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إهداء
 إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم ،إلى
الذي ال تفيو الكممات بالشكر والجميل  -والدي العزيز.
 إلى من ركع العطاء أمام قدمييا ،وأعطتني من دميا
وروحيا وعمرىا حبا وتصميما – أمي الغالية.
 إلى زوجتي وأبنائي األعزاء ىديل ،سالمة.
 إلى روح جدي وأختي ىديل رحميما اهلل.
 إلى أخواني األعزاء  ..من شاركوني طعمم الحيماة  ..وبمادلوني
اإلخمممالا والو ممماء  ..كمممانوا لمممي نعمممم الر ممماء  ..أست ممميء

بممارائيم  ..وأشممجع بمموقواليم  ..وىممم بحمممد اهلل ك.ممر  ..ج مزاىم
اهلل خير الجزاء ..

 إلى جميع أرواح شيداء الشعب الفمسطيني الصامد المرابط
إلييم جميعا أىدي .مرة ىذا الجيد المتوا ع عر انا وت ديرا.

الباحث

ب

شكر وت دير
الحمػػد ر رب اللػػنلموفل الالوػػسة الالىػػسـ عمػػر المللػػالث رحمػػب لملػػنلموف ل الواػػن محمػػد وػػمر ار
عموه الىمـ) العمر آله الوحله أجملوف الللد ...

فإااي أشكر ار تلنرؾ التلنلر) عمر تالفوقه الاعناته لي عمر إتمػنـ هػذا الج ػد المتالا,ػو ل الالىػور
عمػػر درب اللمػػـ لاطػػر هندئػػب الدافئػػبل الهػػذا كمػػه مػػف ف,ػػمه الكرمػػهل العمػػس لقالله عموػػه الوػػسة
الالىػػسـ)" نمػػف ر وشػػكر الاػػنس ر وشػػكر ار ن فػػإااي أتقػػدـ لنلشػػكر الجزوػػؿ إلػػر جنملػػب ا زهػػر

لغزةل ممثمب لرئوى ن الادارت نل الكذلؾ إلػر عمػندة الد ارىػنت اللموػن ال كموػب ارصتوػند الاللمػالـ ايداروػب
الالل ػػنمموف فو ػػن عم ػػر ج ػػالدهـ الحثوث ػػب ف ػػي رعنو ػػب طمل ػػب الد ارى ػػنت اللمو ػػن التق ػػدوـ كنف ػػب الا ػػدمنت
الالتى وست السزمب يكمنؿ دراىنت ـ اللمون.
كمػػن أتالجػػه للمو ػػؽ شػػكرى التقػػدورى إل ػػر الػػدكتالر الفو ػػؽ ارلػػنل الالػػدكتالر الى ػػوـ ال نلوػػؿ لت  ,ػػم من

لنيشراؼ عمر هذه الرىنلبل حوػث ىػلدت لنلتتممػذ عمػر وػدو منل اللقوػت ما مػن ارهتمػنـ الالتشػجوو
اللنلغوفل فأىأؿ ار ىلحناه التلنلر) أف وكالف ذلؾ في موزاف حىانت ـ والـ القونمب .

الالش ػػكر مالو ػػالؿ ل ى ػػتنذوف الكػ ػروموف ال ػػدكتالر والى ػػؼ لح ػػر الال ػػدكتالر محم ػػد ف ػػنرسل لت  ,ػػم من

لمانصشب هذه الرىنلب الاثرائ ن لمسحظنت من القومب الالتالجو نت الىدودة .

كمػػن أتقػػدـ لشػػكرى الجزوػػؿ الاللرفػػنف لنل ,ػػؿ لمػػدكتالر ال ن,ػػؿ ىػػمور وػػنفر لمػػن صدمػػه مػػف عػػالف
المىنعده في الملنلجنت ايحونئوب .

كم ػػن ر وى ػػلاي أو ,ػػن إر أف أتق ػػدـ لش ػػكرى العرف ػػناي ل ى ػػنتذة ا فن ,ػػؿ ال ػػذوف ص ػػنمالا مش ػػكالروف

لتحكػ ػػوـ ارىػ ػػتلنابل الكػ ػػذلؾ اياػ ػػالة فػ ػػي اتحػ ػػند المقػ ػػناللوف ال مىػ ػػطواووف لم ػ ػالافقت ـ عمػ ػػر تطلوػ ػػؽ
ارىتلناب عمر مجتمو الدراىبل الأاص لنلشكر محمػد الحىػنواب عمػر الج ػد الطوػب الػذى لذلػه فػي
مىنعدتي في تطلوؽ ارىتلناب .

الأتقػػدـ لنلشػػكر لملػػنمموف فػػي اتحػػند المقػػناللوف ال مىػػطواووف لتلػػنالا ـ ملػػي فػػي تللئػػب ارىػػتلنانت
التق ػػدوـ كنف ػػب الملمالم ػػنت السزم ػػب ل ػػيل الك ػػؿ الش ػػكر الاللرف ػػنف لم ػػف ى ػػنهـ ف ػػي إاػ ػراج ه ػػذا اللح ػػث
المتالا,ػػو ل ىػػنئس المػػاللر عز الجػػؿ) أف وجلمػػه فػػي موػزاف حىػػانت ـ جمولػػن ل وػػالـ ر وا ػػو مػػنؿ الر

لاالف إر مف أتر ار لقمب ىموـ.
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هػدفت الد ارىػػب إلػػر التلػػرؼ عمػػر الاصػػو اىػػتاداـ أىػػنلوب إدارة ا زمػػنت فػػي اتحػػند المقػػناللوف

ال مىػطواووف لمحنفظػنت لػزةل الالتلػرؼ عمػر الاصػو الممنرىػنت ايداروػب التػي وتلل ػن مػدورى اتحػند
المقناللوف ال مىطواووف في محنفظنت لزة.
الصد اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التحمومي لمانىلب هذا الما ج لمثؿ هذا الاالع مف الدراىنت.

الصد تكالف مجتمو الدراىب مف اع,نء اتحند المقناللووف ال مىطواووف العددهـ  252ع,ػالا .الصػد صػنـ
اللنحػػث لنىػػتاداـ طروقػػب اللواػػب اللشػالائوب ل حوػػث تػػـ تالزوػػو عواػػب اىػػتطسعوب حجم ػػن  30إىػػتلناب
راتلنر ارتىنؽ الػداامي الثلػنت ايىػتلناب .الللػد التأكػد مػف وػدؽ الىػسمب ايىػتلناب لساتلػنر تػـ

تالزوػو  150إىػػتلناب عمػػر عواػػب الد ارىػػب الصػػد تػػـ اىػػترداد  130إىػػتلناب لووػػلح اللػػدد الا ػػنئي 160
لاىلب اىترداد .)%88.8
وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

ر تالجػد فػرالؽ ذات درلػب إحوػنئوب عاػد مىػتالل الدرلػب ) )α ≤ 0.05لػوف أراء أفػراد اللواػب فػيالاصو اىتاداـ أىنلوب إدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة تلزل )لملمػر
أال الالرة أال الماطقب).

تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل الدرلب ) )α ≤ 0.05لوف أراء أفػراد اللواػب فػي الاصػواىػػتاداـ أى ػػنلوب إدارة ا زم ػػنت ف ػػي اتح ػػند المقػػناللوف ال مى ػػطواووف لمحنفظػ ػنت لػ ػزة تل ػػزل لممؤه ػػؿ

اللممي الذلؾ لونلح الذوف مؤهم ـ اللممي دلمالـ.

ر وتـ مىح لوئب اللمؿ الانرجوب لستحند لشكؿ شنمؿ لمتلرؼ عمر مؤشرات حدالث ا زمب.وحرص ارتحند عمر اللمؿ عمر ا ض التالتر الاىتلندة الرالح الملاالوب عاد حدالث ا زمب.وىتامص ارتحند لوالرة فلنلب الدرالس الالللر مف ا زمنت التي الاج ته.ر و,و ارتحند موزااوب مىتقمب ل روؽ ا زمنت لملنلجب آثنر ا زمب.توصمت الدراسة إلى مجموعة التوصيات أىميا"
,-رالرة عمؿ دالرات متاووب

ع,نء ارتحند لتال,وح م نهوـ إدارة ا زمنت ل ـ.

-عقد مؤتمرات عمموب ىاالوب حالؿ إدارة ا زمنت لمانصشب ا زمنت التي والاج ن ارتحند.

,رالرة تشجوو أع,نء ارتحند عمر المشنركب في حؿ مشكست الأزمنت اللمؿ المتكررة.تالفور الكالادر اللشروب ذات الك نءة الالالرة اللنلوب يعداد اطط التلنمؿ مو ا زمنت.,رالرة تالفور ل ارمج الدالرات تدرولوب كنفوب لممدرووف في مجنؿ إدارة ا زمنت.
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Abstract
The study aimed to identify the reality of crisis management methods and
managerial practices used by the Palestinian Consolidated Contractors
Union in Gaza.
Study Method:
The researcher used the descriptive analytical method; the most
appropriate approach for the study.
The study population: 252 members of the Contractors Union.
The study sample: The researcher used Random Sampling Method to
select 30 exploratory questionnaire to test the internal consistency and
stability of questionnaire. After the validity and integrity was confirmed,
150 questionnaire papers were distributed of which 130 were retained,
bringing the total number of papers to 160 (88.8%).
Study Findings:
-There is no statistically significant differences at the level of (α ≤
0.05) between the opinions of the respondents about the use of
methods of crisis management in the Palestinian Contractors Union
in due to (age or experience or region).
-There were significant differences at the significance level (α ≤
0.05) between the opinions of the respondents about the use of
crisis management methods in the Palestinian Contractors Union in
Gaza due to the academic qualifications for the benefit of those
who have bachelor science diploma.
-There is no comprehensive survey of work environment
of the Union to identify the indicators of crisis.
-The union is keen to work to reduce tension and restore morale at
the time of crisis.
-The union effectively draw lessons from the crises which can help
take advantage in the future.
-The union does not establish an independent budget for the crisis
team to address the effects of the crisis.
ل

Recommendations:
- It is necessary to train members of the union in specialized
courses about crisis management.
- To conduct annual conferences about crisis management .
- To provide cadres in human resources with high competence and
experience to create plans on how to deal with the emerging crises.
- It is necessary to provide train-the-trainers courses and programs
for the union management members in the area of crisis
management.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 أالر" المقدمب.
 ثناون" مشكمب الدراىب.
 ثنلثن" فر,ونت الدراىب.
 راللن" أهداؼ الدراىب.
 انمىن" أهموب الدراىب.
 ىندىن" موطمحنت الدراىب .
 ىنللن" حدالد الدراىب.

أوال /الم دمة:
تلتلر ايدارة لم الم ن اللنـ مف أصدـ ا اشطب اياىناوب عمر ايطسؽل فنياىنف في حونته اللدائوب
مف وود أال زراعب ألدل دراوب إداروب مقوالدة كنات أال لور مقوالدة حتر و,مف لا ىه الحونة
الاللقنء )المغرلي الآارالفل 1995لص.(15

تلد ا زمنت جزءا مف اىوج الحونة اياىناوب في أى مجتمول الىمب مف ىمنت الحونة الملنورةل

الصد ازدادت الحنجب إلر التلنمؿ مو ا زمنت في اللور الحنلي الذى وتىـ لنلتغور الشدود في
اللمـ الالتكااللالجون الامط ارىت سؾ الأامنط اللسصنت لوف اللشرل ممن وتطمب اىتراتوجونت اللدائؿ
الأىنلوب إداروب جدودة لمتلنمؿ مو الاصو الحونة الماتم ب ل حتر لقد أطمؽ الللض عمر عوران

الحنلي عور ا زمنت) الأولح موطمح ا زمب  )Crisisمف الموطمحنت الشنئلب في لغتان
الوالموب.
إف إدارة ا زمنت هي إدارة الحن,ر الالمىتقلؿل الهي أداة عمموب رشودةل تلار عمر اللمـ الالملرفب

التلمؿ عمر حمنوب الالصنوب الكونف ايدارى الاررتقنء لأدائهل الالمحنفظب عمر ىسمب تشغوؿ القالل

المكالاب ل ذا الكونفل الملنلجب أى صوالر أال امؿ وووب أحد صطنعنت هذا الكونفل أال ملنلجب أى
ىلب صد وكالف مف شأاه إحداث لالادر أزمب مىتقلموب  .الولد عمـ إدارة ا زمنت مف اللمالـ ايداروب
الحدوثب التي وتلوف عمر متاذ القرار ايحنطب ل االا ن الكو وب الدالاعي اىتادام ن لسرتقنء لنياتنج

الرفو اياتنجوب )الا,ورىل2003لص.)50
كمن الأف الشركنت الملنورة تجنله تغوورات لوئوب متلددة ىرولب الم نجئب ال ىلنب ماتم بل ممن
صد وتىلب في حدالث أاالاع متلددة مف ا زمنت التي تاتمؼ في أىلنب المىتالونت حدالث نل الشدة

تأثورهنل الدرجب تكرار حدالث ن )ا عرجي الدصنمىبل2000لص.)773

ال زمنت اللمؿ تأثور عمر اىتم ارروب الشركنت الت دد لقنءهن الصدرت ن عمر المانفىب الال,و ىملب
اللقنء المؤىىب في لالتقب اراتلنرل فنلماظمنت التي ر تىتطوو التلنمؿ مو ا زمنت لتجاب حدالث ن
الالتاطوط لمحنرت التي ر ومكف تجال ن الاجراء التح,ورات ل زمنت التي ومكف التالؤ لحدالث نل ر

تمحؽ لنلركب الوكالف موورهن ارا ونر هسؿل2004لص.)51
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إف اتحند المقناللوف ال مىطواووف مؤىىب فمىطواوب اصتوندوب اجتمنعوبل لور هندفب لمرلح الصنئمب
عمر الل,الوب ممثمب لمجمالع المقناللوف المحمووف الالموا وف في ارتحندل الو دؼ إلر تاظوـ

ممنرىت ـ لم اب المقنالرت في فمىطوفل الاررتقنء لأداء المقناللوف الحمنوب مونلح ـل الوقالـ لدالر
اوجنلي في التاموب ارصتوندوب الالطاوبل الولتلر اتحند المقناللوف ال مىطواووف الممثؿ الرئوىي
لقطنع المقنالرت في فمىطوفل الولد اللمالد ال قرى لقطنع اياشنءات ال مىطواي.
تأىس اتحند المقناللوف عنـ  1994كمؤىىب لور رلحوب صنئمب عمر الل,الوب المىجمب لدل

الدالائر الحكالموب الملاوبل الولتلر ارتحند مركز الثقؿ في تطالور صطنع اياشنءاتل الا صدر عمر
تمثوؿ هذا القطنع ممن ولكس الوالرة المىتقلموب هموب صطنع اياشنءات ال مىطوايل الوىلر
ارتحند لتحقوؽ ا هداؼ التي مف اجم ن الجد الهال أف وكالف مودر لمملمالمنت الالملرفب الاقطب

اراطسؽ لمالاكلب التطالر الاالعي الاللنلمي في تكااللالجون اياشنءات دلوؿ أاشطب اتحند المقناللوف
ال مىطواووف ل.)2010
عمر الولود ال مىطواي فإف هانؾ اللدود مف ا زمنت الدااموب الالانرجوب التي مف شأا ن تلطوؿ
عمؿ المؤىىنتل ا مر الذى وىتالجب الحنجب لرص الو الؼ الالتالحد لتلموؽ ايدراؾ الال ـ
هموب إدارة ا زمنت الكو وب التلنمؿ مل نل لؿ الحشد كنفب ايمكناونت اللشروب الالمندوب المطماللب
لتأموف احتونجنت الىوطرة الالمالاج ب مف أجؿ المحنفظب عمر مىورة الشركنت ال مىطواوب الماتم ب
الحمنوب الالطف التا وؼ آثنر تمؾ ا زمنت.

اللقد حظي مال,الع إدارة ا زمنت لنهتمنـ كلور مف اللنحثوف الالكتنب في اللوئب الغرلوب اللكثرة
الدراىنت التي تاناللته فقد صنـ اللنحث p52ل1991ل )Finkلنلتطلوؽ الالدراىب عمر  500شركب
وانعوب تلمؿ في الالرونت المتحدة ا مروكوبل حوث تالوؿ إلر أف  %50مف هذه الشركنت لوس
لدو ن أى اطط متلمقب لإدارة ا زمنتل الصنـ أو,ن ) )Mitroff,1993,p5لنىتقونء  )114شركب

كلواب مف أكلر  1000شركب أمروكوبل فالجد أف  38 %فقط مف هذه الماظمنت لدو ن فروؽ أال الحدة
يدارة ا زمنت في ال وكؿلالتاظوميل الصد كنف الال,و كذلؾ في كؿ مف أالرلن ال كادا.

الهانؾ اللدود مف الدراىنت التي تاناللت إدارة ا زمنت اللوئب اللرلوب الما ن دراىب الاشنليل

 (2007الالتي هدفت إلر التلرؼ عمر مدل فنعموب اظـ الملمالمنت ايداروب في إدارة الشركنت
الوانعوب ا رداوب ل زمنت .الدراىب اىموـل )2007الالتي هدفت إلر التلرؼ عمر ىمنت إدارة
ا زمنت في المؤىىنت الحكالموب ال مىطواوب الذلؾ مف اسؿ إجراء دراىب مودااوب عمر ال ازرة المنلوب

ال مىطواوب لغزة.

التتحدد أهموب الدراىب الحنلوب في كالا ن تتحدث عف أزمنت المقنالرت في ظؿ الحونر الا ال,نع
ارصتوندوب التي وحونهن صطنع لزة مف حوث صمب الاقص الشح ايمكنانت الالمالارد ا ىنىوب
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السزمب لقطنع اراشنءات ممن ا,طر اللنحث إلر الاالض في دراىب الاصو إدارة ا زمنت في
اتحند المقناللوف ال مىطواووف.

الورى اللنحث أاه رلد مف ارىت ندة مف عمـ إدارة ا زمنت الذلؾ لال,و الاطط الاللرامج التأهوؿ

الكالادر التطالور ايمكنانت المتنحب لمشركنت حتر تكالف عمر مىتالى عنلي مف الجنهزوب لمالاج ب
أى مالاصؼ طنرئب أال أزمنت.
.انيا /مشكمة الدراسة :
لقد الاجه اتحند المقناللوف ال مىطواووف اسؿ إداراته ل زمنت في ظؿ الحونر اللدود مف
الملالصنت التي حنلت دالف إدارة ا زمنت لشكؿ اوجنلي الفلنؿل المف أهـ هذه اللالائؽ لونب المالاد
ا ىنىوب الال,رالروب لملانءل لني,نفب إلر الولاللنت التي تالاجه عمؿ شركنت المقنالرت في

فمىطوف حوث أف إدارة ا زمنت في الشركنت ر تزاؿ محدالدة التأثورهن لور مممالسل حوث تتمثؿ

ا زمنت في ,لؼ اللاوب التحتوبل اللونب ال وكؿ التاظومي ممن تلد مف اللالامؿ المؤثرة عمر
عمؿ الفلنلوب شركنت المقنالرت لمتلنمؿ مو ا زمنت المتالصلبل التحد مف اشنط ن الاىتقسلوت ن

الحروت ن في الحركب الآلوب اتانذ القرار فو ن ل الال,و صوالدا عمر إدارت نل مف اسؿ ,لؼ اللانء
المؤىىي.

إف اقص القدرات اللشروبل الاقص الكالادر الالم نرات الالالراء ال اووف الايدارووف لمقونـ لنلاشنطنت
المطماللب ما ن صد ولالؽ مف تطالرهنل اللونب التاطوط الارىتراتوجونت ايامنئوب التي وجب أف

ت,ل ن تمؾ الشركنت لتىوور عمم ن التاشوط عمم ن ولتلر مف أهـ ا زمنت ل ذه الشركنت .
فقد رحظ اللنحث مف اسؿ زونرته لللض الشركنت التنللب رتحند المقناللوف ال مىطواووفل
الاىتطسع آراء للض المدراء فو ن أف هانؾ فقداان لمىمر إدارة ا زمنت.

لانء عمر من ىلؽل ىوحنالؿ اللنحث في دراىته إلقنء ال,الء عمر الاصو إدارة ا زمنت في اتحند

المقناللوف ال مىطواووف في محنفظنت لزةل الكو وب التلنمؿ مل ن المن هي المشنكؿ الالملالصنت التي
تالاجه المدراء عاد ممنرىب التطلوؽ م الـ إدارة ا زمب في إدارات ـ الماتم ب.

بناء عمى ما ت دم يمكن صياغة مشكمة الدراسة ي السؤال الرئيس التالي :
ً
 من الاصو اىتاداـ أىنلوب إدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة؟وينب.ق من التساؤل الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية:

 -1من أهـ ا زمنت التي وتلرض ل ن اتحند المقناللوف ال مىطواووف في محنفظنت لزة؟
 -2من اللالامؿ التي ومكف أف تلوؽ مدور الشركب عاد التاطوط لمالاج ب ا زمنت في شركته؟
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-3هؿ تاتمؼ تقدورات أفراد اللواب حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب لمدورى اتحند المقناللوف
ال مىطواووف لمحنفظنت لزة في إدارة ا زمنت تللن لمتغورات ىاالات الالرةلالمؤهؿ اللمميل
اللمرلالماطقب)؟

-4من درجب ممنرىب مدراء الشركنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة يدارة
ا زمنت مف الج ب اظرهـ؟
.ال.ا /أىداف الدراسة :
-1التلرؼ عمر الاصو الممنرىنت ايداروب التي وتلل ن مدورى اتحند المقناللوف ال مىطواووف في
محنفظنت لزة.
-2التلرؼ عمر ممنرىنت المدوروف حالؿ تالفر اظنـ يدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف
ال مىطواووف لمحنفظنت لزة.

-3تىلر الدراىب إلر لونف تأثور اللالامؿ الدومغرافوب ىاالات الالرةلالمؤهؿ اللمميلاللمرل
الماطقب) عمر آراء أفراد اللواب حالؿ فنعموب اظنـ إدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف.

 -4التلرؼ عمر الحمالؿ التي وتاذهن اتحند المقناللوف ال مىطواووف لحؿ ا زمنت التي وتلرض ل ن.
رابعا /أىمية الدراسة :
 -1تلرز أهموب الدراىب في كالا ن تجرل عمر صطنع هنـ الحوالى لمشلب ال مىطوايل أر الهال
صطنع المقنالرت لمن له مف أثر كلور في التاموب اللمرااوب الالتشغوموب لممجتمو.

, -2رالرة التركوز عمر اللنمؿ ايدارى لمن له مف أهموب في فلنلوب إدارة ا زمنت دااؿ شركنت
المقنالرت .
 -3ومكف أف تىنعد عمر تاموب العي المدوروف لللض ا زمنت الاونئو ن الكو وب التلنمؿ مل ن.

 -4ومكف ارىت ندة مف اتنئج الدراىب التالوونت ن الارىترشند ل ن في التلنمؿ مو ا زمنت ل نعموب
الك نءةل لمحد مف اتنئج آثنرهن الىملوب الاىتغسل ن ك رص احال التقدـ الالاجنح.
 -5تلتلر هذه الدراىب مف الدراىنت التي ت تح آفنصن جدودة لمزود مف الدراىنت المىتقلموب المتاالعب

لملنحثوف حالؿ هذا المال,الع .
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خامسا :ر يات الدراسة "
 -1الفر ية األولى" ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل  (α ≤.05لوف أفراد اللواب
حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب يدارة ا زمنت لدل المدوروف في اتحند المقناللوف ال مىطواووف
لمحنفظنت لزة ل تلزل لمتغورات ىاالات الالرةلالمؤهؿ التلموميلالدرجب الالظو وبلالماطقب).
 -2الفر ية ال.انية  :ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل  (α ≤.05لوف أفراد
اللواب حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب يدارة ا زمنت اللوف مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار لدل
المدوروف في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة.
 -3الفر ية ال.ال.ة  :ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل  (α ≤.05لوف أفراد اللواب
حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب يدارة ا زمنت اللوف مرحمب ارىتلداد الالالصنوب لدل المدوروف في
اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة.
 -4الفر ية الرابعة  :ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل  (α ≤.05لوف أفراد
اللواب حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب يدارة ا زمنت اللوف مرحمب احتالاء ا ,رار لدل المدوروف
في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة.
 -5الفر ية الخامسة " ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل  (α ≤.05لوف أفراد
اللواب حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب يدارة ا زمنت اللوف مرحمب اىتلندة الاشنط لدل المدوروف فر
اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة.
 -6الفر ية السادسة  :ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل  (α ≤.05لوف أفراد
اللواب حالؿ مدل الممنرىنت ايداروب يدارة ا زمنت اللوف في مرحمب التلمـ لدل المدوروف في اتحند
المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة.

6

سادسا :متغيرات الدراسة :
المتغير التابع  :إدارة ا زمنت.
المتغيرات المست مة:
 مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار. مرحمب ارىتلداد الالالصنوب . مرحمب احتالاء ا ,رار . مرحمب اىتلندة الاشنط . -مرحمب التلمـ .

سابعا :مصطمحات الدراسة :
األزمة:
تلرؼ لأا ن اقطب تحالؿل أال مالصؼ م نجئ وؤدى إلر أال,نع لور مىتقرةل التحدث اتنئج لور

مرلالب فو نل في الصت صوورل الوىتمزـ اتانذ صرار محدد لممالاج ب في الصت تكالف فوه ا طراؼ
الملاوب لور مىتلدةل أال لور صندرة عمر المالاج ب الحالاشل1999لص.)52
التلرؼ اوطسحن لأا ن حنلب تالتر الاقطب تحالؿ تتطمب ص ار ار واتج عاه مالاصؼ جدودة ىملوب كنات
أال إوجنلوب تؤثر عمر ماتمؼ الكونانت ذات اللسصب الشلسفل2002لص.)26

التلرؼ لغالون " لأا ن أزـ الأُزـل التلاي لغبل أزمب حندة كن زمنت الىونىوبل Crisisالأزمب اللنـ :
اشتد صحطهل الأزـ الدهر عمو ـل تأزـ ارمتانع عمن و,رل وقاللالفل أوؿ كؿ دالاء ا زـل الأالازـ :
الشدة الال,وقب ل اقالؿ أزمب اصتوندوبل أزمب ىونىوب الجمل ن أزمنت اللزازل2001لص.)75

التلرؼ لأا ن حدث م نجئ لور متالصو تتشنلؾ فوه ا ىلنب لنلاتنئج التتسحؽ ا حداث لىرعب

كلورة لتزود مف درجب المج الؿ عمن وحدث مف تطالرات مىتقلسل التجلؿ متاذ القرار في حورة لنلغب
تجنه أى صرار وتاذهل الصد ت قده صدرته عمر الىوطرة )أحمدل 2002لص.)15
إدارة األزمات:
تلرؼ لأا ن " اظنـ وىتادـ لمتلنمؿ مو ا زمنتل مف أجؿ تجاب الصالع ن الالتاطوط لمحنرت التي
وولب تجال ن ل دؼ التحكـ في الاتنئجل الالحد مف اآلثنر الىملوب ).(Little,1999,p20
التلرؼ لأا ن هي التلنمؿ مو ا زمنت مف أجؿ تجاب حدالث ن مف اسؿ التاطوط لمحنرت التي

ومكف تجال نل الاجراء التح,ورات ل زمنت التي ومكف التالؤ لحدالث ن في إطنر اظنـ وطلؽ مو هذه
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الحنرت الطنرئب عاد حدالث ن لغرض التحكـ في الاتنئج أال الحد مف آثنرهن التدموروب
ا عرجيل2000لص. )20

الورى اللنحث أف ا زمب تحدث لشكؿ فجنئي ممن وؤدى إلر إرلنؾ ايدارة الالشلالر لنل,لنلوب في
حوف تكالف هانؾ حنجب ممحب رتانذ ص اررات ىرولب لمالاج ب ا زمب الحنومب ممن وحتـ عمر
ايدارة ال لنلب أف تكالف مىتلدة دائمن مندون اللشرون.
اتحاد الم اولين الفمسطينيين :اتحند المقناللوف ال مىطواووف مؤىىب فمىطواوب اصتوندوب
اجتمنعوبل لور هندفب لمرلح الصنئمب عمر الل,الوب ممثمب لمجمالع المقناللوف المحمووف الالموا وف
في ارتحندل الو دؼ إلر تاظوـ ممنرىت ـ لم اب المقنالرت في فمىطوفل الاررتقنء لأداء المقناللوف
الحمنوب مونلح ـل الوقالـ لدالر اوجنلي في التاموب ارصتوندوب الالطاوبل الولتلر اتحند المقناللوف
ال مىطواووف الممثؿ الرئوىي لقطنع المقنالرت في فمىطوفلولد اللمالد ال قرى لقطنع اياشنءات
ال مىطواي دلوؿ أاشطب اتحند المقناللوف ال مىطواووف ل2010لص.)1
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الفصل ال.اني
اإلطار النظري

الوتكالف ال وؿ الثناي مف ملحثوف"
 الملحث ا الؿ :إدارة ا زمنت.
 الملحث الثناي " اتحند المقناللوف ال مىطواووف.

المبمممحث األول
إدارة األزمات

01

أوال /م دمة :
تىللت ا زمنت في اللقالد المن,وب في اىنئر كلورة الفي أ,رار اصتوندوب جىومب ممن أثر عمر
حونة مئنت مف الماظمنت في جموو أاحنء اللنلـ .إف هذه ا زمنت تلد اللس شؾ عقلنت رئوىوب في
طروؽ تاموب هذه الماظمنت التطالرهنل الوتطمب التودى ل ذه ا زمنت أف تدرج إدارة ا زمنت

الالمانطر في الاطط التامالوب لمدالؿ الالماظمنت عمر حد ىالاء لنرعتمند عمر صنعدة ملرفوب متطالرة
الالعي مف ونالي القرار.
إف إدارة ا زمنت هي إدارة من ر ومكف إدارته الالىوطرة عمر من ر ومكف الىوطرة عموه اللذلؾ ارل
التحدى الحقوقي لمماظمنت في ىلوؿ تلاي إدارة ا زمنت ر لترؼ فكرى الاامن كاونر اىتراتوجي

م ـل لدافو الحنجب الممحب ل اذ ل ذا الم الـ التحالوؿ اظرونته لالاصو وطلؽل ممن ولالد لنل نئدة عمر

الماظمنتل

اللنلتنلي

تى وؿ

عمموب

المحنفظب

عمر

فرص

لقنئ ن التحقوؽ

أهداف ن

الا,رلل2000لص.)52

الفي هذا ال وؿ ىالؼ اىمط ال,الء عمر م الـ ا زمب الىمنت ا زمب ثـ منهوب إدارة ا زمنت
الالمراحؿ الامس لاظنـ إدارة ا زمنت ثـ أىلنب اشالء ا زمب تمو ن عانور إدارة ا زمب ثـ
اونئص ا زمب الأاو ار متطملنت إدارة ا زمنت .
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.انيا /األزمة والمشكمة والكار.ة :
تعريف األزمة:
الم الـ المغالى ل زمب"
-تدؿ كممب ا زمب في ماتنر الوحنح:ا زمب تلاي الشدة أال القحط )الرازىل . (1988

المولنح الماور تلاي المأزـ الملانهن ,وؽ المجنؿ العىر الاسص ماه )الحالشنفل. (2008في المغب اراجموزوب :في صنمالس الولىتر ا مروكي :هي حنلب اطورة الحنىمب أال هي اقطب
تحالؿ تتطمب مالاج ب ىرولب الار حدث تغوور مندى واشأ عاه مالصؼ جدود صد وت,مف اتنئج الآثنر
ىوئب). (Webster,1993

تعريف المشكمة" هي حنلب مف التالتر العدـ الر,ن اتوجب لالجالد للض الولاللنت التي تلوؽ
تحقوؽ ا هداؼ الالالوالؿ إلو ن الالمشكمب هي الىلب لحنلب لور مرلالب فو ن اللنلتنلي ومكف أف تكالف
مىنر حندا الملقدا ) توشالرىل. (2005
ا
التلمؿ لمثنلب تم ود لسزمب إذا اتاذت
لذلؾ وجب عدـ ترؾ المشنكؿ تتراكـ الوجب حم ن لشكؿ دالرى الدائـ العمر المدور أف وتقف م نرة إدارة
ا زمنت التحدود المشكست الال,و الحمالؿ المانىلب الالىرولب الارصتوندوب أى القمومب الكم ب.

إر أف هانؾ امط كلور لوف الكنرثب الا زمب اظ ار لسرتلنط الشدود لوف الم الموفل فنلمشكمب التي تلقر
دالف حىـ ل ترة طالومب تتحالؿ إلر كنرثب الالكالارث هي لنللن من تكالف ا ىلنب الرئوىوب المىللب

ل زمنت فنلكنرثب هي الحنلب التي حدثت فلس الأدت إلر تدمور الاىنئر في المالارد اللشروب أال
المندوب أال كسهمن )توشالرىل. ) 2005
دمنر الاىلن الملنانة عموقبل الهال ىالء حظ
ا
الولرؼ الشلسفل (2002الكنرثب لأا ن :حدث وىلب
عظوـ .

وتعرف الكار.ة بونيا "هي أحد أكثر الم نهوـ التونصن لن زمنتل الصد واجـ عا ن أزمبل اللكا ن ر
تكالف هي أزمب لحد ذات نل التللر الكنرثب عف حنلب مدمرة حدثت فلس الاجـ عا ن ,رر في الاالاحي
المندوب أال اللشروب أال كمو من ملن عموالةل.( 2004
التلرؼ لأا ن :حدث مرالع وووب صطنعن مف المجتمو أال المجتمو لأكممه لمانطر شدودة الاىنئر

مندوب اللشروبل الوؤدى إلر ارتلنؾ الامؿ العجز في التاظومنت ارجتمنعوب ممن وتطمب ىرعب ايعداد

لممالاج بل التلـ ال ال,ر في ا داء ال وحدث ت,نرب في ا دالار عمر ماتمؼ المىتالونت
)كنمؿل.)2003

الوت,ح مف ذلؾ أف الكنرثب لوىت هي ا زمبل اللكف ا زمب هي احد اتنئج الكالارث أى أف الكالارث

أـ ا زمنت.
هانؾ تشنله كلور أال لملار أوح امط لوف كؿ مف الكنرثب ال ا زمبل حوث أف هانؾ ارتلنطن كلو ار

لوف الم الموفل فنلكنرثب هي الحنلب التي حدثت فلس الأدت إلر تدمور الاىنئر في المالارد المندوب
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الاللشروب أال كمو منل الأىلنب الكالارث هي إمن أىلنب طلولوب أال أىلنب لشروبل العندة من تكالف الكنرثب
لور مىلالصب لإاذارل الواجـ عا ن لنللن أ,رار جىومبل ىالاء مندوب أال ملاالوب فراد المجتمول

التتطمب اتانذ إجراءات لور عندوبل ىالاء صلؿ أال للد ظ الر المالصؼ لحمنوب المجتمول الذلؾ لمرجالع
إلر حنلب ارىتقرارل حوث واتج عف الكنرثب أزمب أال عدة أزمنت اللمنرل.)2005
أما بالنسبة لمفيوم األزمةل فقد أالرد جلرل )1999لأا ن ت دودا اط ار متالصلن أال لور متالصو
هداؼ الصوـ الملتقدات الممتمكنت ا فراد الالماظمنت التي تحد مف عمموب اتانذ القرار ايدارى.

لوامن تلرؼ لأا ن مالصؼ واتج عف تغورات لوئوب ماللدة ل زمنت وت,مف صد ار مف الاطالرة الالت دود
ال,وؽ الالصت الالم نجأة الوتطمب اىتاداـ أىنلوب إداروب ملتكرة الىرولب الشروؼل.)1998
التلرؼ لأا ن تالصؼ ا حداث في الماظمب الا,طراب اللندات ممن وىتمزـ التغوور الىروو يعندة
التالازف عموالةل. (2004

التلرؼ لأا ن اقطب تحالؿل أال مالصؼ م نجئ وؤدى إلر أال,نع لور مىتقرةل التحدث اتنئج لور
مرلالب فو نل في الصت صوورل الوىتمزـ اتانذ صرار محدد لممالاج ب في الصت تكالف فوه ا طراؼ
الملاوب لور مىتلدةل أال لور صندرة عمر المالاج ب)حالاشل. (1999

مف اسؿ اىتلراض التلرو نت الىنلقب ولرؼ اللنحث ا زمب لأا ن "المحظب الحرجب الاقطب التحالؿ

التي تتلمؽ لنلموور ايدارى لمماظمب الو دد لقنئ ن اللنللن من تتزامف ا زمب مو عاورى الم نجأة
الصمب الالصت المتنح أمنـ متاذ القرار ممن وتطمب م نرة عنلوب يدارت ن ال التودى ل ن".
.ال.ا /سمات األزمة:
أالرد )جلرل )1999عدة ىمنت ل زمب ما ن"
 -1ايدراؾ لأا ن اقطب تحالؿ.
 -2تتطمب ص اررات ىرولب.

 -3ت دد أهداؼ الصوـ ا طراؼ المشنركب ل ن.
 -4فقداف الىوطرة أال ,لؼ الىوطرة عمر ا حداث.
-5تتموز ل,غط عنمؿ الالصت الالشلالر لنل,لنلوب الار,طراب ممن واللد القمؽ.

أمن عموالةل )2004فورل أف أهـ ىمنت ا زمنت من ومي:

 اقطب تحالؿ تتزاود فو ن الحنجب إلر ال لؿ المتزاود الرد ال لؿ المتزاود لمالاج ب الظرالؼ الطنرئب. تتموز لدرجب عنلوب مف الشؾ في الق اررات المطرالحب. -وولب فو ن التحكـ في ا حداث.

 تىالد فوه ظرالؼ عدـ التأكد الاقص الملمالمنت حوث ولمؿ مدورال ا زمب في جال مف الرولبالالشؾ الالغمالض العدـ ال,الح الرؤوب.
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 ,غط الالصت الالحنجب إلر اتانذ ص اررات ونئلب الىرولب مو عدـ الجالد احتمنؿ لماطأل للدـالجالد الالصت يوسح هذا الاطأ.

 الت دود الشدود لممونلح الا هداؼل كنا ونر الكونف ايدارى أال ىملب الكرامب متاذ القرار. الم نجأة الالىرعب التي تحدث ل نل المو ذلؾ صد تحدث رلـ عدـ الجالد عاور الم نجأة. -التدااؿ الالتلدد في ا ىلنب الاللالامؿ الاللانور الالقالل المؤودة الالملنر,بل الالم تمب اللور

الم تمب ...الاتىنع جل ب المالاج ب.

 ىوندة حنلب مف الاالؼ الال مو صد توؿ إلر حد الرعب التقوود الت كور. -الصد رأل الولنغل1997لص )5لأف هانؾ ثسث اونئص أال ىمنت ل زمب تؤدى إلر إعنصب

التلنمؿ مل ن الملنلجت ن الهي:
 عنمؿ الشؾ أال عدـ التأكد. عنمؿ الت نعؿ. -عنمؿ التشنلؾ الالتلقودل الأف ا زمب تىنعد عمر ظ الر أعراض ىمالكوب مر,وب مثؿ القمؽل

الفقداف اللسصنت ارجتمنعوبل الشوالع السملنرةل العدـ اراتمنء .
رابعا /مراحل إدارة األزمة (الحمالوي:)1997،
 -المرحمة األولى /اكتشاف إشارات اإلنذار:

إف اكتشنؼ إشنرات اياذار تلاي القدرة عمر تشاوص المؤشرات الا عراض التي تالئ لقرب الصالع
أزمب من.

 المرحمة ال.انية /الوقاية واالستعداد:التلاي التح,ورات المىلقب لمتلنمؿ مو ا زمب المتالصلب لقود ماو الصالع ن أال إصسؿ آثنرهنل
الالتاطوط لمحنرت التي ر ومكف تجال نل الذلؾ لمىوطرة عمر ا زمب الالتقموؿ مف حدت ن الآثنرهن إذا

الصلت.

 المرحمة ال.ال.ة/احتواء األ رار أو الحد منيا:التتمثؿ في مجمالعب اللانور التي تلكس مدل صونـ ايدارة لتا وذ الاطط المال,العب الترجمب
ارىتلدادات التا وذ من اطط له في مرحمب ارىتلداد الالالصنوب الالحوماللبل دالف ت نصـ ا زمب

الااتشنرهن.

04

 المرحمة الرابعة/استعادة النشاط:هي اللممونت التي وقالـ ل ن الج نز ايدارى لغرض اىتلندة تالازاه المقدرته عمر ممنرىب أعمنله
ارعتوندوب كمن كنف مف صلؿ.

 -المرحمة الخامسة/التعمم:

هي المرحمب ا اورة الهي لمالرة الال,و ال,الالطل لماو تكرار ا زمب اللانء الرات مف الدرالس
الىنلقبل ل,منف مىتالل عنلي مف الجنهزوب في المىتقلؿ العموه وتلوف ممن ىلؽ الممن رحظه
اللنحث لمالاصو الحونتي أف ال رؽ الشنىو من لوف ايدارة الىلنصب الملندرة الملتمدة عمر التاطوط صلؿ
حدالث ا زمب الايدارة التي تاتظر الصالع ا زمنت لتتلنمؿ مل ن لماطؽ رد ال لؿ كحنؿ ايدارات

لدوانل فغونب عاورى اكتشنؼ إشنرات اياذار الارىتلداد الالالصنوب وكند وكالف المىوطر عمر الاصو
الماظمنت.

خامسا /الفرق بين إدارة األزمات واإلدارة باألزمات:
 -إدارة األزمات:

إف إدارة ا زمنت هي فف إدارة الىوطرة مف اسؿ رفو ك نءة الصدرة اظنـ واو القرار ىالاء عمر
المىتالل الجمنعي أال ال ردىل لمتغمب عمر مقالمنت اآللوب اللورالصراطوب الثقومب التي صد تلجز عف
مالاج ب ا حداث الالمتغورات المتسحقب .

 -اإلدارة باألزمات:

تقالـ ايدارة لن زمنت عمر افتلنؿ ا زمنتل الاوجندهن مف عدـ كالىومب لمتغطوب الالتمالوه عمر مشنكؿ
صنئمب فلس التالاجه الكونف ايدارىل فاىونف مشكمب منل وتـ فقط عادمن تحدث مشكمب أكلر الأشد تأثورال
لحوث تطغر عمر المشكمب القنئمبل الهكذا وظؿ الكونف ايدارى الم ترئ وتلرض زمب تمال أزمب.

المف هان وطمؽ الللض عمر ايدارة لن زمنت عمـ وانعب ا زمب لمتحكـ الالىوطرة عمر اآلاروف .
إف ا زمب المواالعب المامقبل ل ن مالاو نت حتر تلدال حقوقوبل الحتر تؤتي ثمنرهنل الأهـ مالاو نت ن
هي ايعداد الملكرل الت وئب المىرح ا زمالىل التالزوو ا دالار عمر صالل واو ا زمبل الااتونر
التالصوت المانىب لت جورهن.

الل زمب المواالعب إوقنع ىروو متدفؽ ا حداثل المتسحؽ التتنلول المتراكـ ايف ارزات الالاتنئجل الكؿ
ما ن توب في ىلوؿ تحقوؽ ال دؼ المراد الالوالؿ إلوهل فمكؿ أزمب مواالعب هدؼ وتلوف أف توؿ

إلوه.

التقالـ عمموب ايدارة لن زمنت عمر امؽ أزمب الهموب وتـ مف اسل ن تالجوه صالل ال لؿ الىمالكي
الارصتوندى إلر تكروس ا زمبل أال إلر ىمالؾ ملوف لشأا ن.
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التىتادـ الدالؿ الكلرل ايدارة لن زمنت كأىمالب لتا وذ إىتراتوجوت ن الكلرل في ال وماب الالىوطرة
عمر اللنلـ اللتأكود صالت نل الفرض إرادت ن اللىط الا الذ اللشكؿ ر و قدهن أودصنئ ن اللتحوود أعدائ ن

التدمور مونلح ـل الفي الالصت ذاته لتقالوب تحنل نت ن القدومب الاور مثنؿ عمو ن افتلنؿ أمروكن رمتسؾ
اللراؽ ل ىمحب الاالالوب لتلرور احتسل ن الالىوطرة عمر مالارد الا ط فو نل الافتلنؿ محنرلب ايرهنب
لتلرور جموو تورفنت ن الدااموب الالانرجوب أمنـ شلل ن الأمنـ اآلاروف )الا,ورىل2003لص. (11

سادسا /أسباب نشوء األزمة( :التيشوري(2005،
-1المعمومات الخاطئة أو الناقصة:
عادمن تكالف الملمالمنت لور متنحب أال صنورة أال لور دصوقب فنف ارىتاتنجنت تكالف انطئبل
فتولح الق اررات أو,ن انطئب اللور ىمومب ممن وؤدى إلر ظ الر تلنرض الوراعنت الأزمنت.
-2التفسير الخاطئ لألمور:
إف الامؿ في عمموب التقدور الالتقالوـ ل مالر الارعتمند عمر الجالااب الالجدااوب الاللنط وب أكثر مف
الجالااب اللقساوبل وجلؿ الق اررات لور الاصلوبل الوترتب ذلؾ اتنئج تؤدى في الا نوب إلر ا زمب.

 -3ال غوط:
هانؾ ,غالط دااموب الانرجوب مثؿ ال,رائب الالمانفىب المطنلب اللنمموف الالتكااللالجوب الجدودةل
فتتونرع هذه ال,غالط مو لل ,ن فوجد المدور ا ىه الىط هذه ال,غالطل فوكالف صد تقدـ مراحؿ

كثورة في طروقه إلر ا زمب.

 -4عف الميارات ال يادية:
القوندة فف العمـ المالهلب الذكنءل الهي تت,مف التلنمؿ مو الانسل لذلؾ عموان تالصو التانص,نت
الا مالر التي ر ومكف التالؤ ل ن رف الا س اللشروب ملقدة لذلؾ مف الولب أف اتلنمؿ مل ن دائمن
لما جوب عمموب .

 -5الجمود والتكرار:

للض مدراان الاللنمموف عادان واتنرالف طروؽ الجمالد الالتكرار في أداء اللمؿ اه الطروؽ الذى ولالد
لان ىنلموفل ف انؾ كثور مف الانس و,ولالف حونت ـ ماتظروف اا راج المشكستل الفي هذه الحنلب
تتراكـ المشكستل التكالف مقدمب لحدالث ا زمب فس وقلمالف التغور الالتطالور لى اللب.
 -6غياب أو تعارض األىداف:

أف المدراء الذوف وىمحالف لمحروؽ أف واشبل ثـ للد ذلؾ والظ الف كؿ طنصنت ـ يامند هذا الحروؽل
ا ـ وشلرالف أف ا زمنت تالاج ـ لنىتمرارل ف ـ للىنطب ىوقاللالف ااه لوس لدو ـ الصت لال,و
ا هداؼ .
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 -7البحث عن الحمول السيمة:
أف حؿ المشكست الا زمنت وتطمب لذؿ الج د الاللرؽ الأعمنؿ اللقؿل أمن اللحث عف الحمالؿ الى مب
وزود المشكست الولقدهن الوحالل ن إلر أزمنتل الل ىؼ أف المب إداراتان تلمؿ الفؽ ماطؽ منشي
الحنؿ الر ولحثالف عف حمالؿ جذروب الجدوب.
 -8الشائعات:
تؤثر الشنئلنت لشكؿ كلور عمر الرالح الملاالوب التشوو االعن مف عدـ الثقب الالجالد الانر تحت الرمند

أمر جنهز يشلنؿ ا زمنت إذا لـ وتـ اكتشنف ن الاط نئ ن في الالصت المانىبل إف هذه ا ىلنب لوىت

هي الالحودة لؿ والجد لورهن حىب طلولب ا زمبل لكف وجب تسفي هذه ا ىلنب لتجاب المزود مف
ا زمنت.
كمن أشنر االا,ورىل )2003أف أىلنب اشالء ا زمنت أو,ن من ومر"

-1سوء الفيم:

الواشأ ىالء ال ـ عندة مف اسؿ جنالوف هنموف همن :الملمالمنت الملتالرة الالتىرع في إودار الق اررات
أال الحكـ عمر ا مالر صلؿ تلوف حقوقت ن.
-2سوء اإلدراك"
إف ايدراؾ ولد أحد مراحؿ الىمالؾ الرئوىوب حوث ومثؿ مرحمب اىتولنب الملمالمنت التي أمكف

الحوالؿ عمو ن الالحكـ التقدورى عمر ا مالر مف اسل نل فإذا كنف هذا ايدراؾ لور ىموـ اتوجب
لمتشالوش الطلولي أال المتلمد وؤدى لنلتنلي إلر اا ونـ اللسصب لوف ا داء الحقوقي اللوف الق اررات
التي وتـ اتانذهنل ممن وشكؿ ,غطن مف الممكف أف وؤدى إلر اا جنر ا زمب.

كمن أف هانؾ مشكمب أارل تتلمؽ لنلملمالمنت التكمف في محناللب ت ىورهن عمر ,الء رللنت المرء

الشاووبل أال من ولرؼ لنىـ ماطؽ الموالؿ الا ىوب فوتقلؿ المرء مف هذه الملمالمنت من والافؽ هالاه
الوت ؽ مو تطملنتهل الوتجنهؿ مف هذه الملمالمنت من وانلؼ رللنتهل المف ثـ وىلر راتسؽ
الملررات لمملمالمنت التي تجد هالل في ا ىهل كمن وت اف في إوجند الذرائو رىتللند الملمالمنت التي

تتانصض مو م نهومه ا ىنىوبل المف ثـ وأتي ت ىوره ل زمنت مشاللن لاظرة شاووب ,وقب .
 -3سوء الت دير والت ييم:

ولد ىالء التقدور الالتقووـ مف أكثر أىلنب حدالث ا زمنت في جموو المجنرت العمر الجه الاوالص
في المجنرت اللىكروبل الواشأ ىالء التقدور مف اسؿ جنالوف أىنىووف همن" المغنرة الايفراط في

الثقب ىالاء في الا س أال في القدرة الذاتوب عمر مالاج ب الطرؼ اآلار الالتغمب عموهل الىالء تقدور صالة
الطرؼ اآلار الارىتا نؼ له الاىتوغنره الالتقموؿ مف شأاه.
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-4اإلدارة العشوائية:
مجنز إدارةل اللكا ن لوىت إدارةل لؿ هي مجمالعب مف ا هالاء الا مزجب التي تتانفر مو
ا
الوطمؽ عمو ن
أى ملندئ عمموب.

-5الرغبة ي االبتزاز:
حوث تقالـ جمنعنت ال,غطل الأو,ن جمنعنت المونلح لنىتاداـ مثؿ هذا ا ىمالب الذلؾ مف أجؿ
جاي المكنىب لور اللندلب مف الكونف ايدارىل الأىمالل ن في ذلؾ هال واو ا زمنت المتتنلوب في
الكونف ايدارىل الاا,نعه لىمىمب متالالوب مف ا زمنت التي تجلر متاذ القرار عمر اراوونع ل ـ.

-6اليوس:

الولد مف أاطر مىللنت ا زمنت فنئقب التدمورل حوث ولد الوأس في حد ذاته أحد " ا زمنت "
اطر داهمن عمر متاذ القرار المو ذلؾ واظر إلر الوأس عمر أاه
ا
الا ىوب الالىمالكوب الالتي تشكؿ
أحد أىلنب اشالء ا زمنتل لمن أف الوأس وىلب ايحلنط ممن وترتب عموه فقداف متاذ القرار الرللب
في التطالور الارىتىسـ لمرتنلبل ممن وؤدى إلر اا ونـ اللسصب لوف ال رد الالكونف ايدارى الذى ولمؿ

مف اسلهل التلمغ ا زمب ذرالت ن عادمن تحدث حنلب اا ونؿ لوف مومحب اللمؿ أال ال رد الذاتوب اللوف
مومحب " الكونف ايدارى "الذى ولمؿ فوه.
-7اإلشاعات:

الهي مف أهـ موندر ا زمنتل لؿ إف الكثور مف ا زمنت عندة من وكالف مودرهن الالحود هال إشنعب
أطمقت لشكؿ ملوفل التـ تالظو ن لشكؿ ملوف اللنلتنلي فإف إحنطت ن ل نلب مف الملمالمنت الكنذلبل

الاعسا ن في تالصوت ملوفل الفي إطنر مانخ اللوئب محددةل المف اسؿ حدث ملوف وؤدى إلر أف
تا جر ا زمب.

-8استعراض ال وة:
الهذا ا ىمالب عندة من وىتادـ مف صلؿ الكونانت الكلورة أال القالوب الوطمؽ عموه أو,ن موطمح
"ممنرىب القالة " الاىتغسؿ أال,نع الت الؽ عمر اآلاروف ىالاء اتوجب الحوالؿ عمر صالة جدودة أال
حوالؿ ,لؼ لدل الطرؼ اآلار أال لسثاوف ملن .الولدأ للمموب اىتلرا,وب انط ب لمتأثور عمر
مىرح ا حداث دالف أف وكالف هانؾ حىنب لملالاصبل ثـ تتداؿ جممب عالامؿ لور ماظالرة فتحدث

ا زمبل المف ثـ تت نصـ مو تتنلو ا حداث التراكـ الاتنئج.
-9األخطاء البشرية:

التلد ا اطنء اللشروب مف أهـ أىلنب اشالء ا زمنت ىالاء في المن,ي أال الحن,ر أال المىتقلؿل
التتمثؿ تمؾ ا اطنء في عدـ ك نءة اللنمموفل الاات نء الدافلوب لملمؿل الترااي المشرفوفل الاهمنؿ

الرؤىنءل الال نؿ المراصلب الالمتنللبل الكذلؾ إهمنؿ التدروب.
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-10األزمات المخططة:
حوث تلمؿ للض القالل المانفىب لمكونف ايدارى عمر تتلو مىنرات عمؿ هذا الكونفل المف اسؿ
التتلو تت,ح ل ن الثغرات التي ومكف إحداث أزمب مف اسل ن .
-11تعارض األىداف:

عادمن تتلنرض ا هداؼ لوف ا طراؼ الماتم ب وكالف ذلؾ مدعنة لحدالث أزمب لوف تمؾ ا طراؼ
اوالون إذا جمل ـ عمؿ مشترؾل فكؿ طرؼ واظر إلر هذا اللمؿ مف زاالوتهل الالتي صد ر تتالافؽ
مو الطرؼ ا ار.

-12تعارض المصالح:
ولد تلنرض المونلح مف أهـ أىلنب حدالث ا زمنتل حوث ولمؿ كؿ طرؼ مف أوحنب المونلح
المتلنر,ب عمر إوجند الىومب مف الىنئؿ ال,غط لمن وتالافؽ مو مونلحهل المف هان وقالى تونر
ا زمب.
شكل رقم ( : )1أسباب نشوء األزمات
عٛء اٌفُٙ

ذعاسض األ٘ذاف

عٛء اإلدسان

عٛء اٌرمذ٠ش

اٌ١ـــــأط

اإلشاعاخ
أسباب نشوء

اعرعشاض اٌمٛج

اإلداسج اٌعشٛائ١ح

األسمــــــاث

األخطاس اٌثشش٠ح

اٌشغثح

ذعاسض اٌّصاٌػ

األصِاخ اٌّرعّذج
اٌّخططح

ف ٟاالترضاص
اٌّصاٌػ

(عبد الرحمن،2005،ا)5
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سابعا /عناصر إدارة األزمة :
 عمموب إداروب تتمثؿ في مجمالعب مف ايجراءات ارىتثانئوب تتجنالز الالوؼ الالظو يالملتند لمم نـ ايداروب .

اىتجنلنت إىتراتوجوب لمالاصؼ ا زمنت.-تدار ا زمب لالاىطب مجمالعب مف القدرات ايداروب الكؼء الالمدرلب تدرولن جودا في

مجنؿ مالاج ب ا زمنت .

 ت دؼ إدارة ا زمب إلر تقموؿ الاىنئر إلر الحد ا دار حوث إف الالفالرات التي تتحقؽمف اسؿ إدارة ا زمب تزود إلر حد كلور عمر تكنلوؼ مالاج ب ا زمب.
-أا ن عمموب إداروب تىتادـ ا ىمالب اللممي في اتانذ القرار.

.امنا /طرق وأساليب التعامل مع األزمات:
أوال :الطرق واألساليب الت ميدية لمتعامل مع األزمات " هسؿل2004لص)115
إف ال دؼ مف مالاج ب ا زمب هال الىلي لنيمكناونت اللشروب الالمندوب المتالفرة إلر إدارة المالصؼ
الذلؾ عف طروؽ الصؼ التدهالر الالاىنئرل التأموف الحمنوب اللانور المكالاب لمكونف ا زماللل
الالىوطرة عمر حركب ا زمب الالق,نء عمو نل الارىت ندة مف المالصؼ الانتج عف ا زمب في
ايوسح الالتطالورل الدراىب ا ىلنب الاللالامؿ التي أدت لسزمب رتانذ إجراءات الالصنوب لماو

تكرارهن أال حدالث أزمنت مشنل ب ل ن هي"
-1إاكنر ا زمب لملار التلتوـ ايعسمر.
-2كلت ا زمب أى تأجوؿ ظ الرهن.

-3تشكوؿ لجاب للحث ا زمب ت دؼ إلر "
 ملرفب مف الذوف تىللالا في هذه ا زمب. -تجمود المالصؼ الافقنده صالة الدفو .

 -4لاس ا زمب للملار التقموؿ مف شأا ن.
-5تا وس ا زمب للملار فتح مجنرت لتا وس ال,غالط .
-6ت روغ ا زمب .
-7عزؿ صالل ا زمب.
-8إامند ا زمب.

-9الق ز فالؽ ا زمب الوتركز هذا ا ىمالب عمر ارهتمنـ لنلتظنهر لأاه صد تـ الىوطرة عمر
ا زمب عف طروؽ التلنمؿ مو الجالااب المألالفب الالتي هانؾ الرة في التلنمؿ مل ن لأال هانؾ
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أالجه تشنله فو ن مو الالرات القدومب لالوؤدل ذلؾ إلر تانىر اللالامؿ الجدودة الا كثر لمال,ن
التجنهؿ تأثورهن كمون أال جزئون الوؤدل هذا ا ىمالب إلر ترؾ الانر تحت الرمند حتر ولتقد
المىئالؿ ا ىه الالمحوطالف له في مجتمو ا زمب أاب صد تـ الىوطرة عمو ن في حوف أا ن تىتلد في

الظ الر مرة أارل الوكالف تأثورهن اشد صالة.
شكل رقم ( :)2شكل يو ح أىم الطرق الت ميدية لمتعامل مع األزمات

إٔىاس األصِح

ذفش٠غ األصِح إٌٝ
أفشع ِخرٍفح

ذشىٌ ً١عٕح
ٌثؽس
األصِح

إخّاد األصِح
غشف
اٌرعاًِ

عضي األصِح

ِع األصِح
تخظ األصِح
وثد األصِح
ذٕف١ظ األصِح

(الحمالوي،1997،ا)158

تاسعا /االتجاىات الحدي.ة ي التعامل مع األزمة :
-1تشكيل ريق العمل :
ولرؼ فروؽ ا زمنت عمر أاه مجمالعب مف ا فراد وتـ ااتونرهـ للانوب اللدو ـ إمكنانت الالرات
تؤهم ـ لمتلنمؿ مو ا زمنت الم مت ـ اىتشلنر إشنرات اياذار الالتاطوط لمالا ج ب ا زمنت

المتالصلب التتلو آثنر ا زمب شروؼل1998لص.)238
ال والغي عمر ماطط ا زمب ارهتمنـ لإعداد فروؽ ا زمب الااتونره مف ذالل ايمكنانت الالقدرات
الالم نرات الانوب كي وتـ ا لتلنمؿ مو ا زمنت الحنلوب الالمتالصلبل الكممن كنف ال روؽ ملدا إعدادا
جودا اللنىتمرار كممن مكف الماظمنت مف عسج ا زمنت ل نعموب الك نءة فنيعداد الا ىي الالتدروب
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اللممي المىتمر وجلؿ الماظمنت في طمأاواب مف إمكناوب التلنمؿ مو ا زمنت

الاحتالائ ن

الاىتلندة الاشنط في الصت أصؿ العمموب اراتونر تمر لثسث مراحؿ هي "
 تحموؿ الالظو ب . تحموؿ ا فراد . المالائمب لوف المالاو نت المطماللب الصدرات ال رد فرج ل1997لص.)255الاف ال دؼ مف ال روؽ امؽ لوئب مح زة المانخ مانىب لملمؿ الايحىنس المشترؾ لممىؤاللوب
الاىتجنلب أكثر لمتقاونت الارلتزاـ التنـ ل هداؼ الالمحنفظب عمر القوـ التالصو المشكست صلؿ حدالث ن
الزوندة فلنلوب ارتونرت التحىوف مىتالل الم نرات اوورل1998لص.)333
 -فروؽ ا زمب له م مب محددة الواتمؼ تشكوؿ فروؽ إدارة ا زمنت مف أزمب إلر أارل الوتـ

إعداده التدروله الاىاند الم مب إلوه التكمو ه لتحموم ن التحدود المدل الايطنر اللنـ لمحركب
الالحقالؽ الالىمطنت ىنلـ الشوخل2003لص.)72
 رلد مف تكالوف فروؽ ت نال,ي مف ذالل الك نءة الالمقدرة الارطسع الاف وتـ تدرول ـ عمر أىسالأىنلوب الت نالض ف الت نالض أثانء ا زمب واتمؼ عف لوره مف أاالاع الت نالض فظرؼ

ا زمب ,نلط العنمؿ الالصت م ـ جدا الوحونل1996لص.)5
-2طري ة المشاركة الديم راطية لمتعامل مع األزمة :
التركوز عمر اللاور اللشرل .-وتطمب مشنركب الرأى .

ايفونح عف ا زمب ل العف مداهنل العف اطالرت نل الاطالات المن هال المطمالب مف الجموواتانذه مف ىمالؾ المف وى ؿ الق,نء عمو ن أحمدل2002ل ص.)45
-3طري ة احتواء األزمة:
-محنورة ا زمب أال حورهن في اطنؽ محدالد التجمودهن عاد المرحمب إلر الومت إلو ن .

امتونص الاىتولنب ال,غالط الماللدة ل نل المف ثـ إفقندهن صالت ن التدموروب .الوتـ احتالاء ا زمب عف طروؽ " -إلداء ال ـ الاياونت الذكي لمقنئد .
تالحود رللنت ـ المتلنر,ب .

مطنللت ـ لتشكوؿ لجاب تمثم ـ للدء الحالار الالتلنرض.
الت نالض مو المجاب الالالوالؿ إلر حمالؿ الىط أحمدل2002ل ص.)42
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-4طري ة تصعيد األزمة :
 تىتادـ هذه الطروقب عادمن تكالف ا زمنت التي والاج نل متاذ القرار لور الا,حب الملنلـلاللو ب انوب عادمن تكالف هانؾ تكتست عاد مرحمب تكالوف ا زمبل رلـ إف طلولب المونلح

الالغنونت الا هداؼ تحتـ الجالد هذا التكتؿل إر أا ن صد تىمح له في لداوب تكالوف ا زمب .

 تولود ا زمب لشكؿ أال لنار حتر توؿ إلر اقطب تلنرض المونلحل حوث وت كؾ التكتؿالوتجه كؿ فروؽ إلر اتجنه آار أحمدل2002ل ص.)46

-5طري ة تفريغ األزمة من م مونيا :

الهر ااجح الطرؽ لور التقمودوب لمتلنمؿ مو ا زمنتل حوث إف ا زمب في حقوقت ن تدالر حالؿ
م,مالف ملوفل المف ثـ فإاه لدالف ارت نؽ عمر هذا الم,مالف وكالف مف الولب اىتمرار
ال,غط الدافو لاشالء ا زمبل المف هان تكالف م مب متاذ القرار الحقوقوب هي ت روغ ا زمب مف
م,مالا ن .

-6التخطيط لمواجية األزمة يتطمب :
,رالرة إدراؾ الحنجب إلر الاطبل أى أف تكالف هانؾ وقظب تنمب في التالؤ لالصت الحنجب إلرالتاطوط الللؿ المقوالد لجناب الوقظب هان هال محناللب التالوؿ إلر اقنط ال,لؼ الالقوالر في
إجراءهن صلؿ أف ووؿ إلر ال شؿ الذلؾ عف طروؽ التحموؿ اللممي لماطط اللالاىطب اللونانت

الالاصلوب الوتـ هذا اركتشنؼ في الالاصو عف طروؽ الرصنلب الالمتنللب المىتمرة .

 ,رالرة تحدود ال دؼ مف الاطب لتى وؿ جمو الملمالمنت التحموم ن إذ أف تحدود ال دؼ لكؿال,الح الدصب وؤدل إلر عدـ إ,نعب الالصت الالج د في جمو ملمالمنت ر تمت إلر الاطب لومب.

,رالرة تجموو التحموؿ اللونانت التي تتلمؽ للمموب التاطوط ., -رالرة تاموب الت نووؿ الانوب لنلاطب الاررتقنء ل ن .

 ,رالرة الحوالؿ عمر مالافقب كنفب ايدارات التي تلاو ن الاطب الذلؾ لمللد لنلاطب عف دائرةال شؿ عمر ل 1994لص.)16

الورى اللنحث أف ايدارى الانجح القندر عمر مالاج ب ا زمنت هال ذلؾ الشاص الذى وتقف فف

التلنمؿ مو ا زمنت لكنفب ا ىنلوب الالتكتوكنت التي تانىب مالصؼ ا زمب اللنلتنلي رلد مف
ايلمنـ الاللمـ لتمؾ ا ىنلوب الحدوثب .

23

عاشرا /خصائا األزمات :
ات ؽ كؿ مف الطوبل1990لص )54ل افادلل1994لص )82عمر أا ن"
-1مال ب" ف ي حدث لور متالصو رلمن وغور اظرة الرأى اللنـ عف المؤىىب .
 -2م ددة" لمحونة لممجتمو اللملنمموف)ل لمممكوب مت,ماب اىنئر منلوب الاىنئر في والرة
الماظمب لدل الغور مثؿ الىملب) الت,و اللوئب في مالاطف لماطر .

 -3حدث ر ومكف التحكـ فوه" مثؿ ظرالؼ الشغب أال ار,طرالنت التي تجلؿ المالصؼ انرج
تحكـ ايدارة ل ترة مف الزمف .

 -4واشأ عا ن صمؽ التالتر الا,طراب في حونة ا فراد" مف حوث الطروقب التي ودركالف ل ن عنلم ـ
الأا ى ـ الشلالرهـ لقومت ـ الذاتوبل اللقالت ـ اللكونا ـ الداامي.
 -5إف ا زمب تىلب في لداوت ن ودمبل التالت ارل ال,غطن ممن و,لؼ إمكناونت ال وؿ الىروو
الالمؤثر لمجنل ت ن .

 -6تتموز لتغورات في اللسصنت لوف أع,نء الماظمب .
 -7تلد مالص ن وتطمب مف المشنركوف درجب عنلوب مف اللمؿ الا داء .
-8إف التونعد الم نجئ وؤدى إلر درجب عنلوب مف الشؾ في اللدائؿ المطرالحب لمجنل ب ا حداث
المتىنرعبل اظ ار ف ذلؾ وتـ تحت ,غط ا ىي عنؿل الفي ظؿ ادرة الملمالمنت أال اقو ن

 -9إف ا زمب ت دد اىتقرار المؤىىب المقالمنت اللوئب .
 -10تتطمب ىرعب المرالاب في ايجراءات الالتداؿ ال الرى الماظـ التالفور الحمالؿ الاللدائؿ
الىرولب.

 -11إف مالاج ب ا زمب تتطمب أامنطن تاظوموب لور مألالفب الاظمن الأاشطب ملتكرة تمكف مف
اىتولنب المالاج ب الظرالؼ الجدودة المترتلب عمر التغورات الم نجئب .

 -12لمالاج ب ا زمب ومزـ تالافر درجب عنلوب مف التحكـ في الطنصنت الايمكناونت الحىف تالظو ن
في إطنر مانخ تاظومي وتىـ لدرجب عنلوب مف ارتونرت ال لنلب .
 -13أا ن لنللن من ت رز ىمالكن مر,ون وظ ر في والرة عدـ ك نءة الفنعموب متاذى القرار في
مالاج ب ا زمب .

 -14ترفو درجنت التالتر لوف ا ع,نء .
 -15التلقود الالتشنلؾل الالتدااؿ الالتلدد في عانورهن العالامم ن الأىلنل ن الصالل المونلح المؤودة
الالملنر,ب

, -16غط الالصت الادراؾ متاذى القرار أف الالصت المتنح لواو القرار الاتانذه في الصت محدد .
, -17رالرة الجالد فروؽ عمؿ له م نـ انوب لمتغمب عمو ن .
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 -18اقص الملمالمنت العدـ ال,الح الرؤوب لدل متاذ القرار الالقوالر في تدفؽ الملمالمنت
.الالجالد من وشله ال,لنب الكثوؼ الذى وحالؿ دالف رؤوب أى ارتجنهنت وىمؾ .ال منذا وا وه له

هذا ارتجنه مف أاطنر مج اللب ىالاء في حجم ن أال كا ن أال في درجب تحمؿ الكونف ايدارى ل ن

 -19إمكناوب ارىت ندة مف هذا المالصؼ الذى وؤدى إلر تالصؼ التورفنت الماتظمب الفقداف التالازف
الاكتىنب الرات جدودة.
 -20إف مودر ا زمب ومثؿ اقطب تحالؿ أىنىوب في أحداث متتنللب المتىنرعب في حونة المؤىىب

الاىتقراء هذه ال اونئص تال,ح التحدونت التي تالاج ن إدارة ا زمب ف ي مف جناب ماالط ل ن
التاطوط الايعداد لمت نعؿ اروجنلي مو أحداث وولب التالؤ لموقنت ن الحجم ن الأللندهن عمر احال
دصوؽ.

-21تىلب حنلب عنلموب مف التالتر اسؿ فترة زماوب صوورة التكالف عنمؿ جذب لقالل أارل
لدرجنت مت نالتب.

الحادي عشر /قرارات األزمة :
اظر للدـ تلالد متاذ القرار عمر لوئب الظرالؼ ا زمب
ومثؿ القرار المشكمب ا اللر الصت ا زمب ا

المن تمثمه مف ,غالط عموه ر تىمح له لنلت كور لشكؿ طلولي الارىت ندة مف الرة الرأل اآلاروف

المف الطلولي أف وجد الشاص ا ىه ذال شاووب ماتم ب الصت ا زمب ل فقد وكالف أكثر اازعنجن
الاا لنر لحوث ر تتنح له ال روب لمتلمؽ في المال,العل لني,نفب إلر من واتنله مف االؼ الحذر
شدودوف

و قدااه

القدرة

عمر

ااتونر

احد

الحمالؿ

ا صؿ

اطر
ا

الا كثر

مسئمب

هسؿل2004لص.)29
عناصر عممية صنع ال رار:
-1تحدود المشكمب اللمالرت ن لنلشكؿ الذى وى ؿ إدراك ن.

-2تحموؿ الملمالمنت الالملطونت الت ىورهن لنلشكؿ الذى و,و أمنـ ونحب القرار كثو ار مف
ارحتمنرت التي اتجت مف اسؿ تحموؿ ا ىلنب المؤدوب إلر ا زمب .
-3مرحمب اللحث عف اللدائؿ التلار اللدائؿ المتنحب أمنـ وناو القرار الهر أهـ مرحمب في اتانذ
القرار ف عموه ااتونر ا ف,ؿ مف لوف أف,ؿ اللدائؿ ل ثـ تالفور القدرة عمر اراتقنؿ الاراتقنء

مف لوا ن.

-4مرحمب تا وذ القرارل هي الىومب مف الق اررات ال رعوب التي تقالد إلر إاجنز اللمؿ الكمر .
اللزازل2001لص.)65
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-5مرحمب تقووـ اللدائؿ " تلتلر هذه المرحمب مف أه ـ مراحؿ اتانذ القرار إذ أا ن تتلمؽ لإوجند
اونرات مقلاللب لحؿ ا زمب الهذه المرحمب لنرشتراؾ مو كنفب ايدارات الملاوب لمتشنالر في حؿ

المشكمب لمن له مف مردالد إوجنلي عمر ترشود الق اررات التي وتـ اتانذهن.
اللمنرل ل 1993لص.)22

 لإلعسـ دالر م ـ ف ال ولرض الحقنئؽ لن ىمالب ايعسمي الذى وللث عمر ا منف الالطمأاوابالت دئب الرعب الالاالؼ الللد ا زمب واللر ايعسـ دالره

فوقالـ

لتاموت ن الملنلجب أالجه القوالر الىملوب عميل1994لص.)37

لدراىب الجالااب

اروجنلوب

 فنلتلنمؿ مو ا زمنت وحتنج إلر ص اررات ىرولب الونئلبل الهر عمموب ملقدة تا,و لحىنلنتكثورة لإلحنطب لنلاتنئج التي صد تحدث اتوجب ل ذه الق ارراتل فغنللن وكالف متاذ القرار تحت ,غط

متونعد اظ ار ل,وؽ الالصت المتنح أمنمه لمتورؼ الاتىنع دائرة عدـ التأكد الاقص الملمالمنت
الت نصـ الاتنئج عمر اىتمرار ا زمب الاىت حنؿ عالاصل ن الا,ورلل2003لص.)156

شكل رقم ( : )3شروط ومواصفات ال رار اإلداري السميم إلدارة األزمة

إٌّاعثح

إِىأ١ح اٌرٕف١ز

اٌثغاغح

اٌمشاس

االٔغ١ات١ح

اإلداسٞ
اٌغٍُ١
إِىأ١ح إتالغٗ

إِىأ١ح
اٌّراتعح

اٌرضآِ
اٌٛظٛغ

(اٌرٛل١د)

(الحمالوى ،1993،ا)138
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ال.اني عشر /األسموب العممي لمواجية األزمة"
ومثؿ الما ج اللممي في مالاج ب ا زمنت ا ىمالب ا كثر ,منان لمىوطرة عمو ن التالجو ن إلر
مومحب الكونف أال مجتمو ا زمبل الأولحت ا ىنلوب ارجت ندوب أال الحمنىوب الحدهن لور كنفوب
لمتلنمؿ مو ا زمنت الحدوثب لتلقدهن التشنلك نل اللـ ولد هانؾ م ر مف أتلنع ا ىنلوب اللمموب

الالت كور ال ارلتكنر في المالاج ب مو ا زمب العدـ امتدادهن أال تدهالر ا حداث
أحمدل2002لص.)48
 -1الدراسة المبدئية إلبعاد األزمة:
ال دؼ مف هذه الدراىب تحدود اللالامؿ المشتركبل الأىلنب ارحتكنؾ الذى أشلؿ المالصؼل
التحدود المدل الذى الوؿ إلوه المالصؼل التحدود القالل المؤودة الالملنر,بل ثـ تحدود اقطب اللداوب
لممالاج ب هسؿل2004لص.)122

-2الدراسة التحميمية لالزمة:
وولب مالاج ب ا زمب لشكؿ كمر الشنمؿل اه في كثور مف ا حونف ولتلر ذلؾ انرج اطنؽ
ايمكناونت المتنحبل التحموؿ المالصؼ التقىومه إلر أجزاء وتوح اآلتي "
 الت رصب الالا,حب لوف الظالاهر الا ىلنب .
 التأكد الالوقوف مف ا ىلنب .
 عدد اللانور المشتركب في وانعب ا زمب الاىلب تأثور كؿ ما ن عمر حدالث ارشتلنؿ
في المالصؼ.

 المرحمب التي الومت إلو ن دالرة حونة ا زمب.
 تالصو طلولب التكنلوؼ ا اطنر الانتجب عف ا زمب الأثر الالصت عمر ااتشنرهن .

 تحدود ايمكناونت المتنحب لوالرة ملنشرةل الايمكناونت التي ومكف الحوالؿ عمو ن في
الصت مانىب رىتادام ن في اتنئج التحموؿ الىنلقب تمثؿ صنعدة ملمالمنت هنمب لمتلنمؿ
مو ا زمبل الوتطمب ذلؾ ىرعب تحالوؿ هذه الملمالمنت إلر لونانت كموب ومكف اىتاراج
مؤشرات مف اسل ن لنىتاداـ اللقالؿ اللشروب أال ارلكترالاوب في ,الء من تاتجه الظرالؼ

الايمكناونت هسؿل2004لص.)122
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ال.الث عشر /مراحل نشوة األزمة وتطورىا:
إف ا زمب تمر في دالرة اشأت ن الاكتمنل ن للدة مراحؿ أىنىوب تال,ح ىمىمب تطالرهن ماذ لداوت ن
كحدث عنرض حتر صلؿ ظ الرهن عمر الىطح موط رل 1995لص.) 33
لوامن ورل الللض اآلارل أف مراحؿ اشالء ا زمب هي  :مرحمب لداوب ا زمب إوجند المانخ المحنلي أال

تالافره – اىتاداـ اللالامؿ المىنعدة – عدـ إحىنس التغن,ي عف لالادر صالل ا زمب – ىوندة مظنهر
التالتر الالقمؽ – حدالث اللنمؿ المرتقب اا جنر ا زمب الشلسفل2002ل ص)54
الوذهب رأى ثنلث إلر أف المراحؿ الرئوىب التي تمر ل ن أى أزمب تكمف فومن ومي" اكتشنؼ إشنرات

اياذار – ارىتلداد الالالصنوب – احتالاء ال,رر -اىتلندة الاشنط -التلمـ الحمسالىل1997ل ص.)48
الورى اللنحث أف أهموب تحدود مراحؿ اشأة ا زمب المتنللب دالرت ن مف اسؿ الالصالؼ عمر لداونت

ظ الر ا زمب أال لتكالوف عالامم نل ممن وى ؿ الىوطرة عمو ن الالتلنمؿ مل ن لك نءة الالحد مف تداعونت ن
الآثنرهنل الأون من كنف الجه اراتسؼ لوف الج نت الاظر في شأف مىمونت المكالانت مراحؿ اشالء
ا زمبل فإاه ر اسؼ في الم,مالفل الفي المراحؿ ا ىنىوب التي تمر ل ن ا زمب.
وتحدد ىذه المراحل ي اآلتي ) الىودل  2003ل ص) 32
 -1مرحمة ميالد األزمة:
الهر مرحمب التحذور أال اياذار الملكر ل زمبل حوث تلدأ ا زمب الاللودة في الظ الر الؿ مرة في
شكؿ إحىنس مل ـ التاذر لاطر لور محدد الملنلـل لىلب لونب كثور مف الملمالمنت حالؿ أىلنل ن
أال المجنرت التي ىالؼ تا,و ل ن التتطالر إلو ن.
المف اللالامؿ ا ىنىوب في التلنمؿ مو ا زمب في مرحمب الموسدل هال صالة الحىف إدراؾ متاذ القرار

الالرته في افتقنر ا زمب لمرتكزات الامال المف ثـ الق,نء عمو ن في هذه المرحمب أال إوقنؼ امالهن
مؤصتن دالف أف توؿ حدت ن لمرحمب الوداـ.
: -2مرحمة نمو األزمة:
تامال ا زمب في حنلب حدالث ىالء ال ـ لدل متاذ القرار في المرحمب ا اللر موسد ا زمب) حوث

تتطالر اتوجب تغذوت ن مف اسؿ المح زات الذاتوب الالانرجوب الالتي اىتقطلت ن ا زمب الت نعمت مل نل
اظر لم,غالط
الفي مرحمب امال ا زمب وتزاود ايحىنس ل ن الر وىتطوو متاذ القرار أف واكر الجالدهن ا
الملنشرة التي تىلل ن ا زمب.
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 -3مرحمة ن ج األزمة:
التلتلر مف أاطر مراحؿ ا زمبل إذ تتطالر ا زمب مف حوث الحدة الالجىنمب اتوجب ىالء التاطوط أال
من تتىـ له اطط المالاج ب مف صوالر أال إا نؽ عادمن وكالف متاذ القرار عمر درجب كلورة مف
الج ؿ الارىتلداد لرأوه أال السملنرةل فإف ا زمب توؿ إلر مراحؿ متقدمبل حوث تزداد القالل

المت نعمب في المجتمو الالتي تغذى ا زمب لقالل تدموروب لحوث وولب الىوطرة عمو ن الوكالف الوداـ
محتالمن.
 -4مرحمة انحسار األزمة:
تلدأ ا زمب لنراحىنر الالتقمص للد الوداـ اللاوؼ الذى و قدهن جزءا هنمن مف صالة الدفو ل ن المف ثـ
تلدأ في ارات نء التدروجي .الهانؾ للض ا زمنت تتجدد ل ن صالة دفو جدودة عادمن و شؿ الوراع في
تحقوؽ أهدافهل الوالاي عمر ذلؾ أاه مف ا هموب أف وكالف لدل القوندة للد الاظر في مرحمب ااحىنر
ا زمب ال,رالرة متنللب المالصؼ مف كنفب جالااله اشوب حدالث عالامؿ جدودة انرجوب تللث فو ن
الحوالوب الوكالف ل ن القدرة عمر الظ الر الالامال مرة أارل.

 -5مرحمة اختفاء وتالشي األزمة:
التوؿ ا زمب إلر هذه المرحمب عادمن ت قد لشكؿ كنمؿ صالة الدفو الماللدة ل ن أال للانورهن حوث
تتسشر مظنهرهنل اللنلتنلي تمثؿ تمؾ المرحمب آار مراحؿ تطالر ا زمب التي توؿ إلو ن للد تونعد
أاطنرهن إلر مرحمب التسشيل لذا عمر وناو القرار أف وكالف مممن لأدالات التلنمؿ مو ا زمب حىب

مقت,ونت الظرالؼ كؿ مرحمب حتر ر وقو فروىب لمىألب التشاوصل المف انحوب أارلل فإف مراحؿ

اشالء ا زمب في تتنلل ن الاتونل ن تشكؿ حمقنت متومب وولب – لؿ لن حرل – وىتحوؿ فوم ن أال
تجنالز إحدل مراحم ن.
الرابع عشر /متطمبات إدارة األزمات:
أالرد) الحمسالىل) 1997عدة متطملنت أىنىوب ما ن "
 -1سجل األزمات:
رلد مف الجالد ىجؿ ل زمنت تالثؽ له الماظمنت كؿ المالاصؼ التي تلتلرهن أزمنت مف شنا ن ت دود

كونف الماظمب الوكالف لمثنلب ذاكرة لمماظمب.
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 -2تكوين ريق إلدارة األزمات:
وحتنج هذا المتطمب لردالد أفلنؿ لور تقمودوب مقودة ل,وؽ الالصت ال ,غالط المالصؼل هذا التلتلر
طروقب فرؽ اللمؿ مف أكثر الطرؽ شوالعن الاىتادامن لمتلنمؿ مو ا زمنت التتطمب الجالد أكثر مف

الور الماتص الفاي في مجنرت ماتم ب الحىنب كؿ عنمؿ لدصب التحدود التورؼ المطمالب لىرعب

التانىؽ العدـ ترؾ ا مالر لمودفب.
أال,ح جلرل ")1999إف الم الـ الونلناي في ملنلجب ا زمب وقالـ عمر أىنس أف ا شانص
ا صرلالف ل زمب هـ ا صدر عمر حم ن أال تالفور الحؿ المانىب ل نن العموه ارل ملظـ الشركنت

الونلناوب تتجه احال السمركزوب في عمموب اتانذ الق ارراتل كمن أف الشركنت الونلناوب ت ,ؿ دائمن
اىتاداـ ارجتمنعنت كالىومب لحؿ ا زمنت الوطمؽ عمر هذا الاالع مف هذه ارجتمنعنت لحمقنت
الجالدة الونلناوبل الالتي تلتلر لدالرهن الاحدة مف الم نـ المىتادمب في تحدود ا زمنت الالمشنكؿل

الكو وب تحموم ن .

لذا ارل أهموب تلاي الماظمنت للمموب السمركزوب عاد تكالوا ن ل رؽ إدارة ا زمنت لمن في ذلؾ مف
اوجنلونت ل نعموب الماظمب.
 -3التخطيط كمتطمب أساسي:
تلاي التاطوط كمتطمب أىنىي م ـ في عمموب إدارة ا زمنت فوشور )الحمسالىل)1997
أف أفلنلان من هي إر رد فلؿل الشتنف من لوف رد ال لؿ اللشالائي الرد ال لؿ الماطط لهل فملظـ
ا زمنت تتأزـ ا ن أاطنء لشروب ال إداروب الصلت لىلب لونب القنعدة التاظوموب لمتاطوطل ال رلد
مف الجالد اطط لمالاج ب ا زمنت.

مف اسؿ من تقدـ وت ؽ اللنحث مو أراء جلر الالحمسالى الوؤكد نأف التاطوط ل زمنت في
الماظمنت هال أحد أهـ عالامؿ الاجنح ف ال وىنهـ في ماو حدالث ا زمب أال التا وؼ مف آثنرهن
الىملوب.

كمن وتلوف لان أف التاطوط وتوح ل روؽ عمؿ إدارة ا زمنت القدرة عمر إجراء رد فلؿ ماظـ الفلنؿ

لمالاج ب ا زمب لك نءة عنلوب الارىتلداد لمالاج ب المالاصؼ الطنرئب لور الماطط ل ن التي صد
تونحب ا زمب الفي ذلؾ أال,حت دراىب جلر التجرلب الونلناوب في هذا الشأف حوث أشنر جلر في
دراىتهن إدارة ا زمنت" اظرة مقنراب لوف الامالذج ايىسمي الالامالذج الونلناين إلر كو وب ملنلجب

ا زمنت الفؽ اظنـ كنف لنف الونلناي الحمسالىل.)1997
فوال,ح جلرل )1999إف الم الـ الجالهرى لاظنـ إدارة ا زمب وقالـ عمر أىنس تح وز ا زمب ال

امق ن لكي ولقر ايداروالف الاللمنؿ دائمن في حنلب التأهب جنهزوف للمؿ من لالىل ـ ىالاء أكنات
هانؾ أزمب حقوقوب أـ رل أى أا ـ مىتلدالف عمر صدـ الىنؽ م لموف لنلاشنط ال الحوالوب لمالاج ب
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ارحتمنرت لور المرلاللبل فقد تدرب المدراء عمر تاوؿ أىالأ أاالاع ارحتمنرت مثؿ تذلذب
الملولنتل الااقطنع التج وز لنلمالاد ا اللوبل إ,راب اللمنؿ الذكر جلر أف هذا الاالع مف ا زمنت صد

ورتلط أال ر ورتلط لت دود حقوقيل حوث وسحظ أف رد ال لؿ المتاللد عف تح وز ا زمب من هال إر رد
فلؿ إوجنلي ال اند ار من وؤدى إلر مانالؼ تؤثر عمر اياتنج أال تقمؿ الرللب في اللمؿ لدل
اللنمموف.
أو,ن في دراىب )لدصنمىب الا عرجيل )2000حالؿ نمدل تالافر عانور اظنـ إدارة ا زمنت مف

الج ب اظر اللنمموف في الالظنئؼ ايشرافوب في أمناب عمنف الكلرلن كش ت الدراىب عف الجالد امؿ
في اظنـ إدارة ا زمنت في أمناب عمنف الكلرلل حوث الجد هانؾ تلنوان في درجب تالافر اللانور
ا ىنىوب التي تتوؼ ل ن ايدارة الانجحب ل زمنت في مراحؿ الاظنـ الامس التي تمثؿ الماظالر

المتكنمؿ يدارة ا زمنت ال كنات تالفر هذه اللانور لدرجب أعمر في المراحؿ التا وذوب الاللسجوب

احتالاء ا ,رار الاىتلندة الاشنط ما ن في المراحؿ الالصنئوب الالتاطوطوب ارىتلداد الالالصنوب
الاكتشنؼ ايشنرات ممن ولاي أف ج الد إدارة ا زمنت في أمناب عمنف الكلرل هي ج الد عسجوب ال

رد فلؿ في ملظـ ا حونف لمن وحدث مف أزمنت ماتم ب اللدرجب أكلر مف كالا ن ج الدا الصنئوب

الاىتلدادوه لمن ومكف حدالثه مف ا زمنت الأف هانؾ امؿ في هذه الماظمب الملظـ الماظمنت اللرلوب
إلر الثقنفب الىنئدة لأف إدارة ا زمنت هي مجنل ب ا زمب عاد حدالث ن اللوس ارىتلداد ل ن صلؿ
حدالث ن اللنلتنلي اادفنع الجموو لمحؿ أثانء ا زمب عمر طروقب اظنـ ال زاعنت.
 -4وسائل عممية لمتعامل مع األزمات م.ل المحاكاة و السيناريو:
اىتاداـ الىنئؿ عمموب في التلنمؿ مو ا زمنت مثؿ المحنكنة ال الىوانرواللفنلىوانروال ولرؼ لأاه
مجمالعب مف ارفترا,نت المتلمقب لنلمالصؼ في مجنؿ محدد وقالـ فوه الاظنـ لتحمومهل الدراىته ممن

وىنعد عمر ال,و توالرات ل زمب الاوجند لدائؿ عدودة لمحمالؿ المال,العب)حالاشل) 1999

الهكذا وت,ح لان أهموب الىوانروال حوث اىتاداـ الشركنت الونلناوب لمىوانروال مف اسؿ تدروب
مالظ و ن عمر تاوؿ أىالأ المالاصؼ الهال من ولرؼ لأىالأ ىوانروال أمن المحنكنة ف ي تقمود لظنهرة من

ل دؼ الت ىور الالتالؤ لىمالك ن أال هي أىمالب كمي و دؼ إلر الوؼ الاظنـ مف اسؿ تطالور

الامالذج الذى وال,ح كوؼ تتدااؿ اللالامؿ المؤثرة في المشكمب المن هال تأثور تمؾ اللالامؿ مو التركوز
عمر الكو وب التي ومكف ل ن أف وقمد هذا الامالذج حركب الاظنـ الحقوقي) جلرل. ) 1999
 -5نظام اتصاالت داخمي و خارجي:
أهموب الجالد اظنـ اتونرت داامي الانرجي فلنؿ وىنعد عمر تالافر الملمالمنت الاياذارات في الصت
ملكرل ارل أاه في الالصت الذى وتحدث فوه اللممنء عف دالر اظـ الملمالمنت الجغرافوب في التقموؿ مف
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كالارث الىوالؿ عف طروؽ تالئ ن لأحالاؿ الطقسل اللنلتنلي ت ندى الكالارث الطلولوب لدل الماظمنت
العف الجالد مراكز التالؤ الاياذار التنللب لمماظمنتل الالجالد اظنـ ارتونرت الىمكوب الالسىمكوب

الالاىو الاطنؽ الذى وىمح لجموو الماظمنت لتلندؿ اللونانت الالملمالمنت مف ا روند الجالوبل الالذى
و,مف التأهب الاشر التالصلنت الاياذارات في تالصوت مانىب لت ندى ا زمنتل في هذا الالصت ا ىه
تطنللان عف الفنة امىب مف المالاطاوف العمنؿ في شركب اىمات ت نمب مف جراء الىوالؿ التي
اجتنحت الماطقبل الأدت إلر صطو التونر الك رلنئي الشلكنت ارتونؿ ال نت ي ىالاء الثنلت أال الجالاؿ

التلطوؿ أج زة الورافب اآللوب الاا ونر اللدود مف الطرؽ ال ىقالط عدد مف أعمدة الك رلنء الاجتراؼ
مزارع الألانـ في عدد مف القرل الالمحنفظنت اللمنرل 2005لص.)84
 -6التنبؤ الوقائي:

وجب تلاي التالؤ الالصنئي كمتطمب أىنىي في عمموب إدارة ا زمنت مف اسؿ إدارة ىلنصب الهي ايدارة
ملكر عف طروؽ وونلب ماظالمب الصنئوب
ا
الملتمدة عمر ال كر التالؤى اياذارى لت ندى حدالث أزمب
مقلاللب تلتمد عمر الملندأة ال ارلتكنر التدروب اللنمموف عمو ن.

أو,ن أشنر كؿ مف دصنمىب الا عرجيل )2000في دراىت من المودااوب المتلمقب لإدارة ا زمنتل عف
مدل تالافر عانور اظنـ إدارة ا زمنت مف الج ب اظر اللنمموف في الالظنئؼ ايشرافوب في أمناب
عمنف الكلرل إلر أف الاجنح في عمموب إدارة ا زمنت وتطمب عدة عالامؿ ما ن"

أ -إوجند التطالور اظنـ إدارى ماتص ومكف الماظمب مف التلرؼ عمر المشكست التحموم ن
الال,و الحمالؿ ل ن لنلتاىوؽ مو الك نءات الماتوب.

ب  -اللمؿ عمر جلؿ التاطوط ل زمنت جزءا هنمن مف التاطوط ارىتراتوجي.
ت , -رالرة عقد اللرامج التدرولوب الالرش اللمؿ لممالظ وف في مجنؿ إدارة ا زمنت.

ث , -رالرة التقووـ الالمراجلب الدالروب لاطط إدارة ا زمنت الااتلنرهن تحت ظرالؼ مشنل ب
لحنرت ا زمنت اللنلتنلي وتلمـ ا فراد اللمؿ تحت ال,غالط.
ج  -التأكود عمر أهموب الجالد اظنـ فلنؿ لإلاذار الملكر.

الورى اللنحث أاه رلد مف اىتاداـ كنفب الالىنئؿ الحدوثب الاىتجسب الالىنئؿ المتطالرة إف أمكف
الاوجند اظنـ اتونرت فلنؿ وى ؿ تدفؽ الملمالمنت لمتاذى القرار الاجراء التجنرب الالهموب دااؿ
الماظمب لت وئب أفراد الماظمب عمر التلنمؿ مو ا زمب لحظب الالصالع ال لمي ل ن لك نءة عنلوب
الىرعب في مالاج ت ن الالتح,ور لشكؿ ماطط المدرالس لمتلنمؿ مو أى أزمب وتـ التالؤ لقرب

حدالث ن.
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اتحاد الم اولين الفمسطينيين
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أوال /م دمة:
ولتلػر صطػنع اياشػنءات مػف القطنعػنت ارصتوػندوب الأحػد المحركػنت ال نمػب لسصتوػند الػالطاي
ال مىطوايل الصد ش د هذا القطنع اتىنعن الاشنطن ممحالظن ماذ عالدة الىػمطب الالطاوػب ال مىػطواوب إلػر
ا را,ي ال مىطواوب في اللنـ 1994ل من أدل إلر إالنش الم ف اياشنئوب الالوانعنت المىنادة ل نل

الشجو عمر اىتثمنر رأس المػنؿ ال مىػطواي الم ػنجر فػي صطػنع اياشػنءات المحمػي الىػنهـ فػي امػؽ
فرص عمؿ لآلرؼ مػف ال مىػطواووفل الامػت أهموػب هػذا القطػنع اتوجػب الػدالر الػذى صػنـ لػه فػي إعػندة
ايعمػنر التأهوػؿ الطػرؽ الاللاوػب التحتوػبل فػي ظػؿ اىػتمرار الحوػنر الاللػدالاف ايىػرائومي إتحػند
المقناللوف ال مىطواووفل.)2003

.انيا /ماىية قطاع الم اوالت:
المقنالرتل كغورهن مف الم ف تتطػالر لنىػتمرار مػو تطػالر اللمػـ الالتكااللالجوػنل الهػي م اػب ذات أىػس
الصالاعد ت رض عمر مف ومنرى ن التقود ل ذه ا ىس الاللمؿ لمالجل ن كي و,مف لا ىه التقدـ الالاجنح
الالرلح الذى ولتغوهل الالمقنالرت هي في ا ىنس م اب متممب المسزمب لم اب ال ادىب لكالا ػن الترجمػب
اللمموب الالتجىود عمر ا رض لكؿ ا فكنر ال ادىوب الالمشنروو الماالى تا وػذهنل الالمقػنالرت عمػـ الفػف

الادارة الهي لوىػتل كمػن وظػف الػللضل عمموػب مغػنمرة أال مجنزفػب لوػر محىػاللب الاتػنئج الوملػب الحػظ
الػدالر ا الؿ فو ػنل ف ػي تتطمػب ج ػدا متالاوػس التطػال ار مىػتم ار الالت ازمػن تنمػن لنلملػندئ اللمموػب حتػر

تػؤتي ثمنرهػن التجلػي لممقػنالؿ رلحػن مندوػن الىػملب ملاالوػب ت,ػنؼ إلػر روػوده الم اػيل الكممػن التػزـ

المقػنالؿ لتطلوػؽ الملػندئ اللمموػب الال ادىػوب جػنءت اتػنئج أعمنلػه انجحػب المر,ػوبل التلتػرض أعمػنؿ
المقػنالرت فػي الالصػت الحن,ػر وػلاللنت كثوػرة اتوجػب التقػدـ اللممػي الال اػي المتطملػنت المجتمػو
المتطػالرةل لني,ػنفب إلػر تلقوػدات الىػنئؿ التمالوػؿل الهػذه الوػلاللنت تحػتـ الػرفض المطمػؽ رعتمػند

اظروب كنات تىمر" تمزوـ فئنت ا عمنؿ "الهي ىنئدة ماذ اراطسصب ا اللر عمنؿ المقػنالرت حوػث
كػنف وػنحب المشػرالع وقػالـ لػنلتكموؼ الملنشػر لكػؿ مػف الاجػنر الالحػداد الالػلسط الالك رلػنئي اللوػرهـل
لوقالـ كؿ مف هؤرء لتا وذ ا عمنؿ المتلمقب للممهل دالف أف وكالف هانؾ أى تاىوؽ مىلؽ لوف ماتمؼ
ال ئػنت الا عمػنؿل الللػد أف أوػلح لملظػـ الم ادىػوف عسصػب ملنشػرة لأعمػنؿ المقػنالرت اللػنت وات ػي
المطػنؼ لػأكثر مػف ثمػناوف لنلمنئػب مػا ـ فػي أعمػنؿ المقػنالرت دالف أف وكالاػالا مػزالدوف لام وػب عمموػب
عف هذه الم اب أال الرة عمموب كنفوب لتأموف اجنح ـل الأولح مف ال,رالرىل لؿ مػف الالاجػبل ال,ػو

أىػػس عمموػػب لم اػػب المقػػنالرت الادراج ػػن مػػندة أىنىػػوب فػػي ماػػنهج التلمػػوـ الجػػنملي
)مزلالدىل2003لص.)54
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تعريف الم اوالت:
لـ ومر صطػنع اياشػنءات فػي فمىػطوف لظػرالؼ طلولوػب كتمػؾ التػي ولػوش فو ػن صطػنع اياشػنءات فػي
دالؿ كثورة في هذا اللنلـل اتوجب لسحتسؿ الذى اشأ الترعرع فوه صطػنع اياشػنءات الر ومكػف حػد أف

واكػر تػأثور هػذه الظػرالؼ لشػكؿ أال لػخار عمػر الال,ػو ارصتوػندى فػي فمىػطوف لمػن فػي ذلػؾ صطػنع
اياشنءاتل اللنلرلـ مف هذه القوالد فقد اىتطنع صطنع اياشنءات أف وتأصمـ مو هذه الظرالؼ اللـ وكف
واظر إلر هذه ا ال,نع لأا ن ص روب.

إف صىالة ايجراءات التي اشأت لىلب الحونر ايىػرائومي عمػر لػزة ماػذ اات ن,ػب ا صوػر كناػت

أشد مف أى ال,و م,رل الصد أ,نفت عراصوؿ جدودة أشد صىالة مف كػؿ تمػؾ التػي كناػت مالجػالدة فػي
الىنلؽل لذا كنف مف ال,رالرى أف تلحث هذه ا ال,نع كؿ عمر حدهل للونف كو وب مىنعدة المقناللوف
في الومالد لمتغمب عمر هذه ايجراءات اللكي ر وا نر صطنع اياشنءات) رىتـل. )2004

اللقػد أطمػؽ ل ػظ المقػنالرت عمػر ا عمػنؿ التػي وقػالـ فو ػن المقػنالؿ لنلتلنصػد مػو وػنحب اللمػؿ المػراد
تا وػذه الالػذى كثوػ ار مػن وكػالف ذا وػ ب إاشػنئوب ا مػر الػذى وجلػؿ الػللض وػدعال مثػؿ هػذه ا عمػنؿ
لن عمػنؿ اياشػنئوب عمػر القوػنـ لإاجػنز هػذا اللمػؿ اونلػب عاػه لحىػب أحكػنـ اللقػد الملػرـ لوا مػن
).(Levy,2002
فكممػب  Contractingلنراجموزوػب تلاػي لن وػؿ التلنصػد ف ػي مشػتقب مػف كممػب Contractالتلاػي
عقػدل أمػن فػي المغػب اللرلوػب فػإف كممػب مقناللػب تلاػي أمػ ار مشػنل ن التلػندؿل أى تلػندؿ القػالؿ الالقػالؿ هاػن
ولاي الوػؼ ا عمػنؿ المالاوػ نت ن المطماللػب الالشػرالط الارلت ازمػنت الا ىػلنر المػن شػنلهل لػوف طػرفوف
همن طرفن اللقد أى ونحب اللمؿ مف ج ب الالمقنالؿ المتل د أال الممتزـ )الما ذ ل عمنؿ الملرال,بل

حىب شرالط اللقد الالمالاو نت المحددة لقنء ملمغ مف المنؿ ودفلػه ا الؿ لمثػناي عاػد إاجػنزه اللمػؿ )
جلمالؾل.(1999
الم اولة:عقد ياشنء ا لاوب الالطرؽ الالماشنت الالمشنروو ال ادىوب لماتمؼ أاالاع ن التشغوم ن
الوونات ن تلمومنت تواوؼ المقناللوف ال مىطواووفل.) 2000

مينة الم اولة:
هي حىب الاظنـ ا ىنىي لستحندل أى عمؿ ياشنء ا لاوػب الالطػرؽ الالماشػخت الالمشػنروو ال ادىػوب
لماتمؼ أاالاع ن التشغوم ن الوونات نل الالل,ال في ارتحند هال المقنالؿ المىػجؿ لػدل إتحػند المقػناللوف
ال مىػطواووف الالحنوػؿ عمػر درجػب توػاوؼ حىػب ملػنوور محػددة فػي تلمومػنت توػاوؼ المقػناللوف

الالتػي تشػرؼ عمو ػن المجاػب الالطاوػب لمتوػاوؼل اللمػغ عػدد المقػناللوف المىػجموف فػي اتحػند المقػناللوف
ال مىطواووف حىب ايحونءات ا اورة في ش ر تمالز (1938 ) 2007مقنالر فػي ماتمػؼ المػدف
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الالقرل ال مىػطواوبل اللمػغ عػدد المقػناللوف المىػجموف فػي ال,ػ ب الغرلوػب ) (843مقػنالرل لوامػن لمػغ عػدد
المقػناللوف المىػجموف فػي صطػنع لػزة ) (340مقػنالر أمػن عػدد ا ع,ػنء الموػا وف فػي ماتمػؼ

المحنفظنت ال مىطواوب )  ( 453مقنالر حتر شػ ر تمػالز مػا ـ ) (252مقػنالر فػي ال,ػ ب الغرلوػبل ال
)(201مقنالر في صطنع لزة إتحند المقناللوف ال مىطواووفل. )2007
قطاع الصناعات اإلنشائية المساندة:

تمثػؿ الوػانعنت اياشػنئوب المىػنادة دال ار مكمػس لم مػب المقػنالؿل ف ػي جػزء أىنىػي مػف وػانعب
اياشػنءاتل الحتػر تلمػغ الوػانعنت اياشػنئوب الملػنوور اللنلموػب فإاػه مػف الم ػـ أف تتاػذ الموػناو
اياشػنئوب دال ار مموػ از الأف ترتقػي إلػر المىػتالل المطمػالبل مػن و ػتح المجػنؿ أمنم ػن راتػراؽ ا ىػالاؽ
المانفىػب المػالردال المػالاد اياشػنئوب هػـ :موػناو اللػنطالفل ا ىػ متل ا لالماوػالـل الىػوراموؾل الحجػر

الرانـل المالردال حدود التىموح الالطالب الايىمات الا انلوب اللسىتوكوب الالحدودوب الاللنطالف ل إ,نفب
إلر مالردى تج وزات المونه الالورؼ الوحي الالتج وزات الك رلنئوب.
التلػد اياشػنءات مػف الماجػزات اللظمػر ف ػي إحػدل أصػدـ الوػانعنت التػي عرف ػن اياىػنف الاياىػنف
اللرلػي وتمقػر التقاوػنت اياشػنئوب ل ػـ ملنشػر عمػر اػسؼ تقاوػنت ايلكترالاوػنت الالحنىػلنت اللورهػنل

الصد جنء تلروؼ وانعب اياشنءات في كتنب وانعب اياشنءات اللرلوب لأا ن اشنط اصتوػندى تقاػي
رئوىػي فػي جموػو ا صطػنر لغػض الاظػر عػف مىػتالل التطػالر التشػمؿ تمػؾ الوػانعب عػدة فلنلوػنت

تتوؼ لتالج ن احال القطنع اللنـ لو ب لنلله الاف ماتجنت ن تحتنج إلر الصت طالوؿ لمتاطوط إتحند
المقناللوف ال مىطواووفل. ( 2003
.ال.ا /المالمح األساسية ألعمال الم اوالت:
تاتص أعمنؿ المقنالرت لأعمنؿ تموزهن عف لورهن مف ا عمنؿ الاونئص الطرؽ الأىنلوب

لمتلنمؿ تاتمؼ عف لنصي ا عمنؿ التجنروب الل ذا االرد للض تمؾ المسمح في هذا الجزء"
 -1التنوع الكبير:

إف عقالد المقنالرت تاتمؼ حىب االع المشرالع فمثس لانء مىػكف أال فاػدؽل الااشػنء موػاو أال محطػب
ك رلنءل أال لانء جىر الشؽ صانة كؿ تمؾ ا عمنؿ تاتمػؼ عػف لل,ػ ن مػف حوػث متطملنت ػنل الال ػدؼ

مػف هػذا المشػرالع الاحتونجنتػه اللكػؿ مػا ـ أىػمالله الاػنص فػي التا وػذ ل التاتمػؼ متطملػنت الملػناي

لحىػب ال ػدؼ مػف إاشػنئ ن المػدل الاػدمنت الالتىػ وست المطمػالب أف تتػالفر فو ػنل الواقىػـ المشػرالع
إلر عدة مراحؿ مف التا وذ اللكؿ مرحمب متطملنت ػن الأىػمالل ن الاحتونجنت ػن التالصوت ػنل أى تاتمػؼ م ارحػؿ
المشػرالع الالاحػد فومػن لوا ػنل أى أف طلولػب كػؿ مشػرالع الكػؿ مرحمػب ت ػرض ا ىػمالب الالطروقػب التػي

وجب أف تتلو في التا وذ الجلمالؾل. )1999
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 -2عامل الوقت:
إف للنمػؿ الالصػت فػي أعمػنؿ المقػنالرت أهموػب انوػبل ف جموػو اللقػالد تحتػالى عمػر شػرالط إاجػنز

ا عمػنؿ اػسؿ مػدة محػددة مػف الػزمفل وكػالف عمػر المقػنالؿ فػي حػنؿ تجنالزهػن دفػو ل ارمػنت

تأاور الا,ورىل2003لص.)84
-3المواصفات الفنية:
عندة من وكالف هانؾ شرالط عنمب الشرالط إداروب المنلوب مرفقب مو دفتر لمشرالط ال اوب الالاجب

ارلتزاـ ل ن في تا وذ المشرالعل الوجب عمر المقنالؿ ارلتزاـ لتمؾ الشرالط أثانء اللمؿ الاف عدـ ارلتزاـ
ل ػن اتوجػب عػدـ القػدرة عمػر تا وػذهن أال تػالفور فػي التكػنلوؼ أال ,ػلؼ فػي الك ػنءة واػتج عاػه مشػنكؿ
اطورة كرفض ارىتسـ الالغرامنت الحمسالىل1997لص.)26
-4التكمفة
إف حىف تا وذ الااجنز مشرالع مف حوػث الالصػت اللنلمالاوػ نت المطماللػب ر وك ػي ف وكػالف المشػرالع

انجحػن لنلاىػلب إلػر المقػنالؿل إذ رلػد أف واجػز مشػرالعه لتكم ػب تقػؿ عػف صومػب اللقػد الػذى ألرمػه مػو

ونحب اللمؿل ل ذا وجب أف تكالف هانؾ دراىب لممشرالع مىلقب مف صلؿ متاوووف الممنرىوف في
جموو الجالااب ال اوب الالمنلوب الالقناالاوب ا عرجي الدصنمىبل2000لص.)64

-5الشروط ال انونية:

وحتػالى عقػد المقػنالرت عمػر مجمالعػب مػف ا حكػنـ القناالاوػب المت ػؽ عمو ػن لػوف طػرفوفل تمػؾ القػالااوف
تال,ح من وترتب عمر كس الطرفوف مف التزامنت تاوه الجلمالؾل.)1999
دور التصنيف ي تحسين األداء وات ان العمل:
حوث أف الحوالؿ عمر ش ندة تواوؼ ىنروب الم لالؿ ولتلر أحد الشرالط ا ىنىوب لمىمنح لممقػنالؿ
فػي المانفىػب عمػر تا وػذ المشػنروو الحكالموػب الاظػ ار ف م ػالـ التوػاوؼ هػال إعطػنء مؤشػر م ػـ
يمكناوػنت المقػنالؿ المنلوػب الال اوػب الايداروػب الالتا وذوػبل لػذا فإاػه ومكػف تماػوص دالر التوػاوؼ فػي
اررتقنء لأداء المقناللوف في الاقنط التنلوب الكنلب تواوؼ المقناللوفل. )2002

-1ال,ػو المقػنالؿ فػي مكناػه المانىػب حىػب صد ارتػه الماتم ػب حتػر وػؤدى عممػه لنلشػكؿ المانىػب

الالمطمالب الوجاله الكثور مف المشنكؿ.
-2تا وذ المشنروو حىب المالاو نت المت ؽ عمو ن الفي المدة المحػددة حتػر ر تتػأثر درجػب توػاو ـ

مف جراء التقنرور الملدة مف صلؿ الج نت المىت ودة.
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-3تطالور ا ىنلوب ايداروب الالمحنىلوب الكذلؾ الحرص عمر تاظوـ اللمؿ في المالصو الحىػف ا داء
الارلتػزاـ لنلجػدالؿ الزماػي لتا وػذ ا عمػنؿ الذلػؾ يعطػنء ااطلػنع جوػد عػف صد ارتػه اللمػن وتانىػب مػو
شرالط التواوؼ.

-4حرص المقناللوف عمر رفو أدائ ـ التطالور إمكناونت ـ حتر ووا الا فػي درجػب أعمػر اللنلتػنلي وحػؽ
ل ـ التانفس في تا وذ مشنروو كلورة ذات عنئد مندى جود.
-5تالفور التطالور الج نز ال اي الايدارى السزـ لتا وذ المشنروو التأموف الملدات المانىلب التي تلكس

صدرات المقنالؿ الامكناونته.

رابعا /المراحل التاريخية ل طاع الم اوالت:
قطاع الم اوالت ي :1993-1968
عمػؿ ارصتوػند ال مىػطواي تحػت ظػرالؼ ارحػتسؿ التػي عممػت عمػر تقػالوض اشػنطه مػف اػسؿ
الممنرىػنت ال,ػرولوبل أال مػف اػسؿ ىونىػنت التػراوص الموػندرة الملػداتل أال مػف اػسؿ الىػوطرة
عمػر الملػنلر اللورهػن مػف الحػدالدل العمػر الػرلـ مػف الظػرالؼ الوػللبل شػ د ارصتوػند ال مىػطواي

ملػدرت امػال عنلوػبل إذ لمػغ متالىػط الامػال الحقوقػي فػي الػداؿ القػالمي  9.7ىػاالون اػسؿ ال تػرة مػن
لوف1979-1968ـ مكحالؿ العطونايل  2003ل ص) 15

الورجػو ذلػؾ إلػر فػتح ا ىػالاؽ ايىػرائوموب أمػنـ تػدفؽ اللمنلػب ال مىػطواوبل الت ازوػد حػالارت اللػنمموف
ال مىطواووف في دالؿ الاموج.
مر صطنع المقنالرت لظرالؼ اىتثانئوب اتجت عف ارحتسؿ المن فر,ه مف صوالد اصتوندوب أماوب المػو
ذلػؾ كػنف صطػنع المقػنالرت مػف لػوف أكثػر القطنعػنت امػالا فقػد زادت مىػنهمته فػي الاػنتج المحمػي مػف
10%في ىاب  1972إلر  14.21 %في ىاب . 1992

قطاع الم اوالت ي الفترة ما بين2000-1993م:
ش د ارصتوػند ال مىػطواي تحػالرت جذروػب للػد عػنـ  1993اتوجػب التىػالوب التػي حػدثت فػي ا ار,ػي
ال مىػطواوب الامقػت هػذه التىػالوب فروػن التحػدونت كلوػرة أمػنـ ارصتوػند ال مىػطوايل الاػسؿ تمػؾ ال تػرة

ازداد ارهتمنـ لقطنع المقنالرت الذلؾ لتملوب ارحتونجنت ا ىنىوب مف اللاوب التحتوػب مػف ج ػب الزوػندة
الطمػب عمػر المىػنكف مػف ج ػب أاػرل ل كمػن أاػه كػنف رهتمػنـ اللدوػد مػف الػدالؿ المناحػب فػي تمالوػؿ
مشنروو اللانء الاللاوب التحتوب أثره الالا,ح عمر صطنع المقنالرتل الاتوجػب الطمػب المت ازوػد عمػر أعمػنؿ

المقػنالرت فقػد ارت لػت صومػب التىػ وست ارئتمناوػب الملنشػرة المماالحػب ل ػذا القطػنع مػف %11ل المػن
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صومتػه  5.40مموػالف  $عػنـ  1996إلػر % 3.12المػن صومتػه  123مموػالف $عػنـ1991

علػد

الكروـل2004لص.)15

كمػن أف لقطػنع المقػنالرت أهموػب فػي اىػتولنب التشػغوؿ القػالل اللنممػب حوػث ارت ػو عػدد اللػنمموف فػي
صطػػنع ل ػزة مػػف  13ألػػؼ عنمػػؿ ىػػاب  1993إلػػر 15ألػػؼ فػػي عػػنـ  2000مكحػػالؿ
العطونايل2003لص. ) 8
قطاع الم اوالت ي الفترة ما بين2003-2000م:
إف ا حػداث التػي تللػت اات ن,ػب ا صوػر) ىػلتملر  (2000مػف ىونىػب حوػنر الالػسؽ اػناؽ
ل را,ي ال مىطواوبل لني,نفب إلر اىتمرار اللػدالاف مػف تجروػؼ ا ار,ػي أدل إلػر تكلػد ارصتوػند
ال مىطواي العمر رأىه صطنع المقنالرت اىنئر فندحب حوث ااا ,ت مىػنهمب صطػنع اللاػنء الالتشػوود

في الانتج المحمي ايجمنلي إلر احال % 5لاللمغ صومب مىنهمب هذا القطنع احال  70مموالف دالرر عنـ
 2002مقنراب لاحال  73مموالف دالرر  2001الاحال  594مموالف دالرر عنـ  1999الصد حنفظت اىلب

اللػنمموف فػي هػذا القطػنع عمػر مىػتالاهن اػسؿ عػنمي  2001ل  2002لػـ وزوػد عػدد اللػنمموف عػف 9
آرؼ عنمؿل لور أف الاىلب ااا ,ت لاحال  %93عمن كناػت عموػه فػي عػنـ  1999حوػث لمػغ عػدد
اللنمموف  135ألؼ عنمؿ التقرور ارصتوندى اللرلي المالحدل  2003ل ص.) 214

الورجو تداي مىنهمب هذا القطنع إلر تالصؼ أعمنؿ اياشنءات الجدوػدة مػف ماػنزؿ المؤىىػنت انوػب
العنمػبلمو اىػتمرار ىونىػب القوػؼ الال ػدـل لني,ػنفب إلػر تالصػؼ المشػنروو اللمرااوػب حتػر الداللوػب

ما نل اللـ وتلد اشنط هذا القطنع ترموـ الملناي المتودعب أال إوسح لل ,ن.
خامسا /األزمات ي الشركات :

عرف ػن  ( Dun & Bradstreet,s,1993ا زمػب لأاػه وحػدث عاػدمن تكػالف هاػنؾ عمموػنت أال
أعمػنؿ لممؤىىػب وتلل ػن تاػنزؿ عػف ممتمكػنت أال ا وػالؿ لوػنلح الػدائاوف أال ايفػسسل أال حػدالث
اىػنرة لمػدائاوف للػد عمموػنت فنشػمبل أال عػدـ صػدرة عمػر اىػترجنع اللقػنر المرهػالف الالحجػز عمػر

ممتمكػنت المؤىىػب صلػؿ إوػدار الحكػـ عموػه ل اراىػحنب التػرؾ ارلت ازمػنت عمػر المؤىىػب لوػر
مدفالعبل أال أف وتـ ال,و ممتمكنت الشركب تحػت الح ارىػب الق,ػنئوب أال إعػندة تاظػوـ لمشػركب الأحػداث

إجراءات التىالوب لوف الشركب الدائاو ن.

الذهب الللض إلر تلروؼ ا زمب المنلوب لأاػه مػن هػال إر ااػتسؿ مػنلي والاجػه الشػركب اتوجػب صوػالر
مالارده الامكناونته عػف الالفػنء لنلتزامنتػه فػي ا جػؿ القوػورل الاف هػذا اراػتسؿ اػنجـ أىنىػن عػف عػدـ
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تػالازف لػوف مػالارد الشػركب الماتم ػب الدااموػبل الانرجوػبل اللػوف التزامنتػه فػي ا جػؿ القوػور التػي
اىتحقت أال تىتحؽ الىداد ل الاف هذا اراتسؿ لػوف المػالارد الذاتوػب اللػوف ارلت ازمػنت الانرجوػب وتػراالح

لػوف اراػتسؿ المؤصػت اللػنرض اللػوف اراػتسؿ الحقوقػي الػدائـ ل الكممػن كػنف هػذا اراػتسؿ هوكموػن أال
وقتػرب مػف ال وكمػي كممػن كػنف مػف الوػلب عمػر المشػرالع تجػنالز ا زمػب التػي ىػلل ن هػذا اراػتسؿ
الا,ورىل2003لص. )33
العرفػه آاػر لأاػه عاػدمن تكػالف أوػالؿ الشػركب الاورادات ػن أكثػر مػف التزامنت ػن لملاػر أف وػنفي رأس

المنؿ أكثر مف و ر اللكػف الشػركب لوػر صػندرة عمػر الالفػنء لنلتزامنت ػن المنلوػب كػدفو ال الائػد أال دفلػنت
أىنىوب لمدوالفل أال دفلنت اىتئجنر لملار أف صنئمب التدفؽ الاقدىل لور كؼء لمقنلمب احتونجنت ن في

الالصت المانىب أى أف المشكمب مشكمب اىتحقنؽ حوث إف مالعد اىتحقنؽ ارلتزامنت أىرع مف مالعػد
اىػتحقنؽ إوػرادات المؤىىػبل أال تكػالف اوػالـ الالت ازمػنت الشػركب أكثػر مػف أوػالل ن إورادات ػن أى أف

ونفي رأس المنؿ أصؿ مف و ر ). (Pringle and Harris,1990,p632
العرفه الللض لأاه عمموب الحنلب فمف حوث كالاه عمموب ف ال لوس اتنج المحظب اللكف انجـ عف اللدود
مف ا ىلنب الاللالامؿ التي ت نعمت التت نعؿ علر المراحؿ الزماوب تطالؿ أال تقور التؤدى إلر الحنلب
التي عمو ن المشرالع مف عدـ مقدرته عمر ىداد التزامنته الالحوالؿ عمر الت ازمػنت جدوػدة ل لػؿ أو,ػن
اللػػالدة إل ػػر مػػن ك ػػنف عمو ػػه مػػف صل ػػؿل أال اى ػػتلندة تالازاػػه الم ػػنلي الالاقػػدى أال

التشغومي)الا,ورىل2003لص. )16

الفشل االقتصادي): (Economic Failure
في هذه الحنؿ ر تىتطوو الشركب أف تحقؽ عنئد ملقالؿ أال ملتدؿ عمػر اىػتثمنرات نل أال عاػدمن وكػالف
وػنفي رأس المػنؿ ىػنلب الذلػؾ عاػدمن تكػالف القومػب الدفتروػب لممطماللػنت الاوػالـ الشػركب أكثػر مػف
القومب الدفتروب والؿ الشركب(Ross and et al, 1999 .
الفشل المالي ):(Financial Failure
في هذه الحنلب ر تىتطوو ىداد التزامنت ن لمدائاوف الالالفنء لدوالا ن مثس كلدـ دفو ال الاتور
).(Schall and Haley,2000, p.15

الذهب الللض إلر الت رصب لوف التلثر المنلي الال شؿ المنلي عمر اعتلنر أف التلثر المنلي حنلب تىلؽ
ال شؿ المنلي الصد ر تؤدى إلوه لنل,رالرة الاىتاد في هذه الت رصب إلر اىتاداـ ملونر المرالاب المنلوب .
اإل الس :Bankruptcy
هي حنلب ر تىتطوو فو ن المؤىىب دفو دوالا ن الوتـ التانزؿ عف أوالل ن التىموم ن ص,نئون يدارت ن

الهػال إجػراءات صناالاوػب لتىػووؿ أال إعػندة تاظػوـ ا عمػنؿل الأو,ػن اقػؿ لػللض أال كػؿ أوػالؿ الشػركب
لمدائاوف). (Schall and Haley, 2000, p251
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سادسا /أسباب األزمات ي الشركات:
 اقص رأس المنؿ.
 امؿ في اظنـ التكم ب.
, لؼ في الرصنلب.

 صمب ارىتشنرات الالمشنركب الانرجوب.
 الحكالمب ل في ظؿ صالااوف ر تالفر حمنوب لمشركنت.
 التقملنت الانرجوب كحنرت ارادمنج ل الالتغورات التكااللالجوب.

 عممونت ارحتونؿ الالاداع في ا عمنؿ. (Argenti, 1991) ,
كمن كتب ) (Ivars Avots, 1969, p. 77في لحثه " لمنذا ت شؿ المشنروو ايداروب
مىتلر,ن أىلنب ا زمنت كنآلتي"

 أف توطدـ ايدارة لنلال,و المنلي ماذ اللداوب.
 المشرالع لور م,مالف منلون.
 ايدارة لور صندرة عمر تقدوـ الدعـ الكنؼ.
 تلروؼ لور مسئـ لمم منت الالالظنئؼ المطماللب.
 التكااللالجون الالتقاونت المىتادمب لور مانىلب.
 الاتنئج الا نئوب لممشرالع لور ماطط ل ن.
 ااتونر فروؽ لملمؿ ىوئ اللوس لدوه المرالاب الالقدرة عمر التغوور.
 اراتونر الانطئ لممدور ايدارى.

الصد ذكر )الحسؽل,2003ص )82اف فشؿ صطنع المقنالرت في شػركنت صطػنع لػزة فػي عػنـ 2003
لسىلنب التنلوب"

 -1عدـ القدرة عمر اىترداد الملنلغ لىرعب الفنعموب.
-2ايلسصنت المتكررة الالحونر لممانطؽ ال مىطواوب.
-3ارعتمند عمر اللاالؾ الدفو فالائد عنلوب.
-4عدـ الجالد رأىمنؿ كنؼ.

,-5لؼ إدارة الىواللب الاقدوب.
-6اقص الالرة في مجنؿ اللمؿ.
-7تقىوـ القطنع إلر مانطؽ.

-8لونب القالااوف الالاظـ لوانعب المقنالرت.
-9صمت ا رلنح لىلب المانفىب.
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-11ترىوب اللطنء عمر أصؿ ا ىلنر.
 -11صمب الالرة في مجنؿ اللقالد.
مف الدراىنت الىنلقب الالامنذج المال,العب مىلقن اوؿ إلر أف مىللنت ال شؿ تتماص في ا ىػلنب
اآلتوب"
-1األسباب اإلدارية:
تلتلر ا ىلنب ايداروب القنىـ المشػترؾ فػي ملظػـ الشػركنت المتلثػرة فتكػالف ايدارة لوػر صػندرة عمػر
تقػدوـ الػدعـ الكػنؼ لممػالظ وف حتػر لػال كػنف المػالظ وف ذال ك ػنءة عنلوػبل الم ػنرات ممتػنزة فىػوجدالف
وػلاللب يتمػنـ عمم ػـ دالف دعػـ مػف ايدارةل الاراتوػنر الاػنطئ لممػدور ايدارى لممشػرالع صػد وكػالف
ىػللن فػي فشػؿ المشػرالعل حوػث أاػه وجػب أف وكػالف صنئػدا الماظمػن العموػه أف وتاػذ القػ اررات لاػنء عمػر

الملمالمنت القمومب لدوه ). (Ivars Avots,1969
اللونب اللانور ايداروب الال اوب المتاووب الالجالد الوراعنت لػوف أع,ػنء ايدارة اللموػنل التغموػب
المونلح الانوب لممىنهموف الالمسؾل الالتالج نت الانطئب لإلدارة.
-2األسباب المالية:
تلتلر مف أهـ ا ىػلنب التػي صػد تػؤدى إلػر تلثػر الشػركب الالالوػالؿ ل ػن إلػر ايفػسس الفػي مقػدمت ن
عدـ التانىب لوف رأس المنؿ الالقرالض ممن ولاي امؿ في ال وكؿ التمالومي لممشرالع الوؤدى ذلؾ إلر
تراكـ دوالف المشرالع لوالرة تؤثر لنلىمب عمر اتنئج أعمنله الظ الر مشنكؿ كلورة مو فقػداف لمىػواللب

الاقدوب العجز عف الالفنء لدوالاه اتجنه ماتمؼ دائاوه الايىراؼ في ملظـ لاالد ايا نؽ لمن ر وتانىب
مو من وتحقؽ مف ايوػراداتل الا علػنء المالج ػب لملنالاػب المشػرالع فاوػن الاداروػنل الالموػنروؼ اللنهظػب
ع,ػػنء مجػػنلس ايدارات الالجػػالد للػػض التجػػنالزات الكثو ػرة فػػي التكم ػػب ارىػػتثمنروب

لممشرالع)الحمزاالىل1997لص. )37
-3األسباب التسوي ية:

التتمثػؿ فػي وػغر حجػـ الىػالؽ المحمػيل الالػراؽ الىػالؽ لنلماتجػنت ا جالوػبل الارت ػنع تكػنلوؼ
التىالوؽل العدـ ارهتمػنـ لد ارىػنت الجػداللل الاعنصػب اللمموػب التاظوموػب فػي الماشػأة للحػالث التىػالوؽل
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التحػالؿ مػدور التىػالوؽ إلػر أعمػنؿ اللوػو لػدر مػف أعمػنؿ المراصلػب الالتحموػؿ الاىػنءة اىػتغسؿ م ارحػؿ
تطالور الىملب الال شؿ في تقدور حجـ الملولنت الا رلنح المتالصلب علوداتل1993لص.)33
 -4األسباب الفنية واإلنتاجية:
أف تكالف هانؾ أاطنء في إعداد دراىب الجدالل ال اوب ماذ اللداوبل أال مثس الجالد عوالب في المالاد أال
فػي عمموػب التشػغوؿل أال اىػتاداـ الىػنئؿ تكااللالجوػب لوػر مانىػلبل أال ذات جػالدة ماا ,ػب أال لوػر
مسئمػب مػو صػدرات الم ػنرات اللمنلػب اللنلتػنلي تظ ػر الحػدات ماتجػب مػف الىػمو ذات جػالدة ماا ,ػب

اللدالرهن تؤثر في حجـ الملولنت )(Pint and Slevin,1988, p12
 -5األسباب الخارجية:

أ -ارتجنهنت الت,اموب الىنئدة عمر مىتالل ارصتوند المحمي الاللنلمي الرىػومن أىػلنر الانمػنت
الالمػالاد ا اللوػب المىػتمزمنت اياتػنج الأىػلنر الطنصػب ممػن وزوػد التكم ػب فتػاا ض الرلحوػب أال تزوػد
الاىنئر.

ب -التقملنت الحندة في أىلنر الوػرؼ التلػددهن الالتػي أدت إلػر توػنعد صومػب مػدوالاونت اللدوػد مػف
الشركنت المقتر,ب لوالرة أدت إلر ااتسؿ في ال وكؿ التمالومي لروبل2001لص)79

ج -تغوػرات تكااللالجوػب متسحقػب المتىػنرعب فػي ظػؿ التقػدـ ال نئػؿ فػي الوػانعنت التأثورهػن عمػر
اياتػنج ل الأو,ػن التغوػرات الىػالصوب مػف حوػث داػالؿ الماتجػنت الجدوػدة لكثػرة فػي ا ىػالاؽ الااػتسؼ
الحوػص الىػالصوب العػدـ مقػدرة ايدارة أال اللمنلػب عمػر التلنمػؿ مػو تمػؾ التغوػرات )Pringle and
)Harris, 1990, p1

د -مشكست التلنمؿ مو ايدارة الحكالموب كمشنكؿ مو أج زة ال,رائب الالجمنرؾ الارىتوراد

صد تلد مف أىلنب تأار الشركنت في تا وذ لرامج ن الزماوب )الحمزاالىل1997لص.)37
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سابعا /أزمات قطاع الم اوالت"
عنار ارصتوند ال مىطواي عمر مر الىاالات الىنلقب مف التللوب لسصتوندونت الماتم ب عنمب
اللسصتوند ايىرائومي انوب فمقد الاجه ارصتوند ال مىطواي ملالصنت العراصوؿ جمبل فمقد هدفت
إىرائوؿ اسؿ فترة احتسل ن إلر تدمور ارصتوند ال مىطواي التقموص إاتنجوته في كنفب القطنعنت

الجلمه تنللن لسصتوند ايىرائومي مكحالؿ العوطنايل.(2003

فن حداث ا اورة رات ن,ب ا صورل أدت إلر تكلد ارصتوند ال مىطواي اىنئر ملنشرة اللور
ملنشرةل اسؿ ال ترة مف2006/4/1ـ 2011/3/20-ـ عمر الشلب ال مىطواي ل اللنلتنلي تكلد
صطنع المقنالرت اىنئر فندحب.
 -المف اسؿ

المقنلست التي أجراهن اللنحث مو المدور التا وذى رتحند المقناللوف محمد

الحىواي)ل الللض مف مدراء شركنت المقنالرتل حوث صنـ اللنحث لتماوص مقنلمب مو محمد

الحىواي لتنروخ  2012/2/16عمن ولناوه اتحند المقناللوف مف ازمنت في الاقنط التنلوب "

في ظؿ الاىنئر ال ندحب التي مر ل ن صطنع المقنالرت عمر مدار ىاالات طالومب ماذ لداوب
ارات ن,ب مرال ار لنلحونر الاراقىنـ الالحرب الالسؽ الملنلرل الىلي ارحتسؿ إلر تدمور
ارصتوند ال مىطواي مف اسؿ هذه الىونىب المما جب كؿ ذلؾ أدل إلر تراكـ ا زمنت التي أثرت
لنلىمب عمر ك نءة عمؿ شركنت المقنالرت المف هذه ا زمنت من ومي"

أزمات المواد الخام والمعدات:
 المل ػػدات المىػ ػػتادمب صدوم ػػب اللػػػـ وطػ ػ أر عمو ػػػن أى تجدو ػػد ماػػػذ ع ػػنـ2006ـ ف ػ ػػي ما كػ ػػب
المىػػت مكب لش ػػكؿ كلوػػر الر تى ػػتطوو اللمػػؿ لش ػػكؿ متالاوػػؿ التحت ػػنج إلػػر عممو ػػنت و ػػوناب

لشكؿ متزاود ممن وزود التكم ب.
 عدـ تالفر المالاد الانـ لنلكمونت الا ىلنر المطماللب.
 عدـ تالفر المحرالصنت لشكؿ دائـ الماتظـ لنلكمونت الا ىػلنر المطماللػب ممػن أدى إلػي زوػندة
ا ىلنر الالتكنلوؼ.

أزمات بسبب االحتالل:
 الظ ػػرالؼ الق رو ػػب الالحو ػػنر الال ػػسؽ المل ػػنلر الو ػػلاللب ال ػػذهنب إل ػػي ال,ػ ػ ب الغرلو ػػب ال

الى ػ ػ ر لمػػػدالؿ اللرلوػػػب المجػػػنالرة الالػ ػػي دالؿ اللػػػنلـ أدى ذلػ ػػؾ إلػ ػػي عػػػدـ ارطػ ػػسع ال صمػ ػػب
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الملرف ػػب لم ػػن الو ػػؿ إلو ػػه صط ػػنع اياشػػػنءات م ػػف تط ػػالور ف ػػي اللػ ػرامج الا دالات الالملػ ػػدات
التطالرات الجناب ال اي الالم اي لملنمؿ الالمقنالؿ.

 ع ػػزالؼ المى ػػتثمروف ع ػػف ارى ػػتثمنر ف ػػي القط ػػنع الانو ػػب ف ػػي اياش ػػنءات لى ػػلب اال ػػداـ
ارىتقرار الىونىي الالمودااي.

أزمات اقتصادية:
 ر والجد هنمش رلػح عػنلي وحقػؽ درجػب مػف ا مػنف لىػلب تػالفر ثقنفػب اللطػنءات عمػر أصػؿ
ا ىلنر أزمب تداي ا ىلنر).

 التقملػػنت الحػػندة فػػي ىػػلر وػػرؼ اللمػػست الانوػػب الػػدالرر ممػػن أدل إلػػر زوػػندة مػػدوالاونت
اللدود مف الشركنت الااتسؿ ال وكؿ التمالومي.
 عدـ اللمؿ لاظنـ )  (indexفي لزة الالػذى ولمػؿ عمػر حمنوػب المقػنالؿ مػف تغوػرات أىػلنر
الم ػالاد الاػػنـ الىػػلر وػػرؼ اللمػػست لىػػاب القوػػنس أل عاػػد تالصوػػو اللقػػد لحوػػث وػػتـ دفػػو

المى ػػتحقنت المنلو ػػب م ػػف منل ػػؾ المش ػػرالع ط ػػالؿ فتػ ػرة اللق ػػد م ػػو ا ا ػػذ ف ػػي ارعتل ػػنر تغو ػػر
ا ىلنر لممالاد الانـ التغور ىلر الورؼ الذلؾ لدفو تمؾ ال رالؽ لممقنالؿ).
 أىػػلنب انرجوػػب مػػف اػػسؿ ارتجنهػػنت الت,ػػاموب الىػػنئدة عمػػر المىػػتالل المحمػػي الاللػػنلمي
الرىػومن أىػػلنر الانمػػنت الالمػالاد ا اللوػب الأىػػلنر الطنصػػب ممػػن وزوػد التكم ػػب الوقمػػؿ الرلحوػػب أال

وزود الاىنرة.
 صمػب الػدعـ المحمػي الالاػنرجي ياشػػنء مشػنروو تامالوػب كلوػرة فػي صطػػنع لػزة ترتػب عمػر ذلػػؾ
,لؼ عجمب التاموب الزوندة اىب اللجز.

 مشكمب تأكؿ رأس المنؿ لشركنت المقنالرت فترة الحوػنر الايلػسؽ الصمػب المشػنروو الفتػرة مػن
صلػؿ ا ا ػنؽ الدالاـ الموػرالفنت الاالػداـ ايوػرادات العػدـ الجػالد الج ػنت التػي تلال,ػ ـ أدى
ذلؾ إلي إوجند أزمب اناقب في تالفور رأس المنؿ.

 ال,رائب الم رال,ب التي تىمب إوراد الشركنت الاىنئر فرالؽ أىلنر المالاد الانـ
 ايج ػراءات ايداروػػب الملقػػدة لاوػػالص رأس الم ػػنؿ ارىػػمي لمشػػركنت المشػػنكؿ التأموا ػػنت
الاللمؿ.

 تأار تىدود المىتحقنت المنلوب مف صلؿ المنلكوف ا مر الذى أدل إلر تخكؿ رأس المنؿ.


ارت نع اىلب ال نئدة التي ت ر ,ن اللاالؾ الصمب التى وست المماالحب.

 عدـ الجالد دعـ كنفي مف الج نت الحكالموػب اللوػنب التلالو,ػنت ل ػذه الشػركنت مػف اػسؿ
تق ػػنعس الج ػػنت الحكالمو ػػب ع ػػف تحم ػػؿ مى ػػئاللونت ن تج ػػنه المق ػػناللوف الا زم ػػب الت ػػي تلو ػػؼ
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لنلمقػػناللوف مػػف ج ػراء كػػـ ال ,ػرائب الم رال,ػػب عمػػر المقػػنالؿ ا مػػر الػػذى وػػؤدى إلػػر تخكػػؿ
ايورادات الكذلؾ التلقودات ايداروب في مىجؿ الشركنت الالتأموف الاللمنؿ.

 ملظـ المشنروو لور الانوب فػي اللمػد تمالوم ػن مػف مؤىىػنت داللوػب اللكػف عػبء ال,ػرائب
عمر المالاد وتحمم ن المقنالؿ.

أزمات إدارية"
 لوػػنب القنئػػد " أدى ذلػػؾ إلػػي لوػػنب الرؤوػػب ايىػػتراتوجوب الال,ػػو ا هػػداؼ التالزوػػو ا دالار
الالذى أثر عمر كنفب القطنعنت في اللمد الما ن صطنع اياشنءات

 ايجػ ػراءات ايدارو ػػب الملق ػػدة الت ػػي تتلم ػػؽ لتى ػػجوؿ الش ػػركنت الجدو ػػدة التجدو ػػدهن التى ػػجوؿ
اللمنؿ.

 اا م ػػنؾ الم ػػدراء ف ػػي الاص ػػو ا م ػػالر الرالتواو ػػب الوالموب متنلل ػػب المش ػػرالعنت صو ػػد التا و ػػذلأمالر
المانصونت ال اللطنءات الخ.)...
 عػػدـ تػػالفر اطػػط الل ػرامج الدالرات لتطػػالور صطػػنع المقػػنالرت لشػػكؿ ممػػا ج المػػدرالس مػػف
جموو ا طراؼ ذات ارهتمنـ.

 عػػدـ تػػالفر فروػػؽ متاوػػص المؤهػػؿ تكػػالف م متػػه ا ىنىػػوب التاطػػوط يدارة ا زمػػنت التػػي
ولناي ما ن هذا القطنع الم ـ الذلؾ لتالفور كنفب ايمكنانت المندوب ما ن الاللشروب).
 صمػػب ال ػرة الطػػنصـ الحكػػالمي المالجػػالد الذلػػؾ وزوػػد مػػف عػػبء المقػػنالؿ فػػي عػػدـ د ارىػػب الالاصػػو
ارصتوندى في اللمد الكو وب دعـ المقنالؿ ر أف تزود ال,رائب التلقد ايجراءات.

 مانفى ػػب الش ػػركنت ا جالو ػػب لمش ػػركنت المحمو ػػب حت ػػر أا ػػن أو ػػلحت تانفىػ ػ ن ف ػػي المش ػػنروو
المحموب الوغورة.

 الصػػؼ التاىػػوؽ الالتلػػنالف لػػوف ال ,ػ ب الالقط ػػنع ل لػػؿ اراقىػػنـ الاف الجػػد ف ػػال محػػدالد ل ل ػػؿ
الحونر.
 هجرة ملظـ الشركنت ارىتشنروب ال ادىوب الما,رمب لمانرج ونحلب الالرات الكلورة.
 لونب دالر الرصنلب ال,لط الجالدة عمر المالاد الانـ المىتمزمنت عمموب اللانء مف


حدود الأ ىمات الحومر اللالازـ اللانء ) الالتي فر ملظم ن تداؿ علر ا ا نؽ.
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أزمات برامج البطالة
 ىالء ايدارة العدـ التاىوؽ اللونب التاطوط لوف ماتمػؼ القطنعػنت المماللػب الالمشػغمب عمػر
مىػتالى الحكالمػب الالمؤىىػنت الداللوػب المناحػب الارتحػندات المالجػالدة ممػن وػؤدى إلػي تشػغوؿ
اللطنلػػب لشػػكؿ لوػػر ذى جػػدالل الر وػػتـ د ارىػػب احتونجػػنت الىػػالؽ لشػػكؿ ممػػا ج حتػػر وػػتـ
تشغوؿ اللطنلب ,مف من وحتنجه الىالؽ المحمي.

 ر وػتـ د ارىػػب احتونجػػنت الىػػالؽ المحمػػي مػػف صلػػؿ الجنملػػنت لتملوػػب احتونجنتػػه ف اػػنؾ الكثوػػر
م ػ ػػف التاوو ػ ػػنت الم او ػ ػػب المطمالل ػ ػػب اللك ػ ػػف ش ػ ػػحوحب الف ػ ػػي المقنل ػ ػػؿ ها ػ ػػنؾ تك ػ ػػدس ف ػ ػػي
تاوونت كثورة أشللت اللمد ما ن.

 لػ ػرامج اللطنل ػػب الت ػػي وػ ػػتـ الت ػػدروب عمو ػػن صدوم ػػبل الت تقػػػر م ارك ػػز الت ػػدروب المالج ػػالدة إلػ ػػر
ا ج زة الالملدات الحدوثب.
- ال ػػدالرات الت ػػي تلق ػػد ف ػػي الا ػػنرج مكم ػػب مندو ػػن الر وى ػػتطوو ارتح ػػند ت ػػالفور ال ػػدعـ الم ػػنلي
الكنفي ف ي تحتنج إلي دعـ مف صلؿ الحكالمب الالج نت الانرجوب المماللب.

أزمات ي العمال الميرة :
 فقداف اللمنؿ الم رة لدأ ماذ لداوػب اات ن,ػب ا صوػر 2000ـ الالػسؽ الملػنلر الماػو داػالؿ
اللم ػػنؿ إل ػػر إىػ ػرائوؿ) الالت ػػي كنا ػػت تلتلػػػر المو ػػدر ا ىنى ػػي لمحو ػػالؿ عم ػػر الال ػ ػرات
الالم نرات مف اسؿ عمم ـ في الدااؿل اللكا ـ للد ذلؾ تالص الا عف اللمؿ .

 كمػػن أف اتحػػند المقػػناللوف وشػػغؿ أكثػػر مػػف  %22مػػف اللمنلػػب ال مىػػطواوب لني,ػػنفب إلػػر أف
ارىػػتثمنر فػػي صطػػنع اياشػػنءات وتجػػنالز  %30مػػف إجمػػنلي الاػػنتج القػػالمي المحمػػي إر أاػػه

ال للػػد تالصػػؼ داـ امػػس ىػػاالات فػػي مجػػنؿ ايعمػػنر الاللاػػنء لىػػلب الحوػػنرل لػػدأت حركػػب
اللمػراف لػػنللالدة لمقطػػنعل للمػؿ المشػػنروو الانوػػب التػػي تقوم ػن المؤىىػػنت الداللوػػب أال حتػػر
الم ػالاطاوف لنرعتمػػند عمػػر مػػن وػػداؿ مػػف م ػالاد اللاػػنء علػػر الملػػنلر ايى ػرائوموب أال ا ا ػػنؽ
الحدالدوب مو الجناب المورىل اللالدة لملاػنء كشػؼ لشػركنت المقػنالرت اللنممػب فػي القطػنع

تانصص ﺍلمتاوووٓ في ﺍللاونﻥ ﻭﺃعمنؿ اياشنءات التشطوب الشػقؽ الىػكاوب مػف صوػنرة
الدهنف اللسط ل ك رلنء) ىلنب عدودة ما ن"

 ظػنهرة اىػػتقطنب ا اظمػػب ا ماوػػب الالتاظومػػنت الحزلوػػب لمشػػلنب جلمػػت ـ ولزفػػالف
عف التالجه لملمؿ في مجنؿ اللانء

 لػػـ تاقػػؿ ال ػرات اللمػػنؿ الم ػرة فػػي المقػػنالرت إلػػر جوػػؿ الشػػلنب الػػذى ر ولمػػـ
شوئن عف هذه الم اب
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 كثوػر مػف ال اوػوف المػنهروف تركػالا اللمػؿ لىػلب كلػر ىػا ـ أال تػالج ـ لمالظػػنئؼ
الحكالموػػب أال لالظػػنئؼ لدومػػب للػػد تالصػػؼ اللاػػنء لىػػلب الحوػػنرل ممػػن أدل إلػػر

ارت نع أىلنر أجالرهـ لاىلب .%300

 أف القطنع لودد القونـ لمشػنروو متراكمػب ماػذ  6ىػاالات الهػذه المشػنروو لحنجػب
إلر أعداد كلورة مف عمنؿ اللانء المنهروف .
 صمب الالرة ا مر الذى والكس لشػكؿ كلوػر عمػر تػأار مالاعوػد تىػموـ المشػنروول الصمػب جػالدة
اللمؿ الماتج .

 اللمنلب ال اوب المدرلب" فقد القطنع  %80مف اللمنلب ال اوب المدرلب.


صمه التدروب الم اي لملمنؿ ال مىػطواووف التح,ػورهـ لملمػؿ ممػن دفػو اتحػند المقػناللوف إلػر

اللػدء فػػي التػػدروب الم اػػي لملمػػنؿ ال مىػػطواووف التح,ػورهـ لملمػػؿ فػػي عمموػػب إعمػػنر صطػػنع
لزة ال إرىنؿ الللض لمانرج لوتـ تدرول ـ لشكؿ أف,ؿ.
 االػػداـ أف ػػنؽ التلػػنالف م ػػو ايط ػراؼ الانرجو ػػب الت ػػي كناػػت تم ػػد المقػػناللوف لأح ػػدث الالػ ػرات
المثنؿ ذلؾ الجناب ايىرائومي الذى كنف وىتالعب ملظـ عمنلب القطنع ىنلقن.
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.امنا /الحمول الواجب توا رىا لالزمات ي شركات الم اولين :
 إوجػػند رؤوػػب مشػػتركب لممقػػناللوف ل,ػػرالرة اللمػػؿ مػػف أجػػؿ لاػػنء الػػالطف الذلػػؾ مػػف اػػسؿ مشػػنركبمقناللي ال ,ب في إعمنر لزة الالتأىوس لشراكب مودااوب في المشنروو تتكنمػؿ فو ػن الطنصػنت الالمػالارد
ف مىئاللوب الا الض لقطنع اياشنءات في فمىطوف التطالرهن اللمرااي هي مىئاللوب جمنعوب .

 ,ػ ػػرالرة الجػ ػػالد عسصػ ػػنت صالوػ ػػب ت ػ ػرلط ارتحػ ػػند لنلقطػ ػػنع الحكػ ػػالمي عمػ ػػر مىػ ػػتالى ال ,ػ ػ ب الل ػ ػزةالاوالوػػن ال ازرتػػي الحكػػـ المحمػػي الا شػػغنؿ اللنمػػب الايىػػكنف كمػػن ااػػه رلػػد مػػف وػػونلب اللػ ػرامج
الأدالات الصالااوف اللمؿ اياشنئي في فمىطوف التالفور كؿ الدعـ الكنفي الالتى وست مػف صلػؿ الج ػنت
الحكالمو ػػب م ػػف اج ػػؿ دع ػػـ ا اش ػػطب ارى ػػتثمنروب م ػػف ماطم ػػؽ الح ػػدة ال ػػالطف المى ػػئاللوب الجمو ػػو ف ػػي

اررتقنء لوانعب اياشنءات.
 المطنلب الممحب لممقػناللوف" رلػد مػف ا طػراؼ الملاوػب ا اػذ لنلمطنلػب الممحػب لممقػناللوف الما ػنال ,ػرائب لوػػر المال,ػػالعوب المشػػكمب المحرالصػػنت الاللدوػػد مػػف الق,ػػنون المرتلطػػب لتشػػجوو ارىػػتثمنر

الادانؿ الملدات ال ادىوب.
 تط ػػالور اللسصػػػب لػ ػػوف الم اػػػدس الالمقػػػنالؿ" الذلػ ػػؾ م ػػف اػ ػػسؿ اللمػػػؿ عمػ ػػر دفػ ػػو التكنمموػ ػػب لػ ػػوفالم ادس الالمقنالؿ ال,رالرة تطالور الكندر ال ادىي الاررتقنء لمىتالى المقنالؿ الم اي.

 -ال,ػػو الل ػرامج الالاطػػط مػػف صلػػؿ كنفػػب ايط ػراؼ ذات اللسصػػب الارهتمػػنـ للاػػنء التطػػالور اللمػػنؿ

القندروف عمي اللمؿ لكؿ م نرة لوولحالا منهروف في أعمنؿ المقنالرت
 -تطالور لرامج اللطنلب لشكؿ ماىؽ الماطط له مف ماتمؼ القطنعنت الال وئنت ذات اللسصب

مف ج نت

حكالموبلمؤىىنت محموب أال داللوب لاتحندات) الحىوايل.)2011
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ال وؿ الثنلث
الدراىنت الىنلقب

 أو ًال :الدراسات العربية
. انياً  :الدراسات األجنبية
. ال.ا :التعميق عمى الدراسات الساب ة

الػػرض فومػػن ومػػي لإوجػػنز أهػػـ الد ارىػػنت الىػػنلقب ذات اللسصػػب لمال,ػػالع الد ارىػػب حوػػث صػػنـ اللنحػػث
لتقىوم ن إلر دراىنت عرلوب الأارل أجالوب الحرص عمر ترتول ن حىب تنروخ الاشر.

الىوتانالؿ اللنحث هذه الدراىنت لمن و ود لحثه الصد وا ن الفؽ اآلتر"-

أوالً :الدراسات العربية:
 -1دراسة (أبو عزيز)2010،
معوقات إدارة األزمات ي وزارة الصحة الفمسطينية ي ظل الحصار :دراسة حالة قطاع غزة
هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر أهػـ الملالصػنت الالوػلنب التػي الاج ػت ال ازرة الوػحب اػسؿ إدارت ػن
ل زمػنت فػي صطػنع لػزة فػي ظػؿ الحوػػنر المػدل تػأثور هػذه الملالصػنت عمػر جنهزوػب ال ازرة الوػػحب
لمتلنمػؿ مػػو ا زمػػنتل الالكشػػؼ عػػف الثغػرات الاقػػنط ال,ػػلؼ لػػدل الػػال ازرة فػػي هػػذا المجػػنؿ الالتلػػرؼ
عمػػر مػػدل تػػأثور ا زمػػنت التػػي عناػػت ما ػػن ال ازرة الوػػحب اػػسؿ الحوػػنر عمػػر الاػػدمنت الوػػحوب

التي تقدم ن.
اىػػتادـ اللنح ػػث المػػا ج الالوػ ػ ي التحموم ػيل حو ػػث صػػنـ لإع ػػداد إىػػتلناب التالزول ػػن عمػػر  %35م ػػف
مجتمو الدراىب المتكالف مف مدراء الدالائر الرؤىنء ا صىنـ ل حوث صنـ لتالزوو  320إىتلناب.

تالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب"
 وتػػالفر لػػدل ال ازرة الوػػحب المقالمػػنت ا ىنىػػوب السزمػػب يدارة ا زمػػنت للكػػف هػػذه المقالمػػنتمتالفرة لنلحد ا دار.

 الاج ػػت ال ازرة الو ػػحب ملالص ػػنت رئوى ػػوب ا ػػسؿ إدارت ػػن ل زم ػػنت ف ػػي صط ػػنع لػ ػزة ف ػػي ظ ػػؿالحونر حوث شكؿ ازدالاجوب الالرء الالظو ي أكلر هذه اللالامؿ عمر ايطسؽ.
 -شكمت الملالصنت المندوب ثناي هذه اللالامؿ .

الأالوت الدراىب لنلتنلي"

,رالرة اللمؿ عمر تطلوؽ الما ج اللممي المتكنمؿ لمتلنمؿ مو ا زمنت.
 ,ػػرالرة رفػػو ك ػػنءة اللػػنمموف فػػي الػػال ازرة لمتلنمػػؿ مػػو ا زمػػنت مػػف اػػسؿ تزالوػػدهـ لنلملرفػػبال اوب في مجنؿ تاوونت ـ الالملرفب ايداروب في مجنؿ إدارة ا زمنت.
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 -2دراسة (األش ر)2010،
درجة ممارسة إدارات الكميات الت نية والمينية بمحا ظات غزة إلدارة األزمات وسبل تطويرىا.
ه ػػدفت الد ارى ػػب إل ػػر التل ػػرؼ إل ػػر درج ػػب ممنرى ػػب إدارات الكمو ػػنت التقاو ػػب الالم او ػػب يدارة ا زم ػػنت
لمحنفظنت لزة مف الج ب اظر رؤىنء ا صىنـ فو ن.

اىػػتادـ اللنحػػث المػػا ج الالو ػ ي التحمومػػيل التكػػالف مجتمػػو الد ارىػػب مػػف جموػػو رؤىػػنء ا صىػػنـ فػػي

الكمونت التقاوب الالم اوب لمحنفظنت لزة العددهـ  )95رئوىن مف كنفب التاوونت .
الصد أظ رت الاتنئج التنلوب ما ن "

 ر تالجػػد فػػرالؽ ذات درلػػب إحوػػنئوب عاػػد مىػػتالل درلػػب  )α ≤ 0.05لػػوف متالىػػطنتدرجنت ممنرىػب إدارات الكموػنت التقاوػب الالم اوػب يدارة ا زمػنت لمحنفظػنت لػزة مػف الج ػب
ا ظػر عواػب الد ارىػب تلػزل لممتغوػرات التنلوػب عػدد ىػاالات الادمػبل اػالع المؤىىػب التلموموػبل
الاالع التاوص في التالجو ي) في المراحؿ الامس.

 تالجػد فػرالؽ ذات درلػب إحوػنئوب عاػد مىػتالل درلػب  )α ≤ 0.05لػوف متالىػطنت درجػنتممنرىػػب إدارات الكموػػنت التقاوػػب الالم اوػػب يدارة ا زمػػنت لمحنفظ ػنت ل ػزة مػػف الج ػػب اظػػر
عواػػب الد ارىػػب تلػػزل لمتغوػػر ج ػػب ايش ػراؼ الكنلبلانوػػب أال أهموػػب) فػػي المرحمػػب ا اللػػر

الالمرحمب الانمىب اللونلح ج ب ايشراؼ انوب أال أهموب).
الصد تالومت الدراىب لمتالوونت التنلوب"

 عقػػد اػػدالات الالرش عمػػؿ يدارات الكموػػنت التقاوػػب الالم اوػػب لزوػػندة العػػو ـ ل,ػػرالرة التاطػػوطيدارة ا زمنت لنلما جوب اللمموب اللوس لنللشالائوب الالل الوب.

 ,ػػرالرة إج ػراء تجػػنرب الهموػػب يدارة أزمػػنت ف الاػػنس فػػي الصػػت ا زمػػنت ر وىػػتطولالا أفو لمالا ىالل من تدرلالا عموه صلؿ حدالث ا زمنت.
 -إطسع إدارات الكمونت التقاوب الالم اوب عمر ا لحنث الترلالوب في مجنؿ إدارة ا زمنت.

 عقد دالرات تدرولوػب ل ػرؽ إدارة ا زمػنت لزوػندة الػرات ـ الت لوػؿ دالرهػـ فػي مالاج ػب ا زمػنتالمحتممب.
 إج ػ ػراء المزوػ ػػد مػ ػػف الد ارىػ ػػنت فػ ػػي مال,ػ ػػالع إدارة ا زمػ ػػنت فػ ػػي الكموػ ػػنت التقاوػ ػػب الالم اوػ ػػبالالمدارس الالجنملنت مف جالااب أارل ال زالاون اظر جدودة.
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 -3دراسة (أبو عمر)2009 ،
اعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأ.رھا ي إدارة األزمات دراسة تطبي يمة عممى ال طماع
المصر ي ي مسطين
هدفت الدراىب إلر صونس مدل فنعموب اظـ الملمالمنت ايداروػب المحالىػلب الأثرهػن فػي صػدرة الموػنرؼ
اللنممػب فػي فمىػطوف عمػر إدارة أزمنت ػن .التػـ توػموـ مقوػنس مكػالف مػف ىػتب عانوػر الهػي  :ىػرعب

الحوالؿ عمر الملمالمنتل ىػرعب اتاػنذ القػ ارراتل ر,ػن المىػتادـل مػدل مسئمػب الاظػنـ لممىػتالونت
ايداروػبل ارىػتجنلب لمتغوػرات المىػتجدةل أمػف الملمالمػنت) لقوػنس فنعموػب اظػـ الملمالمػنت ايداروػب
المحالىلب .

اىػتادـ اللنحػث المػا ج الالوػ ي التحمومػي الطلقػت الد ارىػب عمػر جموػو الموػنرؼ اللنممػب فػي
فمىطوف الاللنلغ عددهن  21مورفنل الصد لمغ مجتمو الدراىب  348مالظ نل حوث تـ أاد عواب طلقوب
عشالائوب مكالاب مف  186مالظؼ لالاصو %53مف مجتمو الدراىب الكمي.

تالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب "

 الجػالد عسصػب صالوػب ذات درلػب إحوػنئوب لػوف فنعموػب اظػـ الملمالمػنت ايداروػب اللػوف صػدرةالمونرؼ اللنممب في فمىطوف عمر إدارة ا زمنت.
 اموػت الد ارىػب إلػر أف مػن اىػلته  %66.6مػف صػدرة الموػنرؼ عمػر إدارة ا زمػنت و ىػرهفنعموب اظـ الملمالمنت ايداروب المحالىله الاللنصي ولالد للالامؿ أارل.

الصد تالومت الدراىب إلر التالوونت التنلوب.
-

,رالرة إدارة أمف الملمالمنتل التازوا ن ملنشرة في أمنكف آماب.

,رالرة تالفور أج زة احتونطوب جنهزة لسىتاداـ تداؿ عمر الادمب ملنشػرة فػي حنلػب عطػؿ

ا ج زة ى ىلب كنف.
-

إاشنء اظـ ملنلجب كالارث فلنلب .
,ػرالرة إاشػنء فػرؽ عمػؿ م مت ػن روػد مػالاطف ال,ػلؼ التطػالور اظػنـ اكتشػنؼ إشػنرات

اياذار الملكر.
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 -4دراسة (ص ر )2009،
درجة توا ر ميارات إدارة األزمات لمديري مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تنميتيا.
هػػدفت الد ارىػػب إلػػر الكشػػؼ عػػف أهػػـ الم ػػنرات السزمػػب لمػػدورى مػػدارس الكنلػػب الغػػالث لغ ػزة يدارة
ا زمػػنتل الالتلػػرؼ عمػػر تقػػدور م ػػنرات إدارة ا زمػػنت ل ػػـل الدرلػػب ال ػػرالؽ لػػوف متالىػػطنت درجػػب

تق ػػدورهـ لم ػػػنرات إدارة ا زم ػػنت طلقػػػن لممتغو ػ ػرات التنلو ػػب الجػ ػػاس -ى ػػاالات الادمػػػب – المؤهػ ػػؿ –
المرحمب الدراىوب) الالتلرؼ عمر ىلؿ تاموب م نرات إدارة ا زمنت لنلاىلب ل ـ.

اى ػػتادـ اللنح ػػث الم ػػا ج الالوػ ػ ي التحموم ػػيل الص ػػد كنا ػػت عوا ػػب الد ارى ػػب مكالا ػػب م ػػف  )221م ػػدور

المدورة.

التالومت إلر الاتنئج التنلوب"
 تتالفر م نرات إدارة ا زمنت لمدورى مدارس الكنلب الغالث لغزة لشكؿ كلور الفلنؿ . ر تالج ػػد ف ػػرالؽ ذات درل ػػب إحو ػػنئوب ل ػػوف متالى ػػطنت تق ػػدورات اللوا ػػب ح ػػالؿ درج ػػب تػ ػالافرم نرات إدارة ا زمنت تلزل لمتغور المؤهؿ لكنلالروالس ل منجىتور فمن فالؽ).

 ر تالج ػػد ف ػػرالؽ ذات درل ػػب إحو ػػنئوب ل ػػوف متالى ػػطنت تق ػػدورات اللوا ػػب ح ػػالؿ درج ػػب تػ ػالافرم نرات إدارة ا زمنت تلزل لمتغور المرحمب الدراىوب التدائيل إعدادى).

 ر تالج ػػد ف ػػرالؽ ذات درل ػػب إحو ػػنئوب ل ػػوف متالى ػػطنت تق ػػدورات اللوا ػػب ح ػػالؿ درج ػػب تػ ػالافرم ػػنرات إدارة ا زمػػنت تلػػزل لىػػاالات الادمػػب  5-1ىػػابل 10-5ىػػابل  11فمػػن فػػالؽ) فػػي
جموػػو مجػػنرت ايى ػػتلناب مػػن عػػدا المج ػػنؿ ال ارلػػو م ػػنرات اى ػػتلندة الاشػػنط) حوػػث أك ػػدت

الاتػػنئج أاػػه تالجػػد فػػرالؽ ذات درلػػب إحوػػنئوب حػػالؿ درجػػب ت ػالافر م ػػنرات اىػػتلندة الاشػػنط
لمدورى مدارس الكنلب الغالث لغزة لونلح ىاالات الادمب  11ىاب فمن فالؽ.
الأالوت الدراىب للدة تالوونت أهم ن"
 ,رالرة الجالد أرشوؼ ملمالمنت وت,ػمف ا زمػنت التػي تحػدث فػي المدرىػب الكو وػب التلنمػؿمل ن.

 ,رالرة تالفور لرامج الدالرات تدرولوب كنفوب لممدرلوف في مجنؿ إدارة ا زمنت. ارىػػتلناب لػػنلالراء الالمتاووػػوف مػػف اػػنرج المدرىػػب فػػي ملنلجػػب ا زمػػنت التػػالفور الػػدعـالملرفي لممدرىب.

 تػػالفور تػػدروب التلمػػوـ مىػػتمر حػػالؿ أحػػدث مػػن وتالوػػؿ إلوػػه اللمػػـ فػػي إدارة ا زمػػنت ل روػػؽإدارة ا زمب في المدرىب.

 عمؿ دالرات متاووب لملنمموف لتال,وح م نهوـ إدارة ا زمنت ل ـ. عق ػػد م ػػؤتمرات عممو ػػب ى ػػاالوب ح ػػالؿ إدارة ا زم ػػنت لمانصش ػػب لل ػػض ا زم ػػنت الت ػػي الاج ػػنالالطف المؤىىنته الال,و توالرات زمنت مىتقلموب الكو وب مالاج ت ن.
54

 -5دراسة (عودة)2008،
واقع إدارة األزمات ي مؤسسات التعميم العالي ب طاع غزة  ،دراسة تطبي ية عمى الجامعة
اإلسالمية.
هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر أاالاع ا زمنت الالمانطر ايداروب التي ومكف أف تتلرض ل ن
مؤىىنت التلموـ اللنليل الالتلرؼ عمر أىنلوب الاىتراتوجونت إدارة ا زمنت التي اىتادمت ن
الجنملب ايىسموب الايمكناونت المندوب الاللشروب المتالفرة في الجنملب مف حوث دالرهن في فلنلوب
إدارة ا زمنت التي تتلرض ل ن الجنملب أحونان.
اىتادمت اللنحثب الما ج الالو ي التحمومي.
التالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب ما ن"
 تمتزـ الجنملب للمموب التاطوط يدارة ا زمنت صلؿ حدالث ا زمب. تتاذ الجنملب اطالات الت كور اللممي أثانء اتانذهن لمق اررات أثانء الصالع ا زمب. تمتزـ الجنملب لل مموب المراجلب التقووـ الاتنئج للد اات نء ا زمب.الصد تالومت الدراىب إلر التالوونت التنلوب"
 ,رالرة تالفور تدروب التاظوـ دالرات تثقو وب ال الرشنت عمؿ متاووب في إدارة ا زمنتمالج ب إلر اللنمموف لنلجنملب لزوندة العو ـ لمجنؿ إدارة ا زمنت.

 ,رالرة تكالوف فروؽ إدارة أزمنت مف مالظ وف مدرلوف جودا في مجنؿ ا زمنت لحوثوكالف ال روؽ جنه از في أى الصتت لمالاج ب ا زمنت.

 ,رالرة مشنركب اللنمموف في المىتالونت ايداروب الالىطر في عمموب اتانذ الق اررات.-6دراسة )إسميم ) 2007،
سمات إدارة األزمات ي المؤسسات الحكومية الفمسطينية ،دراسة ميدانية عمى وزارة المالية ي
غزة
هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر ىمنت إدارة ا زمنت في المؤىىنت الحكالموب ال مىطواوب
الذلؾ مف اسؿ إجراء دراىب مودااوب عمر ال ازرة المنلوب ال مىطواوب لغزة الذلؾ الوالر لدراىب هذه
الىمنت ال ملرفب مدل جنهزوب الال ازرة في التلنمؿ مو ا زمنت المتالصلب.
اىتادـ اللنحث الما ج الالو ر التحمومي
الصد أظ رت الاتنئج التنلوب ما ن "

 أف الجالد اظنـ يدارة ا زمنت في ال ازرة المنلوب لغزة لحنجب إلي تاموب ال تطالور اه وركزعمر مجمالعب مف ايجراءات اللسجوب للسج ا زمنت فالر الصالع ن.
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 ,رالرة ارهتمنـ لنلتاطوط المىتقلمي يدارة ا زمنت عمر اعتلنره ااه جزء مكمؿ لمتاطوطارىتراتوجي كمن أالوت ل,رالرة إاشنء الحدة إداروب مىتقمب يدارة ا زمنت في كؿ ماظمب

تتلو ايدارة اللمون في ص اررات ن التكالف مىئاللب ملنشرة عف عسج ا زمنت ال التلنمؿ مل ن.
 -7دراسة (الخشالي(2007

اعمية نظم المعمومات اإلدارية وأ.رىا ي إدارة األزمات دراسة ميدانية ي الشركات الصناعية
األردنية:
هدفت هذه الدراىب إلر التلرؼ عمر مدل فنعموب اظـ الملمالمنت ايداروب في إدارة الشركنت

الوانعوب ا رداوب ل زمنت التي تتلرض ل ن اليجراء الدراىب.

تـ اىتاداـ الما ج الالو ي التحموميل التـ ااتونر عواب مكالاب مف )  ( 16شركب وانعوب الأعد
اللنحثنف إىتلناب ل ذا الغرض الللد تحموؿ ايىتلناب.
تالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب "

 الجالد تأثور ل نعموب اظـ الملمالمنت ايداروب في إدارة الشركنت الوانعوب يدارة أزمنت ن أف تأثور فنعموب اظـ الملمالمنت ايداروب مت نالتن في كؿ مرحمب مف مراحؿ إدارة هذهالشركنت ل زمنت التي تتلرض ل ن .

 الجالد مىتالونت جودة المتقنرلب للانور فنعموب اظـ الملمالمنت ايداروب في الشركنتالوانعوب ا رداي.
 الجالد تأثور داؿ إحونئون ل نعموب اظـ الملمالمنت ايداروب مجمؿ عانورهن في صدرةالشركنت في التلنمؿ مو ا زمنت التي تتلرض ل ن.

تالومت الدراىب إلر التالوونت التنلوب "
 ,رالرة زوندة اهتمنـ ايدارة ل نعموب اظـ الملمالمنت ايداروب المحالىلب الذلؾ عف طروؽلتدروب المدراء عمر كو وب ارىت ندة مف الملمالمنت التي تالفرهن هذه ا اظمبل ممن وزود مف
حجـ اىتادام ن لجموو أاالاع الملمالمنت التحدوث المىتمر لتالفور آار من وىتجد ما ن

لتمكوف المدراء مف رود كؿ من وحوؿ في اللوئب مف إشنرات ومكف أف تىنعدهـ في التالؤ
لحوالؿ ا زمنت.
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 -8دراسة (الجديمي( 2006،
واقع استخدام أساليب إدارة األزمات ي المستشفيات الحكومية الكبرى ي قطاع غزة.
هدفت هذه الدراىب إلر التلرؼ عمر اتجنهنت اللنمموف احال مدل تالفر اظنـ يدارة ا زمنت
في مراحمه الماتم ب في ثسث مىتش ونت حكالموب لغزة فر مىتش ر الش نءل مىتش ر انورل

المىتش ر ا الراللي الذلؾ لتحدود مدل ارىتلداد ال الجنهزوب التي تتمتو له هذه المىتش ونت في
التلنمؿ مو ا زمنت.
اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التحمومي.
تالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب "
-

والجد ,لؼ شدود في اظنـ إدارة ا زمنت في المىتش ونت الثسثب في كؿ مرحمب مف
مراحؿ الاظنـ ال التي تمثؿ الماظالر المتكنمؿ يدارة ا زمنت .

 عدـ الجالد فرالؽ ذات درلب إحونئوب لوف المىتش ونت المذكالرة حالؿ فلنلوب اظنـ إدارةا زمنت فو ن.

تالومت الدراىب إلر التالوونت التنلوب"
 ,رالرة إاشنء الحدات يدارة ا زمنت في ال ازرة الوحب ال مىطواوب ال في المىتش ونتالرئوىوب الكلرل.

-

,رالرة أشانص مؤهموف في إدارة ا زمنت.

 ,رالرة اللمؿ عمر تأووؿ ما جوب متكنممب يدارة ا زمنت مف اسؿ زوندة تالفور اللانورا ىنىوب التي تتىـ ل ن ايدارة الانجحب ل زمنت في ماتمؼ مراحم ن.

 -9دراسة (العمار) 2005،
دور ت نية و نظم المعمومات ي إدارة األزمات و الكوارث " دراسة تطبي ية عمى المديرية العامة
لمد اع المدني
هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر أحدث من الوؿ إلوه التطلوؽ اللممي التقاي في مالاج ب ا زمنت
ال الكالارث لنىتاداـ مزوج مف اظـ دعـ القرار ال اظـ الالرة تحت مظمب الملندرة في احتالاء ا زمب
في كنفب مراحم ن

اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التحمومي.
تالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب"

 أف اىتاداـ تقاوب ال اظـ الملمالمنت تؤدى لتالفور الالصت ال الج د ال ىرعب ا داء في الالصتالمانىب أثانء الصالع ا زمنت ال الكالارث.
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 أف أهـ اللالامؿ الرئوىوب التي تىنعد عمر التلنمؿ مو ا زمنت الالكالارث لك نءة الفلنلوبهال الجالد اظـ ال صالاعد تحدد ا دالار حنؿ الصالع ا زمنت ال الكالارث.

تالومت الدراىب إلر التالوونت التنلوب"

 ,رالرة اررتقنء لمىتالل تقاوب الملمالمنت ال ارتونرت في الدفنع المداي الذلؾ لإوجنداظنـ تقاي متكنمؿ مانىب لمملمالمنت ال ارتونرت
, -رالرة تالفور الملمالمنت في الالصت المانىب .

 ,رالرة اىتاداـ الحنىب اآللي كالىومب اتونؿ الح ظ لمملمالمنت ال اىترجنع ن.-10دراسة )ال ويحي (2004،

التخطيط اإلعالمي ودوره ي مواجية الكوارث واألزمات " دراسة مسحية عمى العاممين ي

مديرية الد اع المدني ووزارة ال .ا ة واإلعالم ي مدينة الرياض
هدفت هذه الدراىب إلر تحدود اآلثنر ايوجنلوب لمتاطوط ايعسمي في مالاج ب ا زمنت الالكالارث
مف اسؿ إعداد اطط إعسموب فلنلب تىناد عممونت مقنالمب الازالب آثنرهن الىملوبل الكذلؾ دراىب
ا زمنت الالكالارث لتطالور الاطط لمن وك ؿ فلنلوب مالاج ت ن الاحلنط آثنرهن مىتقلسل حوث أف
التلرؼ عمر دالر التاطوط ايعسمي في مالاج ب ا زمنت الالكالارث ومكف مف تسفي اآلثنر الىملوب

الانتجب عف عدـ الجالد اطط مىلقب تاظـ التدور ا زمنت الالكالارث .

الصد تػـ اىػتاداـ المػا ج الالوػ ي التحمومػي عػف طروػؽ المىػح ارجتمػنعي لنىػتاداـ ايىػتلناب كػأداة
لجمو اللونانت.
التكالف مجتمو الدراىب مف اللنمموف لنلمدوروب اللنمب لمدفنع المداي لمدواب الرونض العددهـ )362
م ردةل الاللنمموف لال ازرة الثقنفب الايعسـ العددهـ 208م ردةل الصد ااتنر اللنحث عواب عشالائوب صالام ن
)( 40 %مف اللنمموف في المدوروب اللنمب لمدفنع المداي الا س الاىلب مف اللنمموف في ال ازرة الثقنفب

الايعسـل اللذلؾ لمغ إجمنلي عدد أفراد اللواب )  ( 228م ردة التـ تالزوو ارىتلونانت عمو ـل العاد
اىتردادهن كنات جمول ن ونلحب لمتحموؿ ايحونئي.

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج كنف مف أهم ن:-
 أف الاطط ايعسموب الملدة مف صلؿ إدارة اللسصنت اللنمب لنلدفنع المداي م مب جدالمالاج ب ا زمنت الالكالارثل الوتطمب اجنح ن اشتراؾ الراء الدفنع المداي الذوف وتمتلالف
لنلك نءة الالمقدرة عمر الحد مف آثنرهنل الاشتمنل ن عمر تلمومنت الدفنع المداي لتالعوب
المالاطاوف لإجراءات ا مف الالىسمب إدراؾ إدارة اللسصنت اللنمب لنلدفنع المداي أهموب

المجالء لالىنئؿ ايعسـ لمالاج ب ا زمنت الالكالارث.
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 أهـ الملالصنت التي تحالؿ دالف اجنح التاطوط ايعسمي لنلدفنع المداي في مالاج با زمنت الالكالارث هي  :عدـ ال,الح الاطب الولاللب تا وذهنل تزالود الجمنهور لملمالمنت
لور وحوحب تؤدى إلر لملمب ا فكنرل ال,لؼ الرة الك نءة الا,لي الاطب ممن وؤدى إلر

أاور صمب ارىتلناب
ااتشنر الشنئلنت التي تحالؿ دالف كلت ا زمب المحنورت ن إعسمونل ال ا
لنلالراء الالماتووف في إعداد الاطط ايعسموب لمالاج ب ا زمنت الالكالارث لالعدـ
التدروب عمر تطلوؽ الاطب ممن وحد مف صدرة ال روؽ عمر إدارت ن إعسمون لوالجد لدل أفراد

عواب الدراىب مف اللنمموف في الدفنع المداي الال ازرة الثقنفب الايعسـ رؤوب متشنل ب احال دالر

التاطوط ايعسمي في مالاج ب ا زمنت الالكالارث م من ااتم ت أعمنرهـل أال مؤهست ـ أال
عدد ىاالات الرات ـ.
-11دراسة(ال حطاني( 2002،
دور إدارة العالقات العامة ي التعامل مع األزمات و الكوارث :دراسة تطبي ية عمى إدارة العالقات
العامة ي الد اع المدني.
هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر الدالر الذى ومكف أف تقالـ له اللسصنت اللنمب لنلدفنع المداي
لنلرونض أثانء الصالع ا زمنت ال الكالارث ال التلرؼ عمر أهـ الملالصنت ال اللقلنت التي تالاجه إدارة
اللسصنت اللنمب لمحوماللب دالف صونـ تمؾ ايدارة لممنرىب الاجلنت ن تجنه ا زمنت ال الكالارث التي

تتلرض ل ن.
التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج أهم ن"

 والجد اطط اتونرت لمطالارئ ملد مىلقن لمتلنمؿ مو الماتىلوف لممؤىىب في أالصنتا زمنت ال أظ رت الاتنئج أو,ن تداي اىلب التدروب عاد المالظ وف.
 صمب عدد الدالرات الماتوب لإدارة ا زمنت التي تلمؿ تدروب المالظ وف عمر التلنمؿ موا زمنت في كنفب مراحم ن.

اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التحمومي.
التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت أهم ن"
 ,رالرة عقد دالرات تدرولوب متاووب في مجنؿ إدارة ا زمنت الادارة الكالارث ال تكثوؼ هذهالدالرات إذا كنف مدت ن صوورة ال دعـ مانهج ن ال زوندة الجالااب اللمموب ال اللمموب فو ن.

 ,رالرة ارهتمنـ لجمنهور المؤىىب الانرجوف مف الشركنت الالمؤىىنت التي تمتمؾ آرتلشكؿ كلور ومكف أف تحتنج ن إدارة اللسصنت اللنمب الملرفب ا شانص المىئاللوف عا ن
لستونؿ ل ـ عاد الصت الحنجب.
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 -12دراسة (حجازي)2001،
أ.ر ال .ا ة التنظيمية عمى اعمية نظام إدارة األزمات ي البنوك التجارية السعودية
هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر اتجنهنت المدوروف احال صدرة اللاالؾ التجنروب الىلالدوب عمر
إدارة ا زمنت مف اسؿ مدل تالافر اظنـ فلنؿ يدارة ا زمنت في مراحمه الماتم ب الذلؾ الوالر
لتحدود مىتالونت ارىتلداد الالجنهزوب التي تتمتو ل ن هذه اللاالؾ في مالاج ب ا زمنت المحتممب

الصد اعتمد اللحث عمر أىمالب الحور الشنمؿ لمجتمو الدراىب الاللنلغ )10لاالؾ التمثمت عواب
الدراىب في أفراد ايدارة اللمون لنلمركز الرئوىي لملاالؾ مدورى اللمالـ المىنعدو ـ المدورى ايدارات

الرئوىوب المدورى المانطؽ الايدارات ايصموموب.
اىتادـ اللنحث الما ج الالو ر التحمومي.

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج التنلوب أهم ن"

 والجد اظنـ يدارة ا زمنت في اللاالؾ محؿ الدراىب لدرجب متالىطب اىلون حوث تتالافراللانور ا ىنىوب الالاجب تالافرهن في ايدارة ال لنلب ل زمنت لدرجب متالىطب في كؿ
مرحمب مف مراحؿ هذا الاظنـ .
 -أف اللاالؾ محؿ اللحث تلطي اهتمنمن أكلر لمج الد اللسجوب في إدارة ا زمنت الالتي هي

رد فلؿ في ملظـ ا حونف لمن وحدث مف أزمنت ماتم ب مقنراب لنلج الد الالصنئوب
الالتاطوطوب لمن ومكف حدالثه مف أزمنت.

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت التنلوب أهم ن"
 ,رالرة ت لوؿ أال زوندة اللانور ا ىنىوب التي تتىـ ل ن ايدارة الانجحب ل زمنت فيمراحم ن الماتم ب لكي وكالف هانؾ تالازف كنمؿ فومن لوا ن .
 ,رالرة اشر الثقنفب التاظوموب المىتلدة ل زمنت الل,رالرة التأكود مف جناب أفراد ايدارةاللمون عمر أهموب تالافر اونئص أال أللند الثقنفب التاظوموب ايوجنلوب .
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-13دراسة )األعرجي ودقامسو( 2000،
إدارة األزمات :دراسة ميدانية لمدى توا ر عناصر نظام إدارة األزمات من وجية نظر العاممين ي
الوظائف اإلشرا ية ي أمانة عمان الكبرى
هدفت هذه الدراىب إلر التلرؼ عمر اتجنهنت ا فراد احال مدل تالافر اظنـ يدارة ا زمنت في
مراحمه الماتم ب ما ردة المجتملب ل في أمناب عمنف الكلرل الذلؾ الوالر لتحدود مدل ارىتلداد

الالجنهزوب التي تتمتو ل ن هذه المؤىىب في التلنمؿ مو ا زمنت.

الكذلؾ تحدود مدل اللسصب القنئمب لوف مراحؿ اظنـ إدارة ا زمنت لل ,ن مو للض.
الصد تـ أاذ جموو مجتمو الدراىب كلواب الاللنلغ )287مف مدورى الدالائر الالمانطؽ الرؤىنء ا صىنـ.
اىتادـ اللنحث الما ج الالو ر التحمومي.

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج التنلوب أهم ن"
 أف اظنـ إدارة ا زمنت في أمناب عمنف الكلرل وتالفر لدرجب متالىطب في مراحؿ اكتشنؼإشنرات اياذارل الارىتلداد لمالصنوبل الالتلمـ لوامن وتالافر ذلؾ الاظنـ لدرجب عنلوب اىلون في
مراحؿ احتالاء ا ,رارل الاىتلندة الاشنط .

 الجالد اظنـ متكنمؿ يدارة ا زمنت لدرجب متالىطب اىلون في أمناب عمنف الكلرلل أمن مفحوث أهموب المراحؿ الامىب فقد تالومت الدراىب إلر أف اىتلندة الاشنط تأاذ المرتلب

ا اللر في ا هموب تمو ن مرحمب احتالاء ا ,رار ثـ اكتشنؼ إشنرات اياذار ثـ التلمـ
الجنءت مرحمب ارىتلداد الالالصنوب في الدرجب ا اورة مف ا هموب.
التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت التنلوب أهم ن"

 الجالد امؿ في محدالدوب تالازف في اظنـ إدارة ا زمنت في أمناب عمنف الكلرلل حوث الجدأف هانؾ تلنوان في درجب تالافر اللانور ا ىنىوب التي تتوؼ ل ن ايدارة الانجحب لسزمنت
في مراحؿ الاظنـ الامىب الالتي تمثؿ الماظالر المتكنمؿ يدارة ا زمنت.
 ,رالرة تالافر درجب أعمر في المراحؿ التا وذوب الاللسجوب احتالاء ا ,رار الاىتلندةالاشنط ما ن في المراحؿ الالصنئوب الالتاطوطوب اكتشنؼ ايشنراتل الارىتلداد الالالصنوبل

الالتلمـ ممن ولاي أف ج الد إدارة ا زمنت في أمناب عمنف الكلرل هي ج الد عسجوب الرد
فلؿ في ملظـ ا حونف .

 الجالد عسصنت ارتلنط إوجنلوب ذات درلب إحونئوب لوف مراحؿ اظنـ إدارة ا زمنت لل ,نمو للض .
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-14دراسة )سميمان) 1999،
أ.ر بعض العوامل التنظيمية عمى كفاءة إدارة األزمات بمستشفيات جامعة المنصورة
هدفت الدراىب إلر تحدود درجب التلنوف لوف آراء اللنمموف لمىتش ونت جنملب الماوالرة مف
أطلنء الهوئب تمروضل الفاووفل الادارووف حالؿ مدل ك نءة إدارة ا زمنت ل ذه المىتش ونت.

كمن الهدفت أو,ن إلر تحدود مدل التلنوف لوف آراء كؿ مف ا طلنءل الهوئب التمروضل الال اووف

الايدارووف حالؿ تالافر اللالامؿ التاظوموب التنلوب لمىتش ونت جنملب الماوالرة تاظوـ اللمؿ
ارتونرتل التاىوؽل تى وست اللمؿل فروؽ أال الحدة مىتقمب يدارة ا زمنت).

الصد تكالف مجتمو اللحث مف كنفب اللنمموف الدائموف لمىتش ونت جنملب الماوالرةل الصد تـ أاذ عواب
عشالائوب طلقوب مف التاوونت الماتم ب مقدارهن ) (357شاون
اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التحمومي.
التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج التنلوب أهم ن"

 التالوؿ إلر امالذج كمي وال,ح مدل تأثور اللالامؿ التاظوموب ىنل ب الذكر عمر ك نءةإدارة ا زمنتل التحدود مدل مىنهمب كؿ مف هذه اللالامؿ في ك نءة إدارة ا زمنت ككؿ مف
ج بل الفي كؿ مرحمب مف المراحؿ التي تمر ل ن مف ج ب أارل.

 ر والجد تلنوف جالهرى لوف آراء كؿ مف ا طلنءل الال اووفل ال ايدارووفل الهوئب التمروض فومنوتلمؽ لكؿ مرحمب مف مراحؿ إدارة ا زمب عمر حدةل الكذلؾ فومن وتلمؽ لكنفب المراحؿ.
 -الصد أال,حت متالىطنت آراء فئنت الدراىب ارت نع درجب ايدراؾ لدو ـ لإمكناوب تلرض

المىتش ونت التي ولممالا ل ن ل زمنت في أى الصت ال ىلنب صد ترجو إلر اللوئب الدااموب أال

الانرجوب .
 أف درجب اىتلداد تمؾ المىتش ونت لمالاج ب أزمنت ن المحتممب متداوب اتوجب للدـ الجالداطط ىنلقب ايعداد الالتج وز.

 العدـ الجالد أج زة لإلاذار الملكر العدـ ارهتمنـ لتدروب اللنمموف عمر كو وب التورؼلشكؿ ماظـ أثانء ا زمب العدـ اللانوب لتأهوم ـ ا ىون لني,نفب إلر عدـ الجالد الحدة إداروب
مىتقمب أال فروؽ عمؿ لكؿ مىتش ر لمتاطوط لمالاج ب ا زمنت الاركت نء لامط ايدارة لردة

ال لؿ.

 والجد تدف شدود في مراحؿ إدارة ا زمب الامىب لدءا مف مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذارالاات نء لمرحمب التلمـ.

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت التنلوب أهم ن"
 ,رالرة ارهتمنـ لنلتاطوط الجود لمالاج ب ا زمنت المحتممب اللإاشنء إدارات مىتقمب أالفروؽ عمؿ لكؿ مىتش ر لمالاج ب ا زمنت المحتممب عمر أف تت,مف هذه ايدارات أال
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ال رؽ تمثوس لكنفب أصىنـ المىتش ر مو ,منف تمتو أفرادهن لنرىتقسلوب الالقدرة عمر اتانذ
الق اررات في الالصت المانىب.

-15دراسة )عبد اهلل (1999،
إدارة األزمات ي ال طاع المصر ي األردني :دراسة تطبي ية
هدفت هذه الدراىب إلر تحدود أاالاع ا زمنت التي صد تتلرض ل ن المونرؼ اللنممب في
ا ردفلالشدة تأثور تمؾ ا زمنتل التحدود ا ىلنب الدااموب الالانرجوب التي تؤدى إلر اشالء ا زمنت
في هذه المونرؼل لني,نفب إلر صونس صدرة الج نز المورفي في ا ردف عمر مالاج ب ا زمنت.
اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التحمومي .

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج التنلوب أهم ن"
 أف المونرؼ اللنممب في ا ردف تتلرض إلر ا زمنت الدااموب أكثر مف تلر ,ن ل زمنتالانرجوب.

 الأف شدة تأثور ا زمنت الدااموب ت الؽ لنلمتالىط الل نرؽ ,ئوؿ شدة ا زمنت الانرجوب. أف هذه المونرؼ أكثر عر,ب لسزمنت الانتجب عف أىلنب دااموب تاظوموب مقنرابلن زمنت الانتجب عف أىلنب انرجوب لوئوب .

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت التنلوب أهم ن"
 ,رالرة اات نج المورؼ لمما جوب الىمومب في إدارة ا زمنت وؤدى إلر التقموؿ مف شدةتأثور ا زمنت الأثنرهن الىملوب لشكؿ فلنؿ.
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.انيا/الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ()White,2009
Examining a Crisis Communication Void: The Role of Context to
Mitigate Issues
دراسة غياب اتصاالت األزمة :دور المحتوى ي التخفيف من حدة ال ايا
هدفت هذه الدراىب لمتلرؼ إلر دالر الملمالمنت في اتونرت ا زمبل حوث أظ رت الدراىنت
الىنلقب فلنلوب أاالاع ارتونؿ الماتم ب اسؿ مراحؿ ا زمب الماتم ب العمر لور الملتند ا زمب
المقدمب في هذه الدراىب لـ وىتادـ اسل ن اىتراتوجونت رتونرت ا زمب لمتا وؼ مف حدت نل

الهذا شكؿ صوالر حوث كنف وجب اىتاداـ إىتراتوجوب رتونرت ا زمبل ممن أفىح المجنؿ
راتقند من وحدث حوث لـ وكف هانؾ اتونرت أزمب الصنئوب أال إىتراتوجوب.
التالومت الدراىب إلر الاتنئج التنلوب"

 أف الق,نون التي وتـ تانالل ن مف اسؿ الىنئؿ ايعسـ ر ومكف التا وؼ مف حدت نلنلتال,وح مف صلؿ الماظمبل كمن أدل إلر زوندة الاتنئج الىملوبل كذلؾ زاد مف لرالز
الق,نون المف حدة اطالرة ا زمب الالاصلب.عادمن ر تلنلج الق,نون لشكؿ اىتلنصي الأف

ال انس انرج الماظمب ولدءالف لنلتلرؼ عمر ا زمب مف اسؿ من وطرحه ايعسـ.

 التقدـ الدراىب اظرة ثنصلب فلنلب يدارة اتونرت ا زمب مف اسؿ دراىب أهموبارتونرت الالصنئوب عمر الرأى اللنـ.
 الدراىب توؼ من وحدث عادمن ر وتـ اىتاداـ اتونرت الصنئوب اسؿ ا زمب الكذلؾتلوف من وىلله لونب عسصنت عنمب فلنلب عاد ارىتجنلب ل زمب.

-2دراسة ( )Wang,2009بعنوان
Knowledge Management Adoption in Times of Crisis
أىمية إدارة المعر ة خالل األزمات
هدفت هذه الدراىب إلر تحىوف ال ـ لمدالر الذى تملله إدارة الملرفب في رفو ا داء التاظومي
اسؿ ا زمنتل الأال,حت الدراىب أف ا زمنت التي ت دد الماظمنت ممكف تجال ن الالحد ما ن

إذا حددت الملرفب ال,رالروب مىلقن .اللقد تـ دراىب حنلب شركب الغنز الطلولي ركتشنؼ كوؼ
مف الممكف أف تىنعد إدارة الملرفب في التقموؿ مف ا ,رار الانجمب عف ا زمنتل حوث
حناللت الدراىب ايجنلب عف ا ىئمب اآلتوب:
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من هي أاالاع اىتراتوجونت إدارة الملرفب التي مف الممكف تطالورهن لسىتجنلب زمنت ا عمنؿ .الهؿ
هانؾ اىتراتوجونت إدارة الملرفب تـ تطالورهن الاىتادام ن في ألحنث الدراىنت ىنلقب .اللقد تـ جمو

اللونانت الثناالوب مف الالثنئؽ التاظوموبل اللونانت ا رشوؼل التـ إجراء مقنلمب شله المقااب مو أرللب
عشر مف الماتووف .الاىتادمت الدراىب الامالذج المىتادـ في دراىب Mitroff,1993
الالمكالف مف امس مراحؿ الهي اكتشنؼ إشنرات اياذار الملكرل ارىتلداد الالالصنوبل احتالاء

ا ,رارل اىتلندة الاشنطل التلمـ)

الأال,حت الدراىب أف اىتاداـ اىتراتوجونت إدارة الملرفب تمكف الشركب مف تلمـ الملرفب
الم مب لسىتجنلب زمنت ا عمنؿ لك نءة الفلنلوب التقالد الشركب لاتنئج أف,ؿ في إدارة
ا زمنت.كمن الأال,حت الدراىب كو وب صونس صدرات الشركب يدارة الملرفب الم مب راجنز

إدارة الملرفب لنلتلمـ مف ا زمنت الىنلقبل الهذا ال ـ وىنعد الشركنت عمر كو وب التلمـ يدارة
ا زمنت التي تجلؿ الشركب تىت ود مف إدارة ا زمنت في المىتقلؿ.
الاموت الدراىب إلر ثسث اتنئج الهي:

 أالر :إدارة الملرفب تملب دال ار م من في إدارة ا زمنت. ثناون :الماظمنت ل ن احتونجنت ملرفوب ماتم ب تتطمب اىتراتوجونت إدارة ملرفب ماتم ب فيكؿ مرحمب مف مراحؿ إدارة ا زمنت.
 ثنلثن :الالرة في مالاج ب ا زمنت تجلؿ الماظمنت تلرؼ اقنط ,ل ن اللنلتنلي تقالد إلرملندرات تلمـ الماظمب ممن وى ؿ امتسؾ المشنركب المؤىىوب الملرفب.

-3دراسة )(Bennett-Roger,2005
Crisis Management Plans and Systems of Exporting Companies
نظم وخطط إدارة األزمات ي شركات التصدير
هدفت هذه الدراىب التجرولوب إلر التلرؼ إلر المدل الذى لمغه التقدـ في أاظمب الاطط إدارة

ا زمنت في عواب مكالاب مف  )183مؤىىب أعمنؿ تودر إلر دالؿ اللنلـ الثنلثل الالذى تقالؿ
الدراىب أف التودور ل ذه الدالؿ وحمؿ مانطر كلورة الانوب ا ىالاؽ المتقملب لقمب من ولرؼ عف
الىمالؾ التاطوطي لمالاج ب أزمنت التودور مف صلؿ الشركنت المودرة.

تـ إعداد امالذج مىلؽ لغرض هذه الدراىب ولوف الدرجنت التي ومكف أف توؿ إلو ن أى شركب في

التاطوط ل زمنت.
الصد تلوف مف الدراىب أف حالالي  )%20فقط مف الشركنت في اللواب تمتمؾ أاظمب الاطط يدارة
أزمنت التودور لدرجب كلورةل لوامن  )%33ر ومتمكالف عمر ايطسؽ.

كمن ظ ر موؿ كلور إلر اىتاداـ الحكـ الشاوي في التاطوط ل زمنت لدرجب أكلر مف لوره.
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التلوف مف الدراىب أو,ن أف الشركنت التي تمتمؾ أاظمب الاطط يدارة ا زمنت هي تمؾ الشركنت
التي تلر,ت زمنت في الىنلؽل أال الحىنىب جدا لممانطر ل أال التي تلتمد لدرجب كلورة عمر
عنئدات التودورل لحوث أف اىلب كلورة مف مداالرت ن ولتمد عمر التودور إلر دالؿ اللنلـ

الثنلث.
-4دراسة()Brent،2004
Chaos, Crises and Disasters: A Strategic Approach to Crisis
Management in The Tourism Industry
الفو ى  ،األزمات والكوارث :نظرة إستراتيجية إلدارة األزمات ي قطاع السياحة
اعتمدت الدراىب عمر المداؿ ايىتراتوجي يدارة ا زمنتل الأشنرت اتنئج الدراىب إلر ,رالرة تمتو

الماظمنت لنلمرالاب الالرصنلب المىتمرة الالتالجه احال توموـ التطلوؽ اىتراتوجونت فنعمب لمتلنمؿ مو
ا زمنت.
كمن أكدت عمر ,رالرة اىتاداـ الماظمنت لممداؿ الشماللي في إدارة ا زمنت الالتلنمؿ مل نل

الالقونـ لإعندة تشكوؿ هونكم ن ايداروبل آاذة في ارعتلنر المىمنت المرتلطب لتاووص المالارد
الالثقنفب التاظوموب
التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج التنلوب أهم ن"
 أف كؿ ذلؾ وؤثر لشكؿ فلنؿ في إدارة ا زمنتل عسالة عمر ذلؾل فإف الماظمنت تحتنجإلر التلنالف مو كنفب ا طراؼ التي ل ن عسصب مل ن ىالاء كنات دااموب أال انرجوبل
الذلؾ لال,و اطب فنعمب يدارة ا زمب.
التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت التنلوب أهم ن"

 ,رالرة تالفر صوندة الصت حوالؿ ا زمب لتحدود اتجنه عمؿ الماظمبل التحدود اتجنهنتكنفب ا طراؼ التي ل ن عسصب لنلماظمب في اتجنه الاحد الاللمؿ لشكؿ متكنمؿ يدارة
ا زمب.
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-5دراسة()Orifici,2000
Developing Effective Crisis Management: The Role of a Project
Manager
تطوير خطة إدارة أزمات عالة  :دور إدارة المشاريع
هدفت هذه الدراىب إلر ملرفب دالر مدورى المدارس أثانء اشالء ا زمنتل المن هي ا ىنلوب
المىتادمب لمحد مف آثنر تمؾ ا زمنت
الاىتادـ اللنحث الما ج المودااي في دراىتهل فقد اعتمد عمر أىمالب المقنلمب لإحدل مدارس

اوالوالرؾ التي الت مت فو ن الاوراف المكنتب ايداروب ال الكنفوترونت الانوب لنلشركنت
الصد تالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج مف أهم ن"

 كو وب التورؼ في حنؿ حدالث أزمب حقوقوبلالمراعنة احتونجنت الطسب الاللنمموفلنلمؤىىبل الاىتاداـ إجراءات ا مف الالىسمب مف صلؿ مدور المؤىىب.

الصد تالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت مف أهم ن"
 ,رالرة ال,و اطب فلنلب يدارة ا زمنتل التال,وح دالر مدور المؤىىب في أثانء حدالثا زمنت.

-6دراسة() Trum،1999
How School Can Prevent and Manage School Crisis
كيف تستطيع المؤسسة منع حدوث األزمة ،وادارتيا عند حدو.يا
هدفت هذه الدراىب إلر تقدوـ اطالات متالازاب العمموب فومن واص إدارة ا زمنت دااؿ
المدارس مثؿ  :أزمب اللاؼ الت دود ا مف المؤىىبل لؿ الاللمؿ عمر ماو حدالث تمؾ ا زمنتل

الذلؾ مف اسؿ تشكوؿ فرؽ مالاج ب ا زمنت التحدود ا دالار لمشاوونت الرئوىوب في المؤىىب
لمالاج ب ا زمنت ل الاللمؿ عمر اتانذ ايجراءات الانوب لإاسء المدارس الالسص ن الاجراء
التمروانت الالتدرولنت الانوب لن زمنتل كذلؾ التاىوؽ مو الشرطب الادارة المطنفئ الال وئنت ا ارل

لن مف اللنـ لمتلنالف مل ن في التلنمؿ مو ا زمنت دااؿ المؤىىب.

الاىتادـ اللنحث الما ج الالو ي التح لومي الكذلؾ الما ج المودااي يجراء دراىته مف اسؿ
ارعتمند عمر أىمالب المقنلمب الارىتلونف.

الصد تالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج عمر الاحال التنلي"
 تقدوـ صنئمب شنممب الت ووموب انوب لنلتاطوط مف أجؿ مدرىب أكثر آمنف.الصد تالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت عمر الاحال التنلي"
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,رالرة ال,و للض الىوانروالهنت ال نمب لمالاج ب ا زمنت تقدوـ مماص وت,مف الاطالطاللرو,ب صؿ عدد مف ايجراءات التي والغي اتانذهن عاد الصالع أى االع مف ا زمنتل الالتي ر
لار عا ن لمالاج ب ا زمنت.

-7دراسة )(Darling,1994
Crisis Management in International Business: Key to Effective
Decision Making
إدارة األزمات ي المنظمات الدولية :المفتاح التخاذ ال رار الفعال
اهتمت هذه الدراىب لأزمنت ماظمنت ا عمنؿ الداللوبل الأال,حت أف تمؾ الماظمنت تتأثر لنللدود
مف ا زمنت أال من وشله ا زمنت التي لوس ل ن عسصب للممونت ن ارعتوندوب.
الأال,ح اللنحث أاه مف اسؿ اىتاداـ طروقب اياذار الملكر ومكف ماو اللدود مف ا زمنت أال
عمر ا صؿ التا وؼ مف آثنره الىملوبل كمن أف التحدى الحقوقي لوس لنرعتراؼ لن زمب فقطل الاامن

ارعتراؼ ل ن في الالصت المانىب.
الأشنرت الدراىب إلر أف ا زمنت في ماظمنت ا عمنؿ الداللوب تت,مف أرللب مراحؿ ماتم ب هي
عمر الاحال التنلي"
 مرحمب اياذار مرحمب التأزـ. مرحمب ايدمنف. -مرحمب الحؿ

الأف ارعتراؼ ل ذه المراحؿ الالتلنمؿ مل ن ل نعموب ولطي المدوروف فروب لمتلنمؿ مو الق,نون
الم مب في الماظمب.
-8دراسة()Fink,1991
Crisis Management
إدارة األزمات
هدفت هذه الدراىب إلر تحموؿ ا زمنت الارىت ندة مف ا اطنء التي أدت إلر تولودهنل الالتالوؿ
إلر اىتراتوجونت لمالاج ب ا زمنت الالتاطوط لمتالؤ الالحد مف آثنر تمؾ ا زمنت  )511مدور المدورة
التالومت هذه الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج مف أهم ن" أاللر ارىتراتوجونت السزمب لمالاج ب

ا زمب هي الجالد المدور ملنشرة في مكنف ا زمبل لمحناللب الىوطرة عمو ن العدـ تولودهن الامتدادهن

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج التنلوب أهم ن"
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 أاه ر ومكف تسفي ا زمنت التي تقو في مجنؿ اللمؿل الأف الماظمنت وجب أف وكالفلدو ن اطط جنهزة يدارة ا زمب صلؿ الصالع ن

 إف الىمالؾ القوندى الوندر عاد الصالع ا زمب له دالر فلنؿ في عمموب المالاج بل حوث أفارادفنع الالغ,ب الالتورؼ ا هالج واللد اتنئج ىملوب.
 أف التلنمؿ مو ا زمنت وحتنج إلر حزـ الاا,لنط أف تكالف الاطط ان,لب لمتجرلب حتر وتـ اكتشنؼ اقنط ال,لؼ فو نل ممن ر وىمحلنحتالاء ا زمب الالىوطرة عمو ن لشكؿ ىروو.

التالومت الدراىب إلر مجمالعب مف التالوونت التنلوب أهم ن"
 إف عدـ الجالد مركز لقوندة ا زمنتل لتجموو الملمالمنت التمحوص ايشنعنتل وؤدى إلرتولود ا زمب الامتدادهن الت,نرب اآلراء المن ودلي له الللض مف أصالاؿ ماتم ب.

69

.ال.ا /التعميق عمى الدراسات الساب ة :
اىتلرض اللنحث فومن ىلؽ عددا مف الدراىنت اللرلوب الا جالوب ذات اللسصب الملنشرة اللور ملنشرة
لمال,الع الدراىب التي ألرزت أهموب اىتاداـ إدارة ا زمنت كأىمالب عممي لمتلنمؿ مو أى مالاصؼ
طنرئب أال أزمنت تتلرض ل ن أى ماظمب حكالموب كنات أال لور حكالموب .

فمف الدراىنت التي درىت الاصو ممنرىب إدارة ا زمنت في الماظمنت مثؿ دراىب ا شقرل)2010
التي درىت درجب ممنرىب إدارات الكمونت التقاوب الالم اوب يدارة ا زمنت لمحنفظنت لزةل الدراىب
وقرل ) 2009التي هدفت إلر الكشؼ عف أهـ الم نرات السزمب لمدورى مدارس الكنلب الغالث

لغزة يدارة ا زمنتل عالدةل )2008حوث هدفت الدراىب إلر التلرؼ عمر أاالاع ا زمنت
الالمانطر ايداروب التي ومكف أف تتلرض ل ن مؤىىنت التلموـ اللنلي الالتلرؼ عمر أىنلوب
الاىتراتوجونت إدارة ا زمنت التي اىتادمت ن الجنملب ايىسموبل ال دراىب ) إىموـ ل ) 2007التي

تلرفت عمر ىمنت إدارة ا زمنت في المؤىىنت الحكالموب ال مىطواوب الذلؾ مف اسؿ إجراء دراىب
مودااوب عمر ال ازرة المنلوب ال مىطواوب لغزةل ال دراىب الجدوميل ( 2006التي هدفت التلرؼ عمر
اتجنهنت اللنمموف احال مدل تالفر اظنـ يدارة ا زمنت في مراحمه الماتم ب في ثسث مىتش ونت
حكالموب لغزة لال دراىب ) ا عرجي الدصنمىهل (2000التي تلرفت عمر اتجنهنت ا فراد احال مدل

تالافر اظنـ يدارة ا زمنت في مراحمه الماتم ب ما ردة المجتملب ل في أمناب عمنف الكلرللال
دراىب )Darlingل (1994التي اهتمت هذه الدراىب لأزمنت ماظمنت ا عمنؿ الداللوبل الدراىب
) (Bennett-Roger,2005التي هدفت إلر التلرؼ إلر المدل الذ ى لمغه التقدـ في أاظمب
الاطط إدارة ا زمنت في عواب مكالاب مف  )183مؤىىب أعمنؿ تودر إلر دالؿ اللنلـ الثنلث.

الصد لوات هذه الدراىنت أف ا زمنت هي أمر حتمي الطلولي لكؿ ماظمب أال شركب ل المف
ال,رالرى التلنمؿ مل ن الاوجند الىلؿ الالالىنئؿ الك ومب لإدارت ن لك نءة الفنعموب مف اسؿ اىتاداـ
المالارد المتنحب لكؿ ماظمب.

أمن دراىب حجنزىل ) 2001ال ) ىمومنفل ) 1999فقد اهتمت لأثر الثقنفب التاظوموب عمر ك نءة
إدارة ا زمنت.
أمن الدراىنت التي تاناللت دالر اظـ الملمالمنت في إدارة ا زمنت مثؿ دراىب ألالعمرل)2009

التي هدفت إلر صونس مدل فنعموب اظـ الملمالمنت ايداروب المحالىلب الأثرهن في صدرة المونرؼ
اللنممب في فمىطوف عمر إدارة أزمنت نل الدراىب الاشنليل )2007التي تلرفت عمر مدل فنعموب
اظـ الملمالمنت ايداروب في إدارة الشركنت الوانعوب ا رداوب ل زمنت التي تتلرض ل نل ال دراىب

اللمنرل ) 2005التي لحثت أحدث من الوؿ إلوه التطلوؽ اللممي التقاي في مالاج ب ا زمنت ال

الكالارث لنىتاداـ مزوج مف اظـ دعـ القرار ال اظـ الالرة تحت مظمب الملندرة في احتالاء ا زمب في
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كنفب مراحم نل ال دراىب  )Wang,2009التي هدفت إلر تحىوف ال ـ لمدالر الذى تملله إدارة
الملرفب في رفو ا داء التاظومي اسؿ ا زمنت.

الصد اموت الدراىنت الىنلقب إلر الجالد تأثور فلنؿ لاظـ الملمالمنت ايداروب في إدارة الشركنت

ل زمنت.
أمن الدراىنت التي تاناللت أثر ايعسـ في إدارة ا زمنت مثؿ دراىب ال,الوحيل )2004التي
تلرفت عمر اآلثنر ايوجنلوب لمتاطوط ايعسمي في مالاج ب ا زمنت لنلتطلوؽ عمر مدوروب الدفنع

المداي الال ازرة الثقنفب الايعسـ في مدواب الرونض.

أمن الدراىنت التي تاناللت دالر ارتونرت الاللسصنت اللنمب في ادارة ا زمنت مثؿ دراىب
 )White,2009ال القحطنايل ( 2002الصد اموت الر أهموب اللسصنت اللنمب الارتونرت

في مالاج ب ا زمنت الالتلنمؿ مو الجم الر الىرعب الوالؿ الملمالمنت الر متاذى القرار.

ول د توصمت تمك الدراسات إلى مجموعة من النتائج ومن خالل االستعراض السمابق يسمتطيع
الباحث التع يب عمى تمك الدراسات ي الن اط التالية:-
 ألرزت الدراىنت الىنلقب أهموب عمـ إدارة ا زمنت كلمـ ,رالرى لمماظمنت ر تىتطووارىتغانء عاه
 ات قت جموو الدراىنت الىنلقب مو الدراىب الحنلوب عمر أف ا زمنت هي أمر حتمي الطلوليلكؿ ماظمب أال شركب ل المف ال,رالرى التلنمؿ مل ن الاوجند الىلؿ الالالىنئؿ الك ومب لإدارت ن

لك نءة الفنعموب مف اسؿ اىتاداـ المالارد المتنحب لكؿ ماظمب.

 ات قت ملظـ الدراىنت عمر ,رالرة ال,و اىتراتوجونت الأىنلوب الاطط عمؿ فلنلبلمتلنمؿ مو ا زمنت.

 أكدت ألمب الدراىنت عمر أهموب الما ج اللسجي في إدارة ا زمنت تاناللت للضالدراىنت أهـ اللالامؿ المىللب ل زمنتل ىالاء في المؤىىنت الحكالموب لأال حتر في
المؤىىنت الال وئنت اللنمبل الاوجند الىنئؿ إاذار ملكر لمحد مف تمؾ ا زمنت.

 حناللت الدراىب الحنلوب الرلط لوف الاالاحي الاظروب الالاالاحي التطلوقوب يدارة ا زمنتالماتم ب
 إف القومب الا نئوب لمدراىب تتمثؿ في تأكودهن عمر أهموب إتلنع صالاعد الما ج اللممي فيرود الظالاهر الماتم بل لوتىار الالوالؿ إلر اتنئج مال,العوب ومكف أف ولار عمو ن
تالوونت إجرائوب ت ود إدارة المؤىىنت الحكالموب اللور الحكالموب في التودى لممالاصؼ
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الطنرئب الالم نجئب) ا زمنت ( التي صد تتىلب في حدالث اتنئج ىملوب عمر المؤىىب العمر
المجتمو لأكممه

االستفادة من الدراسات الساب ة:-
تمثمت عمموب ارىت ندة مف الدراىنت الىنلقب في"
-

إثراء الدراىب لنيطنر الاظرى.

-

المىنعدة في تحموؿ الت ىور اتنئج الدراىب الحنلوب.

-

توموـ التطالور أداة الدراىب ايىتلناب لتحقوؽ أهداؼ الدراىب.

-

اىتاداـ ا ىنلوب ايحونئوب المانىلب.

 -ارىت ندة في تحدود محنالر الدراىب.

مميزات الدراسة الحالية:
 أا ن تلد الدراىب ا اللر عف الاصو إدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف حوثتتانالؿ مجتمو دراىب محدد اللشكؿ ملنشر.
 -لوات هذه الدراىب أف وأاذ ارتحند لنلما ج اللممي مف اسؿ اكتشنؼ إشنرات اياذار

الارىتلداد الالالصنوب الالتلمـ

 كذلؾ لوات هذه الدراىب أهموب أف وقالـ ارتحند لإجراء التجنرب الالتدروب عمر أهموبالتلنمؿ مو ارزمنت ال,رالرة أف تت,مف موزااوب ارتحند لاد انص لمونروؼ مالاج ب آثنر

ا زمب ل,منف التلنمؿ لك نءة مو ا زمنت المتالصلب.
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جدول()1
ربط بين محاور الدراسة والدراسات الساب ة
الدراسات الساب ة

محاور الدراسة
المحالر ا الؿ"
مرحمب اكتشنؼ شنرات اياذار

ألالعمرل )2009ال
الاشنليل(2007

)ىمومنفل )2000ال

إىموـل)2007

ال

ال  )Brent,2004ال

علد ار ل(1999

ال )Darlling, 1994
المحالر الثناي"

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب

ا شقرل )2010ال ال,الوحي ل (2004ال

حجنزىل  ) 2001ال )ىمومنفل ) 2000ال
ا عرجي الدصنمىهل )2000ال علد ار ل

المحالر الثنلث"

مرحمب احتالاء ا ,رار

 (1999ال  )White,2009ال (Bennett-
)Roger,2005
وقرل )2009ال)إىموـل )2007ال الاشنلي
 (2007ال اللمنرل ) 2005ال )ال,الوحي ل

 (2004القحطنايل ( 2002ال
الدصنمىهل )2000ال
لFinkل)1991

المحالر الرالو"
مرحمب اىتلندة الاشنط

ا عرجي

علد ار ل(1999

ألال عزوزل ) 2010ال  )Wang,2009ال )
إىموـ ل ) 2007ال
ال)ال,الوحي ل(2004

الجدوميل( 2006
القحطنايل ( 2002

ال حجنزىل ) 2001ال لFinkل)1991

المحالر الانمس"
مرحمب التلمـ

ألالعمر ل  )2009ال

وقر ل)2009

ال عالدةل )2008ال الاشنلي(2007
 )Brent,2004ال لFinkل)1991
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ال

الفصل الرابممممع

 المبحث األول  :منيجية الدراسة
 المبحث ال.اني  :تحميل البيانات واختبار ر يات الدراسة

المبحث األول :

منيجية الدراسة
 أوال :أسموب الدراسة.
. انيا :مجتمع وعينة الدراسة.
. ال.ا :أداة الدراسة.
 رابعا :خطوات بناء االستبانة.

 خامسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة ي الدراسة.
 سادسا :صدق االستبانة.
 سابعا. :بات االستبيان .

75

أوال /الم دمة:
تلتلر ما جوب الدراىب الاجراءات ن محال ار رئوىون وتـ مف اسله ااجنز الجناب التطلوقي مف الدراىب
ل العف طروق ن وتـ الحوالؿ عمر اللونانت المطماللب يجراء التحموؿ ايحونئي لمتالوؿ إلر
الاتنئج التي وتـ ت ىورهن في ,الء أدلونت الدراىب المتلمقب لمال,الع الدراىب ل اللنلتنلي تحقؽ
ا هداؼ التي تىلر إلر تحقوق ن.

حوث تانالؿ هذا ال وؿ الو ن لمما ج المتلو المجتمو العواب الدراىبل الكذلؾ أداة الدراىب
المىتادمب الطروقب إعدادهن الكو وب لانئ ن التطالورهن ل المدل ودص ن الثلنت ن .كمن وت,مف الو ن
لإلجراءات التي صنـ ل ن اللنحث في توموـ أداة الدراىب التقاوا نل الا دالات التي اىتادم ن لجمو

لونانت الدراىب ل الوات ي ال وؿ لنلملنلجنت ايحونئوب التي اىتادمت في تحموؿ اللونانت
الاىتاسص الاتنئج ل الفومن ومي الوؼ ل ذه ايجراءات.
أسموب الدارسة:
لانءا عمر طلولب الدراىب الا هداؼ التي تىلر إلر تحقوق ن فقد اىتادـ اللنحث الما ج الالو ي
التحموميل الالذى ولتمد عمر دراىب الظنهرة كمن تالجد في الالاصو الو تـ لالو ن الو ن دصوقن الوللر
عا ن تللو ار كو ون الكمون ل كمن ر وكت ي هذا الما ج عاد جمو الملمالمنت المتلمقب لنلظنهرة مف
أجؿ اىتقونء مظنهرهن العسصنت ن الماتم بل لؿ وتلدا ه إلر التحموؿ الالرلط الالت ىور لمالوالؿ إلر
اىتاتنجنت ولاي عمو ن التوالر المقترح لحوث وزود ل ن روود الملرفب عف المال,الع.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصمممادر ال.انويمممة" حو ػػث اتج ػػه اللنح ػػث ف ػػي ملنلج ػػب ايط ػػنر الاظ ػػرى لملح ػػث إل ػػي مو ػػندر
اللوناػػنت الثناالوػػب الالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب الالم ارجػػو اللرلوػػب الا جالوػػب ذات اللسصػػبل الالػػدالرونت
الالمق ػػنرت الالتق ػػنرورل الا لح ػػنث الالد ارى ػػنت الى ػػنلقب الت ػػي تانالل ػػت مال ,ػػالع الدارى ػػبل الاللح ػػث

الالمطنللب في مالاصو اياترات الماتم ب.
 .2المصادر األولية" لملنلجػب الجالااػب التحموموػب لمال,ػالع اللحػث لجػأ اللنحػث إلػي جمػو اللوناػنت
ا اللوػػب مػػف اػػسؿ ايىػػتلناب كػػأداة رئوىػػب لملحػػثل وػػممت اوووػػن ل ػػذا الغػػرضل الالزعػػت

عمر  )180شركب.
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.انيا /مجتمع الدراسة :
مجتمو الدراىب ولرؼ لأاه جموو م ردات الظنهرة التي ودرى ن اللنحثل اللذلؾ فنف مجتمو
الدراىب هال جموو ا فراد أال ا شونء الذوف وكالاالف مال,الع مشكمب الدراىب  .اللانءا عمر مشكمب
الدراىب الأهداف ن فنف المجتمو المىت دؼ وتكالف مف أع,نء اتحند المقناللوف العددهـ )252

ع,الا.

عينة الدراسة :
الصد صنـ اللنحث لنىتاداـ طروقب اللواب اللشالائوبل حوث تـ تالزوو عواب اىتطسعوب حجم ن ))30
إىتلناب راتلنر ارتىنؽ الداامي الثلنت ايىتلناب .الللد التأكد مف ودؽ الىسمب ايىتلناب

لساتلنر اللذلؾ تـ تالزوو  (150إىتلناب عمر عواب الدراىب الصد تـ اىترداد ) )130إىتلناب
لوولح اللدد الا نئي  )160لاىلب اىترداد .)%88.8
تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية:

2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حوث"
 "Zالقومب الملونروب المقنلمب لمىتالل درلب ملمالـ مثس"  Z=1.96لمىتالل درلب .)   0.05
الوللر عاه لنللسمب اللشروب مثس" ) 0.05
 "mالاطأ ال نمشي" ُ

وتـ توحوح حجـ اللواب في حنلب المجتملنت الا نئوب مف الملندلب"
)(2

nN
N  n 1

= ُالم َلدؿ n

حوث  Nتمثؿ حجـ المجتمو
لنىتاداـ الملندلب  )1اجد أف حجـ اللواب وىنالى"
2

 1.96 
n 
  384
2

0.05
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الم َلدؿ لنىتاداـ الملندلب  )2وىنالى"
حوث أف مجتمو الدراىب N =252ل فإف حجـ اللواب ُ
384  252
 152
252  384  1

= ُالم َلدؿ n

اللذلؾ فإف حجـ اللواب المانىب في هذه الحنلب وىنالى  152عمر ا صؿ.

.ال.ا /خطوات بناء اإلستبانة:
الاتلو اللنحث الاطالات التنلوب للانء ايىتلناب "-
 .1ايطسع عمر ا دب ايدارى ال الدراىنت الىنلقب ذات الومب لمال,الع الدراىبل الارىت ندة
ما ن في لانء ايىتلناب الوونلب فقرات ن.

 .2اىتشنر اللنحث عددا مف أىنتذة الجنملنت ال مىطواوب الالمشرفوف ايدارووف في تحدود أللند
ايىتلناب الفقرات ن.
 .3تحدود المجنرت الرئوىوب التي شممت ن ايىتلناب.
 .4تحدود ال قرات التي تقو تحت كؿ مجنؿ.

 .5تـ توموـ ايىتلناب في والرت ن ا اللوب الصد تكالات مف  )5مجنرت ال  )50فقرة لممحؽ
رصـ .)1
 .6تـ عرض ايىتلناب عمر )10مف المحكموف ايدارووف مف أع,نء هوئب التدروس في
الجنملنت ال مىطواوب ما ـ جنملب ا زهر الالجنملب ايىسموب لغزة الالممحؽ رصـ  )3ولوف

أىمنء أع,نء لجاب التحكوـ.
 .7في ,الء أراء المحكموف تـ تلدوؿ للض فقرات ايىتلناب مف حوث الحذؼ أال اي,نفب
الالتلدوؿل لتىتقر ايىتلناب في والرت ن الا نئوب عمر  )50فقرةل ممحؽ .)2

رابعا /أداة الدراسة:
تـ إعداد إىتلناب حالؿن الاصو اىتاداـ أىنلوب إدارة ا زمنت لدل اتحند المقناللوف ال مىطواووف

لمحنفظنت لزة ن

تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين ىما:
ال سم األول :الهال علنرة عف اللونانت الدوماللرافوب عف المىتجوب اللمرلالالرةلالمؤهؿ اللمميل
الماطقب).
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ال سم ال.اني" الهال علنرة عف مجنرت الدراىبل الوتكالف مف  50فقرة ل مالزع عمر  5مجنرت"
المجال األول" مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذارل الوتكالف مف  )10فقرات.
المجال ال.اني" مرحمب ارىتلداد الالالصنوبل الوتكالف مف  )10فقرات.
المجال ال.الث " مرحمب احتالاء ا ,رار ل الوتكالف مف  )10فقرات.
المجال الرابع" مرحمب اىتلندة الاشنط ل الوتكالف مف  )10فقرات.
المجال الخامس" مرحمب التلمـ ل الوتكالف مف  )10فقرات.
تـ ا ىتاداـ مقونس لوكرت الامنىي لقونس اىتجنلنت الملحالثوف ل قرات ارىتلونف حىب جدالؿ
")2
جدول ( :)2درجات م ياس ليكرت الخماسي
ارىتجنلب
الدرجب

لور مالافؽ لشدة

لور مالافؽ

محنود

مالافؽ

مالافؽ لشدة

1

2

3

4

5

ااتنر اللنحث الدرجب  )1لسىتجنلب ن لور مالافؽ لشدة ن اللذلؾ وكالف الالزف الاىلي في هذه
الحنلب هال %20الهال وتانىب مو هذه ارىتجنلب.
خامسا /المعالجات اإلحصائية المستخدمة ي الدراسة:
تػـ ت روػغ التحموػؿ ايىػتلناب مػف اػسؿ لراػنمج التحموػؿ ايحوػنئي Statistical Package for
.(SPSS) the Social Sciences
اختبار التوزيع الطبيعي

: Normality Distribution Test

تػػـ اىػػتاداـ ااتلػػنر كاللمجػػالرالؼ  -ىػػمراالؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
راتلنر من إذا كناػت اللوناػنت تتلػو التالزوػو الطلولػي مػف عدمػهل الكناػت الاتػنئج كمػن هػي ملواػب فػي
جدالؿ .)3
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جدول ()3
يو ح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م
.1
.2
.3
.4
.5

القومػػ ػ ػ ػ ػ ػػب ارحتمنلوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

المجنؿ

)(Sig.

مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

0.479

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

0.768

مرحمب احتالاء ا ,رار.

0.446

مرحمب اىتلندة الاشنط.

0.227

مرحمب التلمـ.

0.926

جموو مجنرت ارىتلناب

0.368

الا,ح مف الاتنئج المال,حب في جدالؿ  )3أف القومب ارحتمنلوب ) (Sig.لجموو مجنرت الدراىب
كنات أكلر مف مىتالل الدرلب    0.05اللذلؾ فإف تالزوو اللونانت ل ذه المجنرت وتلو التالزوو
الطلولي اللذلؾ ىوتـ اىتاداـ اراتلنرات الملمموب لإلجنلب عمر فر,ونت الدراىب المتلمقب ل ذ ه
المجنرت.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1الاىب المئالوب الالتك اررات الالمتالىط الحىنلي" وىتادـ هذا ا مر لشكؿ أىنىي لراض
ملرفب تكرار فئنت متغور من الوتـ ارىت ندة ماه في الوؼ عواب الدراىب.
 .2ااتلنر أل ن كرالالنخ  )Cronbach's Alphaلملرفب ثلنت فقرات ايىتلناب.
 .3ملنمؿ ارتلنط لورىالف

 )Pearson Correlation Coefficientلقونس درجب

اررتلنط" وقالـ هذا اراتلنر عمر دراىب اللسصب لوف متغوروف .الصد تـ اىتادامه لحىنب
ارتىنؽ الداامي الالودؽ اللانئي لإلىتلناب .
81

 .4ااتلنر  Tفي حنلب عواب الاحدة  )T-Testلملرفب من إذا كنات متالىط درجب ارىتجنلب
صد الومت إلي الدرجب المتالىطب الهي  3أـ زادت أال صمت عف ذلؾ .اللقد تـ اىتادامه

لمتأكد مف درلب المتالىط لكؿ فقرة مف فقرات ايىتلناب .

 .5ااتلنر تحموؿ التلنوف ا حندى – ذال ارتجنه الالاحد One Way Analysis of
 )Variance) - ANOVAلملرفب من إذا كنف هانؾ فرالصنت ذات درلب إحونئوب لوف
ثسث مجمالعنت أال أكثر مف اللونانت.
سادسا /صدق االستبيان:
وقود لودؽ ايىتلناب أف تقوس أىئمب ايىتلناب من ال,لت لقونىهل الصد صنـ اللنحث لنلتأكد مف
ودؽ ايىتلناب لطروقتوف"
-1صدق المحكمين:

عرض اللنحث ايىتلناب عمر مجمالعب مف المحكموف تأل ت مف  )10متاوووف في إدارة
ا عمنؿ الأىمنء المحكموف لنلممحؽ رصـ )3ل الصد اىتجنب اللنحث آلراء المحكموف الصنـ لإجراء
من ومزـ مف حذؼ التلدوؿ في ,الء المقترحنت المقدمبل اللذلؾ ارج ارىتلونف في والرته
الا نئوب  -ااظر الممحؽ رصـ .)2
 -2صدق الم ياس:
أ -االتساق الداخمي Internal Validity

وقود لودؽ ارتىنؽ الداامي مدل اتىنؽ كؿ فقرة مف فقرات ايىتلناب مو المجنؿ الذى تاتمي
إلوب هذه ال قرةل الصد صنـ اللنحث لحىنب ارتىنؽ الداامي لإلىتلناب الذلؾ مف اسؿ حىنب
ملنمست اررتلنط لوف كؿ فقرة مف فقرات مجنرت ايىتلناب الالدرجب الكموب لممجنؿ ا ىه.

ب -الصدق البنائي Structure Validity
ولتلر الودؽ اللانئي أحد مقنووس ودؽ ا داة الذى وقوس مدل تحقؽ ا هداؼ التي ترود ا داة

الالوالؿ إلو نل الولوف مدى ارتلنط كؿ مجنؿ مف مجنرت الدراىب لنلدرجب الكموب ل قرات
ايىتلناب.
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. -3بات اإلستبانة :Reliability
وقود لثلنت ايىتلناب أف تلطي هذه ايىتلناب ا س الاتوجب لال تـ إعندة تالزوو ايىتلناب أكثر مف
مرة تحت ا س الظرالؼ الالشرالطل أال لللنرة أارل أف ثلنت ايىتلناب ولاي ارىتقرار في اتنئج
ايىتلناب العدـ تغوورهن لشكؿ كلور فومن لال تـ إعندة تالزول ن عمر أفراد اللواب عدة مرات اسؿ

فترات زماوب ملواب.
أ -نتائج االتساق الداخمي
وال,ح جدالؿ  )4ملنمؿ اررتلنط لوف كؿ فقرة مف فقرات مجنؿ نمرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذارن
الالدرجب الكموب لممجنؿل الالذى ولوف أف ملنمست اررتلنط الملواب دالب عاد مىتالى ملاالوب 1.15
= αاللذلؾ ولتلر المجنؿ وندؽ لمن ال,و لقونىه.
جدول ()4
معامل االرتباط بين كل رة من رات مجال "مرحمة اكتشاف إشارات اإلنذار" والدرجة الكمية
لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

ال يمة االحتمالية

م

الف رة

.1

وتالفر لدل ارتحند صىـ انص مف م نمه رود مؤشرات الصالع ا زمب.

.828

*0.000

.2

وتـ دراىب ال,و ارتحند لشكؿ دالرى ركتشنؼ إشنرات اياذار.

.831

*0.000

.3

واللي ارتحند اهتمنمن ركتشنؼ الرود مؤشرات ا زمب.

.804

*0.000

.4

وشكؿ ارتحند فروقن يدارة ا زمنت المحتممب.

.852

*0.000

وتـ مىح لوئب اللمؿ الدااموب لشكؿ شنمؿ الماظـ لمتلرؼ عمر مؤشرات حدالث

.775

*0.000

وتـ مىح لوئب اللمؿ الانرجوب لستحند لشكؿ شنمؿ لمتلرؼ عمر مؤشرات حدالث

.679

*0.000

و تـ ارتحند لجمو الاكتشنؼ عسمنت الاطر التي صد تكالف مؤشرات لالصالع ا زمب.

.763

*0.000

.5
.6
.7

ا زمب.
ا زمب.
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والفر ارتحند الحدة انوب هدف ن جمو الملمالمنت الانوب لن زمب لمتلرؼ عمر

.758

*0.000

واشر ارتحند ثقنفب التلنمؿ مو ا زمنت لطروقب ملىطب عف طروؽ الاشرات.

.687

*0.000

 .11و تـ ارتحند لنلتدروب المىتمر لطنصـ جمو التحموؿ مؤشرات حدالث ا زمنت.

.652

*0.000

.8
.9

مؤشرات حدالث ن .

* اررتلنط داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .α =1.15

وال,ح جدالؿ  ) 5ملنمؿ اررتلنط لوف كؿ فقرة مف فقرات مجنؿ نمرحمب ارىتلداد الالالصنوبن
الالدرجب الكموب لممجنؿ ل الالذى ولوف أف ملنمست اررتلنط الملواب دالب عاد مىتالى ملاالوب
 α=0.05اللذلؾ ولتلر المجنؿ وندؽ لمن ال,و لقونىه.

جدول ()5
معامل االرتباط بين كل رة من رات مجال "مرحمة االستعداد والوقاية" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

.1

وحرص ارتحند عمر اللمؿ عمر ا ض التالتر الاىتلندة الرالح الملاالوب عاد حدالث

ال يمة االحتمالية ().Sig

م

الف رة

.715

*0.000

.2

وتحمر ارتحند لنلثلنت الالولر أمنـ مؤشرات ا زمب.

.650

*0.000

.3

والجد ارتحند جالا مف الت نعؿ الالمشنركب لدل اللنمموف لحؿ ا زمنت.

.701

*0.000

.4

والفر ارتحند لرامج الاطط كنفوب الجنهزة يدارة ا زمنت.

.832

*0.000

.5

تالجد ات نصونت ثانئوب في إدارة ا زمنت مو المؤىىنت الالج نت الحكالموب ذات الومب.

.574

*0.000

.795

*0.000

.768

*0.000

.6
.7

ا زمنت.

وى ؿ

ارتحند الحوالؿ عمر ايمكناونت المندوب المطماللب مف ايدارات الا صىنـ

الماتم ب مف اجؿ التلنمؿ مو ا زمنت.
وجرى ارتحند تجنرب الهموب لمتلنمؿ مو أزمنت محتممب.
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.8
.9

وتىـ ال وكؿ التاظومي لنلمرالاب الكنفوب التي تىنعد في التلنمؿ مو ا زمنت حنؿ
حدالث ن.
وتلار ارتحند ىونىب اللنب الم تالح في ارتونرت الدااموب لمالاج ب ا زمب.

 .11تالجد تلمومنت تحدد كو وب الاجراءات التلنمؿ مو ا زمنت المحتممب.

.704

*0.000

.736

*0.000

.797

*0.000

* اررتلنط داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .α =1.15

وال,ح جدالؿ  )6ملنمؿ اررتلنط لوف كؿ فقرة مف فقرات مجنؿ نمرحمب احتالاء ا ,رارن
الالدرجب الكموب لممجنؿ ل الالذى ولوف أف ملنمست اررتلنط الملواب دالب عاد مىتالى ملاالوب 0.05
= αاللذلؾ ولتلر المجنؿ وندؽ لمن ال,و لقونىه.

جدول ()6

معامل االرتباط بين كل رة من رات مجال "مرحمة احتواء األ رار" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

ال يمة االحتمالية ().Sig

م

الف رة

.1

وتـ ااذ عنمؿ الالصت للوف ارعتلنر اللدصب مانىلب أثانء التلنمؿ مو ا زمنت.

.712

*0.000

.2

وىتامص ارتحند الدرالس الالللر مف أ,رار ا زمنت التي الاج ته.

.665

*0.000

.3

و لؿ ارتحند صاالات ارتونؿ لوف الشركب الادارت ن لملنلجب آثنر أ,رار ا زمب.

.733

*0.000

.764

*0.000

.770

*0.000

.822

*0.000

.798

*0.000

.8

وحنفظ ارتحند عمر ىروب ارتونرت الاللممونت أثانء عمموب احتالاء أ,رار ا زمب.

.688

*0.000

.9

وتـ التأثور في ا حداث الاىتاداـ إجراءات الطالارئ التي تقمؿ التحد مف ا ,رار التي

.816

*0.000

.4
.5
.6
.7

وتـ ارىتلناب لالراء الماتووف مف انرج المؤىىب عاد تشكوؿ فروؽ احتالاء أ,رار

ا زمب.

و,و ارتحند موزااوب مىتقمب ل روؽ ا زمنت لملنلجب آثنر ا زمب.
وتـ إشراؾ ا صىنـ الماتم ب في ارتحند في عممونت تا وذ اطط إدارة ا زمنت أثانء

احتالاء أ,رار ا زمب.

وقالـ ارتحند لإعداد لرفب عممونت الاىلب المج زة لنلتقاونت الحدوثب رحتالاء أىلنب
الأ,رار ا زمب.
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تىلل ن ا زمب لك نءة .
 .11هانؾ صدرة الىرعب مانىلب في تحروؾ المالارد المنلوب الاللشروب رحتالاء أ,رار ا زمب.

.803

*0.000

اررتلنط داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .α =1.15

وال,ح جدالؿ  ) 7ملنمؿ اررتلنط لوف كؿ فقرة مف فقرات مجنؿ نمرحمب اىتلندة الاشنط ن
الالدرجب الكموب لممجنؿ ل الالذى ولوف أف ملنمست اررتلنط الملواب دالب عاد مىتالى ملاالوب 0.05

= αاللذلؾ ولتلر المجنؿ وندؽ لمن ال,و لقونىه.
جدول ()7
معامل االرتباط بين كل رة من رات مجال " مرحمة استعادة النشاط " والدرجة الكمية لممجال

.3
.4
.5
.6
.7
.8

لالرتباط

.2

الاشنطنت ارعتوندوب دالف تأاور.

وىت ود ارتحند مف المالاصؼ الانتجب عف ا زمب في ايوسح الالتطالور.
وقالـ ارتحند لتحدود ارحتونجنت السزمب لممالاصو الماتم ب التي تأثرت لن زمب لملنلجب
تأثورات ا زمب الاىتلندة الاشنط ارعتوندى.
وىنعد الاظنـ الحنلي عمر تاطي ا زمب.
وىتلد ارتحند لال,و اطط لمطالارئ لمتنللب ا اشطب الك ومب لملنلجب ا زمنت
المىتقلموب مىت ودة مف ىملونت الاوجنلونت ا زمب الىنلقب.
وقالـ ارتحند لإشنعب رالح الطمأاواب لوف اللنمموف رىتلندة الاشنط الطلولي.
ولمؿ ارتحند عمر اتانذ ايجراءات السزمب لمتا وؼ مف آثنر ا زمب الالحد مف
اىتم ارروب حدالث ن.
وىتادـ ارتحند كنفب أاالاع ارتونرت لمتلروؼ لن زمب الكو وب ملنلجت ن لك نءة
الفنعموب.
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معامل بيرسون

.1

وحنفظ ارتحند في ظرالؼ ا زمنت عمر اتانذ ايجراءات السزمب لمالاومب ممنرىب

ال يمة االحتمالية ().Sig

م

الف رة

.705

*0.000

.787

*0.000

.781

*0.000

.859

*0.000

.794

*0.000

.725

*0.000

.575

*0.000

.774

*0.000

.9

تتجنالز ايدارة صاالات ارتونؿ الرىموب في اقؿ التلندؿ الملمالمنت إذا دعت الحنجب
لذلؾ في مالصؼ ا زمب.

 .11وىت ود ارتحند مف المالاصؼ الانتجب عف ا زمب في ايوسح الالتطالور المىتقلمي.

.750

*0.000

.782

*0.000

اررتلنط داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .α =1.15

وال,ح جدالؿ  ) 8ملنمؿ اررتلنط لوف كؿ فقرة مف فقرات مجنؿ نمرحمب التلمـن الالدرجب الكموب
لممجنؿ ل الالذى ولوف أف ملنمست اررتلنط الملواب دالب عاد مىتالى ملاالوب  α= 0.05اللذلؾ
ولتلر المجنؿ وندؽ لمن ال,و لقونىه.

جدول ()8

معامل االرتباط بين كل رة من رات مجال "مرحمة التعمم" والدرجة الكمية لممجال

.3
.4
.5
.6
.7
.8

لالرتباط

.2

معامل بيرسون

.1

ال يمة االحتمالية ().Sig

م

الف رة

وماص المدور لمشنركب أع,نء فروؽ اللمؿ الملمالمنت التي تـ الحوالؿ عمو ن

.709

*0.000

تازف جموو الملمالمنت حالؿ ا زمنت لغرض ارىت ندة ما ن.

.772

*0.000

.726

*0.000

.647

*0.000

.657

*0.000

.728

*0.000

.552

*0.001

.715

*0.000

رىتاسص اتنئج ا زمب.
وقالـ ارتحند لتقووـ اطط اللرامج إدارة ا زمنت الىنلقب لقود تطالورهن التحىوا ن مف
أجؿ التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب.

ومتمؾ اللنممالف في إدارة ارتحند الالرة الالك نءة التي تمكا ـ مف التورؼ الاتانذ
الق اررات لشكؿ مانىب أثانء ا زمب.
وتـ ارىت ندة مف أىنلوب ملنلجب ا زمنت في ايدارات ا ارل في اللمد أال في الدالؿ
ا ارل ذات التجنرب المشنل ب.

وؤاذ للوف ارعتلنر جموو التالوونت الالحمالؿ المقترحب لحؿ ا زمنت الىنلقب.
وتـ مقنراب ممنرىب ارتحند تجنه ا س ا زمب لممنرىنت المؤىىنت ا ارل المشنل ب
ل ن.
تقالـ إدارة ارتحند لدراىب أىنلوب الصالع ا زمب لتحىوف طرؽ التلنمؿ مل ن مىتقلس.
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.9

وتـ إعطنء كنفب الوسحونت الت الوض الىمطب ل روؽ التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب.

 .11ولمؿ ارتحند عمر متنللب أثنر ا زمب ل,منف عدـ تكرارهن مىتقلس.

.769

*0.000

.730

*0.000

* اررتلنط داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .α =0.05

ب -الصدق البنائي Structure Validity
ولتلر الودؽ اللانئي أحد مقنووس ودؽ ا داة الذى وقوس مدل تحقؽ ا هداؼ التي ترود ا داة
الالوالؿ إلو نل الولوف مدى ارتلنط كؿ مجنؿ مف مجنرت الدراىب لنلدرجب الكموب ل قرات
ايىتلناب.

ولوف جدالؿ  )9أف جموو ملنمست اررتلنط في جموو مجنرت ايىتلناب دالب إحونئون عاد
مىتالى ملاالوب  α= 0.05اللذلؾ ولتلر جموو مجنرت ايىتلناب وندصه لمن ال,و لقونىه.
جدول ()9
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة.
م

المجال

معامل بيرسون

ال يمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

 .1مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

.926

*0.000

 .2مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

.936

*0.000

 .3مرحمب احتالاء ا ,رار.

.918

*0.000

 .4مرحمب اىتلندة الاشنط.

.889

*0.000

 .5مرحمب التلمـ.

.862

*0.000

*اررتلنط داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .α =0.05

سابعا. /بات اإلستبانة :Reliability
وقود لثلنت ايىتلناب أف تلطي هذه ايىتلناب ا س الاتوجب لال تـ إعندة تالزوو ايىتلناب أكثر مف
مرة تحت ا س الظرالؼ الالشرالطل أال لللنرة أارل أف ثلنت ايىتلناب ولاي ارىتقرار في اتنئج

ايىتلناب العدـ تغوورهن لشكؿ كلور فومن لال تـ إعندة تالزول ن عمر أف ارد اللواب عدة مرات اسؿ
فترات زماوب ملواب.
الصد تحقؽ اللنحث مف ثلنت إىتلناب الدراىب مف اسؿ"
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معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
اىتادـ اللنحث طروقب أل ن كرالالنخ لقونس ثلنت ايىتلنابل الكنات الاتنئج كمن هي ملواب في
جدالؿ .)10
جدول ()10
معامل ألفا كرونباخ ل ياس .بات اإلستبانة
م

المجال

عدد الف رات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق*

.1

مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

10

0.921

0.960

.2

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

10

0.899

0.948

.3

مرحمب احتالاء ا ,رار.

10

0.916

0.957

.4

مرحمب اىتلندة الاشنط.

10

0.913

0.955

.5

مرحمب التلمـ.

10

0.884

0.940

جموو مجنرت ارىتلناب

50

0.975

0.988

* الودؽ = الجذر الترلولي المالجب لملنمؿ أل ن كرالالنخ

الا,ح مف الاتنئج المال,حب في جدالؿ  )10أف صومب ملنمؿ أل ن كرالالنخ كنات مرت لب لكؿ

مجنؿ حوث تتراالح لوف 0.884ل )0.921لكؿ مجنؿ مف مجنرت ايىتلناب .كذلؾ كنات صومب
ملنمؿ أل ن لجموو فقرات ايىتلناب  .)0.975الكذلؾ صومب الودؽ كنات مرت لب لكؿ مجنؿ حوث
تتراالح لوف 0.940ل ) 0.960لكؿ مجنؿ مف مجنرت ايىتلناب .كذلؾ كنات صومب الودؽ لجموو
فقرات ايىتلناب  )0.988الهذا ولار أف ملنمؿ الثلنت مرت و.

اللذلؾ تكالف ايىتلناب في والرت ن الا نئوب كمن هي في الممحؽ  )1صنلمب لمتالزوولاللذلؾ وكالف
اللنحث صد تأكد مف ودؽ الثلنت إىتلناب الدراىب ممن وجلمه عمر ثقب تنمب لوحب ايىتلناب

الوسحوت ن لتحموؿ الاتنئج الايجنلب عمر أىئمب الدراىب الااتلنر فر,ونت ن.
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المبحث ال.اني
تحميل البيانات واختبار ر يات الدراسة
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الم دمة:
وت,مف هذا ال وؿ عر,ن لتحموؿ اللونانت الااتلنر فر,ونت الدراىبل الذلؾ مف اسؿ
ايجنلب عف أىئمب الدراىب الاىتلراض ألرز اتنئج ايىتلناب الالتي تـ التالوؿ إلو ن مف اسؿ

تحموؿ فقرات نل الالالصالؼ عمر متغورات الدراىب التي اشتممت عمر اللمرل الالرةل المؤهؿ اللمميل

الماطقب)ل لذا تـ إجراء الملنلجنت ايحونئوب لملونانت المتجملب مف إىتلناب الدراىبل إذ تـ
اىتاداـ لرانمج الحزـ ايحونئوب لمدراىنت ارجتمنعوب ) (SPSSلمحوالؿ عمر اتنئج الدراىب
التي ىوتـ عر ,ن التحموم ن في هذا ال وؿ.

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة و ق البيانات الديموغرا ية:
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر:جدول ( :) 11العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أصؿ مف  25ىاب

18

11.3

مف  25إلر أصؿ مف  30ىاب

17

10.6

مف  30إلر اصؿ مف  35ىاب

20

12.5

مف  35إلر اصؿ مف  40ىاب

36

22.5

 40ىاب فمن فالؽ

69

43.1

المجموع

160

100.0

وت ,ػػح م ػػف ج ػػدالؿ  )11أف م ػػن اى ػػلته  %11.3م ػػف عوا ػػب الد ارى ػػب أعم ػػنرهـ أص ػػؿ م ػػف  25ى ػػابل
 %10.6تتراالح مػف  25إلػر أصػؿ مػف  30ىػابل  %12.5تتػراالح مػف  30إلػر اصػؿ مػف  35ىػابل
 %22.5تتراالح مف  35إلر اصؿ مف  40ىاب لوامن  %43.1أعمنرهـ  40ىػاب فمػن فػالؽ الولػزال
اللنحث ذلؾ إلي أف ارتحند ااشأ ماذ عػالدة الىػمطب الالطاوػب ال مىػطواوب ماػذ عػنـ  1993اللنلتػنلي
مف الطلولب اف تكالف لنللوب عواب الدراىب مف ال ئػنت اللمروػب الكلوػرة ممػن وػدؿ عمػر الجػالد مىػتالل
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عػػنلي مػػف الك ػػنءة الالال ػرة اللممو ػػب الالم اوػػبل العم ػػر ارتحػػند المػػزج ل ػػوف جموػػو ال ئ ػػنت مػػف ا ػػسؿ
التاىوؽ الالتكنمؿ مو لل ,ـ الللض لسىت ندة في التلنمؿ مو ا زمنت .
شكل رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة حسب العمر
أقل من  25سنة; 18
من  25إلى أقل من
 30سنة; 17

سنة فما فوق; 40
69

من  30إلى اقل من
 35سنة; 20

من  35إلى اقل من
 40سنة; 36

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة:جدول ( :) 12الخبرة
الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أصؿ مف  3ىاالات

8

5.0

مف  3إلر اصؿ مف  6ىاالات

21

13.1

مف 6إلر اصؿ مف  10ىاب

19

11.9

 10ىاالات فأكثر

112

70.0

المجموع

160

100.0

وت,ح مف جدالؿ  )12أف من اىلته  %5.0مف عواب الدراىب ىاالات الالرة لدو ـ أصؿ مف 3
ىاالات ل  %13.1تتراالح مف  3إلر اصؿ مف  6ىاالاتل  %11.9تتراالح مف 6إلر اصؿ مف 10

ىابل لوامن  %70.0ىاالات الالرة لدو ـ  10ىاالات فأكثر الولزال اللنحث أف ا لملوب مف
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أوحنب الالرة الطالومب في التلنمؿ مو ا زمنت صد زادالا الرة ماذ صدالـ الىمطب الالطاوب
ال مىطواوبل ح وث تكالات لدو ـ توالرات أكثر اتجنه مال,الع إدارة ا زمنت الهذا وت ؽ مو من

تالومت إلوه الدراىنت عف ارت نع ملدؿ الالرة فراد عواب الدراىب ا مر الذى ومكا ـ مف تكالوف
اتجنهنت اوجنلوب أكثر دصب في المالاصؼ ا زمالوبل حوث أف الالرة المكتىلب تؤثر عمر توالر

ا فراد لشك ؿ ملنشر تجنه المالاصؼ الوللب التي تالاج ـ.
شكل رقم ( :)5توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
من  3إلى اقل
من  6سنوات
%13

أقل من 3
سنوات
%5

من 6إلى اقل من
 10سنة
%12

 10سنوات
فأكثر
%70

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العمميجدول (  :)13المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

تالجو ي فأصؿ

20

12.5

دلمالـ

19

11.9

لكنلالروالس

100

62.5

دراىنت عمون

21

13.1

المجموع

160

100.0
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وت,ح مف جدالؿ  )13أف من اىلته  %12.5مف عواب الدراىب مف حممب التالجو ي فأصؿل
 %11.9مف حممب درجب الدلمالـل  %62.5مف حممب درجب اللكنلالروالسل لوامن  %13.1مف
حممب درجب الدراىنت عمون الولزال اللنحث أف ارتحند وىنهـ في اىتقطنب المؤهست الجنملوب

ذات التاوونت المتاالعبلحوث إف حممب دالف اللكنلالروالس هـ مف ال ئنت اللمنلوبل ال أف أفراد
عواب الدراىب مف حممب المؤهؿ الجنملي انوب اللكنلالروالس الالذوف وتمتلالف لالرة عمموبل الهذا
مؤشر إوجنلي عمر إمكناوب التطالر ايدارى أال الم اي ل ذه اللواب الصدرت ن عمر التلنمؿ مو
ا زمنت المحتممب الالتلنمؿ مو المالاصؼ الوللب لكؿ صدرة الك نءة.

شكل رقم( :)6توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
توجٌهً فأقل
%12

دبلوم
%12

دراسات علٌا
%13

بكالورٌوس
%63

 توزيع عينة الدراسة حسب المنط ةجدول (  :)14المنط ة

العدد

النسبة المئوية %

المنط ة
محنفظب لزة

84

52.5

محنفظب شمنؿ لزة

39

24.4

محنفظب الالىطر

7

4.4

19

11.9

محنفظب رفح

11

6.9

المجمالع

160

100.0

محنفظب اناوالاس

93

وت,ح مف جدالؿ  )14أف من اىلته  %52.5مف عواب الدراىب مف محنفظب لزةل  %24.4مف
محنفظب شمنؿ لزةل  %4.4مف محنفظب الالىطرل  %11.9مف محنفظب انف والاسل لوامن

 % 6.9مف ماطقب رفحل وسحظ أف أكثر مف اوؼ اللواب مف محنفظب لزة اظ ار لمن تتموز له
لزة لنعتلنرهن أىنس لممشنروول التمركز ا عمنؿ الا شغنؿ فو نل الأو,ن اجد أف عدد الشركنت
في ارتحند ااا ض في انف والاس الازداد في مدواب لزة الهكذا في لنصي المحنفظنت الولزل ذلؾ

لمظرالؼ التي مر ل ن صطنع لزة الالتي تـ ذكرهن ىنلقن الالسؽ الشركنت في المانطؽ الجااللوب
الالشمنلوب الفتح ن في مدواب لزةل حوث أف محنفظب لزة تكالف فو ن اىلب ا منف الارىتق ارر عنلوب
اللنلتنلي تكالف ونحلب الاشنط ا عمر الالمزدهر عف لقوب المانطؽ الاظ ار لتالفر المىتمزمنت

الالملنمست التي هي ,رالروب لممقنالؿ.

شكل رقم ( :)7توزيع عينة الدراسة حسب المنط ة
محافظة رفح
%7

محافظة خانٌونس
%12
محافظة الوسطى
%4

محافظة غزة
%53

محافظة شمال غزة
%24
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اختبار ر يات الدراسة:
راتلنر فر,ونت الدراىب فقد تـ اىتاداـ اراتلنرات الملمموب ااتلنر Tلملواب الالاحدةل ااتلنر
التلنوف ا حندى -ذال ارتجنه الالاحد) هذوف اراتلنروف مانىلوف حوث أف تالزوو اللونانت وتلو
التالزوو الطلولي.

اختبار الفر يات حول متوسط (وسيط) درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد (درجة الموا ة

المتوسطة) الفر ية الصفرية:
ااتلنر أف متالىط درجب ايجنلب وىنالى  3الهي تقنلؿ مالافؽ لدرجب متالىطب محنود) حىب
مقونس لوكرت المىتادـ.
الفر ية البديمة" متالىط درجب ايجنلب ر وىنالى . 3
إذا كنات  Sig Sig > 0.05أكلر مف ) 0.05

حىب اتنئج لرانمج  )SPSSفإاه ر ومكف

رفض ال ر,وب الو روب الوكالف في هذه الحنلب متالىط آراء أفراد اللواب حالؿ الظنهرة مال,و

الدراىب ر واتمؼ جالهرون عف مالافؽ لدرجب متالىطب الهر  3محنود)ل أمن إذا كنات < Sig
 Sig 0.05أصؿ مف  ) 0.05فوتـ رفض ال ر,وب الو روب الصلالؿ ال ر,وب اللدومب القنئمب لأف
متالىط آراء أفراد اللواب واتمؼ جالهرون ع ف درجب المالافقب المتالىطب محنود) ل الفي هذه الحنلب
ومكف تحدود من إذا كنف متالىط ايجنلب وزود أال واقص لوالرة جالهروب عف درجب المالافقب
المتالىطب المحنود) .الذلؾ مف اسؿ صومب اراتلنر فإذا كنات صومب اراتلنر مالجلب فملانه أف

المتالىط الحىنلي لإلجنلب وزود عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الاللكس وحوح.

الفر ية األولى  :ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مسمتوى ( ( α≤.05لمرحممة اكتشماف
األزمة و اإلنذار المبكر عمى مدى الممارسات اإلدارية إلدارة األزمات.
تـ اىتاداـ ااتلنر  Tلملرفب من إذا كنات متالىط درجب ارىتجنلب صد الومت إلي درجب المالافقب
المتالىطب المحنود) الهي  3أـ ر .الاتنئج مال,حب في جدالؿ .)15
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جدول ()15
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل رة من رات مجال" مرحمة اكتشاف اشارات
اإلنذار"
المتوسط الحسابي

النسبي

وتـ مىح لوئب اللمؿ الدااموب لشكؿ شنمؿ الماظـ لمتلرؼ

3.31

66.13

3.72

*0.000

4

وتـ مىح لوئب اللمؿ الانرجوب لستحند لشكؿ شنمؿ لمتلرؼ

3.18

63.63

2.32

*0.011

10

و تـ ارتحند لجمو الاكتشنؼ عسمنت الاطر التي صد تكالف

3.18

63.65

2.14

*0.017

9

والفر ارتحند الحدة انوب هدف ن جمو الملمالمنت الانوب

3.24

64.75

2.82

*0.003

7

واشر ارتحند ثقنفب التلنمؿ مو ا زمنت لطروقب ملىطب عف

3.38

67.63

4.75

*0.000

3

و تـ ارتحند لنلتدروب المىتمر لطنصـ جمو التحموؿ مؤشرات

3.30

66.00

3.59

*0.000

5

3.29

65.76

4.23

*0.000

.6
.7
.8
.9
.11

عمر مؤشرات حدالث ا زمب.
مؤشرات لالصالع ا زمب.

لن زمب لمتلرؼ عمر مؤشرات حدالث ن.
طروؽ الاشرات.

حدالث ا زمنت.
جميع رات المجال معاً
* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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قيمة االختبار

.5

عمر مؤشرات حدالث ا زمب.

المتوسط الحسابي

.4

وشكؿ ارتحند فروقن يدارة ا زمنت المحتممب.

3.39

67.80

4.51

*0.000

2

().Sig

.3

واللي ارتحند اهتمنمن ركتشنؼ الرود مؤشرات ا زمب.

3.44

68.75

5.27

*0.000

1

.2

اياذار.

ال يمة االحتمالية

وتـ دراىب ال,و ارتحند لشكؿ دالرى ركتشنؼ إشنرات

3.26

65.13

2.86

*0.002

6

.1

الصالع ا زمب.

الرتبة

وتالفر لدل ارتحند صىـ انص مف م نمه رود مؤشرات

3.21

64.13

2.16

*0.016

8

م

الف رة

مف جدالؿ  )15ومكف اىتاسص من ومي"
 -المتالىط الحىنلي لم قرة الثنلثب ن واللي ارتحند اهتمنمن ركتشنؼ الرود مؤشرات ا زمب ن

وىنالى  3.44الدرجب الكموب مف  )5أى أف المتالىط الحىنلي الاىلي%68.75ل صومب اراتلنر

5.27الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب إحونئون عاد
مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد زاد عف درجب
المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر هذه

ال قرة.

 الولزال اللنحث ذلؾ إلر أف اهتمنـ المدوروف ماوب في ا مالر التي تشكؿ ل ـ اط ار فلموناتوجب حدث من ا مر الذى وتطمب التلرؼ عمر المالاصؼ التي صد تكالف مىللب ل زمنت الاللمؿ
عمر حم ن ممن وتوح ى اللب في ال,و الود عمر إشنرات اياذار التي تالئ لقرب حمالؿ ا زمب.

 ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب ألالعمرل )2009عمر ,رالرة إاشنء فرؽ عمؿ م مت ن رودمالاطف ال,لؼ التطالور اظنـ اكتشنؼ إشنرات اياذار الملكر .المو دراىب) إىموـ ل ) 2007في

,رالرة إاشنء الحدة إداروب مىتقمب يدارة ا زمنت في كؿ ماظمب تتلو ايدارة اللمون في ص اررات ن
التكالف مىئاللب ملنشرة عف عسج ا زمنت ال التلنمؿ مل ن .الات قت مو دراىب ) (Darling,1994
في أف اىتاداـ طروقب اياذار الملكر ومكف ماو اللدود مف ا زمنت عمر ا صؿ التا وؼ مف
آثنرهن.

 -المتالىط الحىنلي لم قرة الىندىب ن وتـ مىح لوئب اللمؿ الانرجوب لستحند لشكؿ شنمؿ لمتلرؼ

عمر مؤشرات حدالث ا زمب ن وىنالى  3.18أى أف المتالىط الحىنلي الاىلي %63.63ل صومب
اراتلنر 2.32ل الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.011لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب
إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد
زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هان ؾ مالافقب مف صلؿ أفراد
اللواب عمر هذه ال قرة.

 -ولزال اللنحث أف ارتحند ر وراعي ارىتجنلب لمتغورات المىتجدةل الر وقالـ لدراىب اللالامؿ

الانرجوب لستحند ممن وجلؿ هانؾ ت دودات مف ا طراؼ الانرجوبل الانوب ارحتسؿ الذى ولمؿ
عمر عدـ تمكوف ارتحند مف تطالور اللانء صطنع اياشنءات لشكؿ صالى صندر عمر مالاج ب
التحدونت.

ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب 2004ل (Brentفي أف الماظمنت تحتنج إلر التلنالف مو كنفب

ا طراؼ التي ل ن عسصب مل ن ىالاء كنات دااموب أال انرجوب .المو دراىب ) علد ار ل (1999في
أف شدة تأثور ا زمنت الدااموب ت الؽ لنلمتالىط الل نرؽ ,ئوؿ شدة ا زمنت الانرجوبل الدراىب )

ىمومنفل ) 1999حوث أال,حت أف متالىطنت آراء فئنت الدراىب ارت نع درجب ايدراؾ لدو ـ
97

لإمكناوب تلرض المىتش ونت التي ولممالا ل ن زمنت في أى الصت ال ىلنب صد ترجو إلر اللوئب
الدااموب أال الانرجوب.

 -اللشكؿ عنـ ومكف القالؿ لأف المتالىط الحىنلي وىنالى 3.29ل الأف المتالىط الحىنلي الاىلي

وىنالى %65.76ل صومب اراتلنر 4.23ل الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ
ولتلر مجنؿ ن مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار ن دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن
ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذا المجنؿ واتمؼ جالهرون عف درجب المالافقب المتالىطب
المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر فقرات هذا المجنؿ.

الورل اللنحث أاه رلد مف ارهتمنـ لنلجناب الالصنئي مف حوث اكتشنؼ الرود مؤشرات ا زمبلمن ل ن مف دالر كلور في ى اللب ال,و الود عمر المؤشرات التي تاذر لالصالع ا زمب الى اللب

مالاج ت ن في اللداوب.

الفر ية ال.انية  :ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ( α≤.05لمرحمة
االستعداد والوقاية عمى مدى الممارسات اإلدارية إلدارة األزمات.
تـ اىتاداـ ااتلنر  Tلملرفب من إذا كناػت متالىػط درجػب ارىػتجنلب صػد الوػمت إلػي درجػب المالافقػب
المتالىطب المحنود) الهي  3أـ ر .الاتنئج مال,حب في جدالؿ .)16
جدول ()16
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل رة من رات مجال " مرحمة االستعداد
والوقاية "

المتوسط الحسابي
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وتحمر ارتحند لنلثلنت الالولر أمنـ مؤشرات ا زمب.

قيمة االختبار

.2

الرالح الملاالوب عاد حدالث ا زمنت.

ال يمة االحتمالية ().Sig

.1

وحرص ارتحند عمر اللمؿ عمر ا ض التالتر الاىتلندة

الرتبة

م

الف رة

9.00 73.75 3.69

1 *0.000

8.64 73.50 3.68

3 *0.000

.3
.4
.5

والجد ارتحند جالا مف الت نعؿ الالمشنركب لدل اللنمموف لحؿ
ا زمنت.
والفر ارتحند لرامج الاطط كنفوب الجنهزة يدارة ا زمنت.
تالجد ات نصونت ثانئوب في إدارة ا زمنت مو المؤىىنت
الالج نت الحكالموب ذات الومب.

8.94 73.00 3.65

4 *0.000

4.28 66.88 3.34

9 *0.000

6.67 71.38 3.57

5 *0.000

وى ؿ ارتحند الحوالؿ عمر ايمكناونت المندوب المطماللب

.6

مف ايدارات الا صىنـ الماتم ب مف اجؿ التلنمؿ مو 4.25 67.13 3.36

.7

وجرى ارتحند تجنرب الهموب لمتلنمؿ مو أزمنت محتممب.

ا زمنت.

.8
.9
.11

وتىـ ال وكؿ التاظومي لنلمرالاب الكنفوب التي تىنعد في
التلنمؿ مو ا زمنت حنؿ حدالث ن.
وتلار ارتحند ىونىب اللنب الم تالح في ارتونرت الدااموب
لمالاج ب ا زمب.
تالجد تلمومنت تحدد كو وب الاجراءات التلنمؿ مو ا زمنت
المحتممب.

جميع رات المجال معاً

7 *0.000

-2.11 56.25 2.81

10 *0.018

4.66 67.13 3.36

7 *0.000

8.73 73.63 3.68

2 *0.000

5.46 68.75 3.44

6 *0.000

3.46

69.14

7.68

*0.000

* المتالىط الحىنلي داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .   0.05

مف جدالؿ  )16ومكف اىتاسص من ومي"
المتالىط الحىنلي لم قرة ا اللر ن وحرص ارتحند عمر اللمؿ عمر ا ض التالتر الاىتلندةالرالح الملاالوب عاد حدالث ا زمنت ن وىنالى  3.69الدرجب الكموب مف  )5أى أف المتالىط
الحىنلي الاىلي%73.75ل صومب اراتلنر 9.00ل الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى 0.000
لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط
درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف

هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر هذه ال قرة.
 حوث ولزال اللنحث ذلؾ إلي أف إدارة ارتحند تقالـ لتقدوـ كنفب أاالاع الدعـ مندون الملاالون)حىب ايمكناونت المتنحب لدو ن لمشركنت الماتم ب التي تأثرت لن زمب لملنلجب تأثورات ا زمب

الاىتلندة الاشنط ارعتوندىل مف اسؿ اتانذ كنفب ايجراءات السزمب لمتا وؼ مف آثنر ا زمب
الالحد مف اىتم ارروب حدالث ن.
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 ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب )ال,الوحيل (2004في دالر التاطوط ايعسمي في مالاج با زمنت الالكالارث حوث ومكف تسفي اآلثنر الىملوب الانتجب عف عدـ الجالد اطط مىلقب تاظـ التدور
ا زمنت الالكالارث .المو دراىب حجنزىل ) 2001في ,رالرة ت لوؿ أال زوندة اللانور ا ىنىوب

التي تتىـ ل ن ايدارة الانجحب ل زمنت في مراحم ن الماتم ب لكي وكالف هانؾ تالازف كنمؿ فومن لوا ن.
المو دراىب )علد ار ل (1999أف اات نج المورؼ لمما جوب الىمومب في إدارة ا زمنت وؤدى إلر
التقموؿ مف شدة تأثور ا زمنت الأثنرهن الىملوب لشكؿ فلنؿ .الااتم ت مو دراىب )White,2009

في أف الق,نون التي وتـ تانالل ن مف اسؿ الىنئؿ ايعسـ ر ومكف التا وؼ مف حدت ن لنلتال,وح
مف صلؿ الماظمبل كمن أدل إلر زوندة الاتنئج الىملوب.
 -المتالىط الحىنلي لم قرة الىنللب ن وجرى ارتحند تجنرب الهموب لمتلنمؿ مو أزمنت محتممب ن

وىنالى  2.81أى أف المتالىط الحىنلي الاىلي%56.25ل صومب اراتلنر -2.11ل الأف القومب
ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.018لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب إحونئون عاد مىتالل درلب
   0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد ااا ض عف درجب المالافقب

المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر هذه ال قرة -
ولزال اللنحث ذلؾ إلي أف التجنرب الالهموب مكم ب مندون ممن وجلؿ ايتحند وتجنهؿ إجراء التجنرب
الالتدرولنت لمتلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموبل الكمن أف إهمنؿ جناب التجنرب الالتدروب في التلنمؿ
مو ا زمنت وؤدى إلر ,لؼ الك نءة لدى أع,نء ارتحند في التلنمؿ مو المالاصؼ الا زمنت
اللنلتنلي فقد الىوطرة عمر ا حداث.

 ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب ا شقرل )2010في ,رالرة إجراء تجنرب الهموب يدارةأزمنت

ف الانس في الصت ا زمنت ر وىتطولالا أف و لمالا ىالل من تدرلالا عموه صلؿ حدالث

ا زمنتل المو دراىب ) ىمومنفل) 1999أف اتوجب للدـ الجالد اطط ىنلقب ايعداد الالتج وز العدـ

الجالد أج زة لإلاذار الملكر العدـ ارهتمنـ لتدروب اللنمموف عمر كو وب التورؼ لشكؿ ماظـ أثانء
ا زمب العدـ اللانوب لتأهوم ـ ا ىون .المو دراىب ) ا عرجي الدصنمىه ل( 2000

لتحدود مدل

ارىتلداد الالجنهزوب التي تتمتو ل ن هذه المؤىىب في التلنمؿ مو ا زمنت .المو دراىب
 (Bennett-Roger,2005في أف الشركنت التي تمتمؾ أاظمب الاطط يدارة ا زمنت هي تمؾ
الشركنت التي تلر,ت زمنت في الىنلؽ.
 -اللشكؿ عنـ ومكف القالؿ لأف المتالىط الحىنلي وىنالى 3.46ل الأف المتالىط الحىنلي الاىلي

وىنالى %69.14ل صومب اراتلنر 7.68ل الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ
ولتلر مجنؿ ن مرحمب ارىتلداد الالالصنوب ن دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ
عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذا المجنؿ واتمؼ جالهرون عف درجب المالافقب المتالىطب
المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر فقرات هذا المجنؿ.
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الورل اللنحث أاه وجب عمر ارتحند ال,و الاطط الاللرامج الارىتلداد لنلتدروب حتر وكالفجنه از لمالاج ب أى أزمنت متالصلب الوكالف منه ار في مالاج ت ن.
الفر ية ال.ال.ة  :ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ( α≤.05لمرحمة احتواء
األ رار عمى مدى الممارسات اإلدارية إلدارة األزمات.
تـ اىتاداـ ااتلنر  Tلملرفب من إذا كناػت متالىػط درجػب ارىػتجنلب صػد الوػمت إلػي درجػب المالافقػب
المتالىطب المحنود) الهي  3أـ ر .الاتنئج مال,حب في جدالؿ )17
جدول ()17
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل رة من رات مجال " مرحمة احتواء األ رار "

المتوسط الحسابي

ا زمنت التي الاج ته.
و لػػؿ ارتحػػند صا ػالات ارتوػػنؿ لػػوف الشػػركب الادارت ػػن
لملنلجب آثنر أ,رار ا زمب.
و ػ ػ ػػتـ ارى ػ ػ ػػتلناب لالػ ػ ػ ػراء الماتو ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػػف ا ػ ػ ػػنرج

.4

المؤىىب عاد تشكوؿ فروؽ احتالاء أ,رار ا زمب.

.5

و,ػ ػ ػػو ارتحػ ػ ػػند موزااوػ ػ ػػب مىػ ػ ػػتقمب ل روػ ػ ػػؽ ا زمػ ػ ػػنت

010

3.79

3.61

المتوسط الحسابي النسبي

وى ػ ػػتامص ارتح ػ ػػند ال ػ ػػدرالس الاللل ػ ػػر م ػ ػػف أ,ػ ػ ػرار

75.75

72.25

قيمة االختبار

.3

أثانء التلنمؿ مو ا زمنت.

3.62

72.38

8.29

10.10

8.70

ال يمة االحتمالية ().Sig

.2

وػتـ ااػػذ عنمػػؿ الالصػػت للػوف ارعتلػػنر اللدصػػب مانىػػلب

*0.000

*0.000

*0.000

الرتبة

م

.1

الف رة

2

1

3

3.44

68.88

5.47

*0.000

5

3.09

61.90

1.14

0.128

10

لملنلجب آثنر ا زمب.
و ػ ػػتـ إشػ ػ ػراؾ ا صى ػ ػػنـ الماتم ػ ػػب ف ػ ػػي ارتح ػ ػػند ف ػ ػػي
.6

.7

.8

عمموػ ػػنت تا وػ ػػذ اطػ ػػط إدارة ا زمػ ػػنت أثاػ ػػنء احت ػ ػالاء

3.48

69.50

6.23

*0.000

4

أ,رار ا زمب.
وقػػالـ ارتحػػند لإعػػداد لرفػػب عمموػػنت الاىػػلب المج ػزة
لنلتقاونت الحدوثب رحتالاء أىلنب الأ,رار ا زمب.
وح ػػنفظ ارتح ػػند عم ػػر ىػ ػروب ارتو ػػنرت الاللممو ػػنت
أثانء عمموب احتالاء أ,رار ا زمب.

3.18

63.63

2.10

*0.019

9

3.37

67.38

4.44

*0.000

6

وتـ التأثور في ا حداث الاىتاداـ إجراءات الطػالارئ
.9

التػػي تقمػػؿ التحػػد مػػف ا  ,ػرار التػػي تىػػلل ن ا زمػػب

3.34

66.88

4.31

*0.000

7

لك نءة .
هانؾ صدرة الىرعب مانىلب في تحروؾ المػالارد المنلوػب

 .11الاللشروب رحتالاء أ,رار ا زمب.
جميع رات المجال معاً

3.24

64.88

2.89

*0.002

3.42

68.36

6.81

*0.000

* المتالىط الحىنلي داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .   0.05

مف جدالؿ  )17ومكف اىتاسص من ومي"
 المتالىط الحىنلي لم قرة الثناوب ن وىتامص ارتحند الدرالس الالللر مف أ,رار ا زمنت التيالاج ته ن وىنالى  3.79الدرجب الكموب مف  )5أى أف المتالىط الحىنلي الاىلي %75.75ل صومب
اراتلنر 10.10ل الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب
إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد
زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي . 3

 الولزال اللنحث ذلؾ إلي أف ايتحند وأاذ لنلللر الالدرالس المىت ندة مف مالاصؼ حدثت فو نأزمنت ىنلقب في المن,ي الوىتثمرهن في مالاصؼ مىتقلموب صد تحدث لمتقموؿ مف المانطر الانجمب
012

8

عا ن ال وقالـ لتقووـ اطط اللرامج إدارة ا زمنت الىنلقب لقود تطالورهن التحىوا ن مف أجؿ التلنمؿ
مو ا زمنت المىتقلموب .

 -ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب اللمنرل ) 2005في ,رالرة اىتاداـ أحدث من الوؿ إلوه

التطلوؽ اللممي التقاي في مالاج ب ا زمنت ال الكالارث لنىتاداـ مزوج مف اظـ دعـ القرار ال اظـ
الالرة تحت مظمب الملندرة في احتالاء ا زمب في كنفب مراحم ن .المو دراىب القحطنايل ( 2002أاه
وجب أف والجد اطط اتونلوب لمطالارئ ملده مىلقن لمتلنمؿ مو الماتىلوف لممؤىىب في أالصنت
ا زمنت.الات قت مو دراىب ) إىموـل )2007في الجالد اظنـ يدارة ا زمنت في ال ازرة المنلوب لغزة

لحنجب إلي تاموب ال تطالور اه وركز عمر مجمالعب مف ايجراءات اللسجوب للسج ا زمنت فالر
الصالع ن .المو دراىب الاشنلي (2007ل,رالرة زوندة اهتمنـ ايدارة ل نعموب اظـ الملمالمنت ايداروب
المحالىلب الذلؾ عف طروؽل تدروب المدراء عمر كو وب ارىت ندة مف الملمالمنت التي تالفرهن هذه

ا اظمب ل الات قت مو دراىب )ال,الوحي ل (2004أف ,لؼ الرة الك نءة الا,لي الاطب وؤدى
إلر ااتشنر الشنئلنت التي تحالؿ دالف كلت ا زمب المحنورت ن إعسمونل ال مو دراىب ا عرجي
الدصنمىهل  )2000في أف درجب تالفر هذه اللانور لدرجب أعمر في المراحؿ التا وذوب الاللسجوب

احتالاء ا ,رار الاىتلندة الاشنط ما ن في المراحؿ الالصنئوب الالتاطوطوب

اكتشنؼ ايشنراتل

الارىتلداد الالالصنوب ل الالتلمـ) .المو دراىب لFinkل )1991أف أاللر ارىتراتوجونت السزمب
لمالاج ب ا زمب هي الجالد المدور ملنشرة في مكنف ا زمبل لمحناللب الىوطرة عمو ن العدـ تولودهن

الامتدادهن ل ال أف تكالف الاطط ان,لب لمتجرلب حتر وتـ اكتشنؼ اقنط ال,لؼ فو نل ممن ر وىمح
لنحتالاء ا زمب الالىوطرة عمو ن لشكؿ ىروو .المو دراىب وقر ل )2009في ,رالرة الجالد أرشوؼ
ملمالمنت وت,مف ا زمنت التي تحدث في المدرىب الكو وب التلنمؿ مل ن.

 المتالىط الحىنلي لم قرة الانمىب ن و,و ارتحند موزااوب مىتقمب ل روؽ ا زمنت لملنلجب آثنرا زمب ن وىنالى  3.09أى أف المتالىط الحىنلي الاىلي %61.90ل صومب اراتلنر1.14ل الأف
القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.128لذلؾ تلتلر هذه ال قرة لور دالب إحونئون عاد مىتالل

درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة ر واتمؼ جالهرون درجب
المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب لدرجب متالىطب

حوند ) مف

صلؿ أفراد اللواب عمر هذه ال قرة.
 -الولزال اللنحث ذلؾ إلي أف تمؾ ا مالاؿ في الغنلب ر تكالف مدرجب ,مف الموزااوبل حوث

ولنار ايتحند مف عدـ الجالد لاد انص لمونروؼ ا زمنتل الاذا الجد ف انؾ إجراءات رالتواوب

طالومب ا جؿ لمح والؿ عمر تمؾ المونروؼ حوث تاوص الموزااوب في مجمم ن ل اشطب
ا ىنىوب الال,رالروب ممن ر وىمح لتالفور ايمكناونت المندوب الال اوب الاللشروب الصت الحنجب إلو ن
لذا رلد مف إصرار لاد انص لمونروؼ ا زمنت لمن وك ؿ تغطوب الا قنت الانتجب عف ا زمب .
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 ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب اللمنرل ) 2005في ,رالرة اىتاداـ أحدث من الوؿ إلوهالتطلوؽ اللممي التقاي في مالاج ب ا زمنت ال الكالارث لنىتاداـ مزوج مف اظـ دعـ القرار ال اظـ
الالرة تحت مظمب الملندرة في احتالاء ا زمب في كنفب مراحم ن .الدراىب علد ار ل (1999لأف
المونرؼ أكثر عر,ب لسزمنت الانتجب عف أىلنب دااموب تاظوموب مقنراب لن زمنت الانتجب عف
أىلنب انرجوب لوئوب .الدراىب ) ا عرجي الدصنمىهل ) 2000أف ج الد إدارة ا زمنت في أمناب عمنف
الكلرل هي ج الد عسجوب الرد فلؿ في ملظـ ا حونف .

 -اللشكؿ عنـ ومكف القالؿ لأف المتالىط الحىنلي وىنالى 3.42ل الأف المتالىط الحىنلي الاىلي

لجموو فقرات المجنؿ وىنالى %68.36ل صومب اراتلنر 6.81ل الأف القومب ارحتمنلوب )Sig.
تىنالى  0.000لذلؾ ولتلر مجنؿ ن مرحمب احتالاء ا ,رار ن دالب إحونئون عاد مىتالل درلب
   0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذا المجنؿ واتمؼ جالهرون عف درجب

المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر فقرات
هذا المجنؿ.

 الورل اللنحث أف هذه المرحمب تمثؿ مدل فنعموب ايدارة الصدرت ن عمر تا وذ مناطط له فيمرحمب ارىتلداد الالالصنوب مف لرامج الاطط مال,العب في الالصنوب المالاج ب ا زمب لحظب الالصالع

ال لمي ل ن.
الفر ية الرابعة  :ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ( α≤.05لمرحمة
استعادة النشاط عمى مدى الممارسات اإلدارية إلدارة األزمات.
تـ اىتاداـ ااتلنر  Tلملرفب من إذا كناػت متالىػط درجػب ارىػتجنلب صػد الوػمت إلػي درجػب المالافقػب
المتالىطب المحنود) الهي  3أـ ر .الاتنئج مال,حب في جدالؿ .)18
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جدول ()18
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل رة من رات مجال " مرحمة استعادة النشاط "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.3

قيمة االختبار

وحنفظ ارتحند في ظرالؼ ا زمنت عمر اتانذ ايجراءات
السزمب لمالاومب ممنرىب

تأاور.
.2

ال يمة االحتمالية ().Sig

.1

الرتبة

م

الف رة

الاشنطنت ارعتوندوب دالف 9.28 73.25 3.66

4 *0.000

9.97 74.38 3.72

2 *0.000

وىت ود ارتحند مف المالاصؼ الانتجب عف ا زمب في
ايوسح الالتطالور.
وقالـ ارتحند لتحدود ارحتونجنت السزمب لممالاصو الماتم ب

التي تأثرت لن زمب لملنلجب تأثورات ا زمب الاىتلندة 6.53 69.75 3.49

8 *0.000

الاشنط ارعتوندى.
.4
.5

وىنعد الاظنـ الحنلي عمر تاطي ا زمب.
وىتلد

4.51 67.13 3.36

10 *0.000

ارتحند لال,و اطط لمطالارئ لمتنللب ا اشطب

الك ومب لملنلجب ا زمنت المىتقلموب مىت ودا مف ىملونت 5.46 68.75 3.44

9 *0.000

الاوجنلونت ا زمب الىنلقب.
.6

وقالـ ارتحند لإشنعب رالح الطمأاواب لوف اللنمموف رىتلندة

8.69 73.00 3.65

6 *0.000

8.32 72.50 3.63

7 *0.000

8.56 73.38 3.67

3 *0.000

8.72 73.13 3.66

5 *0.000

 .11وىت ود ارتحند مف المالاصؼ الانتجب عف ا زمب في 9.64 75.00 3.75

1 *0.000

.7
.8
.9

الاشنط الطلولي.

ولمؿ ارتحند عمر اتانذ ايجراءات السزمب لمتا وؼ مف
آثنر ا زمب الالحد مف اىتم ارروب حدالث ن.
وىتادـ ارتحند كنفب أاالاع ارتونرت لمتلروؼ لن زمب

الكو وب ملنلجت ن لك نءة الفنعموب.

تتجنالز ايدارة صاالات ارتونؿ الرىموب في اقؿ التلندؿ
الملمالمنت إذا دعت الحنجب لذلؾ في مالصؼ ا زمب.
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ايوسح الالتطالور المىتقلمي.
جميع رات المجال معاً

*0.000 10.08 72.03 3.60

* المتالىط الحىنلي داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .   0.05

مف جدالؿ  )18ومكف اىتاسص من ومي"
 -المتالىط الحىنلي لم قرة اللنشرة

ن وىت ود ارتحند مف المالاصؼ الانتجب عف ا زمب في

ايوسح الالتطالور المىتقلمي ن وىنالى  3.75الدرجب الكموب مف  )5أى أف المتالىط الحىنلي

الاىلي%75.00ل صومب اراتلنر  9.64الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ تلتلر
هذه ال قرة دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب
ل ذه ال قرة صد زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف

صلؿ أفراد اللواب عمر هذه ال قرةل

الولزال اللنحث أف ارتحند والاوؿ عممب لشكؿ طلولي للد اات نء ا زمبل الوىتغؿ ا زمب مفانحوب اوجنلوب الوتجاب الاالاحي الىملوب ال ولمؿ عمر تالظوؼ ا زمب لونلحهل الوىت ود ارتحند
مف اقنط الامؿ في الاطط المال,العب لدى شركنته الوقالـ لتقووـ الاطط ال اللرامج الىنلقب لقود

تطالورهن ال تحىوا ن مف اجؿ التلنمؿ مو من وىتجد مف أحداث المالاصؼ وللب.
ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب حجنزىل ) 2001لأف اللاالؾ محؿ اللحث تلطي اهتمنمنأكلر لمج الد اللسجوب في إدارة ا زمنت الالتي هي رد فلؿ في ملظـ ا حونف لمن وحدث مف أزمنت
ماتم ب مقنراب لنلج الد الالصنئوب الالتاطوطوب لمن ومكف حدالثه مف أزمنت .ال مو دراىب الجدوميل

 (2006الذلؾ لتحدود مدل ارىتلداد ال الجنهزوب التي تتمتو له هذه المىتش ونت في التلنمؿ مو
ا زمنت .ال ات قت مو دراىب )ال,الوحي ل (2004أف رلد مف تطالور اطط التلنمؿ مو

ا زمنت الالكالارث ممن وك ؿ فلنلوب مالاج ت ن الاحلنط اثنرهن مىتقلس .المو دراىب )Wang,2009
في أف مف الممكف أف تىنعد إدارة الملرفب في التقموؿ مف ا ,رار الانجمب عف ا زمنت.

 -المتالىط الحىنلي لم قرة الراللب ن وىنعد الاظنـ الحنلي عمر تاطي ا زمب ن وىنالى  3.36أى

أف المتالىط الحىنلي الاىلي %67.13ل صومب اراتلنر  4.51الأف القومب ارحتمنلوب )Sig.

تىنالى  0.000لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر
أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي 3
الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر هذه ال قرةل

 -الولزال اللنحث ذلؾ إلي لونب الالعي لإدارة ا زمنت كلمـ ,رالرى وجب أف وتـ ا اذ له

ا مر الذى وتطمب أف وىتلوف ارتحند لنلالراء مف الانرج لملنلجب ا زمنت لالذلؾ لتالفور
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المتاوووف في إدارة ا زمنتل التالفور الطن صـ المؤهؿ يعداد مثؿ هذه اللرامج مف اسؿ
امتسك ـ الم نرات اللمموب الال اوب) .

-ات قت الدراىب الحنلوب مو دراىب القحطنايل ( 2002في ارهتمنـ لجمنهور المؤىىب الانرجوف

مف الشركنت ال المؤىىنت التي تمتمؾ آرت لشكؿ كلور ومكف أف تحتنج ن إدارة اللسصنت اللنمب ال
ملرفب ا شانص المىئاللوف عا ن لستونؿ ل ـ عاد الصت الحنجب .الات قت مو دراىب ) إىموـ ل
 )2007في ارهتمنـ لنلتاطوط المىتقلمي يدارة ا زمنت عمر اعتلنره ااه جزء مكمؿ لمتاطوط

ارىتراتوجيل ال مو دراىب )ال,الوحي ل  (2004في ارىتلناب لنلالراء الالماتووف في إعداد

الاطط ايعسموب لمالاج ب ا زمنت الالكالارث .المو دراىب لFinkل )1991في أاه ر ومكف تسفي
ا زمنت التي تقو في مجنؿ اللمؿل الأف الماظمنت وجب أف وكالف لدو ن اطط جنهزة يدارة ا زمب
صلؿ الصالع ن.

 اللشكؿ عنـ ومكف القالؿ لأف المتالىط الحىنلي وىنالى  3.60ل الأف المتالىط الحىنلي الاىليلجموو وىنالى %72.03ل صومب اراتلنر  10.08الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى 0.000

لذلؾ ولتلر مجنؿ ن مرحمب اىتلندة الاشنط ن دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ
عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذا المجنؿ واتمؼ جالهرون عف درجب المالافقب المتالىطب
المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر فقرات هذا المجنؿ.
الورل اللنحث أف هذه المرحمب تمثؿ مدل صدرة الفنعموب ايدارة في ارتحند في اللالدة إلر اقطبالتالازف للد حدالث ا زمب مف اسؿ الك نءات المالجالدة الالتي ومكف ارىت ندة ما ن يعندة ا مالر

إلر ال,و ارىتقرار للد حدالث ا زمب.
الفر ية الخامسة  :ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مستوى (( α≤.05

لمرحمة

التعمم عمى مدى الممارسات اإلدارية إلدارة األ زمات.
تـ اىتاداـ ااتلنر  Tلملرفب من إذا كنات متالىط درجب ارىتجنلب صد الومت إلي درجب المالافقب
المتالىطب المحنود) الهي  3أـ ر .الاتنئج مال,حب في جدالؿ )19
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جدول ()19
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل رة من رات مجال " مرحمة التعمم "

.5
.6
.7
.8
.9
.11

تطالورهن التحىوا ن مف أجؿ التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب.
ومتمؾ اللنممالف في إدارة ارتحند الالرة الالك نءة التي تمكا ـ
مف التورؼ الاتانذ الق اررات لشكؿ مانىب أثانء ا زمب.
وتـ ارىت ندة مف أىنلوب ملنلجب ا زمنت في ايدارات
ا ارل في اللمد أال في الدالؿ ا ارل ذات التجنرب المشنل ب.
وؤاذ للوف ارعتلنر جموو التالوونت الالحمالؿ المقترحب لحؿ
ا زمنت الىنلقب.
وتـ مقنراب ممنرىب ارتحند تجنه ا س ا زمب لممنرىنت
المؤىىنت ا ارل المشنل ب ل ن.
تقالـ إدارة ارتحند لدراىب أىنلوب الصالع ا زمب لتحىوف طرؽ
التلنمؿ مل ن مىتقلس.
وتـ إعطنء كنفب الوسحونت الت الوض الىمطب ل روؽ التلنمؿ
مو ا زمنت المىتقلموب.
ولمؿ ارتحند عمر متنللب أثنر ا زمب ل,منف عدـ تكرارهن

مىتقلس.

جميع رات المجال معاً
* المتالىط الحىنلي داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .   0.05
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المتوسط الحسابي

.4

وقالـ ارتحند لتقووـ اطط اللرامج إدارة ا زمنت الىنلقب لقود

المتوسط الحسابي النسبي

.3

تازف جموو الملمالمنت حالؿ ا زمنت لغرض ارىت ندة ما ن.

3.69

9.06 73.75

2 *0.000

3.63

8.44 72.50

5 *0.000

3.61

7.84 72.13

7 *0.000

3.49

6.15 69.88

9 *0.000

3.67

8.97 73.38

3 *0.000

3.56

7.31 71.19

8 *0.000

3.63

7.83 72.63

4 *0.000

3.40

4.86 68.00

10 *0.000

3.62

7.86 72.38

6 *0.000

3.60

9.84

72.04

قيمة االختبار

.2

تـ الحوالؿ عمو ن رىتاسص اتنئج ا زمب.

ال يمة االحتمالية ().Sig

.1

وماص المدور لمشنركب أع,نء فروؽ اللمؿ الملمالمنت التي

3.73

9.64 74.50

1 *0.000

*0.000

الرتبة

م

الف رة

مف جدالؿ  )19ومكف اىتاسص من ومي"
 -المتالىط الحىنلي لم قرة ا اللر ن وماص المدور لمشنركب أع,نء فروؽ اللمؿ الملمالمنت التي

تـ الحوالؿ عمو ن رىتاسص اتنئج ا زمب ن وىنالى  3.73الدرجب الكموب مف  )5أى أف
المتالىط الحىنلي الاىلي%74.50ل صومب اراتلنر  9.64الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى
0.000لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف
متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا

ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر هذه ال قرة.

 ولزال اللنحث أف ارتحند وحرص عمر تالفور صنعدة لونانت تىتالعب طلولب ا زمب الأللندهنلحوث وتـ تالظو ن في التلنمؿ مو ا زمبل مف اسؿ تلالوب الملمالمنت الانوب لن زمب طلقن
لسحتونجنت لحوث وى ؿ الرجالع إلو ن.الوقوـ

ارتحند

لمشنركب أع,نء فروؽ إدارة ا زمب

الملمالمنت التي تـ الحوالؿ عمو ن رىتاسص اتنئج ا زمب الهذا وؤكد حرص ايتحند عمر تقووـ
ىور اللمؿ في ظؿ ا زمنت لطرؽ عمموب مدرالىب الماتظمب لالدراىب الىملونت الايوجنلونت مف
كؿ حوثونت ن لمارالج لجممب الاقنط متمثمب في التالوونت الالمقترحنتل الذلؾ لتالاي حدالث ن ال اذ

ارحتونطونت الكنفب الترتولنت السزمب في مرات رحقبل أال اللمؿ للدـ تكرارهن في مرات أارل إذا
حدثت لطروقب متشنل ب أال ماتم بل التالفور الىلؿ المقترحب الالممكاب لمحوماللب مف عدـ تكرارهن.
 -ات قت مو دراىب ألالعمرل )2009حالؿ الجالد عسصب صالوب ذات درلب إحونئوب لوف فنعموب

اظـ الملمالمنت ايداروب اللوف صدرة المونرؼ اللنممب في فمىطوف عمر إدارة ا زمنت.المو دراىب
وقرل ) 2009في ,رالرة الجالد أرشوؼ ملمالمنت وت,مف ا زمنت التي تحدث في المدرىب
الكو وب التلنمؿ مل ن.

 -المتالىط الحىنلي لم قرة التنىلب ن ر وتـ إعطنء كنفب الوسحونت الت الوض الىمطب ل روؽ

التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب ن وىنالى  3.40أى أف المتالىط الحىنلي الاىلي %68.00ل صومب
اراتلنر  4.86الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ تلتلر هذه ال قرة دالب إحونئون

عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف متالىط درجب ارىتجنلب ل ذه ال قرة صد زاد عف
درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر

هذه ال قرة .
 -ولزال اللنحث ذلؾ لولاللب الظرالؼ مف احتسؿ الالسؽ لمملنلر الالحونر الم رالض عمر

صطنع لزة المن فر,ه مف صوالد لحوث تقالـ ايدارة اللمون في ارتحند لنلتلنمؿ مو المالاصؼ الطنرئب

,مف من تراه مانىب.
 -ات قت مو دراىب Finkل)1991

عدـ الجالد مركز لقوندة ا زمنتل لتجموو الملمالمنت

التمحوص ايشنعنتل وؤدى إلر تولود ا زمب الامتدادهن الت,نرب اآلراء المن ودلي له الللض مف
019

أصالاؿ ماتم ب. .المو دراىب عالدةل )2008في ,رالرة مشنركب اللنمموف في المىتالونت ايداروب
الالىطر في عمموب اتانذ الق اررات.ال مو دراىب 2004ل )Brentفي أف الماظمنت تحتنج إلر

التلنالف مو كنفب ا طراؼ التي ل ن عسصب مل ن ىالاء كنات دااموب أال انرجوبل الذلؾ لال,و اطب
فنعمب يدارة ا زمب.
 اللشكؿ عنـ ومكف القالؿ لأف المتالىط الحىنلي وىنالى 3.60ل الأف المتالىط الحىنلي الاىليوىنالى %72.04ل صومب اراتلنر  9.84الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى  0.000لذلؾ
ولتلر مجنؿ

ن مرحمب التلمـ ن دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف

متالىط درجب ارىتجنلب ل ذا المجنؿ واتمؼ جالهرون عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود) الهي
 3الهذا ولاي أف هانؾ لور مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر فقرات هذا المجنؿ.

 -الورل اللنحث أف هذه المرحمب تمثؿ ذاكرة لستحند تمكاه مف ال,و ال,الالط الاىتاسص

الدرالس الالللر لماو تكرار ا زمنت التي تلر,ت ل ن.

تحميل جميع المجاالت الساب ة معا:
تـ اىتاداـ ااتلنر  Tلملرفب من إذا كنات متالىط درجب ارىتجنلب صد الومت إلي درجب المالافقب
المتالىطب الحوند) الهي  3أـ ر .الاتنئج مال,حب في جدالؿ .)20
جدول ()20
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع المجاالت الساب ة

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

* المتالىط الحىنلي داؿ إحونئون عاد مىتالى درلب .   0.05

مف جدالؿ  )20ومكف اىتاسص من ومي"

001

قيمة االختبار

جميع المجاالت الساب ة معاً

3.47

69.46

8.38

ال يمة االحتمالية ().Sig

المجال

*0.000

 المتالىط الحىنلي لجموو ال قرات الىنلقب وىنالى  3.47الدرجب الكموب مف  )5أى أف المتالىطالحىنلي الاىلي%69.46ل صومب اراتلنر  8.38الأف القومب ارحتمنلوب  )Sig.تىنالى 0.000

لذلؾ تلتلر جموو ال قرات الىنلقب دالب إحونئون عاد مىتالل درلب    0.05ل ممن ودؿ عمر أف
متالىط درجب ارىتجنلب لجموو ال قرات الىنلقب صد زاد عف درجب المالافقب المتالىطب المحنود)
الهي  3الهذا ولاي أف هانؾ مالافقب مف صلؿ أفراد اللواب عمر جموو ال قرات الىنلقب.
الفر ية السادسة :ال توجد روق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة ) )α ≤ 0.05بمين
أراء أ مراد العينمة مي واقمع اسمتخدام أسماليب إدارة األزممات مي اتحماد الم ماولين الفمسمطينيين
بمحا ظات غزة يعزى لمتغير (العمر ،المؤىل العممي ،الخبرة ،المنط ة).
تـ اىتاداـ ااتلنر ن التلنوف ا حندى –ذال ارتجنه الالاحد ن لملرفب من إذا كنف هانؾ فرالؽ ذات
درلب إحونئوب الهذا اراتلنر ملممي وومح لمقنراب  3متالىطنت أال أكثر.
ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مسمتوى الداللمة ) )α ≤ 0.05بمين أراء أ مراد العينمة مي
واقمع اسمتخدام أسماليب إدارة األزممات مي اتحماد الم ماولين الفمسمطينيين بمحا ظمات غمزة يعمزى
لمعمر.
مف الاتنئج المال,حب في جدالؿ  )21ومكف اىتاتنج من ومي"
تلوف أف القومب ارحتمنلوب ) (Sig.المقنلمب راتلنرن التلنوف ا حندى – ذال ارتجنه الالاحد ن أكلر
مف مىتالل الدرلب  α ≥ 0.05لجموو المجنرت اللذلؾ ومكف اىتاتنج أاه ر تالجد فرالؽ ذات
درلب إحونئوب لوف متالىطنت تقدورات عواب الدراىب حالؿ هذه المجنرت تلزل إلر اللمرل
الولزال اللنحث ذلؾ إلر أف طلولب ا الامر فالصوبل فنرىتلداد الالالصنوب الاحتالاء ا ,رار وحتنج إلر

أالامر عمونلالأف الالرة الالممنرىب الالدراوب الشنممب لممالظؼ لنلقىـ التنلو له ل ن أثر كلور عمر رأوه
الملرفته.
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جدول ( :)21نتائج اختبار " التباين األحادي –ذو االتجاه الواحد " – العمر

 25سنة

أقل من 30

أقل من 35

40أقل من

سنة

سنة

سنة

ما وق

قيمة االختبار

المجال

أقل من

من  25إلى

من  30إلى

إلى 35من

 40سنة

ال يمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

3.21

3.31

3.06

3.35

3.34

0.486

0.746

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

3.34

3.44

3.39

3.50

3.49

0.216

0.929

مرحمب احتالاء ا ,رار.

3.43

3.39

3.39

3.54

3.36

0.335

0.854

مرحمب اىتلندة الاشنط.

3.63

3.48

3.74

3.56

3.61

0.304

0.875

مرحمب التلمـ.

3.39

3.52

3.61

3.68

3.63

0.476

0.753

جميع المجاالت الساب ة معا

3.40

3.43

3.44

3.53

3.49

0.130

0.971

ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مسمتوى الداللمة ) )α ≤ 0.05بمين أراء أ مراد العينمة مي
واقمع اسمتخدام أسماليب إدارة األزممات مي اتحماد الم ماولين الفمسمطينيين بمحا ظمات غمزة يعمزى
لمخبرة.
مف الاتنئج المال,حب في جدالؿ  ) 22ومكف اىتاتنج من ومي"

تلوف أف القومب ارحتمنلوب ) (Sig.المقنلمب راتلنرن التلنوف ا حندى – ذال ارتجنه الالاحد ن أكلر
مف مىتالل الدرلب  α ≥ 0.05لجموو المجنرت اللذلؾ ومكف اىتاتنج أاه ر تالجد فرالؽ ذات
درلب إحونئوب لوف متالىطنت تقدورات عواب الدراىب حالؿ هذه المجنرت تلزل إلر الالرةل

الولزال اللنحث ذلؾ إلر ا ع,نء صد اعتندالا الرالتوف الأولح عمم ـ صد لمله التقندـلال وشور ذلؾ

إلر عدـ المشنركب لنلرأى مف صلؿ ا ع,نء م من ااتم ت مدة الادمب.
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جدول ( :)22نتائج اختبار " التباين األحادي –ذو االتجاه الواحد " – الخبرة

أقل من

إلى أقل

أقل من

سنوات 10

 3سنوات

من 6

10

وك.ر

سنوات

سنوات

قيمة االختبار

المجال

من 3

من  6إلى

ال يمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

3.09

3.35

3.17

3.31

0.315

0.815

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

3.24

3.55

3.40

3.46

0.375

0.771

مرحمب احتالاء ا ,رار.

3.36

3.53

3.51

3.39

0.301

0.825

مرحمب اىتلندة الاشنط.

3.54

3.53

3.85

3.58

0.786

0.503

مرحمب التلمـ.

3.45

3.54

3.81

3.59

0.611

0.609

جميع المجاالت الساب ة معا

3.34

3.50

3.55

3.46

0.184

0.907

ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مسمتوى الداللمة ) )α ≤ 0.05بمين أراء أ مراد العينمة مي
واقمع اسمتخدام أسماليب إدارة األزممات مي اتحماد الم ماولين الفمسمطينيين بمحا ظمات غمزة يعمزى
لممؤىل العممي.
مف الاتنئج المال,حب في جدالؿ  ) 23ومكف اىتاتنج من ومي"
تلوف أف القومب ارحتمنلوب ) (Sig.المقنلمب راتلنرن التلنوف ا حندى – ذال ارتجنه الالاحد ن أكلر
مف مىتالل الدرلب  α ≥ 0.05لممجنرت ن مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذارل مرحمب احتالاء
ا ,رار ل مرحمب اىتلندة الاشنط ل مرحمب التلمـ ن الالمجنرت مجتملب ملن ل اللذلؾ ومكف
اىتاتنج أاه ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب لوف متالىطنت تقدورات عواب الدراىب حالؿ هذه

المجنرت تلزل إلر المؤهؿ اللممي .

أمن لنلاىلب لمجنؿ ن مرحمب ارىتلداد الالالصنوبن فقد تلوف أف القومب ارحتمنلوب ) (Sig.أصؿ مف
مىتالل الدرلب  α ≥ 0.05اللذلؾ ومكف اىتاتنج أاه تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب لوف
متالىطنت تقدورات عواب الدراىب حالؿ هذا المجنؿ تلزل إلر المؤهؿ اللممي الذلؾ لونلح الذوف
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مؤهم ـ اللممي دلمالـل ولزال اللنحث ذلؾ الحنوموف عمر درجب الدلمالـ هـ ممن ولممالف فاووف
اللدو ـ الالرة الكلورة في مجرونت ا مالر الوالموب في صطنع المقنالرت ممن وجلؿ لدو ـ القدرة عمر
ملنوشب ا زمنت المحتممب أكثر مف لورهـ مف الحنوموف عمر الش ندات اللمموب ا ارلل فاروج

ا لدلمالـ وت ـ الاصو ا زمنت في صطنع المقنالرت الأىلنل نل الكو وب ارىتلداد لمالاج ت ن ل أال طروقب
التورؼ في التلنمؿ مو أزمنت نل كالاه عمر إطسع دائـ لأهـ ا زمنت الوالموب ل ذا القطنع.

جدول ( :)23نتائج اختبار " التباين األحادي – ذو االتجاه الواحد " – المؤىل العممي

قيمة االختبار

وقل

دبموم

بكالوريوس

عميا

().Sig

المجال

توجييي

دراسات

ال يمة االحتمالية

المتوسطات

مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

3.45

3.53

3.24

3.15

0.993

0.398

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

3.69

3.79

3.40

3.21

2.950

*0.035

مرحمب احتالاء ا ,رار.

3.57

3.66

3.38

3.24

1.342

0.263

مرحمب اىتلندة الاشنط.

3.73

3.97

3.53

3.49

2.255

0.084

مرحمب التلمـ.

3.75

3.97

3.50

3.62

2.332

0.076

جميع المجاالت الساب ة معا

3.64

3.79

3.41

3.34

2.104

0.102

* ال رؽ لوف المتالىطوف دالب إحونئون عاد مىتالل درلب .α ≥ 0.05

ال توجد روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بين أراء أ راد العينة ي
واقع استخدام أساليب إدارة األزمات ي اتحاد الم اولين الفمسطينيين بمحا ظات غزة يعزى
لممنط ة.
مف الاتنئج المال,حب في جدالؿ  )24ومكف اىتاتنج من ومي"

تلوف أف القومب ارحتمنلوب ) (Sig.المقنلمب راتلنرن التلنوف ا حندى – ذال ارتجنه الالاحد ن أكلر
مف مىتالل الدرلب  α ≥ 0.05لجموو المجنرت اللذلؾ ومكف اىتاتنج أاه ر تالجد فرالؽ ذات
درلب إحونئوب لوف متالىطنت تقدورات عواب الدراىب حالؿ هذه المجنرت تلزل إلر الماطقب.
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الولزال اللنحث ذلؾ لتشنل ه ا زمنت في المانطؽ الجغرافوب الالاحدة ال ف الجموو في ماتمؼ
المانطؽ وتأثرالا لا س اللالامؿ الالظرالؼ الذلؾ لوغر حجـ صطنع لزة مف حوث المىنحب.
جدول ( :)24نتائج اختبار " التباين األحادي – ذو االتجاه الواحد " – المنط ة

غزة

شمال
غزة

الوسطى

خانيونس

رح

قيمة االختبار

المجال

محا ظة

محا ظة

محا ظة

محا ظة

محا ظة

ال يمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

مرحمب اكتشنؼ إشنرات اياذار.

3.21

3.44

3.64

3.17

3.35

0.894

0.469

مرحمب ارىتلداد الالالصنوب.

3.39

3.57

3.73

3.43

3.48

0.639

0.636

مرحمب احتالاء ا ,رار.

3.40

3.41

3.76

3.45

3.35

0.375

0.826

مرحمب اىتلندة الاشنط.

3.62

3.57

3.99

3.59

3.36

0.744

0.564

مرحمب التلمـ.

3.55

3.65

3.97

3.57

3.60

0.521

0.721

جميع المجاالت الساب ة معا

3.43

3.53

3.82

3.44

3.43

0.544

0.704
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

لانء عمر الدراىب المودااوب التي صنـ ل ن اللنحث حالؿ الاصو اىتاداـ أىنلوب إدارة ا زمنت في
اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة تالومت هذه الدراىب إلر مجمالعب مف الاتنئج مف

اسؿ اللونانت التي جمل ن اللنحث مف ايىتلناب الاجراء للض المقنلست مو للض مدراء

الشركنت الللض مالظ ي ايتحند المف ثـ تـ عرض الت ىور الاتنئج الرلط ن لنلدراىنت الىنلقب
ذات اللسصبل ثـ اىتاسص أهـ الاتنئج التي تالومت إلو ن الدراىب الكذلؾ أهـ التالوونت.

أوال /النتائج :
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية "
 ر تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل الدرلب  )α ≤ 0.05لوف أراء أفراد اللوابفي الاصو اىتاداـ أىنلوب إدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة

ولزل لملمر أال لمالرة أال لمماطقب.

 تالجد فرالؽ ذات درلب إحونئوب عاد مىتالل الدرلب  )α ≤ 0.05لوف أراء أفراد اللواب فيالاصو اىتاداـ أىنلوب إدارة ا زمنت في اتحند المقناللوف ال مىطواووف لمحنفظنت لزة ولزل

لممؤهؿ اللممي الذلؾ لونلح الذوف مؤهم ـ اللممي دلمالـ.
بالنسبة لممجال األول  :اكتشاف األزمة و اإلنذار المبكر:

 واللي ارتحند اهتمنمن ركتشنؼ الرود مؤشرات ا زمب الذلؾ ف اهتمنـ المدوروف ماوبفي ا مالر التي تشكؿ ل ـ اط ار فلمون ممن وتوح ى اللب ال,و الود عمر إشنرات اياذار

التي تالئ لقرب حمالؿ ا زمب.

 ر وتـ مىح لوئب اللمؿ الانرجوب لستحند لشكؿ شنمؿ لم تلرؼ عمر مؤشرات حدالث ا زمبممن ودؿ عمر أف ارتحند لور فلنؿ في ارىتجنلب لمتغورات المىتجدةل ممن وجلمه عر,ب
لمت دودات مف ا طراؼ الانرجوب.

بالنسبة لممجال ال.اني :مرحمة االستعداد والوقاية :
 وحرص ارتحند عمر اللمؿ عمر ا ض التالتر الاىتلندة الرالح الملاالوب عاد حدالث ا زمنتحوث تقالـ إدارة ايتحند لتقدوـ كنفب أاالاع الدعـ مندون الملاالون) حىب ايمكنانت المتنحب
لدو ن.

 ر وجرى ايتحند تجنرب الهموب لمتلنمؿ مو أزمنت محتممب ف التجنرب الالهموب مكم ب مندونممن وجلؿ ايتحند وتجنهؿ إجراء التجنرب الالتدرولنت لمالاج ب ا زمنت المىتقلموب الكمن أف
إهمنؿ جناب التجنرب الالتدروب في التلنمؿ مو ا زمنت وؤدى إلي ,لؼ الك نءة لدى

007

أع,نء اي تحند في التلنمؿ مو المالاصؼ الطنرئب الا زمنت اللنلتنلي فقد الىوطرة عم ر
ا حداث .

بالنسبة لممجال ال.الث " مرحمة احتواء األ رار"
 وىتامص ارتحند لوالرة فلنل ب الدرالس الالللر مف ا زمنت التي الاج ته في محناللبلسىت ندة ما ن مىتقلسل حوث وقالـ

لتقووـ اطط اللرامج إدارة ا زمنت الىنلقب لقود

تطالورهن التحىوا ن مف أجؿ التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب .

 ر و,و ارتحند موزااوب مىتقمب ل روؽ ا زمنت لملنلجب آثنر ا زمب ل الذلؾ ف تمؾ ا مالاؿفي الغنلب ر تكالف مدرجب ,مف الموزااوبل حوث ولنار ايتحند مف عدـ الجالد لاد انص
لمونروؼ ا زمنتل الاذا الجد ف انؾ إجراءات رالتواوب طالومب ا جؿ لمحوالؿ عمر تمؾ
المونروؼ.

بالنسبة لممجال الرابع مرحمة استعادة النشاط :
-

وىت ود ارتحند مف المالاصؼ الانتجب عف ا زمب في ايوسح الالتطالور المىتقلمي الذلؾ أف
ارتحند والاوؿ عممه لشكؿ طلولي للد اات نء ا زمبل الوىتغؿ ا زمب مف انحوب اوجنلوب ال
ولمؿ عمر تالظوؼ ا زمب لونلحهل الوىت ود ارتحند مف اقنط الامؿ في الاطط المال,العب

يدارة ا زمنت .

 ر وىنعد الاظنـ الحنلي عمر تاطي ا زمب لالجالد ,لؼ في التاىوؽ الالتكنمؿ في هوكموبارتحند في ايدارات الا صىنـ الماتم ب الذلؾ انتج للدـ مشنركب كنفب ايدارات الا طراؼ

الماتم ب المرتلطب لمال,الع ا زمب الكذلؾ لغونب الاطط الاللرامج الصمب الالعي لأهموب ,رالرة
أ ف وتالفر عاد ارتحند الحد ا دار مف الاطط الاللرامج التي تىنعده في مالاج ب أى مالاصؼ
طنرئب أال أزمنت.
بالنسبة لممجال الخامس مرحمة التعمم:
 وقالـ ارتحند لمشنركب أع,نء فروؽ اللمؿ لنلملمالمنت التي تـ الحوالؿ عمو ن رىتاسصاتنئج ا زمب ال وحرص عمر تقالوب اظنـ الملمالمنت مف مراكز اتانذ الق اررات ل,منف
تغذوت ن أالؿ لأالؿ لنلملمالمنت التي وحتنج ن في عمموب اتانذ الق اررات المتلمقب لن زمبل
الوحرص ارتحند

عمر تالفور صنعدة لونانت تىتالعب طلولب ا زمب الأللندهن لحوث وتـ

تالظو ن في التلنمؿ مو ا زمب.
-

ر وتـ إعطنء كنفب الوسحونت الت الوض الىمطب ل روؽ التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب أى
أف ارتحند ولطر ا اللالوب لممركزوب في اتانذ الق اررات اظ ار لولاللب الظرالؼ مف احتسؿ

الالسؽ الحونر المن فر,ه مف صوالد لحوث تقالـ ايدارة اللمون في ارتحند لنلتلنمؿ مو
المالاصؼ الطنرئب ,مف من تراه مانىب
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.انيا/التوصيات :
توصمت الدراسة إلى مجموعة التوصيات أىميا:
, رالرة عمؿ دالرات متاووب

ع,نء ارتحند لتال,وح م نهوـ إدارة ا زمنت ل ـ.

 ارىت ندة مف الرات الدالؿ المحوطب في شركنت المقنالرت في كو وب التلنمؿ مو ا زمنت.
 عقد مؤتمرات عمموب ىاالوب حالؿ إدارة ا زمنت لمانصشب ا زمنت التي والاج ن ارتحند
التقووـ ا ىنلوب الا دالات التي أتللت لمالاج ت ن .

, رالرة تشكوؿ إدارة أال فروؽ أزمنت مالفر له كنفب ايمكنانت المندوب الاللشروب) الولطي كنفب
الوسحونت المانىلب التي تمكا ـ مف التلنمؿ مو ا زمنتل مو ,منف أف وكالف مدرلن

المؤهس عممون الفاون لمقونـ لم نمه لكؿ فلنلوب.

 اللمؿ عمر المراجلب المىتمرة الالدالروب لاطط إدارة ا زمنت مف اسؿ إجراء التجنرب
الالهموب لمتلنمؿ مو ا زمنت الماتم بل راتلنر مدل ك نءة الفنعموب تمؾ اللرامج الالاطط.

, رالرة تدعوـ ال ت نعؿ لوف ايدارة الاللنمموفل الذلؾ مف اسؿ ىوندة رالح اللمؿ ك روؽ
الالتلنالف لوف ايدارات الا صىنـ الماتم بلال تاموب اللسصنت ارجتمنعوب الىنئدة لوف إدارة
ارتحند الأع,نئه .
, رالرة تشجوو أع,نء ارتحند عمر المشنركب في حؿ مشكست الأزمنت اللمؿ المتكررة مف
اسؿ إ عطنء الوسحونت المانىلب التي تىنعدهـ في تحمؿ مىؤاللونت ـل التشجوو الاقد
اللانء مف جناب ا ع,نء الالمدراء في ماتمؼ المىتالونت ايداروب.
, رالرة أف وتلنمؿ ارتحند مو شركنت اىتشنروب تالفر له ملمالمنت حالؿ أار المىتجدات
الانرجوب مف اسؿ

الشركنت

الالمراكز الماتوب في إدارة ا زمنت لمالافنت ـ لخار

المىتجدات.
, رالرة ال,و موزااوب مىتقمب ل روؽ ا زمنت لملنلجب آثنر ا زمب حتر وى ؿ الحوالؿ
عمر ايمكناونت المندوب ال اللشروب المطماللب مف ايدارات ال ا صىنـ ا ارل في ارتحند عاد

الحنجب ل ن مف اجؿ التلنمؿ مو ا زمنت.
, رالرة التاى وؽ الالتكنمؿ في هوكموب ارتحند مف اسؿ مشنركب كنفب ايدارات الا صىنـ
الماتم ب المرتلطب لمال,الع ا زمب .

, رالرة أف وقالـ ارتحند لإعداد لرفب عممونت الاىلب المج زة لنلتقاونت الحدوثب رحتالاء
أىلنب الأ,رار ا زمب.
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, رالرة إعطنء الوسحونت الت الوض الىمطب ل روؽ التلنمؿ مو ا زمنت المىتقلموب نمف
اسؿ إاشنء صىـ انص ل ذا ال روؽ ل,منف اتانذ الق اررات ال نمب لمتلنمؿ مو المالاصؼ

الطنرئب ,مف من وراه مانىب.

 تالفور الكالادر اللشروب ذات الك نءة الالالرة اللنلوب يعداد اطط التلنمؿ مو ا زمنت
المىتقلموب الاعداد ىوانروالهنت المالاج ب.
, رالرة ارهتمنـ لأاظمب الاجراءات الطالارئ عاد ايتحند ل,منف مالاج ب المالاصؼ الطنرئب
الا زمنت المحتممب لشكؿ كؼء الفلنؿ.

, رالرة إجراء اللحالث عمر اللوئتوف الدااموب الالانرجوب لشكؿ دائـ حتر وتثاي لإلتحند
التلرؼ عمر مالاطف ال,لؼ الدااموب الالت دودات الانرجوب الا طراؼ التي ومكف أف تىنعد
في واو ا زمنت.

, رالرة أف وتلندؿ مدور الشركب الزونرات مو الشركنت ا ارل لمتلرؼ عمر ا زمنت
الماتم بل لدالف ااغمنس لن مالر الرالتواوب لالالم نـ الوالموب الايداروب للت الوض للض
وسحونته الااتونونته لللض اللنمموف في الشركب .

, رالرة أف والفر المدور أرشوؼ ملمالمنت وت,مف ا زمنت التي تحدث في شركته لملرفه
كو وب التلنمؿ مل نل الأف وكالف لدوه دراوب للمـ إدارة ا زمنت .
, رالرة تالفور لرامج الدالرات تدرولوب كنفوب لممدرووف في مجنؿ إدارة ا زمنت لمدراء الشركنت
الا ع,نء في ايتحندل الحث ـ عمر ح,الرهن عاد عقدهنل الاللمؿ عمر تح وزهـ لنراتظنـ
ل نل لمالاكلب التطالر المىتمر حتر وىتطوو المدور المالاءمب لوف متطملنت إدارة ا زمنت
الالمتغورات المحموب الاللنلموب .

, رالرة أف وىتلوف

المدورالف لنلالراء مف انرج

ايتحند في ملنلجب ا زمنت لالذلؾ

لتالفور المتاوووف في إدارة ا زمنتل التالفور الطنصـ المؤهؿ يعداد مثؿ هذه اللرامج مف
اسؿ امتسك ـ الم نرات ال اوب اللنلوب .

 ارىت ندة مف تجنرب الاطط الممنرىنت التلنمؿ مو ا زمنت في الدالؿ ا جالوب لت لوؿ دالر
شركنت المقنالرت ل الذلؾ لزوندة ك نءة الفلنلوب التدالور الالصنئوبل التي تمكا ـ مف التلنمؿ
مو ا زمنت المتالصلب.
, رالرة أف والظؼ المدور التقاونت الحدوثب الالملنورة كنلحنىالبل لمتلنمؿ مو ا زمنت
لوكالف لدوه القدرة عمر تجموو التلالوب ملمالمنته التحموم ن التواو ن الاىتاراج ن الصت الحنجب
التالفور شلكب ملمالمنتوب تى ـ في ارتونرت لتحقوؽ درجب عنلوب مف ال لنلوب في التلنمؿ مو
ا زمنت.
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, رالرة تاووص موزااوب مىتقمب دااؿ ايتحند

لملنلجب آثنر ا زمبل الذلؾ لتالفور

ايمكنانت المندوب الال اوب الاللشروب مف اسؿ إصرار لاد انص لمونروؼ ا زمنت لمن وك ؿ
تغطوب الا قنت السزمب لمالاج ب ا زمنت المحتممب.

.ال.ا  :دراسات مست بمية م ترحة "-
 دراىب الاصو أداء إدارة ا زمنت في الشركنت الوانعوب في محنفظنت لزة .
 إجراء دراىنت ممنثمب عمر الشركنت ا ارل في مجنرت أارل لور المجنرت التي
شممت ن الدراىب لمتلرؼ عمر جموو المجنرت التي ومكف أف تادـ إدارة ا زمنت.

 دراىب لوف الاصو إدارة ا زمنت في فمىطوف الالاصو إدارة ا زمنت في الدالؿ اللرلوب.
 دراىب ا ىنلوب التي تىتادم ن الونلنف الالدالؿ الغرلوب في إدارت ن ل زمنت.
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المراجع:
أوال /الكتب والمصادر العربية:
 أحم ػػدل أحم ػػد  ")2002نإدارة ا زم ػػنت التلمومو ػػب ف ػػي الم ػػدارس" ا ى ػػلنب الالل ػػسجنل دار
ال كر اللرليل القنهرة.
 اللزازل حىػف " ")2001إدارة ا زمػب لػوف اقطتػي الغموػنف ال التحػالؿ"ل المؤىىػب الجنملوػب
لمدراىنت ال الاشر الالتالزوول لورالتل الطللب ا اللر.

 جلػػرل محمػػد  ")1999نإدارة ا زمػػنت مػػا ج اصتوػػندلنل مكتلػػب مػػدلالليل القػػنهرةل الطللػػب
ا اللر.

 الجلمػ ػػالؾل محمػ ػػد عمػ ػػي  ")1999نأعمػ ػػنؿ المقػ ػػنالرتنل دار ال ارتػ ػػب الجنملوػ ػػبل لو ػ ػػرالتل
الطللب ا اللر.
 جػػالهرل محمػػالد  ")1984نمػػف ص,ػػنون ا زمػػب الترلالوػػب –الج ػػب اظػػرنل مركػػز الػػف امػػدالف
لمدراىنتل دار ىلند الولنحل القنهرة.

 حنفظل إجسؿ الآارالف  ")1996نأوالؿ ايدارةنل مكتلب عوف شمسل القنهرة.
 الحػػسؽل محمػػد  ")2003نا زمػػب ذات الطلولػػب ايداروػػب ل اػػدرة ا ىػػمالب اللممػػر يدارة
ا زمنتنل اتحند جملونت التاموب ايداروب الالج نز المركزى لمتاظوـ الايدارةل القنهرة.

 الحمػ ػػسالىل ش ػ ػروؼ ال ماػ ػػرل محمػ ػػد  ")1997نإدارة ا زمػ ػػنت فػ ػػي الوػ ػػانعب المو ػ ػروبنل
المػػؤتمر الىػػاالى الثػػناي يدارة ا زمػػنت فػػي ال ت ػرة مػػف  26 – 25أكتػػاللر 1997ـل الحػػدة
لحالث ا زمنت ل كموب التجنرةل جنملب عوف شمسل القنهرة.

 حالاشل جمنؿ  ")1999نىوانروال ا زمنت ال الكالارث لوف الاظروب ال التطلوػؽنل :المؤىىػب
اللرلوب لماشر الايعسـل القنهرة.
 الحالش ػػنفل لرك ػػب ل ػػف ازم ػػؿ  ")2008نالتالعو ػػب ا ماو ػػب ح ػػالؿ ا زم ػػنت الملنوػ ػرةنل اػ ػػدالة
عمموبل الرونض.

 الا,ػورىل محىػػف أحمػػد  ")2003نإدارة ا زمػػنت" مػػا ج اصتوػػندى إدارى لحػػؿ ا زمػػنت
عمر مىتالل ايتحند القالمي الالالحدة ارصتوندوبنلمكتلب مدلالليل القنهرةل الطللب الثناوب.
 الاموى ػ ػػيل الى ػ ػػود ى ػ ػػسمب  ")2002نصػ ػ ػراءات ف ػ ػػي ايدارة المدرى ػ ػػوب أىىػ ػ ػ ن الاظرو ػ ػػب
التطلوقنت ػ ػػن المودااوػ ػػب الاللمموػ ػػبنل دار الالفػ ػػن لػ ػػداون الطلنعػ ػػب الالاشػ ػػرل ايىػ ػػكادروبل الطللػ ػػب
ا اللر.
 الرازىل محمد  ")1988ن ماتنر الوحنحنل دار الكتنب اللرليل لورالتل للانف .
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 الشلسفل ف د  ")2002نإدارة ا زمنت"ا ىس  -المراحؿ –اآللونتنل جنملب
 انوؼ اللرلوب لملمالـ ا ماوبل الرونض.

 ىػ ػ ػػنلـ الشػ ػ ػػوخل ىالىػ ػ ػػف  ")2003نإدارة الملنلجػ ػ ػػب ا زمػ ػ ػػنت فػ ػ ػػي ايىػ ػ ػػسـنل دار الاشػ ػ ػػر
لمجنملنتل القنهرةل الطللب ا اللر.
 الى ػػودل او ػػور  ")2003نإدارة الملنلج ػػب ا زم ػػنت ف ػػي ايى ػػسـن ل دار الاش ػػر لمجنمل ػػنتل
القنهرةل الطللب ا اللر.

 الش ػروؼل حىػػنـ  ") 1998نالتالػػؤ لنلماػػنطر الا زمػػنت المحتممػػب لند ارىػػب تطلوقوػػب فػػي
الو ػػانعب الموػ ػروب نالم ػػؤتمر ا الؿ يدارة ا زم ػػنت الالكػ ػالارث لالح ػػدة لح ػػالث اللممو ػػنت ل
كموب التجنرة ل جنملب عوف شمس  13-12أكتاللر ل القنهرة .1998

 الولنغل زهور الوـ  ")1997ندالر إدارة المػالارد اللشػروب فػي إدارة ا زمنتنلد ارىػب مقدمػب
إلر المؤتمر الثناي يدارة ا زمنت الالكالارثل جنملب عوف شمسل القنهرة.
 علػ ػػد الػ ػػرحمفل علػ ػػد الك ػ ػروـ " :(2005اآلثػ ػػنر الىػ ػػوكاللالجوب الانتجػ ػػب عػ ػػف إدارة ا زمػ ػػنت
الالكالارث الالطالارئ الوحوبل المؤتمر الىػاالى الاػنمس يدارة ا زمػنت الالكػالارث فػي ال تػرة

مػػػف  29 – 28أكتػ ػػاللر ل الحػػػدة لحػ ػػالث ا زمػػػنت ل كموػػػب التجػ ػػنرة لجنملػػػب عػ ػػوف شػ ػػمس"
القنهرة.
 علػػػد الك ػ ػروـ لاوػ ػػر  ")2004نالللػػػد ارصتوػ ػػندى لمظػػػرالؼ الراهاػػػب الأثرهػ ػػن عمػ ػػر صطػ ػػنع
اياشنءات ال مىطواينل الرصب عمؿل اتحند المقناللوف ال مىطواووف.

 علو ػػداتل عل ػػد ار  ")1993نى ػػوكاللالجوب إدارة ا زم ػػنت فرو ػػؽ إدارة ا زم ػػنت ال ػػذكنءل
ايلداعل الثلػنت)نل المػؤتمر الىػاالى الثػناي يدارة ا زمػنت فػي ال تػرة مػف 26-25أكتػاللرل

الحدة لحالث ا زمنت ل كموب التجنرة ل جنملب عوف شمس "القنهرة.

 عموالةلالىػ ػػود  ")2004نإدارة ا زمػ ػػنت الالك ػ ػالارث –ماػ ػػنطر اللاللمػ ػػب الايرهػ ػػنب الػ ػػداللينل
مركز الق اررات لسىتشنراتل القنهرةل الطللب الثنلثب.

 اللمػ ػػنرىل علػ ػػنس  ")1993نإدارة ا زمػ ػػنت فػ ػػي عػ ػػنلـ متغوػ ػػرنل مركػ ػػز ا ه ػ ػراـ لمترجمػ ػػب
الالاشرل القنهرة.
 فػرج لمحمػد  ")1997ن ىػوكاللالجوب إدارة ا زمػنت فروػؽ إدارة ا زمػنت الػذكنءل ايلػداعل
الثلػػنت)ن ل المػػؤتمر الىػػاالى الثػػناي يدارة ا زمػػنت ف ػي ال ت ػرة مػػف  26-25أكتػػاللرل الحػػدة
لحالث ا زمنتل كموب التجنرةل جنملب عوف شمسل القنهرة.

 كنم ػػؿل عل ػػد الاله ػػنب  ")2003نى ػػوكاللالجوب إدارة ا زم ػػنت المدرى ػػوبنل مكتل ػػب دار ال ك ػػر
لمطلنعب الالاشر الالتالزوول عمنف.
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 مزلالدىل وحوػر  ")2003نالمقػنالرت" عمػـ ال فػف ال إدارةنل الشػركب اللنلموػب لماشػرل الطللػب
ا اللر.

 موػػط رل صنىػػـ " :( 1995تػػأثور ا زمػػنت الالك ػالارث عمػػر الم ػالارد اللش ػروب"ل المػػؤتمر
الىػػاالى الثنل ػػث يدارة ا زمػػنت ف ػػي ال ت ػرة م ػػف  4 -3أكتػػاللرلالجزء الثنل ػػثل الحػػدة لح ػػالث
ا زمنتل كموب التجنرةل جنملب عوف شمس" القنهرة.
 المغرلػ ػػيل كنمػػػؿ الآاػػػرالف  ")1995نأىنىػ ػػونت فػ ػػي ايدارةنل دار ال كػػػر لمطلنعػػػب الالاشػ ػػر
الالتالزوول عمنفل الطللب ا اللر.

 مكحالؿل لنىـ ال عطوناي ل اور  ")2003ندالر صطنع اياشنءات ال ايىػكنف فػي التاموػب
ارصتوندوب ال مىطواوبنل مل د ألحنث الىونىنت ارصتوندوب ال مىطواي منس).

 اوورل الافي " :)1998إطنر مقترح لىػوانروال أزمػب مىػتقلموب محتممػب"ل المػالتمر الىػاالى
الثناي يدارة ا زمنت الالكالارثل جنملب عوف شمسل القنهرة.
 هػػسؿل محمػػد عل ػػد الغاػػي  ")2004نم ػػنرات إدارة ا زمػػنت  ..ا زمػػب ل ػػوف الالصنوػػب ما ػػن
الالىوطرة عمو ننل مركز تطالور ا داء ال التاموبل القنهرةل الطللب الراللب.

 الوحونل علد ار  ")1996نتوالر مىتقلمي لدالر تاظومنت المجتمػو المػداي فػي مالاج ػب
ا زمػػنت الترلالو ػػب لمو ػػرنل الم ػػؤتمر الى ػػاالى الىػػنلول إدارة ا زم ػػب التلمومو ػػب ف ػػي مو ػػرل
الحدة لحالث ا زمنتل كموب التجنرةل جنملب عوف شمس "القنهرة.
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.انيا/األبحاث والدراسات والرسائل العممية:
 ألال عزوزل ىنمي  ")2010نملالصنت إدارة ا زمػنت فػي ال ازرة الوػحب ال مىػطواوب فػي ظػؿ
الحونر" دراىب حنلب صطنع لزةنل رىنلب منجىتورل الجنملب ايىسموبل لزة.

 ألػال عمػرل هػناي  ")2009نفنعموػب اظػـ الملمالمػنت ايداروػب المحالىػلب الأثػر٘ا فػي إدارة
ا زمنت" دراىب تطلوقوب عمر القطنع المورفي في فمىطوفنل رىػنلب منجىػتورل الجنملػب
ايىسموبل لزة.
 ا شقرل محمد  ")2010ن درجب ممنرىب إدارات الكموػنت التقاوػب الالم اوػب لمحنفظػنت لػزة
يدارة ا زمنت الىلؿ تطالورهننل رىنلب منجىتورل الجنملب ايىسموبل لزة.

 ا عرجيل حىوف ال دصنمىػبل مػأمالف  ")2000نإدارة ا زمػنت د ارىػب مودااوػب لمػدل تػالافر
عانوػػر اظػػنـ إدارة ا زمػػنت مػػف الج ػػب اظػػر اللػػنمموف فػػي الالظػػنئؼ ايش ػرافوب فػػي أمناػػب
عم ػػنف الكل ػػرلنل مجم ػػب ايدارة اللنم ػػب ل المجم ػػد التنى ػػو الالثسث ػػالف ل الل ػػدد ال ارل ػػو ل مل ػػد

ايدارة اللنمب" الرونض.
 اىػ ػػموـل الى ػ ػػنـ  ")2007نإدارة ا زم ػ ػػنت ف ػ ػػي المؤىى ػ ػػنت الحكالمو ػ ػػب ال مى ػ ػػطواوب" د ارى ػ ػػب
مودااوب عمر ال ازرة المنلوب في لزةنل رىنلب منجىتورل الجنملب ايىسموبل لزة.

 توشالرىل أحمد  ")2005نامنذج مػف إدارة ا زمػنت فػي ع ػد الام ػنء ال ارشػدوف التطلوقنت ػن
فػي مجػنؿ ايدارة الالتاطػوط الترلػالىنل رىػنلب منجىػتور لوػر ماشػالرة لكموػب الترلوػبل جنملػػب
أـ القرل" مكب المكرمب.

 الجػػدوميل رلحػػي  ")2006نالاصػػو إدارة ا زمػػنت فػػي المىتش ػ ونت الحكالموػػبنل رىػػنلب
منجىتورل الجنملب ايىسموبل لزة.
 حجػػنزىل جمػػنؿ طػػنهر  ")2001نأثػػر الثقنفػػب التاظوموػػب عمػػر فنعموػػب اظػػنـ إدارة ا زمػػنت
فػ ػ ػػي اللاػ ػ ػػالؾ التجنرو ػ ػ ػػب الىػ ػ ػػلالدوبنل مجم ػ ػ ػػب اللحػ ػ ػػالث التجنروػ ػ ػػبل كمو ػ ػ ػػب التجػ ػ ػػنرةل جنمل ػ ػ ػػب

الزصنزوؽلـ )23ل ع .)2
 الحمػزاالىل انوػػر  ") 1997ن تالصػػو الكػالارث التاظوموػػب ايداروػػب لػػوف اظروػػب الػػف امػػدالف
الالاظروب الغرلوػبنل مجمػب اللرلوػب لملمػالـ اياىػناوب لاللػدد الىػندس الالىػتالفل الىػاب الىػنللب
عشرة لالكالوت " مجمس الاشر اللممي.
 الاشنليل شنكر ال القطبل محي الػدوف  ")2007نفنعموػب اظػـ الملمالمػنت ايداروػب الأثرهػن
فػػي إدارة ا زمػػنت" د ارىػػب مودااوػػب فػػي الشػػركنت الوػػانعوب ا رداوػػبنل المجمػػب ا رداوػػب فػػي

إدارة ا عمنؿل المجمد الثنلثل اللدد ا الؿ.
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 رى ػػتـل ا ػػنجر  ")2004نالاط ػػط المى ػػتقلموب يدارة ا زم ػػنت المدرى ػػوب لد ارى ػػب ا ى ػػوب
لمىػػتقلمونت المالاج ػػب نل رىػػنلب منجىػػتور لوػػر ماشػػالرةل صىػػـ عمػػـ الػػا س الترلػػالىل كموػػب
الترلوبل جنملب طاطن "القنهرة .

 ىػػمومنفل محمػػد جػػسؿ  ")1999نأثػػر للػػض اللالامػػؿ التاظوموػػب عمػػر ك ػػنءة إدارة ا زمػػنت
لمىتشػ ونت جنملػػب الماوػػالرةنل المػػؤتمر الىػػاالى ال ارلػػو يدارة ا زمػػنت الالكػالارث ل جنملػػب
عوف شمس ل القنهرة.

 وػ ػػقرل عػ ػػنطؼ  ")2009ندرجػ ػػب ت ػ ػالافر م ػ ػػنرات إدارة ا زمػ ػػنت لمػ ػػدورى مػ ػػدارس الكنلػ ػػب
الغالث لغزة الىلؿ تاموت ننل رىنلب منجىتورل الجنملب ايىسموبل لزة.
 ال ,ػ ػػالوحيل عل ػ ػػد اللزو ػ ػػز  ")2004نالتاط ػ ػػوط ايعسم ػ ػػي الدالره ف ػ ػػي مالاج ػ ػػب الكػ ػ ػالارث
الا زمػنت" د ارىػب مىػحوب عمػر اللػنمموف فػي مدوروػب الػدفنع المػداي الال ازرة الثقنفػب الايعػػسـ
في مدواب الرونضنل أطرالحب منجىتور)ل جنملب انوؼ اللرلوب لملمالـ ا ماوبل الرونض.
 علػد ارل لػندة " )1999نإدارة ا زمػػنت فػي القطػػنع الموػرفي ا رداػػي" د ارىػب تطلوقوػػبنل
رىنلب منجىتورل كموب الدراىنت اللمونل الجنملب ا رداوب.

 اللم ػػنرل عل ػػد ار ل ػػف ى ػػمومنف  ")2005ندالر تقاو ػػب الاظ ػػـ الملمالم ػػنت ف ػػي إدارة ا زم ػػنت
الالكالارث" دراىب تطلوقوب عمر المدوروػب اللنمػب لمػدفنع المػداينل رىػنلب منجىػتورل أكندوموػب
انوؼ اللرلوب لملمالـ ا ماوب.

 عميل أحمد ) " :( 1994اظنـ الرة مقترح لمتالؤ لن زمػنت المنلوػب ل "مجمػب ايدارة اللنمػبل
اللدد . 78
 ع ػػالدةل ره ػػنـ  ")2008نالاص ػػو إدارة ا زم ػػنت ف ػػي مؤىى ػػنت التلم ػػوـ الل ػػنلي لقط ػػنع لػ ػزة"
دراىب تطلوقوب عمر الجنملب ايىسموبن رىنلب منجىتورل الجنملب ايىسموبل لزة.

 الطوبلحىف  ")1990نإدارة الكالارثنل مجمب ايدارة اللمموبلاللدد65لوانور.
 القحط ػػنايل ىػػػمحي  ")2002ندالر إدارة اللسصػػػنت اللنمػػػب فػ ػػي التلنمػػػؿ مػ ػػو ا زمػ ػػنت ال
الكالارث" دراىب تطلوقوب عمر إدارة اللسصنت اللنمػب فػي الػدفنع المػداينل رىػنلب منجىػتورل

جنملب انوؼ اللرلوب لمدراىنت ا ماوبل الرونض.
 انوػرل محمػالد  ")2002ن أثػر اللالامػؿ التاظوموػب الالتقاوػب فػي تطلوقػنت اظػـ الملمالمػنت
ايداروػب  :د ارىػب تطلوقوػب فػي القطػنع الموػرفي ا رداػينل رىػنلب منجىػتور لوػر ماشػالرةل
جنملب الورمالؾل ا ردف.
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ممحؽ رصـ )1

ارىتلناب لوالرت ن ا اللوب
جامعة األزهر – غــزة
عمادة الدراسات العليـا
كليــة االقتصاد والعلوم اإلدارية

قســم إدارة األعمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد  ................................................................../حفظو اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

المو وع  /بحث ماجستير ي إدارة األعمال
أحوط ىوندتكـ عممن لأااي أجرى دراىب عمموب لغرض اىتكمنؿ متطملػنت الحوػالؿ عمػر درجػب
المنجىتور في إدارة ا عمنؿ مف جنملب ا زهر للاالاف " نواقع استخدام أساليب إدارة األزممات مي

اتحاد الم اولين الفمسطينيين بمحا ظات غزة".

ارجال مف ىوندتكـ التكرـ لتللئب ارىتلناهل الت ,مالا فنئؽ ارحتراـ ال التقدور.

اللنحث
ىمومنف الدوب
جنملب ا زهر  -لزة
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أوال ً :البيانات الديموغرافية
اإلرشادات التو يحية :
يرجى التكرم بو ع إشارة (  ) xي المكان المناسب :
 -1الدرجة الوظيفية

إدارة عميا (رئيس/مدير إدارة)

إدارة وسطى (مدير دائرة)

إدارة دنيا (مشرف -رئيس ورشة – مراقب خدمات  -موظف)
 -2الجنممس
 -3العمر

أن.ى

ذكر
أقل من  25سنة

من  25إلى أقل من 33سنة

من  33إلى أقل من  35سنة

من  35الى أقل من  43سنة

 43سنة ما وق
 -4الخمبرة

 -5المؤىل العممي

 -6المنط ة

أقل من  3سنوات

من  3إلى أقل من  6سنوات

من  6إلى أقل من  13سنوات

 13سنوات وك.ر

توجييي وقل

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا
محا ظة شمال غزة

محا ظة غزة

محا ظة خانيونس

محا ظة الوسطى
محا ظة ر ح
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ثانياً :الفقـــرات:
الرقم

موا ق

الف رات

بشدة

المجال األول  :مرحمة اكتشاف إشارات اإلنذار



وحػث المػدور عمػر إشػلنر اللػنمموف فػي مجػنؿ ا زمػب

1

لنرطمئانف الصت اراذار
تمتزـ إدارة ارتحند لنلتاطوط المىتمر لتطالور أدائ ن علر

2

إشنرات اراذار
وقالـ ارتحند لتحموؿ اللوئب الانرجوب لمتلرؼ عمر المتغورات

3

الماتم ب التي ومكف أف تؤثر عمو ن في المىتقلؿ
وحرص المدور عمر أف وتلنمؿ اللنمموف مو ا زمنت عمر

4

أا ن فرص لتحىوف ا ال,نع
تىػت ود ايدارة مػف الىػنئؿ اياػذار الملكػرل الايشػنرات
التحذوروػب التػي تاػذر لقػرب الصػالع أزمػب لكأىػنلوب الصنئوػب

5

رحتالاء ا زمب صلؿ حدالث ن

تتالصػو إدارة ارتحػند لمشػنركب فروػؽ ا زمػنت الماػنطر
6

المحتمػؿ حػدالث ن مػف اػسؿ روػد التحموػؿ ارحتمػنرتل
الالتغوورات التي تشور لالصالع أزمب

7
8
9
13

وتالافر لدل المدور صنعدة لونانت ومكف اىتادام ن فػي حنلػب
حدالث أزمب دااؿ ارتحند
وتالفر لدل ارتحند صىـ انصل مف م نمه روػد مؤشػرات
الصالع ا زمنت

وػتـ مىػح اللوئػب الدااموػب الالانرجوػب للمػؿ ارتحػند لشػكؿ
ماتظـ لمتلرؼ عمر مؤشرات احتمنؿ حدالث ا زمب
ت ػتـ إدارة ارتحػند للمموػنت توػاوؼ التلالوػب مؤشػرات
حدالث ا زمنت
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موا ق

محايد

غير
موا ق

غير
موا ق
بشدة

11
12

وشػػلر اللػػنمموف فػػي ارتحػػند

لنهتمػػنـ لجمػػو الاكتشػػنؼ

عسمنت الاطرل التي صد تكالف مؤش ار لالصالع ا زمب
وتىػـ ال وكػؿ التاظومػي لمرالاػب كنفوػب تىػنعد ارتحػند فػي
التلنمؿ مو ا زمنت حنؿ الصالع ن

المجال ال.انى :مرحمة االستعداد والوقاية


1
2
3
4
5
6
7
8
9
13

وجىػد صنئػد ال روػؽ رالح ال روػؽ الالتلػنالف مػو اآلاػروف عاػد
الصالع ا زمب
تقالـ ايدارة لتحدوث التطالور صالاعد اللونانت أالؿ لػأالؿ الفػؽ
من وىتجد مف أزمنت

وتىػـ ارتحػند لنلقػدرة عمػر تحموػؿ المشػكمب أال ا زمػب إلػر
عانورهن ا اللوب
تحػرص ايدارة عمػر تلالوػب الملمالمػنت الانوػب لن زمػب
طلقن لسحتونجنت لحوث وى ؿ الرجالع إلو ن

تحػدد ايدارة ايمكناوػنت المندوػب الاللشػروب التػي وتطمل ػن
التلنمؿ مو ا زمب صلؿ الأثانء الللد حدالث ن
وػتـ تشػكوؿ فػرؽ ماتم ػب المتلػددة لحػؿ اللدوػد مػف ا زمػنت
المحتممب في ارتحند

والجػد صىػـ واػتص لػندارة ارزمػنت متاػالع التاووػنت فػي
ارتحند
والجػد المػدور جػالا مػف الت نعػؿ الالدوانمكوػب الالمشػنركب لػدل
اللنمموف في حؿ ا زمنت

تتػالفر لػرامج الاطػط كنفوػب الجػنهزة يدارة ا زمػنت فػي
ارتحند .
تلقد اجتمنعنت دالروب لمتلنمؿ مو ا زمنت المحتممب
وىػ ؿ الحوػالؿ عمػر ايمكناوػنت اللشػروب المطماللػب مػف

11

ايدارات الا صىنـ ا ارل عاد الحنجب ل ن مف أجؿ التلنمؿ
مو ا زمنت.
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المجال ال.الث :مرحمة احتواء األ رار



تقالـ ايدارة لتالفور اىخ احتونطوب مف الملمالمنت لممحنفظب
1

عمو ػن مػف عمموػنت التمػؼ أال ال,ػونع فػي حنلػب حػدالث
ا زمنت

2
3

هاػنؾ صػدرة الىػرعب مانىػلب فػي تحروػؾ المػالارد المندوػب
الاللشروب ال,رالروب رحتالاء ا زمب
وقػالـ ارتحػند لإعػداد لرفػب عمموػنت مانىػلب المج ػزة
لنلتقاونت الحدوثب رحتالاء أىلنب الأ,رار ا زمب
وقالـ ارتحند لنرىتجنلب ال الروب رحتالاء ا زمب عف طروؽ

4

تالزوو الم نـ التحدود الوسحونت ل ترة صوورة المانىلب عاد
حدالث ا زمب

5
6
7
8

وػتـ الىػوطرة عمػر ا زمػب عاػد حػدالث ن الالحػد مػف ااتشػنرهن
الاىتمرارهن ل ترة زماوب مانىلب

وتلار المدراء ىونىب اللنب الم تالح في ارتونرت الدااموب
الالانرجوب فر ارتحند لمالاج ب ا زمب
وتـ ارىػتلناب لالػراء المتاووػوف مػف اػنرج ارتحػند عاػد
تشكوؿ فروؽ ا زمنت
وقػالـ ارتحػند لتحموػؿ اللوئػب الدااموػب لمتلػرؼ عمػر موػندر
القالة ال ال,لؼ
المجال الرابع :مرحمة استعادة النشاط

1
2

تػالفر ايدارة الحػدة انوػب لجمػو الملمالمػنت الانوػب
لن زمنت التحموم ن التازوا ن عمر صالاعد اللونانت
ولمؿ ارتحند عمر اتانذ كنفب ايجراءات السزمب لمتا وؼ
مف آثنر ا زمب الالحد مف اىتمرار حدالث ن
وقالـ ارتحند لتحدوػد ارحتونجػنت السزمػب لممالاصػو الماتم ػب

3

التػي تػأثرت لن زمػب لملنلجػب تػأثورات ا زمػب الاىػتلندة
الاشنط ارعتوندى.
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4
5

تال,ػح ايدارة اطػالات تا وػذ الىػوانروالهنت اللدومػب لجموػو
فئنت مالظ ي الشركب لمحد مف ا ,رار الانجمب عف ا زمب
تتجػنالز ايدارة صاػالات ارتوػنؿ الرىػموب فػي اقػؿ ال تلػندؿ
الملمالمنت إذا دعت الحنجب لذلؾ في مالصؼ ا زمب

تاشػر ايدارة ثقنفػب التلنمػؿ مػو ا زمػنت لػوف جموػو فئػنت
6

مػالظ ي الشػركب لطروقػب ملىػطب عػف طروػؽ الاشػرات ل
الالكتولنت .

7

وىػت ود ارتحػند مػف المالاصػؼ الانتجػب عػف ا زمػب فػي
ايوسح الالتطالور
وىػتلد ارتحػند لال,ػو اطػب لمطػالارئ لمتنللػب ا اشػطب

8

الك ومػب لملنلجػب ا زمػنت المىػتقلموب مىػت ودا مػف ىػملونت

الاوجنلونت ا زمب ا اورة
9

وىػتطوو ارتحػند مالاوػمب عممػه لشػكؿ طلولػي للػد اات ػنء
ا زمب
المجال الخامس :مرحمة التعمم

1

وماػص المػدور لمشػنركب أع,ػنء فروػؽ اللمػؿ الملمالمػنت
التي تـ الحوالؿ عمو ن رىتاسص اتنئج ا زمب
تقػالـ إدارة ارتحػند لتقوػوـ اطػط ال لػرامج إدارة ا زمػنت

2

الىػنلقب لقوػد تطالورهػن ال تحىػوا ن مػف اجػؿ التلنمػؿ مػو

ا زمنت المىتقلموب.
3

تػتمكف إدارة ارتحػند مػف ارىػت ندة مػف ا زمػب ال تالظو ػن
لمومحب ارتحند
تىػتامص إدارة ارتحػند لوػالرة فلنلػب الػدرالس الالللػر مػف

4

ا زمػنت التػي الاج ت ػن ىػنلقن فػي محناللػب لسىػت ندة ما ػن
مىتقلس
وقػالـ ارتحػند لػدمج الػدرالس المىػت ندة مػف الاػالاصص

5

الالثغرات في الاطط الىنلقب لدصب عنلوب في اطط ا زمنت

6

ومتمػؾ اللػنممالف فػي إدارة ارتحػند الالػرة ال الك ػنءة التػي

المىتقلموب
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تمكا ـ مف التورؼ ال اتانذ الق اررات أثانء حدالث ا زمنت
وقػالـ ارتحػند لتقوػوـ اطػط اللػرامج إدارة ا زمػنت الىػنلقب
7

لقوػد تطالورهػن التحىػوا ن مػف أجػؿ التلنمػؿ مػو ا زمػنت
المىتقلموب
تػاظـ ايدارة عمموػب ارتوػنؿ لػوف ا ع,ػنء دااػؿ مالصػؼ

8

ا زمػب فػي الشػركب الالج ػنت الال وئػنت الانرجوػب المىػنادة

لم روؽ
ولمؿ ارتحند عمر ارىت ندة مف أىنلوب ملنلجػب ا زمػنت
9

فػي ايدارات ا اػرل فػي اللمػد أال فػي الػدالؿ ا اػرل ذات

التجنرب المشنل ب.
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ممحؽ رصـ )2
ارىتلناب لوالرت ن الا نئوب
جامعة األزهر – غــزة
عمادة الدراسات العليـا
كليــة االقتصاد والعلوم اإلدارية

قســم إدارة األعمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد  ................................................................../حفظو اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

المو وع  /بحث ماجستير ي إدارة األعمال
أحوط ىوندتكـ عممن لأااي أجرى دراىب عمموب لغرض اىتكمنؿ متطملػنت الحوػالؿ عمػر درجػب
المنجىتور في إدارة ا عمنؿ مف جنملب ا زهر للاالاف " نواقع استخدام أساليب إدارة األزممات مي

اتحاد الم اولين الفمسطينيين بمحا ظات غزة".
ارجال مف ىوندتكـ التكرـ لتللئب ارىتلناهل الت ,مالا فنئؽ ارحتراـ ال التقدور.

اللنحث
ىمومنف الدوب

جنملب ا زهر  -لزة
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أوال ً :البيانات الديموغرافية
اإلرشادات التو يحية :
يرجى التكرم بو ع إشارة (  ) xي المكان المناسب :

 -1العمر

من  25إلى أقل من33

أقل من  25سنة
سنة
من  33إلى أقل من  35سنة

من  35الى أقل من  43سنة

 43سنة ما وق
 -2الخمبرة

 -3المؤىل العممي

 -4المنط ة

أقل من  3سنوات

من  3إلى أقل من  6سنوات

من  6إلى أقل من  13سنوات

 13سنوات وك.ر

توجييي وقل

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا
محا ظة شمال غزة

محا ظة غزة

محا ظة خانيونس

محا ظة الوسطى
محا ظة ر ح
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ثانيا :المحاور :

المحور األول  :مزحلت اكتشاف إشاراث اإلنذار
موا ق

الرقم

الف رات

1

٠رٛفش ٌذ ٜاالذؽااد لغاُ خاان ِآ ِٙاِاٗ سشاذ ِ شاشاخ
ٚلٛع األصِح
٠اارُ دساعااح ٚظااع االذؽاااد تشااىً دٚس ٞالورشاااف إشاااساخ
اإلٔزاس

3

 ٌٟٛ٠االذؽاد ا٘رّاِا الورشاف ٚسشذ ِ ششاخ األصِح.

4

٠شىً االذؽاد فش٠ما إلداسج األصِاخ اٌّؽرٍّح

5

٠رُ ِغاػ ت١ةاح اٌعّاً اٌذاخٍ١اح تشاىً شااًِ ِٚإرُ ٌٍرعاشف
عٍ ِ ٝششاخ ؼذٚز األصِح
٠رُ ِغػ ت١ةح اٌعًّ اٌخاسظ١ح ٌالذؽاد تشاىً شااًِ ٌٍرعاشف
عٍ ِ ٝششاخ ؼذٚز األصِح
ٙ٠رُ االذؽاد تعّع ٚإورشاف عالِاخ اٌخطش اٌرا ٟلاذ ذىاْٛ
ِ ششاخ ٌٛلٛع األصِح
ٛ٠فش االذؽاد ٚؼذج خاشاح ٘اذفٙا ظّاع اٌّعٍِٛااخ اٌخاشاح
ٌٍرعشف عٍ ِ ٝششاخ ؼذٚز األصِح

9

ٕ٠شش االذؽاد شمافح اٌرعاًِ ِع األصِاخ تطش٠مح ِثغطح عآ
غش٠كإٌششاخ

13

ٙ٠اااارُ االذؽاااااد تاٌرااااذس٠ة اٌّغاااارّش ٌطااااالُ ظّااااع ٚذؽٍ١ااااً
ِ ششاخ ؼذٚز األصِاخ

2

6
7
8

بشدة

موا ق

محايد

غير
موا ق

غير
موا ق
بشدة

المحور الثاني :مزحلت االستعذاد والوقايت:
موا ق

الرقم

الف رات

1

٠ؽااشن االذؽاااد عٍاا ٝاٌعّااً عٍاا ٝخفااط اٌرااٛذش ٚاعاارعادج
اٌشٚغ اٌّعٕ٠ٛح عٕذ ؼذٚز األصِاخ.

2

٠رؽٍ ٝاالذؽاد تاٌصثاخ ٚاٌصثش أِاَ ِ ششاخ األصِح

3

ٛ٠ظذ االذؽاد ظٛا ِٓ اٌرفاعً ٚاٌّشاسوح ٌذ ٜاٌعاٌٍِ ٓ١ؽً
األصِاخ.

بشدة
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موا ق

محايد

غير
موا ق

غير
موا ق
بشدة

4

ٛ٠فش االذؽاد تشاِط ٚخطػ واف١ح ٚظا٘ضج إلداسج األصِاخ.

5

ذٛظاااذ اذفال١ااااخ شٕائ١اااح فااا ٟإداسج األصِااااخ ِاااع اٌّ عغااااخ
ٚاٌعٙاخ اٌؽى١ِٛح راخ اٌصٍح
٠غ ًٙاالذؽاد اٌؽصاٛي عٍا ٝاإلِىأ١ااخ اٌّاد٠اح اٌّطٍٛتاح
ِااآ اإلداساخ ٚاأللغااااَ اٌّخرٍفاااح ِااآ اظاااً اٌرعاِاااً ِاااع
األصِاخ.

7

٠عش ٞاالذؽاد ذعاسب ١ّ٘ٚح ٌٍرعاًِ ِع أصِاخ ِؽرٍّح.

8

٠رغااُ اٌ١ٙىااً اٌرٕرّ١اا ٟتاٌّشٔٚااح اٌىاف١ااح اٌراا ٟذغاااعذ فااٟ
اٌرعاًِ ِع األصِاخ ؼاي ؼذٚشٙا
٠رثٕ ٝاالذؽاد ع١اعح اٌثاب اٌّفرٛغ فا ٟاالذصااالخ اٌذاخٍ١اح
ٌّٛاظٙح األصِح.
ذٛظذ ذعٍّ١اخ ذؽذد و١ف١اح ٚإظاشاءاخ اٌرعاِاً ِاع األصِااخ
اٌّؽرٍّح.

6

9
13

المحور الثالث :مزحلت احتواء األضزار
موا ق

الرقم

الف رات

1

٠رُ اخز عاِاً اٌٛلاد تعا ٓ١االعرثااس ٚتذلاح ِٕاعاثح أشٕااء
اٌرعاًِ ِع األصِاخ
٠غرخٍص االذؽاد اٌاذسٚط ٚاٌعثاش ِآ أظاشاس األصِااخ
اٌرٚ ٟاظٙرٗ
٠فعاااً االذؽااااد لٕاااٛاخ االذصااااي تااا ٓ١اٌشاااشوح ٚإداسذٙاااا
ٌّعاٌعح آشاس أظشاس األصِح
٠رُ االعرعأح تخثشاء ِٚخرص ِٓ ٓ١خاسض اٌّ عغح عٕذ
ذشى ً١فش٠ك اؼرٛاء أظشاس األصِح
٠عااع االذؽاااد ِ١ضأ١ااح ِغاارمٍح ٌفش٠ااك األصِاااخ ٌّعاٌعااح
آشاس األصِح
٠رُ إششان األلغاَ اٌّخرٍفح ف ٟاالذؽاد ف ٟعٍّ١اخ ذٕف١ز
خطػ إداسج األصِاخ أشٕاء اؼرٛاء أظشاس األصِح
٠مااا َٛاالذؽااااد تإعاااذاد غشفاااح عٍّ١ااااخ ٚاعاااعح ِٚعٙاااضج
تاٌرمٕ١اخ اٌؽذ٠صح الؼرٛاء أعثاب ٚأظشاس األصِح
٠ؽااافع االذؽاااد عٍاا ٝعااش٠ح االذصاااالخ ٚاٌعٍّ١اااخ أشٕاااء
عٍّ١ح اؼرٛاء إظشاس األصِح.
٠اارُ اٌرااأش١ش فاا ٟاألؼااذاز ٚاعاارخذاَ إظااشاءاخ اٌطااٛاس
اٌر ٟذمًٍ ٚذؽذ ِٓ األظشاس اٌر ٟذغثثٙا األصِح تىفاءج .
ٕ٘ااان لااذسج ٚعااشعح ِٕاعااثح فاا ٟذؽش٠ااه اٌّااٛاسد اٌّاٌ١ااح
ٚاٌثشش٠ح الؼرٛاء اظشاس األصِح

2
3
4
5
6
7
8
9
13

بشدة
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موا ق

محايد

غير
موا ق

غير
موا ق
بشدة

المحور الزابع :مزحلت استعادة النشاط:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13

موا ق

الف رات

بشدة

موا ق

محايد

غير
موا ق

غير
موا ق
بشدة

٠ؽافع االذؽاد ف ٟظشٚف األصِاخ عٍا ٝاذخاار اإلظاشاءاخ
اٌالصِح ٌّٛاشٍح ِّاسعح إٌشاغ االعر١اد٠ح د ْٚذأخ١ش.
٠غااارف١ذ االذؽاااااد ِااآ اٌّٛالاااا إٌاذعاااح عاااآ األصِاااح فااااٟ
اإلشالغ ٚاٌرط٠ٛش.
٠ما َٛاالذؽاااد ترؽذ٠ااذ االؼر١اظاااخ اٌالصِااح ٌٍّٛالااع اٌّخرٍفااح
اٌرااا ٟذاااأششخ تاألصِاااح ٌّعاٌعاااح ذاااأش١شاخ األصِاااح ٚاعااارعادج
إٌشاغ االعر١ادٞ
٠غاعذ إٌراَ اٌؽاٌ ٟعٍ ٝذخط ٟاألصِح.
٠غاارعذ االذؽاااد تٛظااع خطااػ ٌٍطااٛاس ٌّراتعااح األٔشااطح
اٌىفٍ١ااح ٌّعاٌعااح األصِاااخ اٌّغاارمثٍ١ح ِغاارف١ذج ِاآ عااٍث١اخ
ٚا٠عات١اخ األصِح اٌغاتمح
٠م َٛاالذؽاد تإشااعح سٚغ اٌطّإٔٔ١اح تا ٓ١اٌعااٍِ ٓ١العارعادج
إٌشاغ اٌطث١ع.ٟ
٠عًّ االذؽاد عٍا ٝاذخاار اإلظاشاءاخ اٌالصِاح ٌٍرخف١ا ِآ
آشاس األصِح ٚاٌؽذ ِٓ اعرّشاس٠ح ؼذٚشٙا.
٠غاارخذَ االذؽاااد وافااح أٔااٛاع االذصاااالخ ٌٍرعش ٠ا تاألصِااح
ٚو١ف١ح ِعاٌعرٙا تىفاءج ٚفاعٍ١ح.
ذرعاااٚص اإلداسج لٕااٛاخ االذصاااي اٌشعااّ١ح فاأ ٟمااً ٚذثااادي
اٌّعٍِٛاخ إرا دعد اٌؽاظح ٌزٌه فِٛ ٟل األصِح
٠غااارف١ذ االذؽاااااد ِااآ اٌّٛالاااا إٌاذعاااح عاااآ األصِاااح فااااٟ
اإلشالغ ٚاٌرط٠ٛش اٌّغرمثٍٟ

المحور الخامس :مزحلت التعلم
الرقم
1
2

موا ق

الف رات

بشدة

ٍ٠خااص اٌّااذ٠ش تّشاااسوح أععاااء فش٠ااك اٌعّااً اٌّعٍِٛاااخ
اٌر ٟذُ اٌؽصٛي عٍٙ١ا العرخالن ٔرائط األصِح.
ذخااضْ ظّ١ااع اٌّعٍِٛاااخ ؼااٛي األصِاااخ ٌ ااشض االعاارفادج
ِٕٙا.
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موا ق

محايد

غير
موا ق

غير
موا ق
بشدة

3
4
5
6
7
8
9
13

٠ماا َٛاالذؽاااد ترم١اا ُ١خطااػ ٚتااشاِط إداسج األصِاااخ اٌغاااتمح
تمصااذ ذط٠ٛش٘ااا ٚذؽغاإٙ١ا ِاآ أظااً اٌرعاِااً ِااع األصِاااخ
اٌّغرمثٍ١ح
ّ٠رٍاااه اٌعااااٍِ ْٛفااا ٟإداسج االذؽااااد اٌخثاااشج ٚاٌىفااااءج اٌراااٟ
ذّىٕ ِٓ ُٙاٌرصاشف ٚاذخاار اٌماشاساخ تشاىً ِٕاعاة أشٕااء
األصِح
٠اارُ االعاارفادج ِاآ أعاااٌ١ة ِعاٌعااح األصِاااخ فاا ٟاإلداساخ
األخاااش ٜفااا ٟاٌثٍاااذ أ ٚفااا ٟاٌاااذٚي األخاااش ٜراخ اٌرعااااسب
اٌّشاتٙح
 ٠خااز تعاا ٓ١االعرثاااس ظّ١ااع اٌرٛشاا١اخ ٚاٌؽٍااٛي اٌّمرشؼااح
ٌؽً األصِاخ اٌغاتمح
٠اارُ ِماسٔااح ِّاسعااح االذؽاااد ذعاااٖ ٔفااظ األصِااح تّّاسعاااخ
اٌّ عغاخ األخش ٜاٌّشاتٙح ٌٙا
ذما َٛإداسج االذؽاااد تذساعااح أعااٌ١ة ٚلااٛع األصِااح ٌرؽغاآ١
غشق اٌرعاًِ ِعٙا ِغرمثال
٠ااارُ إعطااااء وافاااح اٌصاااالؼ١اخ ٚذفااا٠ٛط اٌغاااٍطح ٌفش٠اااك
اٌرعاًِ ِع األصِاخ اٌّغرمثٍ١ح
٠عًّ االذؽاد عٍِ ٝراتعح أشاس األصِح ٌعّاْ عذَ ذىشاس٘اا
ِغرمثال.
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ممحق رقم ()3
قائمة محكمي اإلستبانة

الرقم

الجامعة

اسم الدكتور

1

د .خميل حجاج

2

د .رامز بدير

3

د .سامي أبو الروس

4

د .سمير صا ى

عميد التعميم المستمر ي الجامعة اإلسالمية بغزة.

5

أ.د .ماجد الف ار

عميد كمية التجارة -الجامعة اإلسالمية بغزة.

6

د .مروان األغا

ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية

7

د .محمد ارس

8

أ.د .نياية التمبانى

9

د .وائل .ابت

11

د .يوسف بحر

ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ي جامعة األزىر بغزة.
ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ي جامعة األزىر بغزة.
ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية التجارة
ي الجامعة اإلسالمية بغزة.

االقتصاد والعموم اإلدارية ي جامعة األزىر بغزة.
ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ي جامعة األزىر بغزة.
ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ي جامعة األزىر بغزة.
ع و الييئة التدريسية ي قسم إدارة األعمال بكمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ي جامعة األزىر بغزة.
رئيس قسم إدارة األعمال بكمية التجارة ي الجامعة
اإلسالمية بغزة.
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ممحق رقم ()4
كتاب موجو من عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر إلى اتحاد الم اولين الفمسطينيين
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ممحق رقم ()5
كتاب موجو من اتحاد الم اولين الفمسطينيين إلى الشركات األع اء ي االتحاد
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