة في الدراسة  ويعزو الباحث
ىناؾ شاو تكقف في  و كافضمف ىذه الفئة مع األخذ اعيف العتاار أن   أواصكاالتخرج كاعد مركر عشر سنكات 

 تعييف مكظفيف جدد اعد ذلؾ.
 ( العمر3.5جدول )

 النسبة التكرار 
 8.2 22 سنة 30قل من أ

 47.9 128 40قل من ألى إ 30من 
 28.8 77 50قل من أو  40من 
 15.0 40 فأكثر 50من 

 100.0 267 اإلجمالي
 
( %20.6)كمدير دائرة /نائب ( % 22.5)ك قسـسماىـ الكظيفي رئيس م  ( %39) ف  ( أ4.5مف الجدكؿ )يتضح 

 غير ذلؾ.( %9)ك مدير عاـ /نائب( %9)كرئيس شعاة 
تتاع  ةقساـ ىـ جية إشرافيألية كرؤساء افالجيات القيادية كاإلشرا الدراسة تضمفمجتمع  أف   ىإل ويعزو الباحث

مع الييكل التنظيمي في  الءـيت. امفاول العمل كأكثر صضكرً  إلىمما يجعميا أقرب  ،لجية قيادية اشكل مااشر
مع الفئات العمرية السااقة  يتالءـكما  (رئيس قسـ)الكظيفي  لممسمىكىذا يبرر كجكد العدد األكبر  ،الكزارات
 ذكرىا.
 
 
 
 



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

 
 ( المسمى الوظيفي4.5جدول )

 النسبة التكرار 
 9.0 24 مدير عام /نائب
 22.5 60 مدير دائرة/ نائب 

 39.0 104 رئيس قسم
 20.6 55 شعبة  رئيس

 9.0 24 غير ذلك
 100.0 267 اإلجمالي

 
 سنكات 10قل مف أك  5سنكات خدمتيـ في العمل الصالي مف (%39.3) ف  ( أ5.5مف الجدكؿ ) يتضح

 سنكات. 5قل مف أ (%9) كسنة فأكثر  15مف ( %28.5)ك سنة 15قل مفأك  10مف ( %23.2)ك
 ىكفي السنكات األكلـ 2007مع الدراسة تـ تعيينيـ اعد أصداث نساة كبيرة مف مجت أف   إلىذلؾ  ويعزو الباحث
ما سي   رأس عمميـ في الكزارات ل ىاقاء عدد مف المكظفيف عم ىإل ى عز ي   اعامً ( 15)ألكثر مف ( 76)منيا. كالعدد 

 الوصة كالتعميـ كالشؤكف الجتماعية.
 

 ( عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي5.5جدول )
 لنسبةا التكرار 
 9.0 24 سنوات 5قل من أ

 39.3 105 سنوات 10قل من أ– 5من 
 23.2 62 سنة 15قل من أ-10من 
 28.5 76 سنة فأكثر15من 

 100.0 267 اإلجمالي
 

دبمـك متكسط، ( %6.7)ك ماجستير( %23.6)ك ساكالكريك مؤىميـ العممي ( %64أفًّ )( 6.5جدكؿ )اليتضح مف 
 .لؾغير ذ( %1.1)ك ة% دكتكرا 4.5

يككف  شرافية في الكزارات مف شركط الختاار كالتعييف المعمكؿ بيا أف  الكظائف اإل أف   إلىذلؾ  ويعزو الباحث
 .ىشرافية كصد أدنإشيادة الاكالكريكس لشغل كظائف  عمى صاواًل 
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 ( المؤىل العممي6.5جدول )

 النسبة التكرار 
 4.5 12 ةدكتورا

 23.6 63 ماجستير
 64.0 171 بكالوريوس

 6.7 18 دبموم متوسط
 1.1 3 غير ذلك
 100.0 267 اإلجمالي

 
 

 الوزن النسبي لفقرات المجاالت ا: ثانيا 
 االستبانة:تحميل فقرات 

لعينة كاصدة( لمعرفة متكسطات درجات  Tلتصميل فقرات الستاانة تـ استخداـ الختاارات المعممية )اختاار
 عمى مقياس الدراسة.( %60)صياد كىي تمثل ىي ال( 6) كاعتبرت الدرجةالستجااة. 

 :ةاناالستبتحميل جميع فقرات 
وبمتوسط بمغ (%56.31)جمالي محور التحميل البيئي بمغ الوزن النسبي اإل ن  ( أ7.5من الجدول )يتضح 

يكجد لدى ، بينما لفقرات محور التحميل البيئي كانت الفقرة الخامسة )1.64( وانحراف معياري بمغ 5.63)
بينما (، %60.94) ولى بوزن نسبي بمغت المرتبة األ ( احتم  كزارة نقاط قكة كفرص كافية يمكف الستفادة منياال

ت المرتبة األخيرة ( احتم  تجيد الكزارة عممية التصميل البيئي ككيفية التعامل مع نتائج التصميلكانت الفقرة السادسة )
 .(%54.47)بوزن نسبي 
مكانيات لدييا الكثير مف الفرص كاإل يكجد المختمفةالصككمة بكزاراتيا  يركا أف   ثيفك صالما ذلؾ أف   ويعزو الباحث

مكانيات كالمقدرات المختمفة التي فالصككمة لدييا مف الطاقات كاإل ،المتعددة كىي غير مصوكرة االجانب المادي
 .سكمةيمكف تكظيفيا كاستثمارىا االشكل األمثل اما يصقق نساة أكبر مف األىداؼ المر 

 ىصتاج إليالبيئي  فالتصميل ،نتائجوالكزارات ل تجيد عممية التصميل البيئي ككيفية التعامل مع  في المقابل فإف  
ككذلؾ وعكاة التعامل مع الفرص  ،عنو مف كجية نظرىـ ىً نا استصقاقات قد تكمفيـ ما ىـ في غخبراء كلي

 ارد مادية كاشرية كبيرة.مك  القكة كالضعف التي قد تصتاج إلى كالتيديدات كنقاط
 
 



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التحميل البيئي (7.5)جدول 

الكسط  المجال األول: التحميل البيئي أوال
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

يكجد لدى الكزارة اىتماـ بتصميل البيئة   -1
 تراتيجية لمكزارة.الس

5.49 1.97 54.91 -4.23 0.00 5 

2-  
تقكـ الكزارة بتصميل البيئة الخارجية كالداخمية 

 كالستفادة مف المعمكمات الناتجة عنيا.
5.49 1.93 54.91 -4.31 0.00 4 

3-  
تصدد الكزارة نقاط القكة كالضعف لمتعامل مع 

 كل منيا اكفاءة كفاعمية.
5.64 1.89 56.44 -3.07 0.00 2 

4-  
تصدد الكزارة الفرص كالتصديات لمتفاعل 

 األنسب مع معطيات كل منيا.
5.62 1.92 56.18 -3.25 0.00 3 

5-  
يكجد لدى الكزارة نقاط قكة كفرص كافية 

 يمكف الستفادة منيا.
6.09 1.91 60.94 0.80 0.42 1 

6-  
تجيد الكزارة عممية التصميل البيئي ككيفية 

 التعامل مع نتائج التصميل.
5.45 2.01 54.47 -4.47 0.00 6 

  0.00 3.69- 56.31 1.64 5.63 إجمالي مجال التحميل البيئي 
 

( %61.86)بمغ  االستراتيجيةمحور صياغة  إلجماليالوزن النسبي  أن  يتضح ( 8.5من خالل جدول)
ت الفقرة كان االستراتيجية، بينما لفقرات محور صياغة 1.70( وانحراف معياري بمغ 6.19وبمتوسط بمغ )

 ولى بوزن نسبي بمغت المرتبة األ ( احتم  يكجد لدى الكزارة رؤية كرسالة كاضصة تعمل مف خالليااالولى )
( تسعى الكزارة لمشاركة جميع العامميف في وياغة الستراتيجيةبينما كانت الفقرة الخامسة )%(، 64.57)

 .(%55.19) ت المرتبة األخيرة بوزن نسبياحتم  
الكزارات كمف خالؿ الخبرات المتراكمة كالمتاادلة كالسعي المصمكد في استخداـ  ذلؾ إلى أف   الباحثويعزو  

يقدـ الكزارة  راز ىذا الجانب ااعتااره نقطة تفكؽ يمكف أف  إبدارة كصرص الكزارات عمى في اإل النظريات الصديثة
الرسالة ااتت مف األشياء الميمة في الرؤية ك  اعتاار أف   ىعم ،اأفضل وكرة عمى المستكى الصككمي كالمجتمعي

دارتيا كطريقة عمميا في مشاركة إالدارة العميا في الكزارات لـ تول في  في المقابل فإف   عمل المؤسسات
االمعنى الصقيقي  اكىذا يعد قوكرً  ،ىداؼ كالخطط التي شارككا بكضعيايتبنكا األ أف  كالذيف يمكف  ،العامميف

 .العامميف في كضع الخطط كاألىداؼ الوصيصة في استاعاد مشاركةدارة ساليب اإلألستخداـ 



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

  
 االستراتيجية( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال صياغة 8.5جدول )

الكسط  االستراتيجيةالمجال الثاني: صياغة  أوال
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
يكجد لدى الكزارة رؤية كرسالة كاضصة تعمل مف 

 خالليا.
6.46 1.97 64.57 3.77 0.00 1 

2-  
يكجد لدى الكزارة أىداؼ كاضصة تعمل عمى 

 تصقيقيا.
6.37 1.96 63.68 3.07 0.00 3 

3-  
تعتمد الكزارة في عمميا عمى سياسات 

 كاستراتيجيات مصددة لتصقيق أىدافيا.
6.20 1.78 61.99 1.82 0.07 4 

 2 0.00 3.34 64.02 1.96 6.40 تصدد الكزارة أىدافيا في ضكء إمكاناتيا المتاصة.  -4

تسعى الكزارة لمشاركة جميع العامميف في   -5
 وياغة الستراتيجية.

5.52 2.17 55.19 -3.61 0.00 5 

  0.07 1.79 61.86 1.70 6.19 االستراتيجيةجمالي مجال صياغة إ 
 

وبمتوسط  (%57.87) بمغ تنفيذ االستراتيجيةجمالي مصكر الكزف النسبي إل أف  يتضح ( 9.5من خالل جدول)
تعتمد كانت الفقرة الرااعة ) االستراتيجيةتنفيذ بينما لفقرات مصكر ( 1.64( وانحراف معياري بمغ )5.79بمغ )

كلى ت المرتاة األ( اصتم  دارات المختمفة لتنفيذ البرامج كخطط العملى مبدأ المشاركة كالتعاكف بيف اإلالكزارة عم
تعمل الكزارة عمى رود مكازنات مالية كافية لتنفيذ بينما كانت الفقرة السادسة )%(، 60.83) بكزف نسبي بمغ

 (. %53.92)ت المرتاة األخيرة بكزف نسبي ( اصتم  الخطط المكضكعة
 دراكيـ أف  ا  ك  ،األخرى  داراتاإل دارات يدفعيـ لمتعاكف بيفذلؾ لكجكد فيـ لدى العامميف في اإل ويعزو الباحث 

مكانيات المكزعة بيف اصاجة ماسة إلى تظافر الجيكد كاإلدارة امفردىا فيي إتقكـ بيا  الخطط كالبرامج ل يمكف أف  
 دارات لتصقيق كتنفيذ البرامج كاألىداؼ.اإل

الصككمة بكجو  ألف   ؛ىذه الكزارات كفي ظل الصوار الممتد ليس امقدكرىا تكفير مكازنات مالية كافية في صيف أف  
  .أداء الكزارات عمى انعكسعاـ تعيش في ضائقة مالية كبيرة 

  



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال المشاركة9.5جدول )

االستراتيجيةالمجال الثالث: تنفيذ  أوالا  الكسط  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

تراعي الكزارة خطكات التنفيذ التي تـ كضعيا في   -1
 عممية وياغة الستراتيجية.

5.73 1.87 57.29 -2.36 0.02 4 

2-  
جراءات مصددة  تعتمد الكزارة عمى برامج كا 

 كاضصة لتنفيذ الخطػػة.
5.92 1.81 59.17 -0.74 0.46 2 

3-  
رعة األداء التصرؾ تتـ خطكات التنفيذ اس

 ألفضل النتائج. المطمكب كوكًل 
5.73 1.87 57.26 -2.40 0.02 5 

4-  
تعتمد الكزارة عمى مبدأ المشاركة كالتعاكف بيف 

 دارات المختمفة لتنفيذ البرامج كخطط العمل.اإل
6.08 2.03 60.83 0.67 0.51 1 

5-  
تصدد الكزارة آليات تنفيذ الخطط كالخطط البديمة 

 صسب جدكؿ زمني مصدد.
5.90 2.01 58.98 -0.83 0.41 3 

6-  
تعمل الكزارة عمى رود مكازنات مالية كافية 

 لتنفيذ الخطط المكضكعة.
5.39 2.14 53.92 -4.61 0.00 6 

  0.03 2.12- 57.87 1.64 5.79 االستراتيجيةإجمالي مجال تنفيذ  
 

 (%56.75)بمغ  االستراتيجيةالتقييم والرقابة جمالي مصكر الكزف النسبي اإل أفًّ يتضح ( 10.5من خالل جدول)
كانت  االستراتيجيةالتقييم والرقابة بينما لفقرات مصكر  ،1.72( وانحراف معياري بمغ 5.67وبمتوسط بمغ )

%( 57.81)كلى بكزف نسبي بمغت المرتاة األ( اصتم  اؿ لتقييـ األداءيكجد لدى الكزارة نظاـ رقااة فع  كلى )الفقرة األ
ت المرتاة ( اصتم  عمى جميع مراصل التنفيذ كليس عمى النتائج النيائيةيتـ تفعيل الرقااة بينما كانت الفقرة الثالثة )

  (.%55.5) األخيرة بكزف نسبي
سير العمل اشكل عاـ فمجرد كجكد  عمىتأثيرىا  ىاأىمية الرقااة في الكزارات كمد و يكجد كعينًّ أويرى الباحث  

 تساىـ اعممية ضاط العمل في الكزارة. أنظمة رقابية يمكف أف  
في عممية  اا يعكس قوكرً ىذ فقرة تفعيل الرقااة عمى جميع مراصل التنفيذ كليس عمى النتائج النيائية فإف  كفي 

ككذلؾ يمكف  ،نتاجلرقااة عمى جميع مراصل العمل كاإلدارية ينـ عف التياكف كالتراخي في تفعيل عممية االرقااة اإل
فة التي قد يككف عدـ الرغاة في تكفير التكم اذلؾ أصيانً مكانيات المطمكاة ليككف ضعف في تكفر الخبرات كاإل أف  

 دارية.تطمبيا عممية الرقااة اإل
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 االستراتيجية( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التقييم والرقابة 10.5جدول )

االستراتيجيةالمجال الرابع: التقييم والرقابة  أوالا  الكسط  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
 النسبي
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
اؿ لتقييـ يكجد لدى الكزارة نظاـ رقااة فع  

 األداء.
5.78 2.10 57.81 -1.70 0.09 

1 

2-  
يتـ تقييـ ما تـ تنفيذه مف الخطة الستراتيجية 

 خالؿ مؤشرات كمعايير كاضصة.
5.67 1.86 56.73 -2.87 0.00 

3 

3-  
ميع مراصل التنفيذ يتـ تفعيل الرقااة عمى ج
 كليس عمى النتائج النيائية.

5.52 1.91 55.15 -4.13 0.00 
5 

4-  
يتـ العمل امركنة عالية مع المتغيرات التي 

 تصدث في البيئة كالتكيف معيا.
5.74 1.95 57.41 -2.17 0.03 

2 

5-  
تعمل الكزارة عمى الستفادة مف نتائج التقييـ 

 االتقكيـ كالتوصيح.
5.67 2.05 56.67 -2.64 0.01 

4 

  0.00 3.08- 56.75 1.72 5.67 االستراتيجيةإجمالي مجال التقييم والرقابة  
 

 (%58.07) بمغ الستراتيجيةالكزف النسبي الجمالي مصكر اإلدارة  أف  يتضح ( 11.5من خالل جدول)
المرتاة  اصتل   تيجيةالسترابينما المجاؿ الفرعي وياغة (، 1.56( وانحراف معياري بمغ )5.81وبمتوسط بمغ )

بينما كاف مجاؿ  (،1.70( وانحراف معياري بمغ )6.19وبمتوسط بمغ )%( 61.86) كلى بكزف نسبي بمغاأل
( وانحراف معياري بمغ 5.63وبمتوسط بمغ ) (%56.31)التصميل البيئي اصتل المرتاة األخيرة بكزف نسبي 

 ،ىداؼغ الخطط كالستراتيجيات كتضع األتوي كف أف  الكزارات الفمسطينية يم ذلؾ أف   ويعزو الباحث (،1.64)
كىذا يناع مف رغاة الكزارات االعمل مف خالؿ خطة كىي ميتمة بيذا الجانب اما يتكفر لدييا مف خبرات جيدة 

 الكزارة تتقدـ مع كجكد خطة استراتيجية تعزز دكرىا في المجتمع كبيف الكزارات. كيشعرىا اأف  
ـ تول اعد الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة ل لتصميل البيئي كاف لو النساة األقل ألف  مصكر ا أف   ويرى الباحث

كىذا غير  ،خبراء كمكازنات مالية إلىالتصميل البيئي اصاجة  كأف   ،دارة العورية الجديدةلمستكيات متقدمة في اإل
 ؛في تصميل البيئة الستراتيجية لمعمل تغرؽ  تضع خطة االشكل التقميدي دكف أف   فالكزارات يمكف أف   ،فمتكفر اآل

 ىذا سيضعيا أماـ تصديات ليا عالقة اكيفية استثمار الفرص كنقاط القكة كمكاجية التيديدات كنقاط الضعف. ألف  
( فيما اختمفت مع ااقي الدراسات التي ذكرت النسب المؤدية 2000كلقد اتفقت الدراسة الصالية مع دراسة )الغزالي 
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التشااو  ى( كيرجع ذلؾ إل2005( ك)عساؼ 2008( ك )كىاة 2013( ك )الصاج 2016ة )األخرس.ليا مثل دراس
رز الختالؼ ردف كالتي استيدفت المؤسسات العامة فيما يبسة الصالية كدراسة الغزالي في األالكبير بيف الدرا

دراسة كمجتمعيا كعينتيا بيئة ال ف فيالبي  كيفسر الااصث ذلؾ االختالؼ  ،نفة الذكرآالكاضح في الدراسات 
 جريت فيو.أ  خوائويا كثقافتيا كالتكقيت الذي ك 

 االستراتيجية( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت اإلدارة 11.5جدول )

 الستراتيجيةاإلدارة  أوالا 
الكسط 
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

 4 0.00 3.69- 56.31 1.64 5.63 التصميل البيئي :المجاؿ األكؿ  -1
 1 0.07 1.79 61.86 1.70 6.19  الستراتيجيةوياغة  :المجاؿ الثاني  -2
 2 0.03 2.12- 57.87 1.64 5.79 الستراتيجيةتنفيذ  :المجاؿ الثالث  -3
 3 0.00 3.08- 56.75 1.72 5.67 الستراتيجيةالتقييـ كالرقااة  :المجاؿ الرااع  -4
  0.04 2.03- 58.07 1.56 5.81 الستراتيجيةاإلدارة  جمالي المحور األولإ 
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 مقارنة الدراسات الحالية بالدراسات السابقة "اإلدارة االستراتيجية"

 دارة االستراتيجية:محور اإل

كستككف المقارنة  ،التي تـ تناكليامقارنة بيف نتائج الدراسة الصالية كنتائج الدراسات السااقة  الااصث اعملقاـ 
 لمدراسات التي أبرزت النساة المئكية صتى يمكف عمل مقارنة وصيصة.

ككذلؾ  ،كيرجع ذلؾ لختالؼ صجـ العينة كنكعيا ،لنفس المصكر( %58,07) الدراسة الصالية جاءت نسبتيا-
 .كىي نساة متكسطة مجتمع الدراسة

في صيف %( 67.6)صيث بمغت  ،دارة الستراتيجيةا لوالح اإلاضصً ا ك تفكقً  (2106خرس، ظيرت دراسة )األأ-
كيرجع ذلؾ لختالؼ مجتمع الدراسة كصجـ كنكع  ؛لنفس المصكر%( 58.07) نسبتياالدراسة الصالية جاءت  ف  أ

 ـ.المرصمة الثانكية كمجتمع كاصد كىك قطاع التعمي معممي كىـمجتمع الدراسة مف لكف كاصد  العينة يرجع ذلؾ أف  

 أف  لى إكيرجع ذلؾ  ،مقارنة مع الدراسة الصالية%( 75.4)( نساة مرتفعة كىي 2013، ظيرت دراسة )الصاجأ-
 جريت بيا الدراسة.لى الظركؼ التي ا  إضافة إكىك قطاع التعميـ  ،مجتمع الدراسة مف لكف كاصد

مصدكدية  ىجع ذلؾ إلكير ( %70). ارتفاع في النساة التي صول عمييا كىي (2008أظيرت دراسة )كىاة  -
فيـ كخيرة في ذات  ا يتمتعكف او مفم  كل   ،كىـ رؤساء األقساـ في الجامعات ،عينة الدراسة كالفئة المستيدفة

 الصالية.اختالؼ ما ىك كاقع في دراسة  مىكىذا ع ،المجاؿ
 اع ذلؾ أيًض كيرج ،( ارتفاع كاضح في النساة التي أصرزتيا مقارنة بدراسة الصمك2005أظيرت دراسة )عساؼ  -

خالؼ ما ىك كاقع  ىالدراسة مف صيف نكع الماصكثيف كمستكاىـ الكظيفي كصجـ العينة عم نساة بيئةلختالؼ 
 دراسة الصالية.الفي 

 (12.5جدكؿ رقـ )
 ا مئكيةالدراسات التي أظيرت نتائجيا نساً 

 دارة االستراتيجيةاإل الدراسات م
 % 58,07 2017الدراسات الحالية  1
 % 67,6 2016رس األخ 2
 % 75,4 2013الحاج  3
 % 75,64 2008وىبة  4
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 المحور الثاني: إدارة األزمات
 

وبمتوسط بمغ ( %54.92)بمغ  مرحمة الميالدمصكر  إلجماليالكزف النسبي  ف  أيتضح ( 13.5من خالل جدول)
يكجد اىتماـ لدى كلى )رة األفكانت الفق مرحمة الميالدبينما لفقرات مصكر ، 2.04( وانحراف معياري بمغ 5.49)

بينما %(، 56.02) كلى بكزف نسبي بمغت المرتاة األ( اصتم  الكزارة في مكضكع األزمات كالاصث عنيا قبل كقكعيا
ت ( اصتم  تقكـ الكزارة امسح البيئة الداخمية كالخارجية لتصديد مؤشرات صدكث أزمات مصتممةكانت الفقرة الثانية )

  (.%54.32) بيالمرتاة األخيرة بكزف نس
ة كل دارة األزمات اليكـ يفرض نفسو اقك إعمـ  أف   لىإالمرتاة األكلي  ىعم ىصوكؿ الفقرة األكليعزو الباحث  

الىتماـ او مف خالؿ كضع الخطط كالسيناريكىات كىك  ىجاىدة عم يا تعملن  إبل  ،يمكف ألي كزارة أف تتجاىمو
 المجتمع.أماـ  كلتعزيز مكانتياالعامميف بيا  كطمأنةة المؤسس عمىمصل اىتماـ الكزارات لممصافظة 

 ىت تعمل اأنماط إدارية ل تؤدي إلالكزارات ل زال ألف   ؛ت المرتاة األخيرةالفقرة الثانية اصتم   أف   ويرى الباحث
 ،الزمة لذلؾالميارات كالخبرات ال ىتفتقر إل اكىي أيًض  ،عادة النظر فيياى إ يا اصاجة إلكأن   ،األىداؼ المطمكاة

ي تكفيرىا في ظل عدـ كجد رغاة فتمالية قد تككف غير متكفرة أك ل إمكانيات مادية ك  ىصاجتيا إل ىإضافة إل
مع الدراسات %(  55,69)كقد اختمفت الدراسة الصالية التي جاءت بكزف نسبي  ،دارةساليب في اإلتبني ىذه األ

( 62,5-2013 ركاة،(.  كدراسة )أبك 69,97-2014 ،( كدراسة )نور69,96-2017السااقة دراسة )اسميـ، 
ككذلؾ  ،السبب في الختالؼ البيئي في مجتمع كعينة الدراسة الااصث أف   ى ( كير 59,6-2010 ،شقركدراسة )األ

 لمصيطة امجتمع الدراسة بكجو عاـ.التكقيت كالظركؼ ا
 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحمة الميالد13.5جدول )

الميالد األول: مرحمةجال الم  الكسط  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
يكجد اىتماـ لدى الكزارة في مكضكع 

 األزمات كالاصث عنيا قبل كقكعيا 
5.60 2.29 56.02 -2.84 0.00 1 

2-  
ية تقكـ الكزارة امسح البيئة الداخمية كالخارج

 لتصديد مؤشرات صدكث أزمات مصتممة.
5.43 2.22 54.32 -4.17 0.00 4 

3-  
تكفر الكزارة كصدة خاوة بتصديث البيانات 

 اكل ما يتعمق ااألزمات.
5.49 2.23 54.92 -3.71 0.00 2 

4-  
تنظـ الكزارة دكرات تدريبية لمصد مف صدكث 

  .األزمات قبل كقكعيا
5.44 2.22 54.40 -4.12 0.00 3 

الميالد األول: مرحمةال المج   5.49 2.04 54.92 -4.07 0.00  
 



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

وبمتوسط  (%55.77) بمغ النمو واالتساعجمالي مصكر الكزف النسبي اإل أف  يتضح ( 14.5من خالل جدول)
فكانت الفقرة الخامسة )يسيل  النمو واالتساعبينما لفقرات مصكر ، 1.90( وانحراف معياري بمغ 5.58بمغ )

ت مكانيات المادية كالاشرية في صاؿ كقكع األزمة( اصتم  إدارات كأقساـ الكزارة لتاادؿ اإلادؿ بيف صدكث تفاعل متا
بينما كانت الفقرة الرااعة )تكفر الكزارة الدعـ المادي كالتقني الكافي %(، 57.45)كلى بكزف نسبي بمغ المرتاة األ

  (.%52.49) إلدارة األزمة( اصتمت المرتاة األخيرة بكزف نسبي
قساـ عمميا ارات كاألدىذه اإل كأف   ،رؤية ىكل كزارة يتـ بناء ىيكميا التنظيمي بناًء عم أف   ذلك إلىويعزو الباحث 
دارية داخل الكزارة الكاصدة ىي ىذه الكيانات اإل كأف   ،دكاردارة أك قسـ القياـ بجميع األإأي ستطيع تكاممي فال ت

كىذا الفيـ لدى مجتمع الدراسة ىك الذي  ،تصقيق اليدؼ المروكد إلىي تقكـ اأداء المياـ المكمفة بيا مما يؤد
الجيكد تتظافر في صاؿ  كجد ثقافة مودرىا المجتمع أف  تو أن   إلىضافة إ ى،جعل ىذه الفقرة تصتل المرتاة األكل

 كقكع كاشتداد األزمة لمتعاكف في صميا.
 واالتساع ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور النمو14.5جدول )

الكسط  النمو واالتساع الثاني:المجال  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
تتكفر لدى الكزارة المعمكمات الكافية لمتعامل مع 

 .المرصمةاألزمات في ىذه 
5.61 2.16 56.09 -2.96 0.00 4 

2-  
قدرة الكافية لمتعامل مع يكجد لدى الكزارة ال

 .األزمات االسرعة المطمكاة
5.61 2.06 56.13 -3.07 0.00 3 

3-  
يكجد لدى الكزارة خمية أك فريق خاص إلدارة 

 .األزمات التي قد تصدث
5.65 2.31 56.50 -2.47 0.01 2 

4-  
كفر الكزارة الدعـ المادي كالتقني الكافي إلدارة ت  

 .األزمة
5.25 2.07 52.49 -5.89 0.00 5 

5-  
سيل صدكث تفاعل متاادؿ بيف إدارات كأقساـ ي  

الكزارة لتاادؿ المكانيات المادية كالاشرية في صاؿ 
 .كقكع األزمة

5.75 2.08 57.45 -1.99 0.05 
1 

  0.00 3.64- 55.77 1.90 5.58 جمالي المجال الثاني النمو واالتساعإ 
 

وبمتوسط بمغ % 56.79بمغ  مرحمة النضجمصكر  ليإلجماالكزف النسبي  أف  يتضح ( 15.5من خالل جدول)
فكانت الفقرة الثالثة )تتعامل الكزارة  مرحمة النضجبينما لفقرات مصكر ، 1.90( وانحراف معياري بمغ 5.68)
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بينما كانت %(، 58.08) كلى بكزف نسبي بمغت المرتاة األمع األزمات( اصتم   ككاضصة كسريعةاقرارات صاسمة 
ت المرتاة األخيرة بكزف تسـ الييكل التنظيمي في الكزارة االمركنة كالمياقة لمتعامل مع األزمات( اصتم  الفقرة الثانية )ي

 (. %55.34)نسبي 
عمييا الكثير مف األزمات كأواصت  الكزارات الفمسطينية في غزة في ظل الصوار مر   ذلؾ أف  ويعزو الباحث  

اتخاذ القرارات اصسـ  الصرجة ىكتصتاج إليو في تمؾ األكقات  كالتي أكثر ما ،خبرة كدراية االتعامل معيا عمى
 ككف عكاقاو كخيمة.ت التأخر في اتخاذ القرارات الميمة يمكف أف   كقد اات مف المعمكـ أف   ،ككضكح

ن  الفقرة المتعمقة االييكل التنظيمي اصتم   أف   ويرى الباحث يتقدـ  ما يمكف أف  ت المرتاة األخيرة ليس لقمة أىميتيا كا 
ليات العمل آككف قكانيف ك تزمات قد كفي كجكد األ ،رارات السريعةخرى لككنيا أكثر أىمية مثل القأعمييا فقرات 

 األزمة امركنة فائقة متأثرة بركتيف العمل. يتعاطى مع مركنة الييكل التنظيمي كأل   ىصد ما عم ىتؤثر إل
 

 حمة النضج( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مر 15.5جدول )

الكسط  مرحمة النضج :المجال الثالث  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
يكجد لدى الكزارة الخطط كالبرامج المؤىمة 

 .لمجاىدة األزمات
5.59 2.15 55.94 -3.08 0.00 3 

2-  
مركنة يتسـ الييكل التنظيمي في الكزارة اال

 .كالمياقة لمتعامل مع األزمات
5.53 2.03 55.34 -3.75 0.00 4 

3-  
ككاضصة تتعامل الكزارة اقرارات صاسمة 

 .مع األزمات كسريعة
5.81 2.02 58.08 -1.55 0.12 1 

4-  
 كسرعة األداءتيتـ الكزارة اعامل الكقت 
 .ألىميتو الكبيرة في إدارة األزمات

5.78 2.04 57.78 -1.78 0.08 2 

  0.01 2.76- 56.79 1.90 5.68 جمالي المجال الثالث مرحمة النضجإ 
 

 (%56.42) بمغ االنحصار والتقمصجمالي مصكر إلالكزف النسبي ا ف  أيتضح ( 16.5من خالل جدول)
فكانت الفقرة الثالثة  االنحصار والتقمصبينما لفقرات مصكر ، 1.80( وانحراف معياري بمغ 5.64وبمتوسط بمغ )

 كلى بكزف نسبي بمغت المرتاة األاصتم   لكزارة عمميات التواؿ اشكل دقيق كسريع لمتغمب عمى األزمة(جري ا)ت  
كلى )تسيطر الكزارة عمى األزمة عند صدكثيا كتصد مف انتشارىا افترة زمنية بينما كانت الفقرة األ%(، 57.52)

 (. %55.0)مناساة( اصتمت المرتاة األخيرة بكزف نسبي 
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السريع كالدقيق مف أىـ  ذلؾ لمعايشة العامميف االكزارات تجارب جعمت مف عممية التواؿ االشكل ويعزو الباحث
التأخر في  إلىمردكد سيء يؤدي  عمميات التواؿ االقطع سيككف لو أي خمل في كأف   ،دارة األزمةإمتطماات 

 صل األزمة كزيادة الخسائر كاألضرار.
مكانيات ما ىك اسبب نقص اإلتاة األخيرة إن  األزمة عمى المر  عمىلكزارات فقرة صوكؿ سيطرة ا أف  ويرى الباحث 

ا في فترة يئنياا  ك  كالسيطرة عمييادارة األزمة إ كأف   ،ر سنيفش  الالزمة افعل الصوار الذي تعاني منو الكزارات منذ ع  
 في قطاع غزة.مكانات مادية كاشرية كبيرة األمر الذي تفتقره الكزارات إ إلىزمنية مصددة يصتاج 

 
 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور االنحصار والتقمص16.5جدول )

الكسط  االنحصار والتقمص الرابع:المجال  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
تسيطر الكزارة عمى األزمة عند صدكثيا كتصد 

 .افترة زمنية مناساة مف انتشارىا
5.50 2.01 55.00 -4.06 0.00 4 

2-  
جراءات الطكارئ لمتقميل إتقكـ الكزارة ااستخداـ 

 .زمةضرار األأمف 
5.75 1.95 57.46 -2.11 0.04 2 

3-  
جري الكزارة عمميات التواؿ اشكل دقيق ت  

 .كسريع لمتغمب عمى األزمة
5.75 1.92 57.52 -2.11 0.04 1 

4-  
عالمية عف األزمات إ مالت تنظيـ الكزارة ص

 .تستيدؼ العامميف كالمكاطنيف ككسائل العالـ
5.57 2.12 55.68 -3.32 0.00 3 

  0.00 3.25- 56.42 1.80 5.64 إجمالي المجال الرابع االنحصار والتقمص 
 

وبمتوسط بمغ  (%55.89) بمغ االختفاءجمالي مصكر الكزف النسبي اإل ف  أيتضح ( 17.5من خالل جدول)
ة إجراءات كلى )تتخذ الكزار فكانت الفقرة األ االختفاءبينما لفقرات مصكر ، 1.90( وانحراف معياري بمغ 5.59)

بينما كانت %(، 56.92) كلى بكزف نسبي بمغت المرتاة األزمة( اصتم  ثار التي خمفتيا األكقرارات لمتخفيف مف اآل
ي بذلت أثناء األزمات لمتعمـ كزيادة الخبرة كدمجيا مع نظـ الفقرة الرااعة )تعمل الكزارة عمى تصميل المجيكدات الت

  (.%55.40)إدارة األزمات لمكزارة( اصتمت المرتاة األخيرة بكزف نسبي
الكجو األمثل مف  عمىصميا  كقد يجري  ،الكزارات كالقائميف عمييا يتأثركا اصدكث األزمة ذلؾ اأف  ويعزو الباحث  

ثار األزمة آجراءات لمتخفيف مف القرارات كاإلاتخاذ  ىرار فتسارع الكزارات إلصيث الزمف أك صجـ الخسائر كاألض
 قائمة.زالت  ثار األزمة يذكر ااألزمة ككأنيا لآزالة إ فعدـ
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و يشعر العامميف االكزارات امجرد انتياء األزمة ت المرتاة األخيرة ألن  فقرة تصميل المجيكدات اصتم   أف  ويرى الباحث 
 ىالقرار في الكزارات ليس لدييـ ىذا التكجو إل أوصاب كأف   ،ير ااألزمة التي أجيدتيـ كنالت منيـل مجاؿ لمتفك

ما  امكانات مادية كاشرية كخبرات غالاً إ ىكتصتاج إل ،تككف مكمفة دارية الجديدة التي يمكف أف  اعتماد األساليب اإل
 تككف غير متكفرة.

 
 ي لمحور االختفاء( الوسط الحسابي والوزن النسب17.5جدول )

الكسط  االختفاء الخامس:المجال  
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

تتخذ الكزارة إجراءات كقرارات لمتخفيف مف   -1
 .زمةفتيا األثار التي خم  اآل

5.69 2.05 56.92 -2.45 0.01 1 

زمة ألخذ سة شاممة عف األالكزارة اعمل درا تقكـ  -2
 .الدركس كالعبر كتعميميا

5.56 2.06 55.56 -3.51 0.00 3 

تقـك الكزارة اعد األزمة بتعزيز نقاط القكة   -3
 .الضعفكمعالجة نقاط 

5.57 1.99 55.70 -3.51 0.00 2 

4-  
تعمل الكزارة عمى تصميل المجيكدات التي بذلت 

مع  أثناء األزمات لمتعمـ كزيادة الخبرة كدمجيا
 نظـ إدارة األزمات لمكزارة

5.54 2.11 55.40 -3.53 0.00 
4 

  0.00 3.53- 55.89 1.90 5.59 جمالي المجال الخامس االختفاءإ 
 

وبمتوسط بمغ  (%55.96) جمالي مصكر إدارة األزمات بمغالكزف النسبي اإل ف  أيتضح ( 18.5من خالل جدول)
 كلى بكزف نسبي بمغالمرتاة األ رعي مرصمة النضج اصتل  المجاؿ الفبينما (، 1.77( وانحراف معياري بمغ )5.60)
 بينما كاف مجاؿ مرصمة الميالد اصتل   (،1.90( وانحراف معياري بمغ )5.68وبمتوسط بمغ )%(، 56.79)

 (، 2.04( وانحراف معياري بمغ )5.49وبمتوسط بمغ ) (%54.92)المرتاة األخيرة بكزف نسبي
ظيكر األزمة  اتخاذ الخطكات الستااقية قبل إلىمرصمة الميالد كالتعامل معيا أقرب  ف  أ لىإذلؾ ويعزو الباحث  

مف  يناعكىذا  ،كىذا ما لـ تيتـ او الكزارات اشكل كبير ،عداد كصدة خاوة كتنظيـ دكراتا  مثل تصميل البيئة ك 
اؼ في الجيد ت يمثل ليـ استنز كالعمل مف خالؿ ىذه المصددا ،قوكر في الرؤية كضعف في الخبرات

 في ظل الشعكر ااستاعاد صدكث أزمة. امكانيات كخوكًو كاإل
ما ىك نااع مف الشعكر االمسؤكلية في التعاطي مع الصدث القائـ الذي تقدـ مرصمة النضج إن   أف  الباحث  ى وير 
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تي ستخمفيا ثار الكارثية أك األضرار الكبيرة الكقف صجـ اآلالم ىيستنفر كل مككنات المؤسسة كالذي يسيطر عم
سيما الثقافة السائدة في عمكـ الكزارات التعامل بردات الفعل كليس وناعة الفعل  األزمة مقارنة االجيد المبذكؿ ل

مكضكع األزمات.  كلقد اختمفت ىذه الدراسة مع مجمل الدراسات السااقة في مكضكع األزمات  عمىكينسصب ىذا 
( فجميع ىذه 59,6( ك )األشقر، 62,5ك ركاة ، ( ك )أب69,97( ك )نور، 96ك69صيث صول )سميـ،

ىذه  أف   ى" كيرجع ذلؾ إل55,96لصالية كىي "صرزتيا الدراسة اأأعطيت نساة أعمى مف النساة التي الدراسات 
جريت في الكزارات الفمسطينية بكجو عاـ كليس في فئة مصددة أك أ  يرىا مف الدراسات المذككرة التي الدراسة دكف غ
كالذي  ،مكانيات العمل كالمزاج العاـا  في الثقافة كالىتماـ كمعكقات ك  سسة ما يعني الختالؼ الكاسعشريصة أك مؤ 

جريت فييا كالتي أ   عف الكقت كالظركؼ التي فضاًل  ،في المؤسسة أك الشريصة الكاصدة ايككف أقل اختالفً  ف  أيمكف 
 .آلخرتختمف مف صيف 

 
 ي لمجاالت إدارة األزمات( الوسط الحسابي والوزن النسب18.5جدول )

الكسط  المحور الثاني: إدارة األزمات أوالا 
 الصسابي

النصراؼ 
 المعياري 

الكزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 الختاار

 المعنكية
p- 
value 

ترتيب 
 الفقرة

 5 0.00 4.07- 54.92 2.04 5.49 مرصمة الميالد :المجاؿ األكؿ  -1
 4 0.00 3.64- 55.77 1.90 5.58 النمك كالتساع :المجاؿ الثاني  -2
 1 0.01 2.76- 56.79 1.90 5.68 مرصمة النضج :المجاؿ الثالث  -3
 2 0.00 3.25- 56.42 1.80 5.64 النصوار كالتقمص :المجاؿ الرااع  -4
 3 0.00 3.53- 55.89 1.90 5.59 الختفاء :المجاؿ الخامس  -5
  0.00 3.72- 55.96 1.77 5.60 المصكر الثاني: إدارة األزمات 
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 مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة "إدارة األزمات"

 .%(55،96) زمات في الكزارات الفمسطينية جاء بنساة متكسطة بمغتدارة األإكاقع  ف  أظيرت الدراسة الصالية أ

ا التي أعطتي رة األزمات مقابل النساة المتكسطةداإارتفاع في مؤشرات ( 2017) بينت دراسة اسميـصيث -
الرتب السامية في الدراسة  كاستيداؼمصدكدية عينة الدراسة  ىكيرجع ذلؾ إل( 55,96) الصالية كىيالدراسة 
  تجانس مجتمع الدراسة ككل. ىإل ااإلضافة

الدراسة فقط الشق  صيث استيدفت ،( جاءت بنساة عالية بخالؼ الدراسة الصالية2014نور ) ككذلؾ دراسة 
التي كاف  خالؼ دراسة الصالية ىعم اخاًو  اينة طااعً ىذا يعطي لمجتمع الدراسة كالعك  ،المدني بكزارة الداخمية

ككذلؾ  ،ى أخر  ىككذلؾ الفركقات التي تككف بيف كادر العمل مف كزارة إل ،مجتمع الدراسة ىك جميع الكزارات
 الدراسة.جريت فييا أ  الكقت كالظركؼ التي 

مرتفعة مقارنة مع دراسة  اًض كىي أي( 62,5) فعة كىيبنساة مرت( 2013) ككذلؾ جاءت دراسة أبك ركاة -
ككذلؾ طبيعة العمل كتجانس مجتمع  ،الفئة المستيدفة ىـ كاار ضااط الشرطة كيعكد ذلؾ ألف   ؛الصالية

 الدارسة كثقافتو.
بيئة خاوة  اكىي أيًض ( %59,6) ىي األقرب صيث بمغت نسبتيا(2010) شقرفيما كانت دراسة األ -

إضافة  ،كاألمف الكطني كالفارؽ المكجكد في مجتمع الدراسة مصدكد كلو وفات مشتركة بكزارة الداخمية
 خالؼ دراسة الصمك التي شممت كل الكزارات. ىجريت بيا الدراسة عمأ  الظركؼ التي  ىإل

كذلؾ لمتشااو الكبير في مجتمع كعينة الدراسة التي  ؛( مطااقة لدراسة الصمك2000كلقد جاءت دراسة )الغزالي 
ات كالخبرات ككل جكانب استيدفت المؤسسات العامة في األردف فاتساع مجتمع الدراسة كتنكع الفئات كالثقاف

 عطت ىذه النتائج المطااقة لمدراسة الصالية لمتشااو الكبير بينيما.أ الختالؼ 

 (19.5جدول رقم )

 ت التي أظيرت نتائجيا بنسب مئويةالدراسا

 زماتأل دارة اإ الدراسات 
 % 55؛96 اسة الحاليةالدر  
  %  69؛96   2017اسميم  7
 % 69,96 2014نصر  8
 % 62,5 2015بو ركبة أ 9
 % 59,6 2010األشقر  10
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 الفرضيات:اختبار 
 اختاار الفرضيات صكؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية األكلى(:

 ة إصوائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ل تكجد عالقة ذات دلل الوفرية:الفرضية 
 تكجد عالقة ذات دللة إصوائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. البديمة:الفرضية 
و ل يمكف رفض الفرضية الوفرية كاالتالي ل فإن   α≤0.05أكبر مف مستكى الدللة  Sig.(P-value)إذا كانت 

أقل مف  Sig.(P-value)ريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا كانت تكجد عالقة ذات دللة إصوائية بيف متغي
و تكجد عالقة ذات دللة فيتـ رفض الفرضية الوفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة اأن   ،α≤0.05مستكى الدللة 

 إصوائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
 الدراسة:فرضيات 

 الفرضية الرئيسية األولى:
دارة األزمات في الكزارات  الستراتيجية( بيف اإلدارة α≤0.05ات دللة إصوائية عند مستكى )تكجد عالقة ذ كا 

 الفمسطينية.
كىي  0.00( تساكي .Sigالقيمة الصتمالية ) ، كأف  0.870( أف معامل الرتااط يساكي 20.5يبيف جدكؿ رقـ )

 الستراتيجيةدللة إصوائية قكية بيف اإلدارة  كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات، α ≤ 0.05الدللة  ى قل مف مستك أ
دارة   األزمات في الكزارات الفمسطينية.كا 

دارة األزمات في الوزارات الفمسطينية االستراتيجية( معامل االرتباط بين اإلدارة 20.5جدول )  وا 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بيف α≤0.05ية عند مستكى )تكجد عالقة ذات دللة إصوائ
دارة األزمات في الكزارات الفمسطينية الستراتيجيةاإلدارة   .كا 

0.870* 0.000 

 .α≤0.05دللة  ى عند مستك  االرتااط داؿ إصوائيً  *
ة األزمات دار إو ال يمكن مكانيات إال أن  اإلالوزارات الفمسطينية برغم ما بيا من ضعف سببو قمة  أن   ويري الباحث

المدى البعيد تنسجم مع احتمال حدوث  عمىدارة وتخطيط استراتيجي إيكون ىناك  لشكل المطموب بدون أن  با
  .العالقة بين المتغيرين بأىميةأزمة بشكل مفاجئ مما يؤكد وجود وعي 
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دارة األزمات في الكزاراα≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى ) - ت ( بيف التصميل البيئي كا 
 الفمسطينية.
كىي ، 0.00( تساكي .Sigالقيمة الصتمالية ) ، كأف  0.764معامل الرتااط يساكي  ( أف  21.5يبيف جدكؿ رقـ )

يدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة إصوائية قكية بيف التصميل البيئي  كىذا ،α ≤ 0.05الدللة  ى قل مف مستك أ
دارة األ  زمات في الكزارات الفمسطينية.كا 

 
دارة األزمات في الوزارات الفمسطينية( معامل االرتباط بين 21.5) جدول  التحميل البيئي وا 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بيف α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى )
دارة األزمات في الكزارات الفمسطينية.  التصميل البيئي كا 

0.764* 0.000 

 .α≤0.05دللة  ى عند مستك  االرتااط داؿ إصوائيً  *
 كالفرص التيديداتبراز نقاط الضعف كنقاط القكة ا  ئي اما يصتكيو مف دراسة البيئة ك التصميل البي أف   ويري الباحث

دارة األزمة دكف معرفة إدارة األزمات اصيث ل يمكف إما ىك يوب في مومصة كالتعامل معيا االشكل األمثل إن  
 دارة األزمات.إمف مخرجات تصميل البيئة ككيفية  دراسة البيئة التي خرجت منيا األزمة فتستفيد الكزاراتك 

 
دارة األزمات في  الستراتيجية( بيف وياغة α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى ) - كا 

 الكزارات الفمسطينية.
كىي ، 0.00( تساكي .Sigالقيمة الصتمالية ) ، كأف  0.756معامل الرتااط يساكي  ( أف  22.5يبيف جدكؿ رقـ )

يدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة إصوائية قكية بيف وياغة  كىذا، α ≤ 0.05الدللة  ى قل مف مستك أ
دارة األ الستراتيجية  زمات في الكزارات الفمسطينية.كا 
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دارة األز ( معامل االرتباط بين 22.5جدول )  مات في الوزارات الفمسطينيةصياغة االستراتيجية وا 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بيف α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى )
دارة األزمات في الكزارات الفمسطينية. الستراتيجيةوياغة   كا 

0.756* 0.000 

  .α≤0.05دللة  ى عند مستك  االرتااط داؿ إصوائيً  *
 اما تشكل ناظمً كالبرامج إن   كاألىداؼ كالسياساتوياغة الستراتيجية كالتي تقكـ عل تصديد الرؤية  أف  ويري الباحث 
كفي صاؿ صدكثيا مع غياب ىذه  ،تصد مف صدكث أزمات كمع كجكد ىذه المككنات يمكف أف   ،لعمل الكزارات

كبذلؾ  ؛مف وياغة الستراتيجية اتككف جزءً  أف   دارة األزمة يمكفا  ا. ك مككنات يككف مكقف األزمة وعب جدً ال
 .اكوياغة الستراتيجية ميمة جدً  بيف األزماتتككف العالقة 

دارة األزمات في  الستراتيجية( بيف تنفيذ α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى ) - كا 
 الكزارات الفمسطينية.

كىي ، 0.00( تساكي .Sigالقيمة الصتمالية ) ، كأف  0.828ي معامل الرتااط يساك  ( أف  23.5يبيف جدكؿ رقـ )
 الستراتيجيةيدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة إصوائية قكية بيف تنفيذ  كىذا ،α ≤ 0.05الدللة  ى قل مف مستك أ

دارة األ  زمات في الكزارات الفمسطينية.كا 
دارة األ  االستراتيجيةاالرتباط بين تنفيذ ( معامل 23.5جدول )  زمات في الوزارات الفمسطينيةوا 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بيف α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى )
دارة األزمات في الكزارات الفمسطينية. الستراتيجيةتنفيذ   كا 

0.828* 0.000 

 .α≤0.05دللة  ى عند مستك  االرتااط داؿ إصوائيً  *
 مف ىذه الوياغة فإف   ادارة األزمة جزءً إتككف  و في ظل كجكد استراتيجية مواغة كالتي يمكف أف  أن  ويرى الباحث 

طكؽ النجاة لألزمة التي تـ األخذ اعيف  امكانةالمااشرة في التنفيذ ل ينفؾ عف إدارة األزمة صيف صدكثيا بل كيككف 
 ذ الستراتيجية لمخركج مف األزمةاللتزاـ بتنفي عمىفي صاؿ صدكثيا  العتاار اصتماؿ صدكث األزمة فتعمل الكزارات

 في الكزارات الفمسطينية.



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

كىي ، 0.00( تساكي .Sigالقيمة الصتمالية ) ، كأف  0.848معامل الرتااط يساكي  ( أف  24.5يبيف جدكؿ رقـ )
صوائية قكية بيف التقييـ كالرقااة إيدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة  كىذا، α ≤ 0.05الدللة  ى قل مف مستك أ

دارة األزمات في الستراتيجية  .الكزارات الفمسطينية كا 
يتـ بإدارة األزمات في جميع ت عمييا أف   الزامً  طكيمة كافالكزارات اما تعانيو مف أزمات لفترات  أف  ويري الباحث 

ر الكثير مف التساؤلت مثل تصديد المسؤكليات عند صدكث أزمة تثا ف  إاصيث  ،مراصميا كمنيا الرقااة الستراتيجية
 ،ككيفية التقييـ كما ىي المعالجات المطمكاة ،كمف المسؤكؿ عف القوكر كالخطأ الذي أدى إلى صدكث األزمة

 كاالتالي عالقة األزمة االرقااة قكية.
دارة األزمات االستراتيجيةاالرتباط بين التقييم والرقابة ( معامل 24.5جدول )  الوزارات الفمسطينيةفي  وا 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بيف α≤0.05تكجد عالقة ذات دللة إصوائية عند مستكى )
دارة األزمات في الكزارات  الستراتيجيةالتقييـ كالرقااة  كا 

 الفمسطينية.
0.848* 0.000 

 .α≤0.05دللة  ى عند مستك  ايً الرتااط داؿ إصوائ *
 

 الثانية:الفرضية 
)التحميل البيئي، صياغة  االستراتيجيةاإلدارة  ألبعاد (α≤0.05مستوى )حصائية عند إداللة  ذوال يوجد أثر 

دارة األزمات في الوزارات الفمسطينية.لالستراتيجيةاالستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية، التقييم والرقابة   ( وا 
التحميل البيئي، صياغة االستراتيجية، تنفيذ ) االستراتيجيةدارة اإلعناور  لمكقكؼ عمى مستكى تأثير

دارة األزمات في الوزارات الفمسطينية( لالستراتيجيةاالستراتيجية، التقييم والرقابة  استخدـ الااصث اختاار  .وا 
 كيمكف استنتاج ما يمي:  Stepwiseالنصدار المتعدد ااستخداـ طريقة 

 التااع يتأثركىك يمثل المتغير  ،زماتإدارة األ أف   Stepwiseئي ااستخداـ طريقة النيا نمكذج النصدارف يبي   - أ
 –الستراتيجية  تنفيذ-الستراتيجيةالتقييـ كالرقااة المتغيرات )دللة إصوائية اكل مف  جكىرية كذاتاوكرة 

 (.التصميل البيئي
في  Stepwiseطريقة صوائية صسب إلة دل يذ تأثير ( لعدـ كجكدوياغة الستراتيجية)المتغير تـ استاعاد  - ب

 زمات.إدارة األ
 ف  أكىذا يعني  0.775مغ معامل التصديد المعدؿ ، بينما ب0.880معامل الرتااط بمغت  ف  أأظيرت نتائج التصميل 

-يجيةالستراتالتقييـ كالرقااة المتغيرات المستقمة التالية ) تأثيرلى إزمات يعكد دارة األإمف التغير في ( 77.5%)
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إدارة  التااع فييعكد لعكامل أخرى تؤثر عمى المتغير ( %22.5) ( كالااقيالتصميل البيئي –الستراتيجية  تنفيذ
 زمات.األ
 

 زماتفي إدارة األ  االستراتيجيةبعاد اإلدارة أتحميل االنحدار المتعدد لتأثير  ( نتائج اختبار25.5جدول )
المتغير 

 التااع
(R) 

 الرتااط
(R²) 

معامل 
 التصديد

F 
 المصسكاة

DF  درجات
 الصرية

Sig. 
مستكى 
 الدللة

ß  معامل النصدار T 
المصسك 

 اة

Sig. 
مستكى 
 الدللة

إدارة 
 300.55 0.775 0.880 األزمات

 3 النصدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

.073- .365- .716 

التقييـ 
كالرقااة 

 الستراتيجية

.492 8.470 .000 

تنفيذ  262 البكاقي
 الستراتيجية

.282 4.102 .000 

التصميل 
 البيئي

.221 4.030 .000 

 
 

  التأثير:معادلة 
 0.221( + تنفيذ الستراتيجية) 0.282( + التقييـ كالرقااة الستراتيجية) 0.492+  0.073-=زمات إدارة األ

 (التصميل البيئي)
( امقدار كصدة كعند زيادة )التقييـ كالرقااة الستراتيجية البيئي(يل في صالة تثبيت قيمة )تنفيذ الستراتيجية، التصم

 (.0.492( امقدار )زماتإدارة األالمتغير التااع ) لى زيادةإدي ؤ كاصدة ي
التصميل البيئي( كعند زيادة )تنفيذ الستراتيجية( امقدار كصدة  الستراتيجية،في صالة تثبيت قيمة )التقييـ كالرقااة 

 (.0.282امقدار )زمات إدارة األالمتغير التااع  لى زيادةإكاصدة يؤدي 
( امقدار كصدة البيئيكعند زيادة )التصميل  الستراتيجية(في صالة تثبيت قيمة )التقييـ كالرقااة الستراتيجية، تنفيذ 

 (.0.221امقدار )زمات إدارة األالمتغير التااع  لى زيادةإكاصدة يؤدي 
 .(التصميل البيئي –الستراتيجية  تنفيذ-الستراتيجيةالتقييـ كالرقااة ) ى الىتماـ االمصاكرلإ المعنيينيدعك كىذا ما 
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 الفرضية الثالثة:
( بيف متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ اإلدارة α≤0.05ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى)

دارة األزمات ت   الستراتيجية  ،، العمر، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمةلممتغيرات الشخوية )الجنس ى عز كا 
 المؤىل العممي(.

 الجنس –ت( لعينتين مستقمتيناختبار ) ( نتائج26.5جدول رقم )

 المحاور
 قيمة المتوسطات

 tاالختبار 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 نثىأ ذكر
 0.16 1.42 5.36 5.71 التحميل البيئي

 0.44 0.77 6.03 6.23  االستراتيجيةصياغة 
 0.23 1.20 5.56 5.85 االستراتيجيةتنفيذ 

 0.78 0.28- 5.73 5.66 االستراتيجيةالتقييم والرقابة 
 0.45 0.75 5.67 5.84 االستراتيجية األول: اإلدارةالمحور 

 0.37 0.89- 5.7 5.43 مرحمة الميالد
 0.70 0.39 5.49 5.6 النمو واالتساع
 0.81 0.24 5.63 5.69 مرحمة النضج

 0.51 0.65 5.51 5.68 االنحصار والتقمص
 0.62 0.50 5.48 5.62 االختفاء

 0.87 0.17 5.56 5.61 المحور الثاني: إدارة األزمات
( بيف متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ اإلدارة α≤0.05ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى) :أوالا 

دارة األزمات ت   الستراتيجية  ر الجنس.لمتغي ى عز كا 
 امكانية في ممارسة الدارة الستراتيجية إيمانً دييـ الرغاة كاإلالماصكثيف مف الجنسيف ل أف   ىذلؾ إل ويعزو الباحث

 منيـ اأىميتيا في صياتيـ العممية.
مف مستكى  أكبر مستقمتينت( لعينتين اختبار ) نتائجالمقابمة لختاار  (.Sig)القيمة الصتمالية  تبيف أف   -

مما ، 0.45 جمالي المصكر )اإلدارة الستراتيجية( صيث كانت قيمة المعنكيةإل ، االنساةα ≤ 0.05لة الدل
 الجنس.عزى لمتغير ت   الستراتيجيةيكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ اإلدارة 

مف مستكى  مستقمتيف أكبرلعينتيف  ت(اختاار ) المقابمة لختاار نتائج (.Sig)القيمة الصتمالية  كتبيف أف   -
مما ، 0.87 ( صيث كانت قيمة المعنكيةإدارة األزماتجمالي المصكر )إل ، االنساةα ≤ 0.05الدللة 

 الجنس.عزى لمتغير ت   إدارة األزماتيكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ 

الجنسيف القدرة كالمعرفة  دىل رتالمتراكمة كف  ة العمل كالخبرات الثقافة المكتساة كبيئ أف   إلىويعزو الباحث ذلك 
 دارة األزمات.إفي 
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( بيف متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ اإلدارة α≤0.05: ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى)اثانيا 
دارة األزمات ت   الستراتيجية  لمتغير الفئة العمرية. ى عز كا 

 
 الفئة العمريةج اختبار "التباين األحادي" ( نتائ27.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

قل من أ
 سنة 30

قل من أ-30
 سنة 40

قل أ-40من 
 سنة 50من 

سنة  50
 فأكثر

 0.14 1.85 6.04 5.74 5.41 5.81 التحميل البيئي
 0.01 4.01 6.72 6.49 5.84 6.19  االستراتيجيةصياغة 
 0.21 1.53 6.15 5.94 5.59 5.77 االستراتيجيةتنفيذ 

 0.04 2.87 6.09 5.93 5.36 5.88 االستراتيجيةالتقييم والرقابة 
 0.05 2.64 6.25 5.98 5.55 5.91 الستراتيجية : اإلدارةاألولالمحور 

 0.04 2.75 6.01 5.76 5.13 5.69 مرحمة الميالد
 0.03 2.96 6.14 5.75 5.24 5.91 النمو واالتساع
 0.01 4.01 6.29 5.96 5.28 5.9 مرحمة النضج

 0.01 4.33 6.4 5.79 5.29 5.78 االنحصار والتقمص
 0.08 2.32 6.13 5.8 5.31 5.51 االختفاء

 0.01 3.63 6.19 5.81 5.25 5.76 المحور الثاني: إدارة األزمات
مستكى الدللة  تساكي اار " لختاار "التاايف األصادي " المقابمة لخت (.Sig)القيمة الصتمالية  تبيف أف   -

0.05 ≥ α  مما  ،0.05( صيث كانت قيمة مستكى الدللة الستراتيجيةاالنساة إلجمالي المجاؿ )اإلدارة
، عزى لمتغير الفئة العمريةت   الستراتيجيةاإلدارة  يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ

ـ ضمف ىذه الفئة ى   ف  م   إلى أف  ويعزو الباحث ذلك سنة فأكثر...  50لوالح  الفئة العمرية  ككانت الفركؽ 
بيـ مف خبرات كتجارب جعمتيـ أكثر معرفة  ما مر   كأف   ،معرفة صقائق األمكر أكثر مف غيرىـ ىأقدر عم

 .كانتماء كتفاعل في إدارة المؤسسة
، α ≤ 0.05قل مف مستكى الدللة أ"التاايف األصادي " بمة لختاار المقا (.Sig)القيمة الصتمالية  كتبيف أف   -

مما يكضح كجكد فركؽ ، 0.01يث كانت قيمة مستكى الدللة ( صإدارة األزماتاالنساة إلجمالي المجاؿ )
لوالح ككانت الفركؽ  العمرية،عزى لمتغير الفئة ت   إدارة األزمات معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ

 .سنة فأكثر 50لعمرية ا الفئة

ومخرجات األزمة وطرق مواجيتيا  عمى مدخالتزمات واالطالع األ كثرة التعامل مع  أن   إلىويعزو الباحث ذلك 
  زمات لقضاء سنوات خدمة أطول.جواء أكثر دراية في موضوع األ ن عايش ىذه األمم  
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متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ اإلدارة ( بيف α≤0.05ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى) ا:ثالثا 
دارة األزمات ت   الستراتيجية  لمتغير المسمى الكظيفي. ى عز كا 

 
 المسمى الكظيفي( نتائج اختبار "التباين األحادي" 28.5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

مدير 
عاـ/ 
 نائب

مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسـ

س رئي
 شعاة

 
 غير ذلؾ

 0.045 2.468 5.41 5.36 5.56 5.73 6.53 التحميل البيئي
 0.029 2.747 5.83 5.8 6.18 6.35 7.05  االستراتيجيةصياغة 
 0.033 2.673 5.48 5.49 5.79 5.79 6.72 االستراتيجيةتنفيذ 

 0.218 1.450 5.39 5.58 5.57 5.78 6.4 االستراتيجيةالتقييم والرقابة 
 0.037 2.602 5.53 5.56 5.74 5.91 6.68 الستراتيجية : اإلدارةاألولحور الم

 0.229 1.416 5.18 5.32 5.48 5.43 6.39 مرحمة الميالد
 0.217 1.452 5.27 5.42 5.54 5.57 6.42 النمو واالتساع
 0.336 1.145 5.46 5.57 5.58 5.74 6.43 مرحمة النضج

 0.132 1.785 4.91 5.56 5.72 5.64 6.25 االنحصار والتقمص
 0.154 1.684 5.15 5.36 5.65 5.55 6.41 االختفاء

 0.178 1.589 5.19 5.45 5.59 5.59 6.38 المحور الثاني: إدارة األزمات
، α ≤ 0.05قل مف مستكى الدللة أر "التاايف األصادي" المقابمة لختاا (.Sig)تبيف أف القيمة الصتمالية  -

مما يكضح كجكد ، 0.037( صيث كانت قيمة مستكى الدللة الستراتيجيةجاؿ )اإلدارة االنساة إلجمالي الم
 الكظيفي، ككانتعزى لمتغير المسمى ت   الستراتيجيةاإلدارة  فركؽ معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ

   .الفركؽ لوالح المسمى الكظيفي مدير عاـ /نائب

و يقع عمى كأن   ،مكانيات أكثر مف الفئات األخرى يـ مف الخبرات كاإلىذه الفئة لدي أف   ىذلؾ إلويعزو الباحث 
دارة الكزارات كىـ األ ا مف مكقعيـ داري الستراتيجي انطالقً العمل اإل عمىقدر عاتقيـ أكثر مف غيرىـ المسؤكلية كا 

 مف وفات شخوية. او يتمتعكا ف  أالكظيفي كما يجب 
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 ،α ≤ 0.05مف مستكى الدللة  أكبر"التاايف األصادي " مة لختاار المقاب (.Sig)تبيف أف القيمة الصتمالية  -
مما يكضح عدـ كجكد فركؽ ، 0.178االنساة اإلجمالي المجاؿ )األزمات( صيث كانت قيمة مستكى الدللة 

 .الكظيفيعزى لمتغير المسمى األزمات ت   معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ

مف زمات كالتفاعل الكبير جعمت دارة األإات التي يكتسبيا المكظفيف في خبر ال أف   إلىويعزو الباحث ذلك 
الجانب التطبيقي  ىلإزمة تميل دارة األإ ف  إصيث  ،كاجية األزمة كتذيب الفكارؽ الكظيفية تنوير في م المسميات
 .كالتطبيقيدارة الستراتيجية التي تجمع بيف الجانب النظري كالجانب كثر بخالؼ اإلأالعممي 

( بيف متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ اإلدارة α≤0.05: ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى)اابعا ر 
دارة األزمات ت   الستراتيجية  لمتغير سنكات الخدمة. ى عز كا 

 
 سنكات الخدمة( نتائج اختبار "التباين األحادي" 29.5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

F 

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig.) 

قل مف أ
 سنكات 5

-5مف 
قل أ
 10مف

 سنكات

-10مف 
 15قل أ

 سنة

 15مف 
 سنة فأكثر

 0.621 0.592 5.79 5.43 5.63 5.78 التحميل البيئي
 0.143 1.826 6.51 5.85 6.22 6.03  االستراتيجيةصياغة 
 0.506 0.781 5.96 5.56 5.85 5.65 االستراتيجيةتنفيذ 

 0.328 1.153 5.93 5.45 5.6 5.95 االستراتيجيةبة التقييم والرقا
 0.465 0.855 6 5.57 5.83 5.85 االستراتيجية األول: اإلدارةالمحور 

 0.493 0.803 5.79 5.28 5.42 5.57 مرحمة الميالد
 0.227 1.455 5.93 5.32 5.58 5.26 النمو واالتساع
 0.269 1.316 6.06 5.52 5.57 5.5 مرحمة النضج

 0.507 0.778 5.92 5.54 5.54 5.58 حصار والتقمصاالن
 0.232 1.440 5.98 5.42 5.51 5.33 االختفاء

 0.298 1.233 5.93 5.42 5.53 5.45 المحور الثاني: إدارة األزمات
، α ≤ 0.05كبر مف مستكى الدللة أ "التاايف األصادي"المقابمة لختاار  (.Sig)القيمة الصتمالية  تبيف أف   -

مما يكضح عدـ ، 0.465( صيث كانت قيمة مستكى الدللة الستراتيجيةساة إلجمالي المجاؿ )اإلدارة االن
  الخدمة.عزى لمتغير سنكات ت   الستراتيجيةاإلدارة  كجكد فركؽ معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

يتـ  فيمكف أف   ،ة الستراتيجيةدار ا في اإلىي ميمة لكنيا ليست شرطً  الخدمةسنكات  أف   ىذلؾ إلويعزو الباحث 
مضكا سنكات أطكؿ في الخدمة أو مف القدرات كالمعرفة أكثر ممف تعييف مدير أك مدير عاـ أك غيره كيككف لدي
 .أكبر افالوفات كالقدرات الشخوية ىنا تمعب دكرً 

، α ≤ 0.05تكى الدللة كبر مف مسأ"التاايف األصادي " المقابمة لختاار  (.Sig)القيمة الصتمالية  تبيف أف  ك  -
مما يكضح عدـ ، 0.298( صيث كانت قيمة مستكى الدللة الستراتيجيةاالنساة إلجمالي المجاؿ )اإلدارة 

 الخدمة.عزى لمتغير سنكات ت   الستراتيجيةاإلدارة  كجكد فركؽ معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ

يعد لسنكات  اء فالألدالخبرة كا ى ستك يتقارب م ف  أيمكف  ىكلمركر سنكات العمل األ مع وأن   ىإلزو الباحث عوي
 الخدمة. مكانات الشخوية كالتأىيل كالمعرفة ليست مرتاطة اسنكاتفالقدرات كاإل ،كبير تأثير الخدمة
( بيف متكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ α≤0.05ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائية عند مستكى) ا:خامسا 
دارة األزمات ت   ةالستراتيجياإلدارة   لمتغير المؤىل العممي. ى عز كا 

 المؤىل العممي( نتائج اختبار "التباين األحادي" 30.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 االختبار
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.)  اكالكريكس ماجستير ةدكتكرا 
دبمكـ 
 متكسط

غير 
 ذلؾ

 0.281 1.272 6.56 5.38 5.54 5.75 6.43 التحميل البيئي
 0.836 0.362 6.20 5.90 6.14 6.36 6.38  االستراتيجيةصياغة 
 0.555 0.756 6.67 5.65 5.76 5.73 6.44 االستراتيجيةتنفيذ 

 0.656 0.610 6.93 5.74 5.67 5.54 6.00 االستراتيجيةالتقييم والرقابة 
 0.669 0.592 6.59 5.67 5.76 5.84 6.31 االستراتيجية األول: اإلدارةالمحور 

 0.797 0.416 6.33 5.58 5.50 5.32 5.98 مرحمة الميالد
 0.648 0.621 6.73 5.74 5.51 5.54 6.13 النمو واالتساع
 0.817 0.388 6.92 5.64 5.70 5.56 5.75 مرحمة النضج

 0.910 0.249 6.08 5.63 5.65 5.52 6.02 االنحصار والتقمص
 0.779 0.441 6.67 5.62 5.60 5.44 5.94 االختفاء

 0.796 0.417 6.55 5.64 5.59 5.48 5.96 المحور الثاني: إدارة األزمات
 

مف خالؿ الممارسة  اداؤه جيدً أيككف  كيمكف لممكظف أف   ،دارة ىك مكتسبعمـ اإل ذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث 
دارة الستراتيجية اإل العممية ل تمنع مف صضكر نمط فالتفاكت في المؤىالت ،العممية كالخبرات المتراكمة
 الوصيصة في عمل الكزارات.



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

 ،α ≤ 0.05مف مستكى الدللة  أكبرالمقابمة  لختاار "التاايف األصادي "  (.Sig)القيمة الصتمالية  تبيف أف   -
مما يكضح عدـ ، 0.669( صيث كانت قيمة مستكى الدللة الستراتيجيةاالنساة إلجمالي المجاؿ )اإلدارة 

 عزى لمتغير المؤىل العممي.زمات ت  األ ارةدإ عنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿكجكد فركؽ م

كف مؤىالت عممية كقد تك ،الجانب العممي التطبيقي إلىتميل  ادارة األزمات تصديدً إ الااصث ذلؾ إلى أف  ويعزو 
الخبرات  ىكىذا يعكد إل ،المؤىالت عممية أقلـ أوصاب ى   ف  وصابيا االدكر الذي يقكـ او م  أمتقدمة ل يقكـ 

 كالمعارؼ التي اكتسبكىا مف خالؿ عمميـ.
 ،α ≤ 0.05مف مستكى الدللة  أكبر" صاديالمقابمة لختاار "التاايف األ (.Sig)القيمة الصتمالية  تبيف أف  

كؽ مما يكضح عدـ كجكد فر ، 0.796( صيث كانت قيمة مستكى الدللة األزماتإدارة االنساة إلجمالي المجاؿ )
 العممي.متغير المؤىل لعزى ت   األزماتإدارة  معنكية بيف استجااات الماصكثيف صكؿ

 
 
 
 
 

  



 

 

 التحميـــل والنـقــاش

 :الفصل الخامس ممخص

ىمية مجتمع أ كل تفويمي في الفول الخامس عكست تبيف مف خالؿ العرض التصميمي الذي تـ مناقشتو  اش
   يا جديرة االىتماـن  ا  ك  ،شرافيةكاإلالقيادية  فئةكىك الكزارات الفمسطينية كالعينة المستيدفة فيو كىي ال ،الدراسة

تنفيذ –وياغة الستراتيجية –)تصميل البيئة  دارة الستراتيجيةاعاد اإلأرااط بينيا كبيف مفاىيـ صيث يكجد ت
اجع لى تقدـ مرصمة الوياغة الستراتيجية في مقابل تر إشارت النتائج أكلقد الرقااة الستراتيجية (  –الستراتيجية 

ل بناء جأافر الجيكد مف ظفة جادة يتـ العمل مف خالليا كبتمر الذي يستدعي كقة التصميل البيئي  األمرصم
 .في ككادر كبيئة العمل امممكسً  ارفع ىذه المؤشرات كاقعً  ىلإ توكرات ككضع خطط عمل تفضي

الكظيفي(  المسمى-خدمة ال سنكات-العممي المؤىل-العمر – )الجنس :المتغيرات الشخوية ف  أكمف الكاضح 
ت عزى لممتغيراكجد فركقات ت  تو ل ن  أثبتت أ ،الماصكثيف إلىتعرؼ ملالمصاكر المطمكاة  ة فيانالستا تياتناكل كالتي

   الشخوية.

مقابل تراجع مرصمة  النضج في مرصمة اىناؾ اىتمامً  ف  أت النتائج ر ظيأزمات فقد دارة األإما فيما يتعمق في مصكر أ
ماـ تصديات كبيرة لتعزيز الثقافة كسقل الميارات كبناء القدرات اما يزيد مف أ المسؤكليفكىذا يضع  ،زمةاألميالد 

 .تطكير العمل نصك مستكيات راقية
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 الدراسة وتوصيات نتائج

 الفصل السادس  

 النتائج والتوصيات

  تمييد:

زمات في ألدارة اإة كدكرىا في دارة الستراتيجيأجراىا الااصث صكؿ اإل انية التيالميد عمى الدراسةبناًء 

اسة كمفاىيـ كأاعاد متعددة في مف خالؿ ما تطرؽ إليو الااصث مف أدبيات الدر  ؛الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة

امخرجات نتائج  امركرً داة الستاانة التي استخدميا الااصث أ أنتجتياالبيانات التي  ىإضافة إل ،طار النظري اإل

مجمكعة مف النتائج  ىصاكر الدراسة كتفسيرىا كربطيا االدراسات السااقة خموت الدراسة إلصوائي لمالتصميل اإل

 النصك التالي. عمىكالتكويات 

 النتائج: أوالا 

 أ. النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل "اإلدارة االستراتيجية":

صسب التكزيع ( %58.07) كفرة بنساةدارة الستراتيجية متأاعاد اإل عينة الدراسة ترى أف   أظيرت النتائج أف  

يا معرفة ككعي الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة يكجد لدي كنستنتج مف ذلؾ أف   ،العشري كىي نساة متكسطة

االشكل عدـ إمكانية تصقيق أىدافيا كىذا يضعيا أماـ  ،دارة الستراتيجية امستكى كقدر متكسطاأىمية كممارسة اإل

 دارة الستراتيجية في الدراسة كالتالي:ج ترتيب أاعاد اإلالمطمكب.  كتظير النتائ

  (% 61.86: )ىلغة االستراتيجية في المرتبة األو عد صياب   جاء-1

اتيجية معدة كمواغة ىك اصد تكفر استر  اأف   مواغة كالعتقادكذلؾ لكجكد كعي اأىمية كجكد استراتيجية  -

 نجاز.إذاتو 
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مكارد مادية  ىتصتاج إل كالتي األخرى،دارة الستراتيجية ارنة مع أاعاد اإلكتكمفة مق ايا تعد األقل جيدً كألن   -

 كاشرية أكبر.

  (% 57.87: )عد تنفيذ االستراتيجية في المرتبة الثانيةب   جاء-2

كذلؾ لرغاة الكزارات في التكجيو نصك تنفيذ ما تـ وياغتو مف خطط كأىداؼ ل يمكف تصقيقيا إل مف  -

 تنفيذ.خالؿ خطة 

 نجازه كتصقيقو مف أىداؼ كغايات.إز فيو الكزارة ما تـ ر  ب  مار الذي ت  ضيذ الستراتيجية ىك المكتنف -

  (% 56.75) عد التقييم والرقابة في المرتبة الثالثة:ب   جاء-3

 يا ىي الناظـ كالضااط لعمل الكزارة.عممية التقييـ كالرقااة لمعرفتيـ أن   تسعى لتصقيقالكزارات  كذلؾ أف   -

نصك يصقق ليا الستفادة المرجكة ى ليات الرقااة عمآتتمتع االقدر المطمكب مف تفعيل  الكزارات ل إف   -

 اشكل صقيقي.

  (% 56.31: )األخيرةعد التحميل البيئي في المرتبة ب   جاء-4

زاؿ  لالتصميل البيئي  كأف   ،الكزارات ليس لدييا الممارسة الصقيقية لمعمل الستراتيجي أف   إلىكىذا يعكد  -

 عد مدى أىميتو لمعمل.ا   درؾ  في عمل الكزارات التي لـ ت   ياشكل صقيق اغير صاضرً 

في تراجع مصكر  اتككف سباً  مكانيات كالقدرات التي يصتاجيا التصميل البيئي يمكف أف  كربما كاف ضعف اإل -

 التصميل البيئي.
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 دارة األزمات"إالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع ": اثانيا 

صسب التكزيع ( 55.96) األزمات متكافرة بنساة ممارسة إدارةكاقع  عينة الدراسة ترى أف   يرت النتائج أف  أظ

مجتمع الدراسة لديو معرفة كممارسة إلدارة األزمات بدرجة  كنستنتج مف ذلؾ أف   ،كىي نساة متكسطة ،العشري 

ىمية أ ك  رفع ىذا المستكى ليتالءـ مع صجـ ىصاجة إلعد كلكنو اكجد كعي اأىمية ىذا الا  يو كىذا يعني أن   ،متكسطة

 دارة األزمات اشكل عممي وصيح.إكالتصديات التي تكاجو  زماتاأل مكضكع

  (% 56.79: )ىعد مرحمة النضج في المرحمة األولب   جاء-1

تككف األزمة مستعرة صيث  ،ذلؾ إلدراؾ خطكرة كقكع األزمة كالتعاطي معيا كخاوة في مرصمة النضج -

 كأضرار.كما سيتمخض عنيا مف خسائر  ،مكانيات مستنفرة لمكاجية األزمةطاقات كاإلكال

خطة مكاجية  إطارىذه المرصمة تيتـ اعامل الكقت كالقرارات الصاسمة كمركنة الييكل التنظيمي في  ألف   -

 األزمة.

 ( % 56.42)صار والتقمص في المرتبة الثانية: عد االنحب   جاء-2

عند مالصظة مؤشرات كبكادر انصوار كتقمص األزمة  اإنياء األزمة كخوكًو كذلؾ لكجكد رغاة في  -

 عالمية عف األزمة. إ عمميات اتواؿ جيدة كتنظيـ صمالت لكجكد خطط طكارئ ك 

  (% 55.89) عد االختفاء في المرتبة الثالثة:ب   جاء-3

 ثار األزمة كتعزيز نقاط القكة.آغاة في اتخاذ قرارات لمتخفيف مف لكجكد ر  -

 كد كعي اأىمية أخذ الدركس كالعبر كتصميل المجيكدات التي بذلت لالستفادة منيا.كج -
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 ( % 55.77) عد النمو واالتساع في المرتبة الرابعة:ب   جاء-4

  .لمتعامل مع األزمة اطريقة وصيصةقساـ كغياب المعمكمات الكافية دارات كاأللكجكد ضعف في التفاعل بيف اإل-

 دارة األزمة.إغياب الكادر المؤىل كالمتخوص في ي ك عدـ تكفر الدعـ الكاف -

  (% 54.92) مرحمة الميالد في المرتبة األخيرة: جاءت-5

 اصتماؿ صدكث أزمة. يكجد عمل مسح بيئي لمعرفة مدى لك  ،امكضكع األزمات جد اىتماـ كاؼ  ل يك -

 نات المتعمقة ااألزمة.قمة الىتماـ اعقد دكرات تدريبية خاوة أك تصديد كصدة مكمفة بجمع البيا-

 النتائج المعمقة بفرضيات الدراسة:-ج 

 األولى*الفرضية الرئيسية 

زمات في األدارة ا  دارة الستراتيجية ك بيف اإل كبدرجة متكسطة صوائيةإ دللة ذاتعالقة و تكجد ن  أظيرت النتائج أ

و ل مكانيات إل أن  إبرغـ ما تعانيو مف قمة فمسطينية الكزارات ال أف  ى كيعزك الااصث ذلؾ إل ،الكزارات الفمسطينية

تمالت ينسجـ مع اص ىيككف ىناؾ إدارة كتخطيط استراتيجي طكيل المد يمكف إدارة األزمات بنجاح بدكف أف  

 صدكث أزمة اشكل مفاجئ.

 ** الفرضية الرئيسية الثانية:

 البيئي،اد اإلدارة الستراتيجية )التصميل ألاعكبدرجة متكسطة ائية صوإدللة  كأثر ذ يكجدو أن   ظيرت النتائجأ 

 دارة األزمات في الكزارات الفمسطينية.ا  التقييـ كالرقااة الستراتيجية( ك  الستراتيجية،تنفيذ  ،ةالستراتيجيوياغة 
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صوائية اكل مف إيتأثر اوكرة جكىرية كذات دللة  كىي المتغير التااع ،إدارة األزمات كأظيرت الدراسة أف  

إدارة  أف   ىالتصميل البيئي( كيعزك الااصث ذلؾ إل الستراتيجية،تنفيذ  الستراتيجية،رات )التقييـ كالرقااة المتغي

ت عمييا أرست فييا اعض األزمات مرتاطة بيذه األاعاد افعل الكاقع الذي تعيشو الكزارات كالظركؼ التي مر  

 خر.آفات التي انعكست عمييا اشكل أك االثقا

 لثالثة:** الفرضية ا

تكسطات استجااة الماصكثيف صكؿ بيف مة ل تكجد فركؽ ذات دللة إصوائي ون  متكسطة أظيرت النتائج كبدرجة أ 

دارة األزمات ت  اإل  الخدمة،سنكات  الكظيفي، ىالمسم العمر، ،تغيرات الشخوية )الجنسلم ى عز دارة الستراتيجية كا 

جد ارتااط كبير بيف المتغيريف المستقل كالتااع لـ يكف لممتغيرات و يك أن   إلىالمؤىل العممي( كيعزك الااصث ذلؾ 

الشخوية فركؽ مممكسة اسبب التقارب في ظركؼ كبيئة مجتمع الدراسة كطريقة التفكير كالخبرات كالتجارب التي 

 .اعمكمً ت االكزارات الفمسطينية مر  

 التوصيـــــــــات:

 : اإلدارة االستراتيجيةمستقل: التوصيات المتعمقة بالمتغير الأوالا 

تصديد الفرص كنقاط  عمىاالتصميل البيئي مف خالؿ تأىيل أك جمب خبراء مختويف يككف لدييـ القدرة  الىتماـ-1

 كتصديد التيديدات كنقاط الضعف كمعالجتيا. ،القكة كالستفادة منيا

مف خالؿ اعتماد األساليب  ؛اراتكز مكانات المتاصة لمنيكض االية كاألىداؼ كالسياسات في ضكء اإلالرؤ  تصديد-2

 شراؾ العامميف في وياغة الستراتيجية.ا  ك  ،دارية الوصيصةاإل
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ككضع  ،دارات المختمفةف خالؿ التعاكف كالمشاركة بيف اإلجراءات مصددة لتنفيذ الستراتيجية ما  برامج ك  اعتماد-3

 مية التنفيذ.الخطط كالخطط البديمة صسب جدكؿ زمني كرود مكازنات مالية كافية لعم

دكر الرقااة ااستخداـ أفضل نظـ الرقااة كالتقييـ مف خالؿ مؤشرات كاضصة مع مراعاة المركنة في  تفعيل-4

 جميع مراصل التنفيذ كاللتزاـ االتقييـ كالتقكيـ. ىالمتغيرات التي تطرأ كتفعيل الرقااة عم

 األزمات التابع: إدارةالتوصيات المتعمقة بالمتغير  :اثانيـا 

كتكظيف مخرجاتيا لعمل سيناريكىات  ،ساليب عممية كاضصة لدراسة عكامل البيئة الداخمية كالخارجيةأ استخداـ-1

 يككف ليا القدرة عمى رود اصتماؿ صدكث أزمة أك التعامل معيا عند كقكعيا.

كمراعاة التفاعل  ،الالزمة مداده االمعمكماتا  ك  ،كا عداد فريق عمل مختص ،الدعـ المادي كالتقني الكافي تكفير-2

 مكانيات المادية كالاشرية أثناء األزمة.دارات لتاادؿ اإلبيف اإل

كا عداد الخطط كالبرامج المؤىمة لتتناسب مع صجـ كنكع  ،الييكل التنظيمي ليتسـ االمركنة الكافية توميـ-3

 األزمة.

كتنظيـ صمالت إعالمية  ،اؿ كدقيقثار األزمة كتوميـ نظاـ اتواؿ فع  آخطط لمطكارئ لتقميل مف  إعداد-4

 تكعكية تستيدؼ الفئات ذات العالقة.

كتصميل  ،دراسة شاممة عف األزمة كالكقكؼ عمى نقاط الضعف كمعالجتيا كنقاط القكة كتعزيزىا إعداد-5

 ثار األزمة.آبذلؾ لتخاذ قرارات لمتخفيف مف  المجيكدات التي
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 ةالمتعمقة بفرضيات الدراس : التوصياتثالثــــــــاا

 :ىية الفرضية األولتوص

تيجية تصشد ليا جميع الطاقات بناء منظكمة عمل عمى مستكى الصككمة لمعمل مف خالؿ خطة استرا -

 مكانات المادية كالاشرية المتكفرة لمكاجية األزمات ضمف رؤية شاممة تتبناىا الكزارات.كاإل

 توصية الفرضية الثانية:

دارة الستراتيجية في تنمية كتطكير الكافي عف أىمية اإل تكفرة االشكلتعزيز ثقافات كمفاىيـ غير م -

داري إالعممية الوصيصة التي تؤسس لعمل ككذلؾ الىتماـ بإدارة األزمات كاللتزاـ االمنيجية  ،الكزارات

 ناجح.

 توصية الفرضية الثالثة:

ىزية كالستمرارية في كرفع الجا ،رفع كفاءة الكزارات مف خالؿ كضع خطط لتنمية القدرات كتطكير الميارات

 إلىكالبتعاث  ،كجمب الخبراء ،كذلؾ مف خالؿ الىتماـ االكادر الاشري  ؛تقديـ الخدمات في كل الظركؼ

 كتنظيـ دكرات كبرامج تدريبية التي تصتاجيا الكزارة. ،الخارج
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 خاص بتوصيات الدراسة (1.6رقم)جدول 

 الدراسةتوصيات عمل خطة 

 قالتطبيآلية  التوصية رقم
الجية 

المسؤولة عن 
 التطبيق

المدة 
 الزمنية

1 
بيئي االىتمام بالتحميل ال

واعتماده كأحد أىم ركائز 
 .دارة االستراتيجيةاإل

 من خالل جمب خبراء مختصين  -
در مختصة واالبتعاث إلى تأىيل كوا -

لحاقيم بدورات متقدمة في ا  الخارج و 
 التحميل البيئي.

 سنة الوزارة

2 
داف تحديد الرؤية واألى

والسياسات في ضوء 
 المتاحة.االمكانيات 

دارية عممية لتحديد إاستخدام أساليب  -
 تمك المحددات.

شراك العاممين في وضع الخطط إ -
فع العاممين واألىداف األمر الذي يد

 نتاج.لزيادة االنتماء واإل 

 الوزارة-
ديوان -

 الموظفين
 سنة

3 
جراءات ا  اعتماد برامج و 
محددة لتنفيذ 
 .ةاالستراتيجي

دارات تكثيف التعاون والمشاركة بين اإل -
 المختمفة.

وضع الخطط البديمة حسب جدول زمني  -
 محدد.

رصد موازنات مالية كافية لعممية  -
 .التنفيذ

 دائم الوزارة

4 
تفعيل دور الرقابة 

االستراتيجية والتقييم الدائم 
 .لسير العمل

الطرق واألدوات في  أفضلاستخدام  -
 عممية الرقابة.

من خالل مؤشرات واضحة  التقييم -
 .لعممية القياس

جميع مراحل العمل  ىالتقييم عم -
 .واإلنتاج

 الوزارة-
 دائم ديوان الرقابة-

ساليب عممية أ استخدام 5
 .واضحة لدراسة البيئة

ساليب أعقد ورشات عمل لمبحث في  -
  .وطرق دراسة البيئة الداخمية والخارجية

 الوزارة
 

ستة 
 اشير
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راء والمختصين االستفادة من الخب - .الداخمية والخارجية
 واستشارتيم.

عداد كادر مؤىل ومدرب لمقيام بميمة إ -
 التحميل البيئي.

6 
دارة األزمة بأفضل الطرق إ

والوسائل العممية 
 .المناسبة

اختيار فريق مؤىل ليتالءم مع طبيعة  -
 بيا.الميمة التي سيقوم 

  لممقومات.توفير مصادرة صحيحة  -
 ال.االتصال الفع  استخدام أفضل وسائل  -
 توفير الدعم المادي والتقني الكافي. -

 دائم الوزارة

7 
االىتمام بالييكل التنظيمي 

التعامل مع  عمىوقدرتو 
 الخطط والخطط البديمة.

بناء ىيكل تنظيمي مرن يتعامل مع  -
 المتغيرات.

الخطط تعريف العاممين بكيفية تنفيذ  -
تجارب وىمية لفاعمية خطط  وعمل

  .الطوارئ 

 وزارةال-
ديوان -

 الموظفين
 

 دائم

8 

االستفادة من التجارب 
ت من أزمات التي مر  

وتوظيف مخرجاتيا بأفضل 
 .الطرق 

جمع المعمومات المتعمقة باألزمة  -
 نتائجيا. ىودراستيا والوقوف عم

تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة  -
والفرص والتيديدات ووضع تصور 

 لكيفية التعامل معيا.
ات التي بذلت في عمل تحميل لممجيود -

دون فيو كل ما األزمة وعمل ممف ي  
 يتعمق باألزمة.

 الوزارة-
الييئة العامة -

 االستعالمات
 دائم

9 
بناء منظومة عمل شاممة 

تتناسب مع مستوى 
 .التحديات

عداد خطة استراتيجية متكاممة إ -
 والوسائل العممية. باستخدام المنيج

مكانات المادية توظيف جميع اإل -
 في منظومة عمل موحدة.والبشرية 

 الوزارة-
وزارة -

 التخطيط
 سنة

10 
تعزيز ثقافات ومفاىيم 

خاصة باإلدارة 
دارة ا  و االستراتيجية 

عداد برامج توعية تستيدف العاممين إ -
 لالرتقاء بثقافة بيئة العمل.

عمل أيام دراسية وورشات عمل وتقديم  -

-وزارة -
 االعالم
 الوزارة

 دائم
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 ومسموعة ومرئية تبينمواد مطبوعة  .األزمات
 لثقافة.أىمية ىذه ا

رفع كفاءة عمل الوزارات  11
 .وجودة الخدمة المقدمة

 والتوظيف.من خالل حسن االختيار  -
 التدريب والتأىيل المستمر لمعاممين. -

العمل من خالل وضع خطة لتنمية  -
 الكوادر البشرية

 مانة العامةاأل-
 الوزارة-

ديوان 
 الموظفين

 دائم

 

 مقترحة ميةمستقبدراسات 

 البيئة الستراتيجية كأثره في مكاجية األزمات. تصميل-1

 دارة أزمات اإلدماف لدى الشااب في مصافظات غزة.إ جتمع المدني فيمنظمات الم دكر-2

 زمات في كزارة الوصة مف كجية نظر متمقي الخدمة.دارة األإ كاقع-3

 سياـ خطط الطكارئ في مكاجية األزمات المصتممة.إ مدى-4

 الرقااة الستراتيجية في تطكير اليياكل التنظيمية في الكزارات الفمسطينية. دكر-5

 زمات في كزارة القتواد الكطني.اتيجي في بناء منظكمة لمكاجية األالتخطيط الستر  أثر-6

 دارة الستراتيجية في القطاع الصككمي.تطبيق اإل معكقات-7
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 المراجعو  المصادرقائمة 

 المراجع:قائمة 

 .القران الكريم :أوالا 

  العربية:ثانيا: المراجع 

 ( 2014أبك صجير، طارؽ). دراسة تطبيقية عمى " القيادة الستراتيجية كدكرىا في إدارة المخاطر كاألزمات
 جامعة السكيس، كمية التجارة. ،مور :ة. رسالة دكتكرا "المؤسسات الصككمية الفمسطينية

 ،أكاديمية اإلدارة  :ـ(. معكقات إدارة األزمات في جياز الشرطة. رسالة ماجستير2013عواـ ) أبك ركاة
 غزة. ،كالسياسة

 ،القاىرة 1دارة األزمات كالككارث .طإالمنظمة المتكاممة في . (2008أصمد عبد الرصمف ) أبك سريع.
 مؤسسة الطكيجي.،

 دراسة ميدانية -عمى تخفيف ضغكط العمل كأثرىا الستراتيجية اإلدارة(: 2015) عيسى ،أبك عجيمة" ،
 رسالة دكتكراة غير منشكرة، جامعة قناة السكيس، مور.

 ( 2010أبك عزيز، سامي). دراسة  "معكقات إدارة األزمات في كزارة الوصة الفمسطينية في ظل الصوار
 غزة، فمسطيف. ،ميةقسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسال :رسالة ماجستير "صالة قطاع غزة

  عاع لمطااعة شمكتاة اإل األكلى،الطاعة  .الستراتيجيةدارة ( . أساسيات اإل1997سالـ)عبد ال قصف،أبك
 سكندرية، مور.كالنشر كالتكزيع، اإل

 دار الكفاء لدنيا الطااعة  ،سكندريةمنظكر عالمي. اإل، ادارة األزمة التعميمية .(2003) براىيـأصمد، إ
 كالنشر.

  اإلدارة الستراتيجية كفق النمكذج األكركبي لمتميز  .(2016س، جبر )األخرEFQM  كأثرىا عمى اإلبداع
رسالة ماجستير )غير منشكرة( أكاديمية اإلدارة كالسياسة " .اإلداري في القطاع الصككمي الفمسطيني

 ، غزة، فمسطيف"لمدراسات العميا
 الجامعية. سكندرية: الدار، اإل1دارة األزمات طإ 
 ىاألكل (. الطاعةاإلدارة الستراتيجية )مفاىيـ كنماذج تطبيقية .2002جماؿ ) دريس، ثابت كالمرسي،إ ،

 الدار الجامعية، مور.
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 ( دكر القيادة الستراتيجية في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني، 2017سميـ، دمحم )ا
ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة،  دراسة تطبيقية االمصافظات الجنكبية، رسالة

 فمسطيف.
 دراسة ميدانية عمى كزارة  . "(. إدارة األزمات في المؤسسات الصككمية الفمسطينية2007سميـ، كساـ )ا

 غزة. ،كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية :. رسالة ماجستير"المالية في غزة
 ( 2012األشقر، والح). رسالة "عمية التواؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني. مدى فا

 . غزة الجامعة اإلسالمية، كمية التجارة."ماجستير
 ( 2010األشقر، دمحم).  درجة ممارسة إدارة الكميات التقنية كالمينية امصافظات غزة إلدارة األزمات كسبل

غزة،  ،الجامعة اإلسالمية "اإلدارة التربكية، كمية التربية –قسـ أوكؿ التربية  :رسالة ماجستير"تطكيرىا. 
 فمسطيف.

  مدى الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث "دراسة مسصية عمى ضااط األجيزة  "( 2008، سعد )آؿ سالـ
 ، رسالة ماجستير، جامعة األمير نايف، السعكدية.األمنية امنطقة نجراف

 ( 2007بدر، والح). في كزارتي الوصة كالداخمية في فمسطيف. دراسة مقارنة.  كاقع إدارة األزمات
، عمادة الدراسات العميا، جامعة "التنمية الريفية المستدامة/ بناء مؤسسات كتنمية اشرية: رسالة ماجستير"

 القدس، فمسطيف. ،القدس المفتكصة
 ،جامعة  لعاـ.الستراتيجية في القطاع ا مدى الصاجة إلى الدارة (.1996عبد الرصمف ) البراؾ

 .640-595(: 1ع ) (،33مجمد ) التجارة،مجمة كمية  سكندرية،اإل
 دارة النيضة األكلى.إكالتطبيق. القاىرة، األزمات كالككارث بيف النظرية  دارة(. إ2012) بركات، عماد 
 ،جستير ما "رسالة دارة ألزمات المدرسية في مدارس التعميـ العاـ بدكلة الككيت،إ (.2010زيد ) البرلماني

 الككيت.، جامعة الككيت"، غير منشكرة
 ،الجامعية  بيركت. المؤسسة. 1كالتصكؿ. طاألزمة بيف نقطتي العميات  دارةإ(. 2001صسف ) البزاز

 لمدراسات كالنشر.
 ،أثر اإلدارة الستراتيجية عمى كفاءة كفعالية األداء )دراسة قطاع  .ـ(2010دمحم صنفي دمحم نر ) تبيدي

مدرسة العمـك  األعماؿ،جامعة النيميف قسـ إدارة  "غير منشكرة ةرسالة دكتكرا ."دانية(التوالت السك 
 .2010اإلدارية .

 ،عماف دار أسامة لمنشر كالتكزيع. .دارة األزماتإ .(2008مصمكد ) جاد هللا 
 ،ى ية كعالقتيا ااإلدارة الستراتيجية لدى مستك فدرجة فعالية العمميات اإلشرا .(2013نجاة ) الصاج

 فمسطيف. غزة، سالمية،اإل. الجامعة "رسالة ماجستير غير منشكرة"لمصافظات غزة  الثانكية،المدارس 
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 ( 2013الصجار، شريف) سمكب مكاجية األزمات: دراسة تطبيقية أثر نمط شخوية متخذ القرار عمى أ
كمية التجارة، عمى الشركات القااضة لمياه الشرب كالورؼ الوصي امصافظة الغربية، رسالة ماجستير، 

 جامعة طنطا، مور.
 ،(. إدارة األزمات كالمشكالت القتوادية كالمالية كاإلدارية. عماف دار البداية 2010دمحم ) الصريري

 .كمكزعكف ناشركف 
 ( 2007صريز، سامي) . عماف سس النظرية كالتطبيقية.زمات كصل المشكالت األدارة األإالميارة في ،

 دار البداية.
 (الكاقع الفعمي لتدريب معم2012صسيف، اسراء )ثناء الخدمة عمى أساسي الصمقة األكلى مف التعميـ األي م

إدارة األزمات التي تكاجييـ داخل المدارس، رسالة ماجستير، كمية التربية ااإلسماعيمية، جامعة قناة 
 السكيس، مور.

 ،دار  .المعاورة عممياتيا-امداخمي-مفاىيميااإلدارة الستراتيجية  .(2000فالح صسف عداي ) الصسيني
 األردف. عماف، لمنشر،كائل 

 ( فاعمية التوالت في إدارة األزمات األمنية اأجيزة كزارة الداخمية االرياض2010الصميدي، سميماف .) .
 الرياض. ،كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايف لمعمـك األمنية "رسالة ماجستير"
 ،داري لصل األزمات عمى مستكى القتواد إادي دارة األزمات منيج اقتوإ .(2003) مصسف. الخضيري

 مكتاة مدبكلي. ،، القاىرة 2القكمي كالكصدة القتوادية ط
 ،العربية. : القاىرة. النبل1دارة األزمات طإ(. 2003)صمدمصيسف، أ الخضيري 
 ،مكتاة دار  األكلى،ىيـ كالعمميات الطاعة دارة الستراتيجية "المداخل كالمفااإل  .(2004عااس ) الخفاجي

 األردف. عماف، كالتكزيع،الثقافة لمنشر 
 ،دار الميسرة لمنشر كالتكزيع.األزمات، عماف، دارة ا  عالـ ك (. اإل2011عبد الرزاؽ) الدليمي 
 (2006الدىدار، دمحم). اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية  ىالعالقة بيف التكجو الستراتيجي لد

الجامعة  ،"رسالة ماجستير غير منشكرة" جامعات قطاع غزة، ىكميزتيا التنافسية دراسة في الميدانية عم
 فمسطيف. ،غزة ،اإلسالمية

 ( 2011الرضيع، خالد). دراسة مسصية عمى ضااط جياز مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث .
 ،األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية . قسـ إدارة"رسالة ماجستير"الدفاع المدني في قطاع غزة. 

 غزة، فمسطيف.
 ،مور. القاىرة، القاىرة،كمية التجارة جامعة  ،االستراتيجيةدارة اإل .(2003عادؿ دمحم ) زايد 
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 ( 2012زيادة، فيد).  أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة
 غزة، فمسطيف. ،. قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية"رسالة ماجستير ".األزمات

 ،الدار الجامعية. ،سكندريةاإل ،تطبيقيةدارة االستراتيجية مفاىيم وحاالت اإل(. 2000سماعيل )إ السيد 
 ،المكتب  األكلى،الطاعة  ،تطبيقيةحاالت دارة االستراتيجية مفاىيم و اإل .(1993سماعيل دمحم )إ السيد

 مور. سكندرية،اإل الصديث،العربي 
 ( 2005الشبكؿ، منذر): أنموذج  لتربية والتعميم في األردن وبناءواقع اإلدارة االستراتيجية في وزارة ا

 ، الجامعة األردنية، عماف، األردف."غير منشكرة ةأطركصة دكتكرا "، لتطويرىا
 ( 2012الشعالف فيد). الرياض جامعة نايف العربية 3طاآلليات -المراصل-األسس. دارة األزماتإ ،

 لمعمـك األمنية.
 ( 2014والح، وااح فكزي).  اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة ودورىا في اتخاذ القرارات في شركات قطاع

 فمسطيف. غزة، اإلسالمية،الجامعة  "غير منشكرة رسالة ماجستير" الخدمات الفمسطينية في قطاع غزة.
 ،المفتكصة،جامعة القدس  ،االستراتيجيةاإلدارة  .(2015) هللا عطاأصمد  ،كالقطاميفىاني صامد  الضمكر 

 األردف. عماف، األكلى،الطاعة 
 ( 2008الطيراكي، تكفيق).  واقع األزمات والبدائل المقترحة إلدارتيا من وجية نظر قادة المؤسستين

 . جامعة النجاح الكطنية."رسالة ماجستير ".األمنية والمدنية في فمسطين
 الدار الجامعية. األكلى،الطاعة  .دارة األلفية الثالثةإ االستراتيجية،دارة اإل. (2001نادية ) لعارؼ،ا 
 ،سكندرية، مور.الدار الجامعية ، اإل ،والعولمةالتخطيط االستراتيجي  .(2003نادية) العارؼ 
  الشركة العربية. –القاىرة  ،االستراتيجيةدارة اإل .(1999ابتياج ) الرصمف،عبد 
 دارة الستراتيجية أثر عكامل البيئة الداخمية لممنظمة عمى فاعمية ممارسة اإل(: 2014رصمة) ،عبد السميع

 ، رسالة ماجستير، جامعة بنيا، مور."االتطبيق عمى الوندكؽ الجتماعي لمتنمية
 ( 2009عبد العاؿ، رائد).  عالقتيا أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في قطاع غزة و

 ،قسـ أوكؿ التربية اإلدارية، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية "،رسالة ماجستير". التخطيط االستراتيجي
 غزة، فمسطيف.

 ( 2003العبد جالؿ). لمنشر،دار الجامعة الجديدة  ،المياراتدارة األعمال مدخل اتخاذ القرارات وبناء إ 
 مور. سكندرية،اإل

 ،األميف لمنشر كالتكزيع. القاىرة دار ،األكلىالطاعة  .دارة األزماتا  اوض و التف. (2004فاركؽ) عثماف 
 ،القاىرة العربي، الفكر ، دارالمدرسية اإلدارة .(2002)صسف دمحم العجمي. 
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 ( 2005العرفج، عبد الرصمف). السعودية: دراسة تحميمية من منظور  التعميم العالي في المممكة
القومي السنوي الثاني )العربي الرابع( لمركز تطوير الجامعي،  المؤتمر ىاستراتيجي، بحث مقدم إل

مركز تطكير التعميـ  ،تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد
 .235-233صالجامعي، جامعة عيف شمس، مور،  

 ،االستراتيجيةدارة ير اإلفي محافظة غزة في ضوء معاي دارة المدرسيةواقع اإل .(2005مصمكد) عساؼ، 
 غزة فمسطيف. مية،الساإلالجامعة  "رسالة ماجستير غير منشكرة"
 ( 2003عميكة السيد.) دار األميف لمنشر كالتكزيع.، القاىرة ،دارة باألزماتدارة الوقت واألزمات واإلإ  
 (2004عميكة، السيد.) مركز  القاىرة: 3رىاب الدولي طمخاطر العولمة واإل  :األزمات والكوارث دارةإ

 القرارات لالستشارات.
 (تقييـ مستكى الستعداد إلدارة األزمات االتطبيق عمى جياز شر 2014العمري، دمحم سالـ ) طة عماف

 ، كمية التجارة، جامعة المنكفية، مور.ةالسمطانية، رسالة دكتكرا 
 ( 2014عكاد، عبد الناور). دراسة تطبيقية عمى تمدى مساىمة الثقافة التنظيمية في مواجية األزما ،

. أكاديمية اإلدارة كالسياسة العميا لمدراسات "رسالة ماجستير" كزارة القتواد الكطني االمصافظات الجنكبية.
 غزة، فمسطيف. ،العميا

 ( 2008عكدة، رىاـ). دراسة تطبيقية عمى الجامعة واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي .
 غزة، فمسطيف. ،. قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية"تيررسالة ماجس" ،اإلسالمية

 ( 2001عكض دمحم أصمد.) الدار  األكلى،الطاعة  ،واألسس العمميةاألصول  االستراتيجية،دارة اإل
  الجامعية.

 ( 2000عكض، دمحم أصمد :) األصول واألسس العممية-اإلدارة االستراتيجية. 
 ،بالتطبيق عمى األعمال  دارة األزمة األمنيةإاستخدام التقنيات الحديثة في  .(2011يكسف ) غبرة

 العربية.مور  الشرطة، القاىرة، جميكرية العميا، أكاديميةكمية الدراسات  ،"ةرسالة دكتكرا " .رىابيةاإل 
 ،ية من دراسة ميدان األردنية،اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات العامة  :(2000كرمو ماجد ) الغزالي

 األردف. اليرمكؾ،جامعة  ،العمياوجية نظر اإلدارة 
 ( 2006الفييد، عبد المصسف).  التنسيق بين األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات )دراسة مسحية

. جامعة نايف العربية لمعمـك "رسالة ماجستير" .عمى الجيات األمنية في مدينة الجبيل الصناعية(
 الرياض. ،األمنية

 مفاىيم ونظريات وحاالت  االستراتيجية،دارة االستراتيجي واإلالتخطيط . (1996) عطاهلل أصمد، امف،القط
 دار مجدلكي لمنشر. تطبيقية،



 

 

765 

 ( 2005كردـ، عبد هللا .) المجان األمنية ودورىا في إدارة األزمات )دراسة تطبيقية عمى المجان األمنية
 الرياض. ،. جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية"الة ماجستيررس"(. الدائمة في المممكة العربية السعودية

 اإلدارة الستراتيجية كفق النمكذج األكركبي لمتميز  .(2016األخرس، جبر ). (2006) أصمد ،ماىر
EFQM رسالة ماجستير )غير منشكرة( " .كأثرىا عمى اإلبداع اإلداري في القطاع الصككمي الفمسطيني

 ، غزة، فمسطيف"اسة لمدراسات العمياأكاديمية اإلدارة كالسي
 ( 2006مجيد سكسف).  المؤتمر ثارة المعارف لدى الشباب الجامعيين في العراقإدور األزمات في .

 فيالدلفيا الدكلي. عماف: جامعةالعممي الصادي عشر لكمية اآلداب كالفنكف 
 ،تراتيجي واالدارة التفكير االس(. 2001اكر، )مصمكد أبك  موطفى دمحم،جماؿ الديف  المرسي

 .51سكندرية الغالبي كادريسي اإل الجامعية،الدار  .منيج تطبيقي االستراتيجية،
 ،والبحثية التعميمية الخدمات جودة تحقيق في ودورىا االستراتيجية اإلدارة(: 2017) عطية مزىر :

 السكيس، قناة جامعة رة،منشك  غير دكتكراة رسالة ،"كاألجنبية العربية الجامعات بيف مقارنة ميدانية دراسة
 .مور

 ،الطاعة األكلى، تصديات القرف الصادي كالعشريف .دارة االستراتيجيةاإل(. 1999عبد الصميد ) المغربي،  
 مجمكعة النيل العربية. ،القاىرة

 المكتاة  ،المتوازن دارة االستراتيجية كقياس األداء اإل (.2006عبد الصميد عبد الفتاح ) ،المغربي
 المنوكرة. ،نشر كالتكزيعالمورية لم

 ( 2014نور، إياد).   بل تطويرىا في وزارة الداخمية واألمن الوطني بقطاع غزةواقع إدارة األزمات وس .
 غزة. ،. أكاديمية اإلدارة كالسياسة"رسالة ماجستير"
 زىراف. ، عماف: داراألزماتدارة إمبادئ  .(2007دمحم) ،قاسـ، ماجد ،اليدامي 
 ،ترجمة مصمكد عبد الصميد مرسي كزىير نعيـ  الستراتيجية،دارة اإل كاميف، كىنجر،تكماس  ىميف

 .397-396ص  ،1990 ،دارة العامةمعيد اإل الوااغ،
 واقع اإلدارة االستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة .(2008ىاني عبد الكريـ)، كىاة .

 فمسطيف. غزة، ،الجامعة اإلسالمية "رسالة ماجستير غير منشكرة "
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 المحترم،ظف األخ المو 

  وبركاتو ورحمة هللاالسالم عميكم 

 

 ع/ جمع بيانات لغرض البحث العمميالموضو 

زمات في الكزارات الفمسطينية دارة األإ كدكرىا فيالستراتيجية  دارةث بإجراء دراسة اعنكاف " اإليقكـ الااص   

ما يتطمب  ،كالدارةلقيادة لمتطماات الصوكؿ عمى درجة الماجستير في ا كذلؾ استكماًل  ؛مصافظات غزة

شاكريف لكـ جيكدكـ في خدمة  ،منكـ التعاكف ااإلجااة عمى فقرات الستاانة فنأمل الالزمة،جمع البيانات 

 فقط.الاصث العممي  كستستخدـ لغرضىذه البيانات ستككف سرية  ف  أا اعممً  ،كمسيرة العمـالاصث العممي 

 

 والتقدير،االحترام  وتفضموا بقبول 

 

 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

 فمسطين-غزةبرنامج الدراسات العميا المشترك مع جامعة األقصى 

 تخصص القيادة واإلدارة

(: مخاطبة تسييل ميمة 1ممحق رقم )
 باحث
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 البيانات الشخصية :والا أ

 ( أمام العبارة التي تعبر عن رأيك: / من فضمك ضع عالمة ) 

 الجنس .1

 ذكر   أنثى 

 العمر .2

  سنة 30أقل مف  30  سنة  40سنة إلى أقل مف  

 40  سنة  50سنة إلى أقل مف   50 سنة فأكثر 

 المسمى الوظيفي )اختر اجابة واحدة من فضمك( .3

 اعدككيل/ككيل مس  مدير عاـ / نائب  مدير دائرة/نائب 

 رئيس قسـ  رئيس شعاة ذلؾ )الرجاء التصديد(:  غير------- 

 عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي .4

  سنكات 5أقل مف   سنكات 10سنكات ألقل مف  5مف 

  سنة 15سنكات ألقل مف  10مف   سنة فأكثر 15مف 

 المؤىل العممي .5

  ةرا دكتك  ماجستير  اكالكريكس 

 دبمـك متكسط    :)غير ذلؾ )الرجاء التصديد------------- 
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 ثانياا: محاور االستبانة وفقراتيا

   درجة التقييمجابة عنيا بدقة وموضوعية في ضوء الواقع الفعمي بوضع رجى قراءة كل فقرة بعناية، واإلي ( ) 
 في االستبانة. مقابل كل بند

 لتقييما
1-10 

 م الفقرة
 إلدارة االستراتيجيةاألول: المتغير المستقل: االمحور 

 : التحميل البيئيأوالا 
  .6 يوجد لدى الوزارة اىتمام بتحميل البيئة االستراتيجية لموزارة. 

تقوم الوزارة بتحميل البيئة الخارجية والداخمية واالستفادة من المعمومات الناتجة  
 عنيا.

7.  

  .8 قاط القوة والضعف لمتعامل مع كل منيا بكفاءة وفاعمية.تحدد الوزارة ن 
  .9 تحدد الوزارة الفرص والتحديات لمتفاعل األنسب مع معطيات كل منيا. 
  .10 يوجد لدى الوزارة نقاط قوة وفرص كافية يمكن االستفادة منيا. 
  .11 تجيد الوزارة عممية التحميل البيئي وكيفية التعامل مع نتائج التحميل. 

 : صياغــة االستراتيجيةاثانيا 
  .12 يوجد لدى الوزارة رؤية ورسالة واضحة تعمل من خالليا. 
  .13 يوجد لدى الوزارة أىداف واضحة تعمل عمى تحقيقيا. 
  .14 تعتمد الوزارة في عمميا عمى سياسات واستراتيجيات محددة لتحقيق أىدافيا. 
  .15 تحدد الوزارة أىدافيا في ضوء إمكاناتيا المتاحة. 
  .16 الوزارة لمشاركة جميع العاممين في صياغة االستراتيجية. تسعى 

 : تنفيـــذ االستراتيجيةاثالثا 
  .17 تراعي الوزارة خطوات التنفيذ التي تم وضعيا في عممية صياغة االستراتيجية. 
جراءات محددة واضحة لتنفيذ الخطــة.    .18 تعتمد الوزارة عمى برامج وا 
  .19 ألفضل النتائج. التحرك المطموب وصوالا  رعة األداءتتم خطوات التنفيذ بس 
دارات المختمفة لتنفيذ البرامج ى مبدأ المشاركة والتعاون بين اإلتعتمد الوزارة عم 

 وخطط العمل.
20.  

  .21 تحدد الوزارة آليات تنفيذ الخطط والخطط البديمة حسب جدول زمني محدد. 
  .22 الموضوعة. تعمل الوزارة عمى رصد موازنات مالية كافية لتنفيذ الخطط 
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 ا: التقييم والرقابة االستراتيجيةرابعا 
  .23 ل لتقييم األداء.يوجد لدى الوزارة نظام رقابة فعا   
  .24 يتم تقييم ما تم تنفيذه من الخطة االستراتيجية خالل مؤشرات ومعايير واضحة. 
  .25 يتم تفعيل الرقابة عمى جميع مراحل التنفيذ وليس عمى النتائج النيائية. 
  .26 العمل بمرونة عالية مع المتغيرات التي تحدث في البيئة والتكيف معيا.يتم  
  .27 تعمل الوزارة عمى االستفادة من نتائج التقييم بالتقويم والتصحيح. 

 

 لتقييما
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 م الفقرة
 : المتغير التابع: إدارة األزماتالمحور الثاني

 : مرحمة الميالداوالا 
  .28  .موضوع األزمات والبحث عنيا قبل وقوعيايوجد اىتمام لدى الوزارة في  

تقوم الوزارة بمسح البيئة الداخمية والخارجية لتحديد مؤشرات حدوث أزمات  
 محتممة.

29.  

  .30 توفر الوزارة وحدة خاصة بتحديث البيانات بكل ما يتعمق باألزمات. 
  .31  .تنظم الوزارة دورات تدريبية لمحد من حدوث األزمات قبل وقوعيا 

 : النمو واالتساعاثانيا 
  .32 . تتوفر لدى الوزارة المعمومات الكافية لمتعامل مع األزمات في ىذه المرحمة 
  .33 .يوجد لدى الوزارة القدرة الكافية لمتعامل مع األزمات بالسرعة المطموبة 
  .34 .يوجد لدى الوزارة خمية أو فريق خاص إلدارة األزمات التي قد تحدث 
  .35  .ي والتقني الكافي إلدارة األزمةتوفر الوزارة الدعم الماد 
مكانيات المادية إدارات وأقسام الوزارة لتبادل اإليسيل حدوث تفاعل متبادل بين  

 .والبشرية في حال وقوع األزمة
36.  

 : مرحمة النضجاثالثا 

  .37  .يوجد لدى الوزارة الخطط والبرامج المؤىمة لمجاىدة األزمات 
  .38 .بالمرونة والمياقة لمتعامل مع األزمات يتسم الييكل التنظيمي في الوزارة 
  .39 .تتعامل الوزارة بقرارات حاسمة وواضحة وسريعة مع األزمات 
  .40 .تيتم الوزارة بعامل الوقت وسرعة األداء ألىميتو الكبيرة في إدارة األزمات 
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 : االنحصار والتقمصارابعا 
  .41 .ترة زمنية مناسبةتسيطر الوزارة عمى األزمة عند حدوثيا وتحد من انتشارىا بف 
  .42 .زمةضرار األ أجراءات الطوارئ لمتقميل من إام تقوم الوزارة باستخد 
  .43 .تجري الوزارة عمميات االتصال بشكل دقيق وسريع لمتغمب عمى األزمة 
ف العاممين والمواطنين ووسائل عالمية عن األزمات تستيدإتنظيم الوزارة حمالت  

 .عالماإل
44.  

 ــــاء: االختفـــــاخامسا 
  .45 .ثار التي خمفتيا االزمةتخفيف من اآلتتخذ الوزارة إجراءات وقرارات لم 
  .46 .زمة ألخذ الدروس والعبر وتعميمياالوزارة بعمل دراسة شاممة عن األ  تقوم 
  .47 . تقوم الوزارة بعد األزمة بتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف 
ذلت أثناء األزمات لمتعمم وزيادة الخبرة عمى تحميل المجيودات التي ب تعمل الوزارة 

  .ودمجيا مع نظم إدارة األزمات لموزارة
48.  

 شاكريف صسف تعاكنكـ معنا
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 لجنة تحكيم االستبانة ( قائمة أعضاء3ممحق رقم )

 الصفة الوظيفية االسم  م
 أستاذ مشارك محمد المدهون . أ  .1
 أستاذ مساعد فارحسام الن  . د  .2
 أستاذ مساعد منصور االيوبي .د  .3
 أستاذ مساعد مال الحيمةآد.   . د
 أستاذ مساعد د. خميل ماضي  . ذ
 أستاذ مساعد يمن راضيأد.   . ر
 أستاذ مساعد بو رحمةأبراهيم إد.   . ز

 أستاذ مساعد محمد الشنطيد.   . س
 أستاذ مساعد د. محمد الجريسي   . ش
 أستاذ مساعد د. رامز بدير  . ص

 

 

 


